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Valmistettaessa kiteisiä tuotteita kemianteollisuudessa jatkuvatoimisuudella voidaan 

saavuttaa merkittäviä etuja panosprosesseihin verrattuna. Toistettavuus ja tuotekiteiden 

ominaisuudet paranevat ja kustannussäästöjä saadaan sekä kiteytyksestä että 

mahdollisesta jatkokäsittelyn yksinkertaistumisesta. Hienokemianteollisuudessa 

panoskiteytys on kuitenkin edelleen vallitseva kiteytysmenetelmä pienten 

tuotantovolyymien, tuotteiden vaihtelevuuden ja panoskiteyttimien puhdistamisen 

helppouden vuoksi.  

Ultraäänen vaikutusta kiteytykseen on tutkittu kattavasti viimevuosina. Tehoultraäänen 

aiheuttamalla kavitaatiolla on havaittu olevan merkittäviä kiteytystä edistäviä 

vaikutuksia. Yhdistämällä jatkuvatoimiseen putkivirtauskiteyttimeen tehoultraäänen 

tukkeutumista estävä ja kiteytystä edistävä vaikutus saadaan systeemi, jota voidaan pitää 

varteenotettavana vaihtoehtona panoskiteyttimille hienokemianteollisuudessa. 

Tässä työssä määritettiin markkinapotentiaali jatkuvatoimiselle 

ultraääniprosessointijärjestelmälle eurooppalaisten hienokemianteollisuuden yritysten 

parissa. Markkinapotentiaalin määritys tehtiin makrotasolla nojautumalla 

toimialatilastoihin, jotka poimittiin Amadeus-tietokannasta. Jatkuvatoimista 

ultraääniprosessointijärjestelmää myös kehitettiin edelleen lisäämällä moduulien 

määrää kolmesta viiteen, testaamalla eri putkivaihtoehtoja ja määrittämällä korkeimmat 

käyttökonsentraatiot putkivirtauskiteyttimelle kolmella eri malliaineella. Ultraäänen 

vaikutusta viipymäaikajakaumaan tarkasteltiin pulssikokeiden avulla kolmen eri 

putkivaihtoehdon tapauksessa.  

Ultaääniprosessointijärjestelmän putkivaihtoehdoista 6 mm sisähalkaisijaisessa 

teräsputkessa saavutettiin korkeammat saannot ja pienemmät tuotekiteet kuin 4 mm 

sisähalkaisijaisessa teräsputkessa. Ultraääni ei läpäissyt 4 mm sisähalkaisijaista 

polyamidiputkea riittävän tehokkaasti ehkäistäkseen systeemin tukkeutumista. 
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Significant benefits can be achieved by utilizing continuous crystallization processes in 

the chemical industry. Besides improvements in product quality and reductions in 

production costs, further economic benefits can be reached by simplifying downstream 

processing of the product. Fine chemical manufacturers are commonly using batch 

crystallization in their processes, and while continuous crystallization would provide 

significant advantages, no system that addresses the specific crystallization needs of fine 

chemical producers has yet been commercialized. 

Effects of ultrasound on crystallization has been extensively studied in recent years. 

Cavitation caused by power ultrasound has proven to have significant effects promoting 

crystallization. By combining ultrasound with a tubular crystallization unit, the 

beneficial effects of ultrasound can be effectively utilized in continuous crystallization, 

providing a viable option for batch crystallizers used in fine chemicals production 

In this thesis the market potential within European fine chemical industry for a 

continuous sonochemical processing system was estimated. Market potential estimation 

was conducted on the macro level by utilizing industrial statistics from Amadeus 

database. Continuous ultrasonic processing system was further developed by increasing 

the number of crystallization modules from three to five and by testing alternative pipe 

configurations within the modules. Highest operating concentrations for the crystallizer 

were determined for three model compounds. Pulse experiments were used to 

investigate the effect of ultrasound on the residence time distributions within the system 

in the case of three differing pipe configurations.  

The 6 mm inner diameter steel pipe provided better yields, higher operating 

concentrations and smaller product particles than the 4 mm inner diameter steel pipe. 

Ultrasound did not penetrate the 4 mm polyamide pipe with enough intensity to prevent 

blocking within the system. 
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Symboliluettelo 

𝐽 ytimenmuodostumisnopeus, 1/(m3s) 

𝑘𝑛 ytimenmuodostumisnopeusvakio, kg/(m2s) 

𝛥𝑐𝑚𝑎𝑥 metastabiilin alueen leveys, kg/kg liuotinta 

𝑛 ytimenmuodostuksen kertaluku, - 

𝑘𝑛,𝑠 kokeellinen sekundaarisen ytimenmuodostuksen nopeusvakio, kg/(m2s) 

𝑁𝑖 sekoittimen nopeus, kierrosta/min 

𝑀𝑇 suspensiotiheys, kg kiteitä/kg liuotinta 

𝑗, 𝑘, 𝑏 kokeellisia vakioita, - 

𝑆 ylikylläisyysaste, - 

𝑡𝑖𝑛𝑑 induktioaika, s 

𝑡𝑛 ytimenmuodostusaika, s 

𝑡𝑔 aika kiteen kasvuun havaittavan kokoiseksi, s 

𝛾 rajapintajännitys, J/m2 

𝑇 lämpötila, K 

𝑆 ylikylläisyysaste, - 

𝑘 vakio, s 

𝑐 liuoksen konsentraatio, kg/kg liuotinta 

𝑝 molekyylien määrä kriittisessä kideytimessä, - 

𝑅𝐺  massan kerrostumisnopeus kiteen pinnalle, kg/(m2s) 

𝐾𝐺 kiteen kasvuvakio, kg/(m2s) 

𝑐∗ kiteytyvän aineen tasapainokonsentraatio, kg/kg liuotinta 

𝑔 kiteen kasvun kertaluku, - 

𝑍0 väliaineen akustinen impedanssi, kg/(m2s) 

𝜌 väliaineen tiheys, kg/m3 

𝑐0 äänen nopeus väliaineessa, m/s 

𝑃𝑟 takaisin heijastuvan ääniaallon paine, Pa 

𝑃𝑖 ääniaallon paine tulopuolella, Pa 

𝑍1 väliaineen akustinen impedanssi tulopuolella, kg/(m2s) 

𝑍2 väliaineen akustinen impedanssi läpäisypuolella, kg/(m2s) 

𝑃𝑡 ääniaallon paine läpäisypuolella, Pa 

𝐼 Ultraäänen intensiteetti, W/m2 

𝐼0 Ultraäänen intensiteetti alussa, W/m2 

𝛼 Akustinen absorptiotekijä, m-1 

𝑑 Etäisyys, m 

𝛼𝑐𝑙 klassinen akustinen absorptiotekijä, m-1 

𝑓 ultraäänen taajuus, Hz 

µ väliaineen viskositeetti Pa s 
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𝑐0 ultraäänen aallonpituus väliaineessa, m 

𝛾 ominaislämpökapasiteettien suhde 
𝐶𝑃

𝐶𝑉
 , - 

𝐾 lämmönjohtavuus, W/(m*K) 

𝐶𝑃 ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa, J/K 

𝐼𝑁 Investointikyky, - 

𝑁𝐴 Tarkasteltavan vuoden nettoansiot, € 

𝑃𝐴 Tarkasteltavan vuoden poistot ja arvonalennukset, € 

𝐾𝑂 Tarkasteltavan vuoden käyttöomaisuus, € 

𝐾𝑂−1 Edellisen vuoden käyttöomaisuus, €   

𝑞𝑡𝑜𝑡 astiassa olevaan veteen vaikuttava kokonaislämpöteho, W 

𝑞𝑢ä ultraäänen astiassa olevaan veteen aiheuttama lämpöteho, W 

𝑞ℎ𝑎𝑢𝑑𝑒 vesihauteen astiassa olevaan veteen aiheuttama lämpöteho, W 

𝑞 lämpöteho, W 

𝑐𝑝 materiaalin ominaislämpökapasiteetti , J/kg*K 

𝑚 massa, kg 

𝑇 lämpötila, K 

𝑡 aika, s 

𝑈 kokonaislämmönsiirtokerroin, W/(m2*K) 

𝐴 pinta-ala, m2 

𝛥𝑇𝑘𝑜𝑘 lämpötilaero, K 

ℎ𝑖 konvektiivinen lämmönsiirtokerroin sisäpinnalla, W/(m2*K) 

𝛥𝑥𝐴 lämmönsiirtopinnan paksuus, m 

𝑘𝐴 materiaalin lämmönjohtavuus, W/(m*K) 

ℎ𝑜 konvektiivinen lämmönsiirtokerroin ulkopinnalla, W/(m2*K) 

ℎ konvektiivinen lämmönsiirtokerroin, W/(m2*K) 

𝐿 lämmönsiirtopinnan paksuus, m 

𝑘 lämmönjohtavuus, W/(m*K) 

𝑎 vakio, - 

𝜌 tiheys, kg/m3 

𝑔 putoamiskiihtyvyys, m/s2 

𝛽 lämpölaajenemiskerroin, 1/K 

𝛥𝑇 lämpötilaero, K 

𝑏 vakio, - 

𝑁𝐺𝑟 Grashofin luku, - 

𝑁𝑃𝑟 Prandtlin luku, - 

𝑃𝑢ä ultraääniteho, W 

𝐴𝑎 astian pohjan pinta-ala, m2 
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𝑐𝑖
∗
 tasapainokonsentraatio kiteytysmoduulissa i, mol/L 

𝑐𝑖−1
∗  tasapainokonsentraatio moduulia i edeltävässä moduulissa, mol/L 

∆𝑐∗ kahden kiteytysmoduulin välinen tasapainokonsentraatioero, mol/L 

𝑣𝑡 partikkelin laskeutumisnopeus väliaineessa, m/s 

𝜌𝑝 partikkelien tiheys, kg/m3  

𝐷𝑝 partikkelin halkasija, m 

𝑅𝑒 Reynoldsin luku, - 

𝐶𝐷 Reynoldsin luvusta riippuvainen vastustekijä, - 

𝜎𝜃
2 viipymäaikajakauman variaatiokerroin, - 

𝜎2 varianssi, s2 

𝑡̅ keskiarvo, s 

𝜎𝜃,𝑜𝑜
2   viipymäaikajakauman variaatiokerroin molemmista päistä avoimen putken 

tapauksessa, - 

𝑫 dispersiovakio, m2/s 

𝑢 virtausnopeus, m/s 

𝐿 putken pituus, m  
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KIRJALLISUUSKATSAUS 

1 JOHDANTO 

Kiteytys on erittäin laajassa teollisessa käytössä oleva kemiallinen yksikköoperaatio, 

jota hyödynnetään kiinteiden lopputuotteiden valmistuksessa sekä erotusmenetelmänä. 

Kiteytys on kuitenkin yksikköoperaationa monimutkainen ja siihen liittyy useita 

vaikeasti hallittavia muuttujia. Esimerkiksi jo hyvin pienet epäpuhtausmäärät voivat 

merkittävästi muuttaa kiteiden kidemuotoa ja kidekokoa. Kidemuoto, kideasu ja 

pintaominaisuudet voivat puolestaan vaikuttaa merkittävästi sekä kiteiden 

käyttökelpoisuuteen lopputuotteena, että niiden prosessoitavuuteen. Kiteytykseen 

liittyvien, sekä neste- että kiinteäfaasia sisältävien tuotevirtojen käsittely voi myös 

aiheuttaa ongelmia. Kiteet voivat tarttua lämmönsiirtopinnoille, tukkia putkistoja ja 

jumiuttaa venttiilejä liiallisen ylikylläisyyden vuoksi. 

Kiteytykseen liittyvien haasteiden takia monissa pienempien volyymien kemiallisissa 

prosesseissa käytetään panoskiteyttimiä, vaikka jatkuvatoimisuudella voitaisiin 

saavuttaa taloudellista etua ja parantaa toistettavuutta. Tyypillisesti panoskiteytystä 

hallitaan ajasta riippuvalla ylikylläisyysprofiililla. Toisin kuin panoskiteyttimessä, 

jatkuvatoimisissa kiteyttimissä ylikylläisyys mitoitetaan laitteen viipymäaikaan, mikä 

asettaa haasteita prosessisuunnittelulle. Faasiepätasapaino emäliuoksessa voi aiheuttaa 

kiteiden kertymistä epäsuotuisiin sijainteihin prosessin myöhemmissä vaiheissa.  

Panoskiteyttimen perusteellinen puhdistaminen on helpompaa kuin jatkuvatoimisen 

kiteyttimen, ja näin ollen jatkuvatoimisen laitteen prosessin säätö ja suunnittelu on 

mietittävä huolellisesti etukäteen. Toisaalta kiteyttimen sisään edellisestä tuote-erästä 

jäävät epäpuhtaudet voivat siemenkiteinä toimiessaan käynnistää seuraavan 

kiteytymisen ennenaikaisesti. Jatkuvatoimisissa CSTR-kiteyttimissä tapahtuu myös 

kiteiden luokittumista, mikä voi olla ongelma haluttaessa tasalaatuista lopputuotetta 

(Mullin 2013). Jatkuvatoimisesta kiteyttimestä tekee kuitenkin kiinnostavan 

vaihtoehdon panoskiteyttimelle sen merkittävästi halvemmat käyttökustannukset, 

prosessin hallittavuus käytön aikana ja lopputuotteen tasalaatuisuus. 
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Useimmiten teollisuudessa pyritään jatkuvatoimisuuteen kaikissa prosessilaitteissa. 

Jatkuvatoiminen laitteisto tarjoaa paremman toimintavarmuuden lisäksi lyhemmät 

viipymäajat, johtaen usein merkittäviin säästöihin. Näin erityisesti, mikäli kyseessä on 

tuotantoa rajoittava yksikköoperaatio. Kiteytyksen tapauksessa jatkuvatoimisen 

prosessilaitteiston tulisi olla tukkeutumaton ja muodostuvien kiteiden kokojakaumaan 

tulisi pystyä vaikuttamaan.  

1.1 Diplomityön tavoite 

Lappeenrannan Teknillisessä Yliopistossa on suunniteltu modulaarisen jatkuvatoimisen 

ultraääniavusteisen kiteyttimen kaupallistamista osana Tekesin rahoittamaa 

Tutkimusideoista Liiketoimintaan -projektia. Ultraääniavusteisen jatkuvatoimisen 

kiteytysyksikön toiminta perustuu nimensä mukaisesti kiteytykseen voimakkaassa 

ultraäänikentässä. Kun kiteytettävä liuos altistetaan ultraäänikentälle, muun muassa 

ytimenmuodostus nopeutuu ja kidekokojakaumaan voidaan vaikuttaa (Sander, Zeiger et 

al. 2014). Ultraäänialtistus myös puhdistaa kiteyttimen pintoja ja estää kiteiden 

kertymisen putkien seinämille ennaltaehkäisten tukkeutumista (Narducci, Jones et al. 

2011).  

Uudentyyppisen kiteytyslaitteiston kaupallistaminen on laaja projekti. Tämän 

diplomityön tarkoitus on aloittaa kaupallistamisen valmistelu selvittämällä 

markkinapotentiaali uudelle kiteytysjärjestelmälle ja laajentamalla konseptin 

todentamista laitteiston teknistä toteutusta varten. Markkinaselvityksen yhteydessä 

tarkoitus on myös selvittää Suomessa toimivia potentiaalisia asiakasyrityksiä, joiden 

kanssa yhteistyössä laitteistoa voitaisiin kehittää asiakkaiden näkökulmasta 

houkuttelevampaan suuntaan. Kirjallisuusosassa käydään läpi taustatietoja 

kiteytykseen, ultraääneen ja markkinaselvitykseen liittyen. Näitä tietoja hyödynnetään 

kokeellisessa osassa sekä markkinaselvityksen että konseptin todentamiseen soveltuvan 

koesarjan suunnittelussa. Diplomityön ulkopuolelle jäävät patenttianalyysi, 

tuotantomittakaavan modulointi ja varsinaiset liiketoimintamallit. 
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Tutkimuksesta liiketoimintaan -hankkeen rahoittaja Innovaatiokeskus Tekes kehoittaa 

projektisuunnitelman laatimisohjeissaan noudattamaan Stanford Research Institutessa 

alun perin kehitettyä nelikirjaimista innovaatioiden kaupallistamisen NABC-mallia 

(Mäkikyrö 2013). NABC-lyhenne tulee englannin kielen sanoista Need (tarve), 

Approach (ratkaisu), Benefits (hyödyt) ja Competition (kilpailu). Koska tämä työ liittyy 

omalta osaltaan Tekesin rahoittamaan kokonaisuuteen, myös tässä työssä käsiteltävän 

ultraääniprosessointilaitteiston markkinapotentiaalin selvityksessä sovelletaan NABC-

menetelmää. NABC-menetelmän tarkoitus on helpottaa liiketoimintaidean arviointia. 

Diplomityössä on tarkoitus vastata NABC-mallin mukaisesti seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mitkä ovat kiteytysjärjestelmän potentiaalisimmat sovelluskohteet ja 

mitä vaatimuksia nämä potentiaaliset hyödyntäjät kiteytysjärjestelmille 

asettavat? (N) 

2. Millainen on kiteytysjärjestelmän tekninen toteutus ja toimintaperiaate? 

(A) 

3. Mikä on uuden kiteytysjärjestelmän kilpailuetu verrattuna olemassa 

oleviin teknologioihin? (B) 

4. Millaisia teknologioita on nykyisin tarjolla potentiaalisiin 

sovelluskohteisiin? (C) 

Lisäksi tarkoitus on vastata seuraaviin kiteytysjärjestelmien markkinaselvitykseen 

oleellisesti liittyviin kysymyksiin: 

5. Minkä alojen yritykset ovat potentiaalisia investoijia jatkuvatoimiseen 

modulaariseen ultraäänikiteyttimeen? 

6. Mistä markkinat jatkuvatoimisille modulaarisille ultraäänikiteyttimille 

koostuvat? 

7. Miten kiteytysjärjestelmä vastaa potentiaalisten asiakasyritysten 

tarpeisiin? 
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1.2 Diplomityön rakenne 

Diplomityön kirjallisuusosaan sisältyy katsaus kiteytykseen sekä ilmiönä että tässä 

työssä käsiteltävän modulaarisen jatkuvatoimisen ultraääniprosessointilaitteiston 

sovellusten kannalta. Kiteytyksen käsittelyn yhteydessä paneudutaan erityisesti 

ultraäänen vaikutukseen kiteytyksessä ja jatkuvatoimisten ultraäänikiteyttimien 

toimintaan. Kiteytyksen esittelyn jälkeen työn kirjallisuusosassa käydään läpi 

markkinapotentiaalin selvittämisen perusteita ja menetelmiä sekä selvitykseen liittyviä 

taloudellisia tunnuslukuja. 

Työn soveltava osa on jakautunut kahteen kokonaisuuteen: Jatkuvatoimisen 

modulaarisen ultraääniprosessointilaitteiston markkinapotentiaalin selvittämiseen ja 

laitteiston konseptin todentamiseen. Markkinapotentiaali laitteistolle selvitetään 

makrotason tarkastelulla nojautumalla toimialatilastoihin.  Soveltava osa alkaa 

modulaarisen jatkuvatoimisen ultraääniprosessointilaitteiston esittelyllä. Laitteiston 

toimintaperiaate ja potentiaaliset sovelluskohteet käydään läpi tässä vaiheessa. 

Sovelluksien tarkemman läpikäymisen yhteydessä esitellään prosessit yleispiirteineen, 

olemassa olevat kiteytysteknologiat hyvine ja huonoine puolineen sekä uuden 

kiteytykseen soveltuva ultraääniprosessointijärjestelmän ominaisuudet. 

Markkinapotentiaalin selvittäminen alkaa markkinoiden koon määrittämisellä ja 

markkinoiden segmentoinnilla toimijoiden koon mukaan. Kunkin segmentin 

investointipotentiaalia arvioidaan Amadeus-tietokannasta (Bureau van Dijk 2016) 

poimittavien taloudellisten tunnuslukujen avulla. Lopullinen markkinapotentiaali 

kiteytysjärjestelmälle määritetään prosenttiosuutena potentiaalisen asiakasyritysten 

investoinneista. 

Markkinapotentiaalin selvityksen jälkeen soveltavassa osassa laaditaan koesarja, jonka 

tarkoituksena on laajentaa ultraääniprosessointilaitteiston toiminnan todentamista. 

Tarkoituksena on hyödyntää kirjallisuusosassa kerättyä tietoa kiteytyksestä ja 

ultraäänen vaikutuksesta kiteytyksessä koejärjestelyn suunnittelussa. Tämä työ on 

jatkoa meneillään olevalle demonstraatiolaitteiston konseptin todentamishankkeelle. 
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Näinollen työn alkuvaiheessa ei tarkemmin määritellä, millainen koesarja soveltavaan 

osaan sisältyy. 

 

2 KITEYTYS 

Kiteytymisellä tarkoitetaan faasimuutosta joko nesteestä tai harvemmin kaasusta 

kiinteään, kidemäiseen olomuotoon. Kiteytymistä hyödynnetään kemianteollisuudessa 

kiteytysprosesseissa. Kiteytys on yksikköoperaatio, jonka merkitystä teollisissa 

prosesseissa ei voi sivuuttaa. Sillä on merkittävä rooli kemianteollisuudessa puhdistus- 

ja erotusmenetelmänä sekä kiinteiden lopputuotteiden valmistuksessa. Kiteytymisen 

hallinta on tärkeää tuotantoprosessin tyypistä ja laajuudesta riippumatta. Väärän 

kokoiset, muotoiset tai väärän polymorfian omaavat kiteet voivat pidentää ja vaikeuttaa 

tuotteiden jatkokäsittelyä tai jatkovalmistusta sekä lyhentää tuotteen säilyvyyttä. 

Aktiivisten lääkeaineiden tapauksessa väärän polymorfisen muodon päätyminen 

mukaan lääkkeeseen voi aiheuttaa vakavia seurauksia potilaan terveydelle.  

Kiteytys on moniulotteinen ilmiö jonka perustana ovat atomi- ja molekyylitason 

vuorovaikutukset kiinteä- ja nestefaasien rajapinnassa. Tässä työssä keskitytään 

molekyylitason vuorovaikutusten sijaan modulaarisen jatkuvatoimisen 

ultraääniprosessointilaitteiston kiteytyssovellusten hahmottamisen kannalta oleellisiin 

käsitteisiin. Näitä ovat liukoisuus ja ylikylläisyys, ytimenmuodostus eli nukleaatio, 

kiteen kasvu, metastabiili alue, kideasu ja kidemuoto eli polymorfia, sen vaikutus kiteen 

käyttöön ja ominaisuuksiin sekä jäähdytyskiteytys. 

Kiteytymisen käynnistymiseksi liuoksen tulee olla ylikylläisessä tilassa. Tällöin 

nestefaasin konsentraatio kiteytettävän aineen suhteen on korkeampi kuin liuoksen 

tasapainokonsentraatio kiinteän faasin ja nestefaasin välillä. Ylikylläinen tila voidaan 

saavuttaa joko laskemalla liuoksen lämpötilaa tai lisäämällä liuoksen konsentraatiota 

esimerkiksi haihduttamalla liuotinta. Mullinin (2001) mukaan kiteytymisen spontaaniin 

käynnistymiseen tarvittava ylikylläisyys riippuu kiteytysolosuhteista ja vaihtelee 

kiteytysprosessien välillä.  
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Spontaanin kiteytymisen epätodennäköisen käynnistymisen alueesta käytetään 

kiteytyksen yhteydessä termiä metastabiili alue (Mullin 2001).  Metastabiilin alueen 

leveys kuvaa todellisissa systeemeissä suurinta mahdollista konsentraatioeroa 

tasapainokonsentraation ja ylikylläisen liuoksen välillä ennen kiteytyksen 

käynnistymistä. Periaatekuva metastabiilin alueen sijoittumisesta liukoisuuskäyrän ja 

spontaanin kiteytymisen käyrän yhteyteen on nähtävillä Kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1 Liukoisuuskäyrä ja spontaanin kiteytymisen käyrä lämpötilan funktiona. 

Katkoviiva kuvaa spontaanin kiteytymisen käyrää ja yhtenäinen viiva 

liukoisuuskäyrää (Mullin 2001).  

 

2.1 Ytimenmuodostus ja kiteen kasvu 

Kiteytyminen vaatii käynnistyäkseen ylikylläisen tilan lisäksi kiteiden kasvualustoiksi 

soveltuvia pieniä kiintoainepartikkeleita. Ennen kiteiden kasvua liuoksessa on oltava 

kriittinen määrä kideytimiä joiden ympärille kiteet alkavat lopulta muodostua (Mullin 

2001). Prosessia, jossa kideytimiä syntyy liuokseen, kutsutaan ytimenmuodostukseksi 

tai nukleaatioksi. Kideytimet voivat spontaanisti muodostua riittävän ylikylläisyyden 

seurauksena tai vaihtoehtoisesti siemenkiteitä voidaan lisästä liuokseen tarkoituksena 
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käynnistää kiteytyminen alhaisemmassa ylikylläisyydessä. Siemenkiteiden lisäksi myös 

muut liuokseen päätyneet epäpuhtaudet voivat toimia kideytiminä. 

Ytimenmuodostus jaetaan yleisesti kirjallisuudessa kahteen alalajiin: primääriseen ja 

sekundääriseen ytimenmuodostukseen (Mullin 2001, Jones 2002). Primäärisellä 

ytimenmuodostuksella tarkoitetaan ytimenmuodostusta systeemeissä, jotka eivät vielä 

sisällä kiteitä. Sekundäärisellä ytimenmuodostuksella puolestaan tarkoitetaan 

ytimenmuodostusta ylikylläisessä tilassa kidesuspensiossa.  Primäärinen ja 

sekundäärinen ytimenmuodostus jakaantuvat edelleen mekanismiensa perusteella 

kuvan 2 mukaisesti. 

Ytimenmuodostus

Primäärinen

Sekundäärinen

Kontakti

Hiertyminen

Murtuminen

Kuluminen

Katkeaminen

Heterogeeninen

Homogeeninen

 

Kuva 2 Ytimenmuodostuksen tyypit (Jones 2002) 

Primäärinen ytimenmuodostus voidaan edelleen jakaa homogeeniseen eli spontaaniin 

ytimenmuodostustukseen sekä heterogeeniseen eli vieraiden hiukkasten käynnistämään 
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ytimenmuodostustukseen. Sekundäärinen ytimenmuodostus puolestaan jakautuu 

Jonesin mukaan (2002) viiteen eri alalajiin kuten kuvassa 2 on esitetty. Näistä kiteiden 

väliset törmäykset aiheuttavat kontaktiytimenmuodostusta, kun taas murtuminen (engl. 

fracture) aiheutuu partikkelin törmäyksestä seinämään. Katkeaminen (engl. needle) ja 

hiertyminen (engl. shear) puolestaan johtuvat partikkeliin kohdistuvista kuluttavista 

voimista, kuten nesteen virtauksesta. Kuluminen eli attritio ja siitä johtuva 

ytimenmuodostus voi myös aiheutua nesteen turbulentista virtauksesta tai 

vaihtoehtoisesti partikkelien törmäyksistä seinämiin. (Jones 2002) Attritiossa 

partikkelin pinnalla olevat kideyksiköt irtoavat liuokseen ja tarjoavat näin uusia 

kideytimiä, joiden pinnalla kiteiden kasvu voi käynnistyä. 

Ytimenmuodostus liittyy kiinteästi kuvassa 1 esitetyn liukoisuuskäyrän eri alueisiin. 

Ytimenmuodostus ja kiteytymisen käynnistyminen on mahdotonta stabiililla alueella. 

Liuos ei tällöin ole ylikylläisessä tilassa eikä kiteytymistä tapahdu. Metastabiililla 

alueella spontaani ytimenmuodostus on epätodennäköistä, mutta sekä heterogeenistä 

että sekundääristä ytimenmuodostumista voi tapahtua. Jos liuokseen tuodaan 

siemenkide, kiteytyminen käynnistyy sen pinnalla. Labiililla eli epästabiililla alueella 

puolestaan homogeeninen ytimenmuodostus on mahdollista, mutta ei vääjäämätöntä. 

Mullinin (2001) mukaan tarkkaa tietoa stabiilien kideytimien spontaanista 

syntymekanismista homogeenisessa liuoksessa ei ole olemassa. Ytimen muodostavien 

molekyylien on kasaannuttava yhteen ja samanaikaisesti vastustettava taipumusta 

liueta. On erittäin epätodennäköistä, että 10–1000  molekyyliä, jotka vakaan kideytimen 

muodostuminen vaatii, törmäisivät kaikki toisiinsa samanaikaisesti. Sen sijaan 

homogeeninen ytimenmuodostus todennäköisesti perustuu yksittäisten molekyylien 

reversiibeleihin additioreaktioihin. Näissä reaktioissa ensin kaksi molekyyliä liittyvät 

yhteen klusteriksi. Tähän klusteriin liittyy edelleen yksittäisiä molekyylejä kunnes se on 

saavuttanut kriittisen koon. Tällöin uusien molekyylien liittyminen kideytimeen on 

energeettisesti edullisempaa kuin kideytimen liukeneminen. Tästä kideytimien 

muodostumismallista käytetään yleisesti nimitystä klassinen ytimenmuodostusteoria. 
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Erdemir, Lee et al. (2009) esittävät klassisen ytimenmuodostusteorian vastapainoksi 

teorian, jonka mukaan ytimenmuodostus tapahtuu reversiibelien additioreaktioiden 

sijasta kaksivaiheisesti. Kaksivaiheisessa ytimenmuodostusteoriassa nestemäinen 

klusteri liuenneen aineen molekyylejä pakkautuu ensin yhteen. Kriittisen 

molekyylimäärän saavutettuaan kideydin muodostuu erillisessä vaiheessa kuvan 3 

mukaisesti (Erdemir, Lee et al. 2009). 

 

Kuva 3 Ero kaksivaiheisen ytimenmuodostuksen ja klassisen 

ytimenmuodostusmallin välillä (Erdemir, Lee et al. 2009) 

Teoriat ytimenmuodostuksen taustalla ovat olleet pitkään tutkimuksen kohteena. 

Todellisten systeemien käyttäytymistä ei kuitenkaan edelleenkään pystytä tarkasti 

kuvailemaan klassisten teoreettisten mallien avulla. Mullin (2001) esittää homogeenisen 

ytimenmuodostuksen suhteen yleisesti esiin nostetun hypoteesin, jonka mukaan 

kiteytyminen todellisissa teollisissa ympäristössä on poikkeuksetta heterogeenista. 

Vieraat hiukkaset eivät kuitenkaan ole teollisessa kiteytyksessä tilanne, johon pyritään. 

Teolliset prosessit suunnitellaan usein niin, että sekundäärinen ytimenmuodostus eli 

ytimenmuodostus kidesuspensiossa on hallitseva ytimenmuodostuksen mekanismi.  

Sekundäärisen ytimenmuodostuksen mallinnus on primääristä ytimenmuodostusta 

monimutkaisempaa ja perustuu kokeelliseen dataan. Tästä seuraa, että ainoastaan 

kokeellisesti todistetut korrelaatiot, kuten Yhtälö 1, ovat päteviä 

ytimenmuodostusnopeutta tutkittaessa (Mullin 2001). 
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𝐽 = 𝑘𝑛𝛥𝑐𝑚𝑎𝑥
𝑛        (1) 

Jossa  𝐽  ytimenmuodostumisnopeus  1/(m3s) 

  𝑘𝑛  ytimenmuodostumisnopeusvakio kg/(m2s)] 

  𝛥𝑐𝑚𝑎𝑥  metastabiilin alueen leveys  kg/kg liuot. 

  𝑛  ytimenmuodostuksen kertaluku - 

 

Yhtälössä 1 esiintyvä eksponentti n on kullekin kiteytykselle ominainen, kokeellisesti 

määritettävä kertaluku. Agrawalin (2015) mukaan sekundäärisen ytimenmuodostuksen 

kokeelliset mallit noudattavat yhtälön 2 esittämää muotoa. (Agrawal, Paterson 2015) 

𝐽 = 𝑘𝑛,𝑠𝑁𝑖
𝑗
𝑀𝑇

𝑘𝑆𝑏       (2) 

Jossa  𝑘𝑛,𝑠  kokeellinen sekundaarisen                  

ytimenmuodostuksen nopeusvakio kg/(m2s) 

  𝑁𝑖  sekoittimen nopeus   kierrosta/min 

  𝑀𝑇  suspensiotiheys             kg kiteitä/kg liuot. 

  𝑗, 𝑘, 𝑏  kokeellisia vakioita    - 

  𝑆  ylikylläisyysaste   - 

Induktioaika on homogeenisen ytimenmuodostuksen ohella toinen suure, jota 

teoreettiset ytimenmuodostumismallit eivät kykene selittämään. Klassisten 

ytimenmuodostusmallien mukaan kiteytyksen tulisi käynnistyä heti, kun ylikylläinen 

tila saavutetaan. Näin ei kuitenkaan tapahdu todellisissa systeemeissä. Induktioaika 

kuvaa viivettä ylikylläisen tilan saavuttamisen ja kiteytymisen käynnistymisen välillä. 

Induktioaika määritetään aikana, joka kuluu ylikylläisen tilan saavuttamisesta kiteiden 

havaitsemiseen paljaalla silmällä. Induktioaikaa voidaan kuitenkin mitata myös 

tarkemmilla analyysimenetelmillä kuten sähkönjohtavuusmittauksilla tai laser-valon 

sirontamittauksilla. (Mullin 2001) 

Induktioaikaa voidaan pitää kääntäen verrannollisena ytimenmuodostumisnopeuteen, 

sillä induktioaika koostuu kahdesta eri vaiheesta: ytimenmuodostumisajasta ja kiteen 

kasvamisesta havaittavan kokoiseksi. Toisin sanoen, mitä suurempi 
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ytimenmuodostumisnopeus 𝐽, sitä lyhyempi on induktioaika (Jones 2002). Jones kuvaa 

induktioaikaa yhtälöllä 3. 

𝑡𝑖𝑛𝑑 = 𝑡𝑛 + 𝑡𝑔      (3) 

Jossa  𝑡𝑖𝑛𝑑  induktioaika     s 

  𝑡𝑛  ytimenmuodostusaika    s 

  𝑡𝑔  aika kiteen kasvuun havaittavan kokoiseksi s 

Kuvassa 4 on nähtävillä induktioaika kiteytyksen käynnistymisen yhteydessä. 

 

Kuva 4 Ytimenmuodostusaika (tn), induktioaika (tind), latentti aika (tlp), 

tasapainokonsentraatio (c*) sijoitettuna aika-konsentraatiokuvaajaan 

ylikylläisen tilan purkautuessa kiteytyksessä (Mullin 2001). 

Kuva 4 havainnollistaa ylikylläisen tilan purkautumista. Ylikylläisen tilan purkautuessa 

kiteytyksenä alkutila on ylikylläinen (A). Ensimmäiset kiteet havaitaan pisteessä B. 

Aika kiteiden havaitsemisen ja ylikylläisyyden saavuttamisen välillä on induktioaika. 

Ytimenmuodostus eli nukleaatio tapahtuu kuitenkin jo käyrän pisteessä B’. Induktioaika 
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koostuu ytimenmuodostusajan lisäksi kiteiden kasvusta havaittavan kokoisiksi. Tämä 

aika jää pisteiden B’ ja B väliin. Pisteessä C liuoksen konsentraatio lähtee alenemaan 

nopeasti (D), kun kiteytys käynnistyy. Latentti aika kuvaa aikaa ylikylläisen tilan 

syntymisestä kiteytyksen käynnistymiseen ja voi erota induktioajasta merkittävästi. Kun 

liuos lähestyy tasapainokonsentraatiotaan, kiteytyminen ja konsentraation lasku 

hidastuvat (E). 

Lyczko et al. (2002) tutkivat ultraäänialtistuksen vaikutusta induktioaikaan ja 

metastabiilin alueen leveyteen dikaliumsulfaatin panoskiteytyksissä. Heidän 

tutkimuksessaan mallit, joissa oletettiin ytimenmuodostusajan (tn) olevan hallitseva 

induktioajan tekijä kiteen kasvuun kuluvaan aikaan (tg) verrattuna, kuvasivat 

induktioaikaa paremmin kuin mallit, joissa myös kiteen kasvuun kuluva aika otettiin 

huomioon. Myös Mullinin (2001) mukaan induktioaikaa määritettäessä on usein 

hyödyllistä tehdä yksinkertaistus, jonka mukaan induktioaika on kääntäen 

verrannollinen ytimenmuodostumisnopeuteen (J). Tämän oletuksen seurauksena 

voidaan käyttää yhtälön 4 mukaista korrelaatiota, joka pätee homogeenisen 

ytimenmuodostuksen tapauksessa (Mullin 2001, Han, Wang 2010, Lyczko, Espitalier et 

al. 2002). 

ln 𝑡𝑖𝑛𝑑 ∝ [
𝛾3

𝑇3(ln 𝑆)2]      (4) 

Jossa  𝛾  rajapintajännitys    J/m2 

𝑇  lämpötila     K 

  𝑆  ylikylläisyysaste    - 

Induktioaika on siis riippuvainen ylikylläisyysasteesta ja lämpötilasta yhtälön 4 

mukaisesti. Korrelaatio induktioajan, lämpötilan ja ylikylläisyysasteen välillä pätee 

myös heterogeenisessa ytimenmuodostuksessa, mutta ilman rajapintajännitystä yhtälön 

5 mukaisesti.  

ln 𝑡𝑖𝑛𝑑 ∝ [
1

𝑇3(ln 𝑆)2]      (5) 
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Toisaalta induktioaika riippuu ylikylläisen liuoksen alkukonsentraatiosta kokeellisen 

yhtälön 6 mukaisesti. (Mullin 2001). 

𝑡𝑖𝑛𝑑 = 𝑘𝑐1−𝑝      (6) 

Jossa  𝑘  vakio     s 

𝑐  liuoksen konsentraatio        kg/kg liuotinta 

  𝑝  molekyylien määrä kriittisessä  

kideytimessä       - 

 

Muodostuttuaan kideytimet alkavat välittömästi kasvaa havaittaviksi kiteiksi, sillä se on 

energeettisesti edullista. Mullin (2001) esittää kirjassaan Crystallization kiteiden 

kasvunopeuden massan kerrostumisnopeutena Yhtälön 7 mukaisesti. 

𝑅𝐺 = 𝐾𝐺(𝑐 − 𝑐∗)𝑔      (7) 

Jossa  𝑅𝐺   massan kerrostumisnopeus kiteen pinnalle kg/(m2s) 

  𝐾𝐺  kiteen kasvuvakio    kg/(m2s) 

  𝑐∗  kiteytyvän aineen tasapainokonsentraatio     kg/kg liuot. 

  𝑔  kiteen kasvun kertaluku      - 

 

Yhtälössä 7 esiintyvä eksponentti 𝑔 on kullekin kiteytykselle ominainen, kokeellisesti 

määritettävä kertaluku. Yhtälö 7 perustuu kiteen kasvun diffuusio-reaktio teoriaan, 

jonka mukaan kiteen kasvu voidaan jakaa kahteen osaan: diffuusioon, jossa molekyylit 

liikkuvat kohti vapaata asemaa kiteen pinnalla, ja reaktioon, jossa molekyyli kiinnittyy 

kiderakenteeseen.  

2.2 Kidemuoto, kideasu ja kidekoko 

Kidemuodolla ja kideasulla on suuri merkitys erityisesti vaikuttavia aineita tuotettaessa. 

Kidemuotojen välinen vaihtelu eli polymorfia voi vaikuttaa sekä kideasuun että 

vaikuttavan aineen tehoon. Erityisesti lääketeollisuudessa kiteiden ominaisuuksiin 

kiinnitetään paljon huomiota, koska toisistaan poikkeavat kidemuodot voivat vaikuttaa 

lääkkeiden vaikuttavien aineiden liukenevuuteen (Brog, Chanez et al. 2013). Väärä 
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kideasu voi myös aiheuttaa ongelmia lopputuotteen valmistuksessa neulamaisten tai 

epäsäännöllisen muotoisten kiteiden tukkiessa pahimmassa tapauksessa tuotteen 

talteenottolaitteita. Kideasulla on merkitystä myös tabletointiprosessin kannalta 

tablettien puristuvuudessa ja tabletin koossapysymisessä.  

Kidemuoto tai polymorfia tarkoittaa aineen taipumusta esiintyä useassa erilaisessa 

kiderakenteessa, jotka ovat kemiallisesti identtiset, mutta erottuvat 

avaruusrakenteeltaan toisistaan. Eroja kidemuodoissa on molekyylien järjestyksessä 

kidehilan sisällä ja molekyylien välisten sidosten kulmissa (Brog, Chanez et al. 2013). 

Kideasu puolestaan kuvaa kiteiden taipumusta kasvaa erityisesti tietynlaiseen muotoon. 

Esimerkkejä erilaisista kideasuista ovat neulasmaiset, terämäiset, kuutiomaiset tai 

levymäiset kiteet. (Mullin 2001) 

Kidekoolla on merkitystä vaikuttavien aineiden biosaatavuuden ja jatkokäsittelyn 

kannalta. Esimerkiksi aerosoleina annosteltavat partikkelit ovat pienikokoisia 

(ekvivalentilta halkaisijaltaan alle 7 µm) vaikuttavien aineiden partikkeleita, joiden 

koko mahdollistaa niiden tavallista nopeamman imeytymisen verenkiertoon keuhkojen 

kautta (Rossi, Jamshidi et al. 2015) . 

2.3 Jäähdytyskiteytys 

Jäähdytyskiteytyksessä ylikylläinen tila saavutetaan jäähdyttämällä liuosta, jossa 

kiteytyminen halutaan käynnistää. Kun liuos jäähtyy, liukoisuuskuvaajalta siirrytään 

kohti kylläisyysrajaa. Riittävän jäähdytyksen seurauksena voidaan saavuttaa 

metastabiilin alueen yläraja, toisin sanoen spontaanin kiteytymisen alue. Tässä pisteessä 

kiteytyminen viimeistään käynnistyy. Kussakin eri lämpötilassa nämä pisteet sekä 

pisteet liukoisuuskäyrällä rajaavat metastabiilin alueen kuvan 1 mukaisesti. Liuoksen 

jäähdyttäminen toteutetaan perinteisissä panoskiteyttimissä ja CSTR-kiteyttimissä 

yleensä kiteyttimen vaipan vesikierron avulla. Metastabiilin alueen leveyttä 

jäähdytyskiteyttimissä voidaan kaventaa esimerkiksi siemenkiteitä lisäämällä tai 

kavitaatiolla.  
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Myös ultraääntä on onnistuneesti hyödynnetty jäähdytyskiteyttimien metastabiilin 

alueen kaventamisessa. Louhi-Kultanen et al. (2006) tutkivat 20 kHz taajuisen 

ultraäänen vaikutusta glysiinin jäähdytyskiteytyksessä panoskiteyttimessä lämpötila-

alueilla 40–50 ja 20–30 celsiusastetta. Tutkimuksessa selvisi, että ultraääni kavensi sekä 

metastabiilia aluetta että kidekokojakaumaa ja nopeutti ytimenmuodostusta glysiinin 

jäähdytyskiteytyksessä. Ultraäänialtistuksen aikana saatiin verrokkikiteytystä enemmän 

poikkeavaa glysiinin γ-kidemuotoa 40–50 celsiusasteessa 83 W/kg 

ultraäänialtistuksella, ja verrokkikiteytystä vähemmän poikkeavaa glysiinin γ-

kidemuotoa 20–30 celsiusasteessa 91 W/kg ultraäänialtistuksella. Puhtaan γ-

kidemuodon kiteytyminen edellyttää happamia tai emäksisiä olosuhteita. (Louhi-

Kultanen, Karjalainen et al. 2006) 

3 ULTRAÄÄNI 

Ääntä, jonka taajuus on korkeampi kuin ihmisen kuuloalueen yläraja 20 kHz, kutsutaan 

ultraääneksi. Ultraäänellä on monia sovelluksia eri tieteen aloilla kaikuluotauksesta 

lääketieteelliseen kuvantamiseen. Kirjassaan Applied Sonochemistry T. J. Mason ja J. 

P. Lorimer jakavat ultraäänen taajuuden mukaan kahteen alalajiin: tehoultraääneen 

(engl. power ultrasound) ja diagnostiseen ultraääneen (engl. diagnostic ultrasound). 

Diagnostinen, korkeataajuinen ultraääni ei aiheuta muutoksia läpäisemässään aineessa. 

Sen sovellukset rajoittuvat äänen läpäisynopeuden tai vaimentumisen mittaamiseen. 

Diagnostinen ultraääni on taajuudeltaan vähintään 300 kHz. Matalataajuisempi 

tehoultraääni (20–200 kHz) puolestaan aiheuttaa muutoksia läpäisemässään aineessa. 

(Mason, Lorimer 2002). Tehoultraääntä hyödynnetään nykyisin kasvavissa määrin 

kemianteollisuudessa.  

Ultraäänen hyödyntäminen kemiassa pohjautuu kavitaation mekaanisiin vaikutuksiin 

eikä kemiallisten sidosten absorptioon, johon esimerkiksi valon kemiallinen vaikutus ja 

mikroaaltojen käyttö perustuvat. Kemialliset sidokset ovat huomattavasti lyhyempiä 

kuin ultraäänen aallonpituudet. Näinollen ultraääniaaltojen, toisin kuin muiden 

aaltoliikkeiden, kemialliset vaikutukset eivät ole peräisin vuorovaikutuksesta 

kemiallisten sidosten kanssa.  
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Tehoultraäänen kemianteolliset sovellukset perustuvat akustisen kavitaation 

vaikutuksiin väliaineessa. Ääni on mekaaninen aalto, joka edetessään väliaineessa 

aiheuttaa edessään olevien molekyylien puristumista yhteen ja takanaan olevien 

molekyylien erkaantumista toisistaan. Näin ollen myös ultraäänen eteneminen nesteessä 

aiheuttaa vuorotellen molekyylien yhteen puristumista ja erkaantumista toisistaan. Jos 

ultraäänen teho on riittävä, ääniaallon erkaantumisvaiheessa molekyylejä erottava paine 

on niin suuri, että nestefaasiin muodostuu aukkoja. Nämä aukot ovat kavitaatiokuplia. 

Kavitaatiokupla kasvaa kunnes molekyylejä erilleen työntävä negatiivinen paine 

saavuttaa huippunsa. Erkaantumisvaihetta seuraavassa puristusvaiheessa syntynyt 

kavitaatiokupla kutistuu voimakkaasti ja osa kuplista katoaa täysin. Kavitaatiokuplien 

romahtaminen aiheuttaa paikallisesti satojen ilmakehien paineita ja tuhansien 

kelvinasteiden hetkellisiä lämpötiloja. Kuplien romahtamisen synnyttämien 

paineaaltojen aiheuttamat repivät voimat, korkeat lämpötilat ja kuplien tarjoamat 

äärimmäiset olosuhteet tekevät kavitaatiosta kemianteknisesti kiinnostavan ilmiön. 

(Mason, Lorimer 2002, Nowak 2010)  

Ultraäänen kemiallisissa sovelluksissa ultraääntä voidaan tuottaa kohdistetusti 

reaktioseokseen ultraäänisarven (engl. ultrasonic horn) avulla. 

Ultraäänitaajuusgeneraattori lähettää sähkömagneettista signaalia sähkömekaaniselle 

muuntajalle, joka muuttaa generaattorin tuottaman signaalin mekaaniseksi värähtelyksi 

ultraäänitaajuudella (Mason, Lorimer 2002). Ultraääni vahvistuu ultraäänisarvessa, jolla 

ultraääni myös kohdistetaan reaktioseokseen. Ultraäänisarvi tuottaa intensiivisen 

ultraäänialtistuksen kapealle kohdealueelle (Nowak 2010).  

Ultraäänisarvien lisäksi ultraääntä voidaan tuottaa reaktioseokseen ultraäänihauteiden 

(engl. ultrasonic bath) avulla. Ultraäänihauteen toimintaperiaate on muuten sama kuin 

ultraäänisarvissa, mutta ultraääni kohdennetaan sähkömekaanisesta muuntajasta 

suoraan vesihauteeseen, johon ultraäänelle altistettava reaktori tai muu astia asetetaan. 

Ultraäänihauteita hyödynnetään, kun halutaan altistaa suurempi nestetilavuus 

ultraäänen vaikutukselle ultraäänisarven tuottaman pistemäisen altistuksen sijasta 

(Mason, Lorimer 2002). Ultraäänihauteiden tapauksessa on saavutettava varmuus 
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ultraäänen riittävästä voimakkuudesta reaktioastiassa kavitaation aiheuttamiseksi. Kun 

hauteeseen asetetaan reaktioastia, on vaikeaa määritellä tarkasti, miten suuri osuus 

ultraäänestä pääsee reaktioastian seinän läpi.  

Ultraäänihauteessa vallitseva ultraäänen intensiteetti ei ole homogeeninen vaan siinä on 

merkittäviä vaihteluita hauteen sisällä (Mason, Lorimer 2002, Capelo-Martinez 2009). 

Ultraäänen intensiteetti vaimenee siirryttäessä kauemmaksi ultraäänilähteestä. 

Heijastuminen hauteen seinistä luo hauteeseen myös kohtia, joissa ultraäänen 

intensiteetti on erityisen voimakas. Ultraäänen voimakkuutta vesihauteessa voidaan 

tutkia esimerkiksi asettamalla folio ultraäänihauteeseen (Nowak 2010). Folio rypistyy 

kavitaation seurauksena ja foliosta voidaan näin nähdä kohdat, joissa ultraäänen 

intensiteetti on suurimmillaan. (Nowak 2010) 

Mason ja Lorimer (2002) käyvät kirjassaan Applied Sonochemistry läpi useita tekijöitä, 

jotka heikentävät ultraäänen intensiteettiä reaktioastiassa ultraäänihauteessa. Näitä ovat 

esimerkiksi reaktioastian muoto, hauteen koko, reaktioastian seinämien paksuus ja 

reaktioastian asema ultraäänihauteessa. Useissa lähteissä viitataan reaktioastian muodon 

olevan tärkeä tekijä ultraäänihaudetta käytettäessä (Capelo-Martinez 2009, Mason, 

Lorimer 2002). Ultraääni heijastuu pyöreästä pinnasta voimakkaasti ja läpäisee 

paremmin tasaisen reaktioastian pohjan: Ero ultraäänen intensiteetissä pyöreäpohjaisen 

ja tasapohjaisen reaktioastian välillä on noin 3-kertainen (Capelo-Martinez 2009) 

3.1 Ultraäänen vaikutus kiteytyksessä 

Tieteellisissä artikkeleissa on käsitelty laajasti ultraäänen hyödyntämistä kiteytyksen 

yhteydessä. Ultraääni kaventaa metastabiilia aluetta mahdollistaen kiteytymisen 

spontaanin käynnistymisen matalammassa ylikylläisyydessä ilman siemenkiteitä. 

Ultraääni myös nopeuttaa kiteytymisen käynnistymistä ja ultraääneen liittyviä muuttujia 

säätämällä voidaan vaikuttaa kiteiden kokojakaumaan, kidemuotoon ja kideasuun. Näitä 

ultraääneen liittyviä muuttujia ovat taajuus, intensiteetti, teho ja ultraäänilaitteen 

rakenne. Luque de Casto ja Priego-Capote (2007) nostavat esiin mahdollisuuden 

räätälöidä kidekokojakaumia ja kidemuotoa ultraäänen parametrejä ohjaamalla 
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artikkelissaan Ultrasound assisted crystallization - Sonocrystallization. Heidän 

mukaansa laitteiston kehitystä teolliseen käyttöön rajoittavat erityisesti suurempaan 

mittakaavaan siirtymiseen liittyvät ongelmat. Tällä hetkellä ultraäänikiteytyksen 

sovellukset ovat painottuneet milligramma-gramma suuruusluokkaan, kun erityisesti 

hienokemianteollisuudessa olisi tarvetta kokoluokkaa suuremmalle 

ultraäänikiteytysjärjestelmälle (Luque de Castro, Priego-Capote 2007). 

Ultraäänen vaikutus kiteytyksessä riippuu voimakkaasti käytetystä intensiteetistä ja 

taajuudesta. Jordens et al. (2014) tutkivat ultraäänen taajuuden vaikutusta parasetamolin 

ultraäänikiteytyksessä. Tutkimuksessa selvisi matalampien ultraäänitaajuuksien 

kaventavan metastabiilia aluetta korkeampia taajuuksia tehokkaammin. Parhaat tulokset 

saatiin 41 kHz taajuudella. Myös tuotemolekyylien hajoaminen oli 41 kHz taajudessa 

minimissään. Kun taajuutta alennettiin, radikaalien muodostus kavitaatiokuplissa 

voimistui ja lopputuotteen hajoaminen lisääntyi (Jordens, Gielen et al. 2014). Myös 

Mason kirjoittaa kirjassaan Applied Sonochemistry matalampien ultraäänitaajuuksien 

olevan tehokkaampia kemiallisissa sovelluksissa, koska tällöin kavitaatiokuplat 

kasvavat suuremmiksi ja kavitaation vaikutukset reaktioseoksessa korostuvat. 

Taajuuden vaikutus kidekokoon ja kokojakaumaan ei ole merkittävä ainakaan parhaiten 

metastabiilia aluetta kaventavilla matalilla ultraäänitaajuuksilla (Luque de Castro, 

Priego-Capote 2007). 

Ultraääni nopeuttaa kiteytyksessä ytimenmuodostusta dramaattisesti. Kavitaatio tuottaa 

liuokseen kavitaatiokuplia, korkeita paikallisia paineita ja lämpötiloja, voimakkaita 

paineaaltoja sekä eroosiota pinnoilla vapauttaen partikkeleja liuokseen. Näiden 

vaikutusten eristäminen toisistaan ja tutkiminen erillään ultraäänestä ja kavitaatiosta on 

tuottanut haasteita tiedeyhteisölle jo pitkään. Koska kavitaation ja monien siihen 

liittyvien ilmiöiden kuten sonoluminesenssin perustavanlaatuiset syyt ovat osittain 

selvittämättä, ultraäänialtistuksen kiteytykseen vaikuttavat mekanismit askarruttavat 

tutkijoita edelleen (Sander, Zeiger et al. 2014).  

Sander et al. (2014) esittelevät ytimenmuodostuksen ja kavitaation suhdetta ja siihen 

liittyviä teorioita artikkelissaan Sonocrystallization and sonofragmentation. Heidän 
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mukaansa eräs varteenotettava hypoteesi ultraäänen ja ytimenmuodostuksen suhteesta 

on ultraäänen synnyttämien kavitaatiokuplien toimiminen kideytiminä. 

Kavitaatiokuplat työntävät molekyylejä erilleen, jolloin molekyylit konsentroituvat 

kuplien reunoille tarjoten molekyylikeskittymiä, joissa nukleaatio tapahtuu helpommin. 

Toisen kirjallisuudessa esitetyn teorian mukaan kavitaation liuoksessa aiheuttamat 

voimakkaat paineaallot aiheuttavat molekyylien pakkautumista yhteen (Sander, Zeiger 

et al. 2014). Tällöin molekyylit olisivat normaalia lähempänä toisiaan ja ytimen 

muodostuminen helpottuisi näissä molekyylitiheissä kohdissa. Tämä selittäisi myös 

osaltaan tiettyjen aineiden ultraäänikiteytyksessä ilmenevän taipumuksen kiteytyä 

ultraäänen vaikutuksessa eri kidemuotoon kuin ilman ultraäänialtistusta.  

Luque de Castro ja Priego-Capote kirjoittavat artikkelissaan Ultrasound assisted 

crystallization – Sonocrystallization ultraäänen intensiteetin vaikutuksesta 

kiteytykseen. Heidän tulostensa mukaan ultraäänen intensiteetin lisäys nopeuttaa 

kiteytyksen käynnistymistä ja suuremmalla ultraäänen intensiteetillä saadaan 

pienempikokoisia kiteitä. Luque de Castro ja Priego-Capote käyttivät kokeissaan 

ultraäänilähteenä ultraäänisarvea ja malliaineena hydroksiapatiittia. Vallitsevissa 

koeolosuhteissa kiteitä ei enää muodostunut ollenkaan, kun ultraäänitehoa nostettiin 

riittävästi. Ultraäänen intensiteetin ja kiteytyksen käynnistymisnopeuden välinen 

korrelaatio perustuu kavitaation voimistumiseen suuremmilla intensiteeteillä (Mason, 

Lorimer 2002). Kun kavitaatio voimistuu, kideytimien muodostusta edistävien 

kavitaatiokuplien syntyminen kiihtyy ja kiteytymisen käynnistyminen nopeutuu. Myös 

pienempi lopputuotteen kidekoko liittyy kavitaation voimistumiseen: Voimakkaat 

paikalliset paineaallot liuoksessa ehkäisevät kiteiden kasvua ja voimistavat 

sekundääristä ytimenmuodostusta kiteiden pinnoilta. 

Ultraäänialtistuksen kesto vaikuttaa kiteiden ominaisuuksiin sekä kiteytyksen 

toistettavuuteen. Koska ultraäänialtistus nopeuttaa primäärisen ja homogeenisen 

ytimenmuodostumisen käynnistymistä, ja toisaalta ultraääni rikkoo syntyviä kideytimiä 

pienemmiksi, voidaan ultraäänialtistus katkaista halutun ajan jälkeen ja antaa siten 

kiteiden kasvaa suuremmiksi kuin ne kasvaisivat ultraäänikentässä (Luque de Castro, 
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Priego-Capote 2007). Tämä tarjoaa lisää mahdollisuuksia kidekoon ohjaamiseen 

ultraäänikiteytyksessä. Kidekoon säätäminen ultraäänialtistusaikaa muuttamalla vaatii 

kuitenkin kokeellista työtä optimaalisen altistusajan löytämiseksi (Luque de Castro, 

Priego-Capote 2007). 

Ultraäänen vaikutus kidemuotoon vaihtelee kiteytettävän aineen mukaan. Gracin et al. 

(2005) tutkivat ultraäänen vaikutusta p-Aminobentsoehapon stabiilien α- ja β-

kidemuotojen kiteytymiseen. Ultraäänialtistus lisäsi β-kidemuodon kiteytymistä. p-

Aminobentsoehapon β-kidemuoto on kideasultaan prismaattinen, kun taas yleisesti 

helpommin kiteytyvät α-kiteet ovat neulasmaisia (Gracin, Uusi-Penttilä et al. 2005). 

Hatakka et al. (2009) tutkivat ultraäänen käyttöä L-glutamiinihapon α- ja β-

kidemuotojen kiteytymisen ohjauksessa. Tutkimuksessa selvisi, että ultraäänialtistus 

edistää metastabiilin α-kidemuodon muodostumista stabiilin β-kidemuodon sijasta. 

Tutkijat esittivät, että ultraäänialtistusta ja ylikylläisyyttä säätämällä voitaisiin hallita eri 

kidemuotojen ytimenmuodostusta kiteytysprosesseissa (Hatakka, Alatalo et al. 2010). 

3.2 Ultraäänen eteneminen väliaineessa 

Ultraääniaallon aiheuttama paine sen edetessä väliaineessa riippuu väliaineen 

akustisesta impedanssista. Akustinen impedanssi määritellään äänen nopeuden ja 

väliaineen tiheyden avulla. Yhtälössä 8 on esitetty akustisen impedanssin laskukaava 

(Saito 2015).  

𝑍0 = 𝜌 × 𝑐0      (8) 

Jossa  𝑍0 väliaineen akustinen impedanssi   kg/(m2s) 

  𝜌 väliaineen tiheys     kg/m3 

  𝑐0 äänen nopeus väliaineessa    m/s 

Akustisia impedansseja eri materiaaleille on esitetty Taulukossa 1 
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Taulukko 1 Väliaineiden akustisia ominaisuuksia (Saito 2015, Selfridge 1985) 

Väliaine 

Tiheys 

[kg/m3] 

Äänen nopeus 

[m/s] 

Akustinen impedanssi 

[106 kg/(m2s)] 

Vesi 1000 1500 1.5 

Jää 1000 3980 4.0 

Ilma 1.3 330 0.00043 

Metanoli 790 1120 0.88 

Etanoli 790 1180 0.93 

Glyseroli 1260 1920 2.4 

Oliiviöljy 900 1380 1.2 

Kumi 950 1500 1.5 

Teräs 7700 5850 45 

Alumiini 2700 6260 17 

Lasi 2700 5570 15 

PTFE 2140 1390 3.0 

Polypropeeni 880 2740 2.4 

Polyeteeni 900 1950 1.8 

Polyamidi (nylon) 1120 2600 2.9 

Erot eri väliaineiden akustisten impedanssien välillä ovat selvästi esillä taulukossa 1. 

Teräksen akustinen impedanssi on korkea väliaineen tiheydestä ja korkeasta äänen 

nopeudesta johtuen. Akustinen impedanssi on oleellinen suure erityisesti ääniaaltojen 

heijastumisen kannalta. Kun ultraääniaalto saapuu kohtisuoralle väliaineiden 

rajapinnalle, mitä lähempänä akustiset impedanssit ovat toisiaan, sitä pienempi on 

muutos ultraääniaallon paineessa ultraäänen läpäistessä rajapinnan. Saiton (2014) 

mukaan ultraääniaallon rajapinnasta heijastuva paine noudattaa yhtälöä 9. 

𝑃𝑟

𝑃𝑖
=

(𝑍2−𝑍1) 

(𝑍2+𝑍1) 
     (9) 

Jossa  𝑃𝑟 takaisin heijastuvan ääniaallon paine   Pa 

  𝑃𝑖 ääniaallon paine tulopuolella    Pa 

𝑍1 väliaineen akustinen impedanssi tulopuolella  kg/(m2s) 

  𝑍2 väliaineen akustinen impedanssi läpäisypuolella kg/(m2s) 
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Rajapinnan läpäisevän ääniaallon voimakkuus noudattaa yhtälöä 10 (Saito 2015). 

𝑃𝑡

𝑃𝑖
=

2 𝑍2 

(𝑍2+𝑍1) 
     (10) 

Jossa  𝑃𝑡 ääniaallon paine läpäisypuolella   Pa 

 

Yhtälöiden 9 ja 10 avulla voidaan laskea kohtisuorasta rajapinnasta heijastuvan ja sen 

läpäisevän ultraäänen voimakkuus eli paine-ero. Ultraääniaallon paine-ero on 

verrannollinen ultraäänitehoon. 

Esimerkki: Ultraäänen läpäistessä kohtisuorasti vedessä (Z0 = 1.5×106 kg/(m2s)) olevan 

teräslevyn (Z0 = 45×106 kg/(m2s)) läpäisevän ultraäänen osuus yhtälöiden 9 ja 10 

perusteella laskettuna on noin 12.5 % alkuperäisen ääniaallon paineesta. Laskussa on 

otettu huomioon vain ensimmäinen läpäisy ja heijastuminen teräslevyn ja veden 

jälkimmäisessä rajapinnassa. Ultraäänen vaimeneminen on jätetty huomiotta.  

Ultraääni on mekaaninen aalto, joka vaimenee edetessään väliaineessa. Ultraäänen 

vaimenemista sen edetessä kuvaa yhtälö 11 (Mason, Lorimer 2002, Saito 2015): 

𝐼 = 𝐼0𝑒−2𝛼𝑑
      (11) 

Jossa  𝐼 Ultraäänen intensiteetti    W/m2 

  𝐼0 Ultraäänen intensiteetti alussa   W/m2 

𝛼 Akustinen absorptiotekijä    1/m 

  𝑑 Etäisyys      m-1 

 

Yhtälön 11 mukaisesti ultraääni vaimenee eksponentiaalisesti edetessään. Väliaineen 

ominaisuuksista ja ultraäänen taajuudesta riippuva akustinen absorptiotekijä kuvaa 

aineen taipumusta vaimentaa ääniaaltoja vakiolämpötilassa (Mason, Lorimer 2002, 

Saito 2015). Äänen klassinen akustinen absorptio johtuu materiaalien sisäisestä kitkasta 

molekyylien pakkautuessa yhteen ja erkaantuessa (Saito 2015). 
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Vaimentumista tapahtuu väliaineessa joko ultraäänen heijastumisen, taittumisen ja 

diffraktion vaikutuksesta tai ääniaallon liike-energian muuttuessa lämmöksi. Masonin 

ja Lorimerin (2002) mukaan väliaineen molekyylit värähtelevät ääniaallon 

vaikutuksesta jolloin molekyylien välinen kitka aiheuttaa liike-energian muuttumista 

lämmöksi. Tästä johtuu myös ultraäänen väliainetta lämmittävä vaikutus. Molekyylien 

välisen kitkan aiheuttaman absorption lisäksi ääniaaltojen liike-energiaa muuttuu 

lämmöksi lämmönjohtumisen seurauksena. (Mason, Lorimer 2002). Yhtälössä 12 

esitetty klassisen akustisen absorption laskutapa sisältää sekä lämmönjohtumistekijän 

että värähtelyyn liittyvän molekyylien välisen kitkan tekijän. Mitä suurempi akustisen 

absorptiotekijän arvo on, sitä suurempi on ultraäänitehon vaimennus. 

𝛼𝑐𝑙 =
2𝜋2𝑓2

𝜌𝑐0
3 {

4

3
µ +

(𝛾−1)𝐾

𝐶𝑝
}     (12) 

Jossa  𝛼𝑐𝑙 klassinen akustinen absorptiotekijä   m-1 

  𝑓 ultraäänen taajuus     Hz 

µ väliaineen viskositeetti    Pa*s 

𝑐0 ultraäänen aallonpituus väliaineessa   m 

  𝛾 ominaislämpökapasiteettien suhde 
𝐶𝑃

𝐶𝑉
    - 

  𝐾 lämmönjohtavuus     W/(m*K) 

  𝐶𝑃 ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa  J/K 

 

Akustinen absorptiotekijä kullekin väliaineelle on mahdollista määrittää teoreettisesti 

laskemalla yhtälön 12 mukaisesti. Kokeellisesti määritetty akustinen absorptiotekijä 

eroaa kuitenkin merkittävästi teoreettisilla menetelmillä määritetystä absorptiotekijästä, 

mikäli kyseessä ei ole yksiatominen kaasu (Mason, Lorimer 2002). Tämä johtuu siitä, 

että puhtaasti teoreettiset mallit eivät ota huomioon kaikkia ultraäänen vaimenemiseen 

vaikuttavia viskooseja voimia. Voimakkain näistä klassisen akustisen absorption 

ulkopuolelle jäävistä absorptiotekijöistä liittyy molekyylien relaksaatioviiveeseen 

väliaineen sisäisen paineen vapautuessa ääniaallon kuljettua ohi (Mason, Lorimer 2002, 

Saito 2015). Käytännössä yksinkertaisinta on määrittää absorptiotekijä kokeellisesti tai 

käyttää kirjallisuudesta saatavilla olevia kokeellisesti määritettyjä absorptiotekijän ja 
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ultraäänen taajuuden neliön suhdelukuja. Taulukossa 2 on esitetty ultraäänen akustisten 

absorptiotekijöiden suhteita taajuuden neliöön vakiolämpötiloissa nesteissä. 

Taulukko 2 Akustisen absorptiotekijän suhteita taajuuden neliöön erilaisissa 

nestemäisissä väliaineissa (Saito 2015, Selfridge 1985) 

Väliaine 𝛼/𝑓2 [10-15 s2/m] Lämpötila [°C] 

Vesi 25  20 

Metanoli 34  20 

Etanoli 52  20 

Glyseroli 493 22 

Tolueeni 93  20 

Asetoni 104  24 

Oliiviöljy 1350  21.7 

 

Taulukossa 2 esitetyistä nesteistä matalin absorptiotekijän suhde taajuuden neliöön on 

vedellä. Ultraääni, jonka taajuus on vakio, vaimenee siis vedessä vähemmän kuin listan 

muissa nesteissä kulkiessaan saman etäisyyden. Suhdeluvusta 
𝛼

𝑓2 nähdään myös, 

paljonko taajuuden kasvattaminen voimistaa akustista absorptiota kussakin väliaineessa 

(Saito 2015).  

Mikäli kyseessä on erittäin kova materiaali kuten teräs tai lasi, ei akustinen absorptio 

ole merkittävä ilmiö, vaan suurin osa ultraäänen vaimenemisesta johtuu heijastumisesta, 

taittumisesta ja hajaantumisesta (Saito 2015). Selfridge (1985) kutsui kovia materiaaleja 

kuten lasia matalan häviön materiaaleiksi artikkelissaan isotrooppisten materiaalien 

akustisia ominaisuuksia. Tästä syystä esimerkiksi ultraäänihauteissa kehotetaan 

käyttämään metallisia ja lasisia reaktioastioita ultraäänen vaimenemisen 

minimoimiseksi (Capelo-Martinez 2009). Kiinteässä aineessa akustinen absorptiotekijä 

on useimmiten suoraan verrannollinen taajuuteen eikä taajuuden neliöön, kuten 

nesteissä (Bacon, Jarvis 2015). Taulukossa 3 on esitetty akustisia absorptiotekijöitä 

kiinteille aineille lämpötilassa 20 °C 
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Taulukko 3 Akustisia absorptiotekijöitä ääniaaltojen vaimenemiselle kiintoaineissa 

lämpötilassa 20 °C (Bacon, Jarvis 2015, Selfridge 1985). 

Väliaine 𝛼 [dB/m] Mittaustaajuus [kHz] 𝛼/𝑓 [10-7/(s*m)] 

Alumiini 3.5 10 000 3.5 

Polyamidi (nylon) 290 5 000 580 

Lasi 17 10 000 17 

Polyeteeni 240 5 000 480 

Polypropeeni 510 5 000 1020 

Teflon 390 5 000 780 

Teräs 43 10 000 43 

Ultraäänen vaimenemiseen kiintoaineissa vaikuttaa voimakkaasti materiaaliin liittyvät 

tekijät, kuten tekstuuri, stressi, materiaalin kovuus ja ikääntyminen. Bacon ja Jarvis 

(2015) tuovat esiin taulukon 3 arvojen yhteydessä, että kiintoaineiden akustiset 

absorptiotekijät ovat vain tyypillisiä arvoja, eivätkä suinkaan absoluuttisia.  

3.3 Jatkuvatoimiset ultraäänikiteyttimet  

Erityisesti aktiivisten lääkeaineiden ja hienokemikaalien tuotannossa on ollut jo pitkään 

kiinnostusta jatkuvatoimisten kiteyttimien kehittämiseksi (Furuta, Mukai et al. 2016). 

Jatkuvatoimisten kiteyttimien skaalaus on suoraviivaista ja tuote on tasalaatuista. Myös 

käyttökustannukset ja viipymäaika ovat jatkuvatoimisia kiteyttimiä käytettäessä 

huomattavasti panoskiteyttimiä pienemmät (Mullin 2013). Ultraääni tarjoaa monia 

mahdollisuuksia jatkuvatoimisten kiteyttimien toiminnan saattamiseksi 

kilpailukykyseksi panoskiteyttimien kanssa nimenomaan hienokemianteollisuudessa. 

Näitä mahdollisuuksia ovat esimerkiksi ultraäänen pinnoille kertyviä kiteitä irrottava 

vaikutus, kidekokojakaumaa kaventava vaikutus, metastabiilia aluetta kaventava 

vaikutus ja ytimenmuodostuksen käynnistymistä nopeuttava vaikutus (Ruecroft, 

Hipkiss et al. 2005). Ultraäänen avulla voidaan myös lisätä prosessinohjauksen 

mahdollisuuksia kiteytyksessä (Ruecroft, Hipkiss et al. 2005). 
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Furuta et. al (2016) tutkivat jatkuvatoimisen putkimaisen ultraäänikiteyttimen 

soveltumista aktiivisten lääkeaineiden kiteyttämiseen pH-muutoksen avulla. 

Jatkuvatoimisena ultraäänikiteyttimenä käytettiin 40 metrin mittaista PFA-

polymeeriputkea, jonka halkaisija oli 2 mm ja jonka keskellä oli 500 W ja 40 kHz 

sylinterimäinen ultraäänilähde. pH-muutoskiteytys putkivirtauskiteyttimessä ja 

ultraäänikentässä tuotti merkittävästi pienempikokoisia kiteitä (1-7 µm mediaani) kuin 

panoskiteytysverrokki (10-30µm mediaani) (Furuta, Mukai et al. 2016).  

Rossi et al. (2015) selvittivät jatkuvatoimisen ultraäänikiteytyksen soveltuvuutta 

kidekokojakauman kaventamiseen adipiinihapon valmistuksessa. He hyödynsivät 

ultraääntä mikroreaktorityyppisessä putkivirtausjärjestelmässä, jossa kiteytys tapahtui 

veteen liukenemattomaan matriisiin säännöllisin välein syötettyjen vesipisaroiden 

sisällä. Ultraäänilähteenä kokeessa käytettiin ultraäänisarvea. Kokeissa havaittiin 

kiteytyksen suorittamisen pisaroiden sisällä ehkäisevän kapeiden kanavien 

tukkeutumista kiteytyksen aikana. Ultraäänellä oli merkittävä rooli kiteytyksen 

käynnistäjänä. Lopputuotteen kidekoko oli tässä koejärjestelyssä n. 10 µm. (Rossi, 

Jamshidi et al. 2015) 

Narducci et al. (2011) tutkivat jatkuvatoimisen ultraääntä hyödyntävän 

sekoitussäiliötyyppisen jäähdytyskiteyttimen soveltuvuutta adipiinihapon kiteytykseen 

vesiliuoksesta. Heidän artikkelinsa mukaan jatkuva ultraäänialtistus kiteyttimessä 

vähensi likaantumista, nopeutti stationääritilan saavuttamista ja paransi saantoa. Myös 

kidekokojakauma oli kapeampi ja keskimääräinen kidekoko pienempi kuin 

verrokkikokeissa ilman ultraäänialtistusta (Narducci, Jones et al. 2011)  

4 MARKKINAPOTENTIAALI 

Markkinapotentiaalin käsitteellä tarkoitetaan tuotteen odotettua myyntiä koko 

kohdemarkkinalle (Stevens 1993). Tässä työssä kohdemarkkinasta tutkittiin 

maantieteellistä jakaumaa, toimijoiden kokoa ja yritysten taloutta markkinan 

haarukoimiseksi. Markkinapotentiaalin käsite on hyödyllinen kun arvioidaan, 

kannattaako tuotetta tuoda markkinoille. Käytännössä sitä voidaan kuvata 
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yksinkertaisimmin kysymyksellä ”Minkä arvoinen tuotteen myynti olisi jos kaikki 

asiakkaat ostaisivat sen?” 

Olemassa olevien tuotteiden markkinapotentiaalin määritys on yksinkertaisempaa kuin 

uusien tuotteiden, sillä olemassa olevien tuotteiden markkinaselvityksessä voidaan 

käyttää apuna samankaltaisten tuotteiden myyntilukuja. Uusien tuotteiden 

markkinapotentiaalin arviointi on vaikeampaa ja siinä tulisi kiinnittää erityistä huomiota 

markkinoiden koon määritykseen. (Stevens 1993).  

Stevensin (1993) mukaan markkinapotentiaali uusille tuotteille voidaan määritellä 

kolmella eri tavalla: asiantuntija-arvioiden, kuluttajatutkimuksen tai 

korvausmenetelmän avulla. Korvaus- eli substituutiomenetelmässä arvioidaan millaisen 

tuotteen uusi tuote korvaa. Substituutiota tapahtuu teollisten tuotteiden alueella. 

Korvattavan tuotteen myyntilukuja käytetään markkinapotentiaalin arvioinnissa. 

Kuluttajatutkimuksessa selvitetään kuluttajien tarpeita ja investointihaluja uuteen 

tuotteeseen liittyen. Asiantuntija-arvioita markkinapotentiaalista puolestaan kerätään 

toimijoilta, jotka tuntevat markkinat perinpohjaisesti ja osaavat arvioida uuden tuotteen 

myyntipotentiaalia.  

Kun kyseessä on tuote jota on tarkoitus myydä yrityksille, on markkinoiden rakenne ja 

markkinoiden rakenne erilainen kuin kuluttajatuotteilla (Stacey, Wilson 2014). Tämä 

ero on huomioitava myös markkinapotentiaalin selvityksessä. Yritykset jakautuvat 

usein yksiköihin, joiden toiminnot ovat emoyhtiöistä itsenäisiä. Tämä tekee 

markkinapotentiaalin arvioinnista erilaista kuluttajatuotteisiin verrattuna. Toisaalta 

yritysten ostovoima on kuluttajia suurempi ja markkinoiden rakenne on vähemmän 

monimutkainen kuin kuluttajamarkkinoilla asiakkaiden pienemmän määrän vuoksi. 

Yrityksillä on myös selkeät toimialat, mikä tekee markkinoiden segmentoinnista 

monissa tapauksissa helpompaa (Stacey, Wilson 2014). 

Markkinapotentiaalin selvityksessä keskeisiä taloutta ja yrityksen taloudellisia asemaa 

kuvaavia tunnuslukuja ovat muun muassa liikevaihto, nettotulos, hienokemikaalien 

myynti ja osuus liikevaihdosta, hienokemikaaleja valmistavien yritysten lukumäärä 

omistajaa kohden sekä markkinaosuus. Näiden yrityskokoa kuvaavien lukujen lisäksi 
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yritysten rahoitusasemaa ja kannattavuutta voidaan tarkastella talouden tunnuslukujen 

avulla. Tässä luvussa on esitetty tarkempi kuvaus näiden talouden tunnuslukujen 

merkityksestä. 

4.1 Yrityksen kokonaisvarallisuus 

Yrityksen kokonaisvarallisuus (engl. total assets) kuvaa yrityksen omaisuuden arvoa. 

Tähän sisältyy sekä yrityksen rahoitusvarat että yrityksen kiinteä pääoma (Bureau van 

Dijk 2016). Kiinteään pääomaan kuuluu yrityksen omistama reaalinen omaisuus joka ei 

ole helposti muutettavissa rahaksi, esimerkiksi tuotantolaitteet ja kiinteistöt (Pohjola 

2008).  

4.2 Pääoman tuottoaste 

Kokonaispääoman tuottoaste (engl. return on assets, ROA) puolestaan kuvaa yrityksen 

kykyä tuottaa voittoa pääomansa avulla. Kokonaispääoman tuottoaste sisältää myös 

sijoitetun pääoman ja eroaa näin oman pääoman tuottoasteesta (engl. return on equity, 

ROE). Kokonaispääoman tuottoaste lasketaan nettotuloksen prosenttiosuutena 

kokonaisvarallisuudesta (Bureau van Dijk 2016).  

4.3 Current ratio-tunnusluku 

Current ratio-tunnuslukua käytetään arvioitaessa yrityksen maksuvalmiutta 

tilinpäätöshetkellä (Balance Consulting 2016).  Tunnusluku kertoo nopeakiertoisen 

omaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen suhteen (Vaihekoski 2013). Nopeakiertoisella 

omaisuudella tarkoitetaan nopeasti varallisuudeksi muutettavan omaisuuden arvoa 

(Balance Consulting 2016). Current ratio on Kauppalehden tietopalvelujen ylläpitämän 

Balance Consultingin Tunnuslukuoppaan mukaan hyvällä tasolla sen ollessa yli 2. 

Tyydyttävä ohjearvo tunnusluvulle on 1,5–2,0; välttävä 1,0–1,5 ja heikko alle 1,0 

(Balance Consulting 2016).  
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4.4 Velkaantumisaste 

Velkaantumisaste (engl. gearing) kuvaa nettovelan suhdetta omaan pääomaan. Toisin 

sanoen velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaminen pääomien 

ja rahoittajilta lainattujen pääomien suhde (Vaihekoski 2013). Korkeampi 

velkaantuneisuus on riskitekijä, joka rajoittaa kasvua ja kaventaa yrityksen taloudellista 

liikkumavaraa (Balance Consulting 2016).  

4.5 Omavaraisuusaste 

Omavaraisuusaste ilmoittaa oman pääoman osuuden pääomasta, joka on sitoutunut 

yrityksen liiketoimintaan (Vaihekoski 2013). Korkea omavaraisuusaste kuvaa yrityksen 

liiketoiminnan olevan vakaalla pohjalla (Balance Consulting 2016). 

4.6 Liiketulos 

Amadeus-tietokannasta saatavan liiketuloksen (engl. Earnings Before Interest and 

Taxes, EBIT) suhteesta yhtiön ydinliiketoiminasta saatavaan tuottoon (engl. Operating 

Revenue) käytetään tässä yhteydessä termiä liiketulosmarginaali (Vaihekoski 2013). 

Liiketulosmarginaalin lukuarvon avulla voidaan tulkita, miten suuri osuus yhtiön 

liiketuloksesta koostuu sen ydinliiketoiminnasta (Balance Consulting 2016). Korkea 

liiketulosmarginaali viittaa ydinliiketoiminnan muodostavan pienen osuuden yrityksen 

veroja edeltävästä tuloksesta. 

4.7 Yritysten investointikyky 

Yrityksen investointikykyä voidaan arvioida esimerkiksi rahoitustuloksen eli IBEI:n 

avulla. Rahoitustulos (engl. Income Before Extraordinary Items, lyh. IBEI) kuvaa 

yrityksen kykyä maksaa takaisin ottamiaan lainoja sekä rahoittaa käyttöpääomaa ja 

investointeja oman liiketoimintansa tuloksella (Balance Consulting 2016). 

Rahoitustuloksen tulee olla positiivinen, jotta yrityksen toiminta olisi kannattavaa. 

Tällöin yritys voi ylläpitää toimintaansa investoimalla ja maksamalla tuottoja sijoitetulle 

pääomalle (Falck 2011). Rahoitustulosta voidaan käyttää myös yritysten rahoitustuoton 

vertailuun toimialojen sisällä (Balance Consulting 2016). 
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Falck (2011) esitti diplomityössään Financial Performance Segments in the Intelligent 

Home Network yhtälön yritysten investointikyvyn vertailemiseen rahoitustuloksen 

avulla. Investointikyvylle saadaan lukuarvo yhtälön 13 mukaisesti jakamalla yrityksen 

rahoitustulos nettoinvestointien arvolla (Falck 2011). 

𝐼𝑁 =
𝑁𝐴+𝑃𝐴

𝐾𝑂+𝑃𝐴−𝐾𝑂−1
       (13) 

Jossa  𝐼𝑁 Investointikyky, ts. suhdeluku IBEI/Nettoinvestoinnit,  - 

𝑁𝐴 Tarkasteltavan vuoden nettoansiot,     € 

𝑃𝐴 Tarkasteltavan vuoden poistot ja arvonalennukset,  € 

𝐾𝑂 Tarkasteltavan vuoden käyttöomaisuus,    € 

𝐾𝑂−1 Edellisen vuoden käyttöomaisuus,     € 

 

 

Yhtälön 13 periaatteena on jakaa rahoitustulos nettoinvestointien arvolla. Saatava 

lukuarvo kuvaa, kuinka suuri osuus yrityksen tuotosta käytetään investointeihin. Jos 

rahoitustuloksen suhde nettoinvestointeihin on 1, se tarkoittaa että yritys on käyttänyt 

investointeihin rahaa rahoitustuloksen verran. Falckin mukaan terveellä yrityksellä 

suhdeluvun tulisi pitkällä aikavälillä olla yli 1. Tämä tarkoittaa sitä, ettei yritys ole 

käyttänyt ylenpalttisesti lainarahaa investointeihin, vaan yritys on voinut myös 

esimerkiksi maksaa osinkoja rahoittajilleen. Toisaalta mikäli suhdeluku on hyvin 

korkea, se kuvaa yrityksen sijoittavan investointeihin vähemmän kuin rahoitustulos 

sallisi (Falck 2011). 
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SOVELTAVA OSA 

 

5 SOVELTAVAN OSAN RAKENNE 

Tämän diplomityön soveltava osa on kaksiosainen. Ensin tehdään markkinapotentiaalin 

selvitys Amadeus-tietokannan avulla makrotasolla nojautuen toimialatilastoihin. 

Markkinapotentiaalin selvitys koostuu seuraavista vaiheista: 

1. Kartoitetaan tuotteet, joiden valmistuksessa voidaan hyödyntää työssä käsiteltävää 

kiteytysjärjestelmää. 

2. Tuotteita valmistavien yritysten tietojen perusteella valitaan toimialat, joiden 

yrityksillä on edellytyksiä ottaa käyttöön uudentyyppinen kiteytysjärjestelmä. 

3. Segmentoidaan markkinat Amadeus-tietokannasta poimittavia taloudellisia 

tunnuslukuja hyödyntäen. 

4. Tunnistetaan markkinasegmentit, joilla on investointipotentiaalia. 

5. Investointipotentiaalisten markkinasegmenttien yritykset muodostavat markkinat 

tuotteelle. 

Soveltavan osan jälkimmäinen puoli, modulaarisen jatkuvatoimisen kiteytyslaitteiston 

toiminnan todentaminen, toteutetaan toisaalta kirjallisuusosan perusteella, toisaalta 

demonstraatiolaitteiston aiempien toiminnantodentamiskokeiden perusteella. Työssä 

laaditaan ja toteutetaan koesarja, jonka tarkoitus on edistää käsitystä kiteytyslaitteiston 

toiminnasta ja kehittää sitä edelleen. 

6 MODULAARINEN JATKUVATOIMINEN 

ULTRAÄÄNIPROSESSOINTILAITTEISTO 

Ultraääntä voidaan hyödyntää kiteytyksessä tuotekiteiden ominaisuuksien 

muokkaamisessa. Jatkuva ultraäänialtistus kiteytyksessä edistää ytimenmuodostusta 

merkittävästi johtaen samalla pienempään kidekokoon ja kapeampaan 

kidekokojakaumaan. Ultraäänialtistusta säätämällä jatkuvatoimisessa 

putkikiteyttimessä voidaan tuottaa monipuolisesti erityyppisistä kemikaaleista halutun 
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muotoisia ja kokoisia kiteitä. Ultraäänestä johtuva kavitaatio ja siihen liittyvät voimat 

pitävät kiteyttimen pinnat puhtaana ehkäisten kiteytinputkien tukkeutumista. Kuva 5 

havainnollistaa modulaarisen jatkuvatoimisen ultraäänikiteytyslaitteiston 

toimintaperiaatetta. 

 

Kuva 5  Jatkuvatoimisen modulaarisen ultraäänikiteyttimen periaatekuva 

Sekoittimella varustetussa termostoidussa syöttösäiliössä emäliuos saadaan pidettyä 

halutussa lämpötilassa. Sieltä liuos johdetaan termostoituihin ultraäänihauteisiin, joihin 

asennetuissa putkissa virratessaan liuos viilenee samalla, kun ultraäänialtistus edistää 

ytimenmuodostumisen käynnistymistä ja estää putkien tukkeutumista kiteytyksessä. 

Kiteytyminen käynnistyy nopeasti ja panoskiteyttimien 8–16 tunnin kiteytysajan sijaan 

viipymäaika laitteessa on noin 15 minuuttia. Ultraäänihauteita lisäämällä voidaan 

loiventaa kiteytyksen lämpötilagradienttia tai lisätä tuotantovolyymiä. 

Järjestelmän yksinkertainen perusrakenne madaltaa uusien tuotteiden tuotantoon 

ottamisen kynnystä ja mahdollistaa modulaarisuuden. Kokeita pilottitasolla on 

mahdollista suorittaa nopeammassa sekvenssissä verrattuna perinteiseen 

panoskiteytykseen, ja skaalaus isompaan mittakaavaan helpottuu. Jatkuvatoimisuudella 

saavutettava lyhyt viipymäaika, monipuolinen säädettävyys eri olosuhteisiin ja eri 

kiteytystuotteille sekä ultraäänialtistuksesta seuraava kapea kidekokojakauma ja 

toimintavarmuus tekevät laitteistosta mielenkiintoisen kaupallisesta näkökulmasta. 
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6.1 Sovellukset kiteytysprosesseissa 

Modulaarisen ultraääniavusteisen jatkuvatoimisen kiteyttimen käyttöönotto ei ole 

houkuttelevaa hyödykekemikaaleja tuottavissa suurten volyymien tehtaissa 

massiivisten tuotantomäärien vuoksi. Myöskään erikoiskemikaalien valmistuksessa 

pienen mittakaavan kiteytysprosessit eivät ole suuressa roolissa, sillä useimmiten 

vaikuttavat aineet erikoiskemikaaleihin tilataan niiden valmistukseen erikoistuneista 

hienokemiantehtaista. 

Alkuperäistä ajatusta tuotelähtöisyydestä ultraääniprosessointilaitteiston sovelluksia 

kartoitettaessa jouduttiin arvioimaan uudelleen tarkemman kiteytyksen kemianteknisiin 

sovelluksiin perehtymisen seurauksena. Kiteytys on yksikköoperaationa niin 

merkittävä, että suurin osa teollisesti valmistetuista kemiallisista tuotteista on jossain 

vaiheessa tuotantoprosessiaan tekemisissä kiteytyksen kanssa välillisesti: Vähintään 

raaka-aineiden valmistuksessa on erittäin todennäköisesti käytetty kiteytystä.  

Cybulski, Sharma et al. kirjoittavat kirjassa Fine chemicals manufacture: Technology 

and engineering (2001) hienokemianteollisuuden tuotteita olevan jo yli 10 000 erilaista. 

Uusia hienokemikaaleja syntetisoidaan jatkuvasti ja määrä on oletettavasti kasvanut 

viidentoista vuoden takaisesta. Ei siis ole realistista etsiä sovelluksia 

ultraääniprosessointilaitteistolle hienokemianteollisuudesta yksittäisten tuotteiden 

näkökulmasta. Sen sijaan hienokemikaaleja tuottavat monitoimitehtaat kokonaisuutena 

ovat selkeä potentiaalinen käyttökohde ultraääniprosessointilaitteistolle suhteellisen 

pienten tuotantomäärien ja tarkkojen kiteisiin tuotteisiin kohdistuvien 

laatuvaatimuksien vuoksi.  

Hienokemikaalien tuotannossa kiteytys on oleellinen vaihe sekä erotusmenetelmänä että 

kiinteän lopputuotteen valmistuksessa (Cybulski, Sharma et al. 2001). Tuotantomäärät 

ovat pieniä, ja tuotteiden ominaisuudet vaihtelevat. Hienokemikaaleilta vaaditaan myös 

tarkkaan määritettyjä kideominaisuuksia (esim. polymorfiaa, partikkelikokoa ja 

partikkelin muotoa) niiden turvallisen ja tehokkaan käytön takaamiseksi 

erikoiskemikaalien valmistusprosesseissa (Brog, Chanez et al. 2013). Hienokemikaalien 
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tuotannossa kiteytysyksiköiltä vaaditaan monipuolisuutta ja soveltuvuutta useampiin eri 

prosesseihin sekä erilaisten kidetyyppien, muotojen ja kokojen tuottamiseen.  

Ultraääni parantaa jatkuvatoimisen kiteytyksen soveltuvuutta hienokemianteollisuuden 

tarpeisiin (Luque de Castro, Priego-Capote 2007):  

- ultraäänen käyttö kiteytyksessä nopeuttaa ytimenmuodostuksen käynnistymistä 

(myös aineissa, joissa ytimenmuodostus on yleensä erittäin hidasta) 

- ultraäänen käyttö kiteytyksessä lisää sekundääristä ytimenmuodostusta 

- ultraäänikiteytys tuottaa pienempiä, puhtaampia kiteitä kapeammalla 

partikkelikokojakaumalla sekä lisää toistettavuutta kiteytyksessä 

- ultraäänen käyttö kiteytyksessä estää kiteiden tarttumista kiteyttimen pinnoille  

Edellä mainittujen syiden perustella ultraääniavusteisen jatkuvatoimisen kiteyttimen 

käyttöönotto tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden prosessin intensifiointiin 

hienokemianteollisuudessa.  

Tässä työssä käsiteltävä ultraääniprosessointilaitteisto on suunniteltu ensisijaisesti 

jatkuvatoimista ultraääniavusteista jäähdytyskiteytystä silmälläpitäen. Selvitettäessä 

laitteiston markkinapotentiaalia on huomioitava, että laitteiston soveltuvuutta 

haihdutus- tai saostuskiteytyksiin ei ole vielä selvitetty. Markkinapotentiaalin selvitystä 

tehtäessä tietokantoja hyödyntämällä ei ole realistista rajata hienokemiallisten 

tuotteiden joukosta eritysesti tiettyä kiteytysmenetelmää, tai laitteiston muita 

mahdollisia sovelluksia, hienokemianteollisuuden monipuolisesta tuotevalikoimasta 

johtuen. Näitä muita mahdollisia sovelluksia ovat esimerkiksi heterogeeninen katalyysi 

ja kiintoaineen liuotus. On kuitenkin selvää, että suuri osa hienokemianteollisuuden 

tuotteista kiteytetään jäähdytyskiteytystä käyttämällä, ja näiden tuotteiden 

valmistuksesta löytyy alustavasti laajaa kaupallista potentiaalia tässä työssä 

käsiteltävälle ultraääniprosessointilaitteistolle. 
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7 HIENOKEMIANTEOLLISUUS 

Hienokemianteollisuudessa tuotetaan aktiivisia ainesosia erikoiskemikaalien 

valmistusta varten. Hienokemikaalit ovat puhtaita aineita, joita tuotetaan 

monitoimitehtaissa suhteellisen pieniä määriä vastaamaan asiakkaiden vaatimuksia. 

Hienokemikaaleja valmistavat monitoimitehtaat toimivat joko osana suurempaa 

kemianteollisuuden yritystä tai itsenäisinä tilausvalmistajina. Erityisesti suurimmat 

hienokemianteollisuuden yritykset (hienokemikaalien liikevaihto yli 250 miljoonaa 

dollaria) ovat usein joko erikois- tai peruskemikaaleja valmistavia yhtiöitä, jotka 

tuottavat hienokemikaaleja sekä sisäisiin tarpeisiin että valmistavat niitä tilauksesta 

kolmansille osapuolille (Pollak 2011).   

Hienokemikaaleja myydään niiden kemiallisen rakenteen perusteella. Tätä vastoin 

erikoiskemikaalit (engl. specialities) ovat puhtaiden aineiden – sekä hienokemikaalien 

että hyödykekemikaalien (engl. commodities) – seoksia, joita myydään niiden tiettyyn 

tarkoitukseen soveltuvuuden perusteella usein tavaramerkkien nimillä.  

Kirjallisuudessa raja hienokemikaalien ja hyödykekemikaalien välillä on määritetty 

joko 10 000 tonnin vuosituotantoon tai 1 000 tonnin vuosituotantoon lähteestä riippuen, 

hienokemikaalien hinnan alarajan ollessa 10 dollaria kilogrammalta (Pollak 2011) 

(Cybulski, Sharma et al. 2001). Tämä jako hienokemikaaleihin ja 

hyödykekemikaaleihin ei kuitenkaan ole absoluuttinen. Hienokemianteollisuuden osuus 

koko kemianteollisuuden 2500 miljardin liikevaihdosta on noin 4 prosenttia (Pollak 

2011). 

Hienokemikaalit voidaan jakaa niiden molekyylipainon ja tuotantomenetelmän mukaan 

kahteen ryhmään: pienimolekyyliset hienokemikaalit ja suurimolekyyliset 

hienokemikaalit. Pienten molekyylien moolimassa on tyypillisesti 200 ja 500 g/mol 

välillä. Ne valmistetaan perinteisen kemiallisen synteesin keinoin. Tyypillisiä 

esimerkkejä pienimolekyylisistä hienokemikaaleista ovat typpi-heterosykliset yhdisteet. 

Vastaavasti suurten molekyylien moolimassa on 20 000 ja 50 000 g/mol välillä. 

Suurimolekyyliset hienokemikaalit valmistetaan bioteknologisten prosessien avulla. 
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Esimerkkejä suurimolekyylisistä hienokemikaaleista ovat peptidit ja proteiinit kuten 

insuliini. (Pollak 2011) 

Matalan molekyylipainon hienokemikaalituotanto alkaa kemiallisella synteesillä. 

Kemiallisen synteesin perusraaka-aineita ovat yksinkertaiset orgaaniset 

hyödykekemikaalit, kuten alkoholit tai orgaaniset hapot. Näistä yksinkertaisista 

kemiallisista raaka-aineista tuotetaan kemiallisessa synteesissä suurempikokoisia, usein 

heterosyklisiä rengasrakenteita sisältäviä molekyylejä. Reaktioiden edetessä päästään 

vaihe vaiheelta lähemmäs lopullista aktiivista molekyyliä, kunnes useamman 

kemiallisen reaktion ja erotuksen jälkeen lopullinen aktiivinen aine on syntetisoitu. 

Lopullinen hienokemiallinen tuote sekä yleensä myös välivaiheissa tuotettavat 

kemialliset välimuodot erotetaan matriisista useimmiten kiteyttämällä jatkokäsittelyn, 

kuljettamisen ja varastoinnin helpottamiseksi (Cybulski, Sharma et al. 2001). Erotettu 

hienokemikaali toimitetaan esimerkiksi lääketehtaisiin, mikäli kyseessä on aktiivinen 

lääkeaine. Lopullinen aktiivista lääkeainetta halutun määrän sisältävä kuluttajatuote 

valmistetaan ja pakataan lääketehtaissa. 

Hienokemianteollisuudessa valmistettujen aktiivisten aineiden lopullisista 

käyttökohteista selvästi suurin on lääketeollisuus: Aktiivisten lääkeaineiden 

valmistuksen osuus hienokemianteollisuudesta on kasvanut vuodesta 2001, jolloin 

aktiiviset lääkeaineet muodostivat noin 50 % hienokemikaalien tuotannosta (Cybulski, 

Sharma et al. 2001). Aktiivisten lääkeaineiden osuus hienokemianteollisen tuotannon 

noin 85 miljardin dollarin kokonaisarvosta on jo 55 miljardia dollaria. 

Maatalouskemikaalien tuotanto on toiseksi suurin hienokemianteollisuuden haara. Sen 

tuotannon arvo on noin 15 miljardia dollaria (Pollak 2011). Muiden hienokemikaalien 

tuotannon (tuoksut ja makuaineet, värit ja pigmentit, ruuan lisäaineet ja muut) 

yhteenlaskettu arvo on myös noin 15 miljardia dollaria (Pollak 2011).  

7.1 Hienokemianteollisuuden yritykset 

Hienokemianteollisuudessa toimivat yritykset voidaan jakaa liiketoimintamallien 

perusteella taulukon 4 mukaisesti. 
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Taulukko 4 Hienokemianteollisuuden yritysten liiketoimintamallit (Pollak 2011). 

Liiketoimintamallit: Kuvaus liiketoimintamallista 

Tilausvalmistajat Tuottavat hienokemikaaleja pilotti- ja 

teollisuusmittakaavassa 

Tilaustutkimusorganisaatiot Ovat keskittyneet laboratoriomittakaavan 

kemiallisiin synteeseihin sekä 

synteesireittien ja hienokemiallisten 

prosessien kehittämiseen. Tuottavat 

hienokemikaaleja laboratorio- ja 

pilottitehdasmittakaavassa 

Laboratoriokemikaalien tuottajat Tuottavat pieniä hienokemikaalimääriä 

laboratoriokäyttöön 

Jakelu- ja myyntiorganisaatiot Hienokemikaalien jakelu ja myynti, ei 

valmistusta 

Rakenteeltaan hienokemianteollisuus eroaa perinteisestä hyödykekemikaali-

teollisuudesta perustavanlaatuisesti. Suuruudella ei saavuteta samoja taloudellisia etuja 

kuin perinteisessä kemianteollisuudessa tuotannon pienten volyymien ja siitä seuraavien 

pienten reaktorikokojen vuoksi.  

Pörssiin listautuneiden suurten hienokemian-teollisuusyritysten taloudellista toimintaa 

säätelee usein vuosineljänniksiin keskittyvä lyhytnäköisempi voitontavoittelu, kun 

pienten ja keskisuurten yritysten kapeampi omistuspohja mahdollistaa paremman 

sopeutumisen teollisuudenalalle ominaiseen tasevaihteluun. Myös joustavuus ja 

mahdollisuus nopeaan reagointiin asiakaspalautteen pohjalta on merkittävä tekijä 

hienokemianteollisuusmarkkinoilla. Edellä mainittujen tekijöiden seurauksena 

keskisuuret hienokemianteollisuusyritykset ovat suoriutuneet taloudellisesti yleisesti 

ottaen suurimpia hienokemikaaleja tuottavia yrityksiä paremmin (Pollak 2011).  

Aktiivisten lääkeaineiden valmistus on selkeästi taloudellisesti merkittävin 

hienokemianteollisuuden sektori. Tästä syystä lähes kaikkien hienokemianteollisuuden 

yritysten ydinliiketoimintaa on aktiivisten lääkeaineiden tai niiden välimuotojen 

tuotanto. Alan yritykset ovat usein kuitenkin lähtöisin muualta kuin lääketeollisuudesta. 

Esimerkiksi Euticalsin (Italia) ja Saltigon (Saksa) juuret ovat maatalouskemikaalien 

tuotannossa, kun BASF (Saksa) ja Lonza (Sveitsi) ovat laajentaneet liiketoimintaansa 
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hienokemikaalien valmistukseen hyödykekemikaalien ja lannoitteiden tuotannosta 

(Pollak 2011). 

Suurin osa hienokemianteollisuudesta on perinteisesti sijoittunut erityisesti Länsi-

Eurooppaan sekä Yhdysvaltoihin ja Japaniin (Cybulski, Sharma et al. 2001). Muualla 

Aasiassa hienokemianteollisuus on laajentunut huomattavasti vasta viimevuosina. Peter 

Pollak kirjoittaa Fine Chemicals: The Industry and Business –kirjassaan (2011) 

Aasiassa sijaitsevien pienten yritysten osuuden hienokemianteollisuudesta kasvavan ja 

vastaavan jo noin kolmannesta koko hienokemianteollisuuden liikevaihdosta. Samalla 

suuret lääkeyhtiöt ulkoistavat vaikuttavien aineiden tuotantoaan yhä voimakkaammin 

Kiinassa ja Intiassa sijaitseviin turvallisuusvirastojen tarkastamiin ja hyväksymiin 

suurempiin valmistusyksiköihin (Pollak 2011). Tämän seurauksena 

hienokemianteollisuuden ydin on siirtymässä Euroopasta kohti Aasiaa. 

7.2 Arvoketju hienokemianteollisuudessa 

Hienokemikaalivalmistajien liiketoimintamallit eroavat toisistaan huomattavasti. Siksi 

on todennäköistä, että myös niiden kiinnostus investoida jatkuvatoimiseen 

ultraäänikiteyttimeen vaihtelee liiketoimintamallista riippuen. Jatkuvatoimisen 

ultraäänikiteyttimen markkinapotentiaalin perusteellisen selvittämisen kannalta on 

oleellista tarkastella lähemmin erilaisten hienokemikaalivalmistajien sijoittumista 

hienokemianteollisuuden arvoketjuun sekä kiteytyksen roolia arvoketjussa. Tässä 

tilausvalmistajien ja tilaustutkimusorganisaatioiden välillä on selkeä ero. Koska 

hienokemianteollisuuden suurin tuoteryhmä on aktiiviset lääkeaineet, on 

tarkoituksenmukaista tarkastella lääkkeiden arvoketjua esimerkkinä hienokemikaalien 

tuotannon arvoketjusta yleisesti. 

Erityisesti lääketeollisuudessa ennen uuden tuotteen saamista markkinoille on tehtävä 

laajasti tutkimus- ja kehitystyötä uuden vaikuttavan aineen kehittämiseksi. Tämä on 

poikkeuksetta kallein vaihe uusien lääkkeiden tuomisessa markkinoille ja vaatii 

massiivisia taloudellisia panostuksia (Aitken, Mahcin et al. 2014). Tutkimus- ja 

kehityskulut muodostavat jopa 15–20 % tuotteiden kuluttajahinnoista 
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lääketeollisuudessa (Pollak 2011). Näin on, mikäli kyseessä ei ole ns. geneerinen tuote 

jonka patentti on vanhentunut ja mahdollisuudet valmistaa tuotetta ovat avautuneet 

myös muille kuin tuotteen alun perin kehittäneelle taholle (Aitken, Mahcin et al. 2014).   

Hienokemianteollisuuden yrityksistä tilaustutkimusorganisaatiot vastaavat uusien 

lääkeaineiden kehittämisestä ja uusien kemikaalien seulonnasta tuotantoa ajatellen, kun 

taas tilausvalmistajat vastaavat pilotoinnista ja teollisen mittakaavan valmistuksesta. 

Monissa suurimmista hienokemikaaliyhtiöistä on puolestaan valmiudet tehdä sekä 

tilaustutkimusta uusien hienokemikaalien kehittämiseksi että tilausvalmistusta (Pollak 

2011). Valmiudet tilaustutkimuksen ja valmistuksen välillä vaihtelevat kunkin yrityksen 

erityisosaamisen mukaan.  

Kuva 6 esittää arvoketjua lääketeollisuudessa. Tilaustutkimusorganisaatioiden ja 

tilausvalmistajien vastuualueet on merkitty arvoketjuun. Havainnollistava kuvaus 

näiden kahden organisaatiotyypin toiminnoista ja erityisesti 

tilaustutkimusorganisaatioiden kiinteäfaasioperaatioista kiteytykseen liittyen on myös 

nähtävissä kuvassa 6 (Hilfiker 2014).  

 

Kuva 6 Arvoketju lääketeollisuudessa, ja tyypillisten hienokemianteollisuuden 

yritysten sijoittuminen arvoketjuun. Tilaustutkimusorganisaatioiden 

toimialat on merkitty punaisella ja tilausvalmistajat sinisellä. (Hilfiker 

2014, Pollak 2011) 
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Kuvassa 6 on esitetty tilaustutkimusorganisaatioiden ja tilausvalmistajien roolit uuden 

lääkkeen tuotantoon saattamisessa. Myös muiden hienokemikaalien valmistuksessa 

arvoketju noudattaa samoja periaatteita. 

Tilaustutkimusorganisaatiot tekevät tilaustöitä lääkeyhtiöille uuden lääkeaineen 

syntetisoinnista lopullisen kiinteän tuotteen pilottivalmistukseen kliinisiä kokeita 

varten. Niiden liiketoiminta koostuu lääke- ja kemianteollisuudelle tarjottavista 

tutkimuspalveluista. Toisin kuin tilausvalmistajilla, tilaustutkimusorganisaatioiden 

liikevaihtoon ei useimmiten sisälly juurikaan hienokemikaalien myyntiä. 

Tilaustutkimusorganisaatioiden valmistuskapasiteetit ovat myös huomattavasti 

pienemmät kuin tilausvalmistajilla. 

Jatkuvatoimisen ultraäänikiteytysjärjestelmän markkinapotentiaalin selvityksen 

kannalta voidaan sanoa, että merkittävimmän osan markkinapotentiaalista muodostavat 

hienokemikaalien tilausvalmistajat. Tilausvalmistajat ovat hienokemianteollisuuden 

mittakaavassa suuria toimijoita, jotka valmistavat jatkuvasti monia eri hienokemikaaleja 

eri toimialojen tarpeisiin. Ne tuottavat suurimman osan teollisuudessa käytetyistä 

hienokemikaaleista. Jatkuvatoimisella ultraäänikiteytysjärjestelmällä tuotantoa voidaan 

nopeuttaa ja luoda kustannussäästöjä. Tätä vastoin tilaustutkimusorganisaatiot 

keskittyvät hienokemikaalien tuotannon sijasta nimensä mukaisesti 

laboratoriotutkimukseen ja pilotointiin. Jatkuvatoimisuudella voidaan kuitenkin 

saavuttaa höytyjä myös tilaustutkimusorganisaatioissa – erityisesti 

pilotointimittakaavassa.  

8 MARKKINAPOTENTIAALI 

Markkinapotentiaalin käsitteellä tarkoitetaan tuotteen odotettavissa olevaa myyntiä 

(Stevens 1993). Odotettavissa olevaa myyntiä voidaan arvioida rajaamalla kohderyhmä, 

jolle tuotetta on tarkoitus ensisijaisesti markkinoida. Jatkuvatoimisen 

ultraääniavusteisen modulaarisen kiteytysjärjestelmän markkinapotentiaalin 

määrittämiseksi on tarkasteltava kiteytyslaitemarkkinoita kokonaisuutena. 

Kiteytyslaitteita käytetään kuitenkin kemianteollisuudessa kautta linjan (Mullin 2013), 
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eikä ole realistista käydä läpi jokaista kiteytyslaitteiston potentiaalista sovellusta 

erikseen.  

Mikäli kiteytyslaitemarkkinoita tarkastellaan laitteiston vahvuuksien perspektiivistä, 

esiin nousevat luotettavuus, muokattavuus ja kideominaisuuksiin vaikuttamisen 

mahdollisuus sekä suhteellisen pienet tuotantomittakaavat. Tämä viittaa siihen, että 

potentiaalisimmat sovellukset laitteistolle löytyvät hienokemianteollisuudesta kuten 

aiemmissa luvuissa on käyty läpi. Hienokemianteollisuuden yrityksien 

laitteistoinvestoinnit muodostavat siis tässä tapauksessa markkinat laitteistolle. 

Tarkoitus on rajata asiakasyritysten joukkoa ja kaventaa arviota markkinapotentiaalista 

käymällä läpi hienokemian teollisuudessa toimivien yritysten talouden tunnuslukuja ja 

jakaa yritykset investointikäyttäytymisen ja taloudellisen suorituskyvyn perusteella. 

Tähän tarkoitukseen käytetään työssä Bureau van Dijk:n ylläpitämää Amadeus-

tietokantaa. Amadeuksen yritystietokanta sisältää yli 13 miljoonan Eurooppalaisen 

julkisen ja yksityisen yrityksen kattavat taloudelliset tiedot. 

 

8.1 Yritysten tietojen kerääminen 

Yritysten taloudellisten tunnuslukujen keruuseen käytettiin Amadeus tietokantaa sekä 

kirjallisuus- ja internetlähteitä. Prosessi eteni seuraavasti: 

1. Eurooppalaisten hienokemikaalivalmistajien nimet poimittiin kirjallisuudesta ja 

keskusjärjestöjen jäsenlistoilta 

2. Hienokemikaalivalmistajien toimialakoodit käytiin läpi 

3. Tehtiin Amadeus-haku yritysten nimien ja toimialakoodien perusteella 

4. Selvitettiin otoksen yritysten toimialat 

5. Karsittiin otoksesta tytäryhtiöt ja yhtiöt jotka eivät olleet hienokemikaalien 

tuottajia 

6. Karsittiin otoksesta yritykset, joista ei ollut saatavilla riittäviä taloudellisia 

tietoja 
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Eurooppalaisia hienokemianteollisuuden yrityksiä kerättiin ensisijaisesti Peter Pollakin 

vuonna 2011 ilmestyneestä kirjasta Fine Chemicals: The Industry and Business. 

Kirjassa nimettyjen 59 eurooppalaisen hienokemikaaleja valmistavan yrityksen lisäksi 

hienokemikaaleja tuottavia yrityksiä kerättiin hienokemianteollisuuden eurooppalaisten 

keskusjärjestöjen saatavilla olevista jäsenlistoista. Näitä järjestöjä olivat European Fine 

Chemicals Group (EFCG), Active Pharmaceutical Ingredients Committee (APIC), 

Ranskalainen SICOS Biochimie ja Italialainen Chemical Pharmaceutical generic 

Association (CPA). Myös Suomessa Fimean lääkkeidenvalmistusluvan saaneet 

yritykset käytiin läpi ja lisättiin listaan, mikäli hienokemikaalien tilausvalmistaminen 

tai sopimustutkimus hienokemianteollisuudessa kuului niiden toimintaan. Yhteensä 

hienokemian alalla Euroopassa toimivia uniikkeja yrityksiä löydettiin lopulta n. 180 

kappaletta (Sicos Biochimie 2016, APIC 2016, EFCG 2016, CPA 2016, Fimea 2016, 

Pollak 2011). Lista yrityksistä ja lähteistä on nähtävillä liitteessä I. 

Amadeus-tietokanta sisältää useita luokittelujärjestelmiä, joilla yrityksiä voidaan etsiä 

niiden toimialaluokituksen mukaan. Mikään näistä luokitusjärjestelmistä (NACE Rev. 

2, NAICS 2012 tai US SIC) ei kuitenkaan tarjonnut mahdollisuutta erottaa selkeästi 

hienokemianteollisuuden yrityksiä muiden, erityisesti kemianteollisuuden ja 

lääketeollisuuden yritysten joukosta. Siksi työssä päädyttiin keräämään käsin edustava 

otos eurooppalaisia hienokemianteollisuuden yrityksiä muista lähteistä ja käyttämään 

Amadeus-tietokantaa näiden yritysten taloudellisten tietojen selvittämiseen. Hakua 

rajattiin yritysten nimien lisäksi taulukossa 5 esitettyjen toimialakoodien perusteella.  
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Taulukko 5 Amadeus-haussa käytetyt NACE Rev. 2 primary -toimialakoodit 

Toimiala-

koodi 

Kuvaus 

2000 Manufacture of chemicals and chemical products;  

2010 Manufacture of basic chemicals, fertilisers and nitrogen compounds, 

plastics and synthetic rubber in primary forms 

2011 Manufacture of industrial gases;  

2012 Manufacture of dyes and pigments;  

2013 Manufacture of other inorganic basic chemicals;  

2014 Manufacture of other organic basic chemicals;  

2016 Manufacture of plastics in primary forms;  

2020 Manufacture of pesticides and other agrochemical products;  

2030 Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and 

mastics; 

2050 Manufacture of other chemical products;  

2059 Manufacture of other chemical products nec;  

2100 Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical 

preparations; 

2110 Manufacture of basic pharmaceutical products;  

2120 Manufacture of pharmaceutical preparations;  

7210 Research and experimental development on natural sciences and 

engineering; 

7211 Research and experimental development on biotechnology;  

7219 Other research and experimental development on natural sciences and 

engineering.  

Taulukossa 5 esitettyjen toimialakoodien avulla saatiin rajattua ulkopuolelle yritykset, 

jotka eivät sijoittuneet kemianteollisuuteen, mutta muistuttivat nimeltään listan 

yrityksiä. Amadeus-haun tuloksena saatiin taloudelliset tiedot n. 400 yritykselle. Data 

käytiin käsin läpi kohta kohdalta ja sieltä poimittiin lopulta 90 uniikkia 

hienokemikaaleja valmistavaa yritystä taloudellisine tietoineen. Joidenkin suurimpien 

yritysten kohdalla emoyhtiö ei ollut tullut mukaan hakuun toimialakoodirajauksen 

vuoksi. Nämä hienokemikaaleja valmistavat yhtiöt lisättiin listaan käsin jälkikäteen ja 

niiden tytäryhtiöt jätettiin huomiotta. Loput n. 300 yritystä olivat lähinnä maakohtaisia 

tytäryhtiöitä, suurten kemian- ja lääketeollisuuden yritysten myyntiyksiköitä tai 

hyödyke- ja erikoiskemikaalien valmistajia. Joitain yrityksiä jätettiin listan ulkopuolelle 

myös vajavaisten taloudellisten tietojen vuoksi. 
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Peter Pollak jakaa kirjassaan Fine Chemicals: The Industry and Business 

hienokemianteollisuuden yritykset kolmeen eri kategoriaan: suuriin, keskisuuriin ja 

pieniin. Näistä erityisesti suuret, yli 250 miljoonan dollarin vuosittaisen 

hienokemikaaliliikevaihdon yritykset ovat harvoin puhtaasti hienokemikaalitoimijoita, 

vaan toimivat usein pääasiallisesti jollain muulla kemianteollisuuden alalla. Tämän 

vuoksi listan 90 hienokemikaaleja valmistavaa yritystä käytiin yksitellen läpi ja niiden 

liiketoiminnalle asetettiin arvio hienokemianteollisuuden osuudesta perustuen yritysten 

taloudellisiin raportteihin tai verkosta löytyviin kuvauksiin niiden liiketoiminnasta. 

Yritykset myös segmentoitiin Peter Pollakin kirjassa esitetyn jaon mukaisesti suuriin, 

keskisuuriin ja pieniin hienokemikaalivalmistajiin. Tämä tehtiin siksi, että suuret 

hienokemikaalivalmistajat eroavat merkittävästi liiketoimintamalliltaan pienistä ja 

keskisuurista kilpailijoistaan: usein suurten hienokemikaaleja tuottavien yritysten 

liiketoiminnasta vain pieni prosenttiosuus tulee hienokemikaalien myynnistä. Nämä 

suuret kemikaaliyhtiöt, kuten BASF ja Merck KGaA, käyttävät noin puolet 

tuottamistaan hienokemikaaleista yhtiön sisäisesti erikoiskemikaalien tuotannossa, eikä 

tämä osuus näy liikevaihdossa (Pollak 2011).   

8.2 Makrotason tarkastelu 

Pollakin (2011) mukaan kunkin kokosegmentin (pieni, keskikokoinen, suuri) osuus 

hienokemianteollisuuden noin 85 miljardin dollarin (78 miljardin euron) 

maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. Raja pienten ja 

keskisuurten yritysten välillä on hänen mukaansa 100 miljoonan dollarin vuosittaisessa 

hienokemikaaliliikevaihdossa, kun raja suurten ja keskisuurten välillä kulkee 250 

miljoonan dollarin vuosittaisessa hienokemikaaliliikevaihdossa (vuonna 2011). Tässä 

työssä käsiteltävä aineisto jaettiin saman mallin mukaisesti kolmeen segmenttiin.  

Hienokemikaalien liikevaihdon rajoiksi valittiin 275 miljoonaa euroa suurten ja 

keskisuurten yritysten välillä sekä 100 miljoonaa euroa pienten ja keskisuurten yritysten 

välillä. Tähän jakoon päädyttiin, koska näin saatiin suuret, erityisesti yrityksen sisäiseen 

käyttöön hienokemikaaleja valmistavat yritykset erotettua selvemmin keskisuurista 
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hienokemikaalien tilausvalmistajista. Samanlaista hienokemikaalien tuotantoa yritysten 

sisäiseen käyttöön pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ei ole (Pollak 2011). Kuvassa 7 

on esitetty työssä tarkasteltujen erikokoisten hienokemikaaliyritysten sijoittuminen 

Euroopan kartalle. 

 

Kuva 7 Työssä käsiteltyjen hienokemianteollisuuden yritysten sijoittuminen 

Eurooppaan. Ympyrä kuvaa yksittäistä hienokemikaalien valmistajaa ja 

ympyrän halkaisija kuvaa yrityksen hienokemikaalien myyntiä suhteessa 

muihin otoksen yrityksiin. Mikäli samassa kaupungissa on useampia 

erikokoisia yrityksiä, on ne kuvattu ympyräkaavion osina. 

Kuten kuvasta 7 nähdään, suurimmat hienokemianteollisuuden yritykset Euroopassa 

ovat sijoittuneet Sveitsin ja Alankomaiden väliselle alueelle (Pollak 2011). Myös tässä 

työssä kerätty aineisto hienokemikaalien valmistajista on painottunut Länsi-Euroopan 

Pieni 

Keskikokoinen 

Suuri 
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keskiosaan. Kuvassa 8 on esitetty hienokemikaalimyynnin jakautuminen edellä 

esiteltyjen kokosegmenttien välillä tässä työssä tutkittujen hienokemianteollisuuden 

yritysten osalta. 

 

 

Kuva 8 Hienokemikaalien myynnin jakautuminen kokosegmenttien kesken tässä 

diplomityössä tutkittujen 92 hienokemikaalien valmistajan osalta. 

Suurten yritysten hienokemikaalimyynti on yli 275 milj. € vuodessa kun 

keskisuurten yritysten hienokemikaalimyynti on yli 100 milj. € 

vuodessa. Aineiston kaikkien yritysten yhteenlaskettu hienokemikaalien 

myynti on 11.2 miljardia euroa.  

Kuvasta 8 nähdään hienokemianteollisuuden otoksen liikevaihdon olevan jakautunut 

epätasaisesti kolmen kokosegmentin kesken. Tämä oli kuitenkin odotettavissa, sillä 

hienokemikaaliyrityksien nimet kerättiin käsin kirjallisuudesta sekä alan 

keskusjärjestöjen jäsenlistoilta. Tämä tiedonkeruutapa johti suurten 

hienokemianteollisuuden yritysten suhteessa laajempaan edustukseen aineistossa. On 

todennäköistä, että mitä pienempi hienokemianteollisuuden yritys on kyseessä, sitä 

varmemmin se ei sisälly tässä työssä kerättyyn aineistoon. Euroopassa suuret 

hienokemianteollisuuden yritykset ovat myös merkittävämpi hienokemikaalien 

valmistaja kuin esimerkiksi Aasiassa (Pollak 2011).  

5 260 563 000 €

47 %

4 082 539 000 €

37 %

1 837 003 000 €

16 %

Suuret yritykset

Keskikokoiset yritykset

Pienet yritykset
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Kuvasta 8 nähdään yritysten yhteenlasketun hienokemikaalien myynnin olevan noin 

11,2 miljardia euroa. Tämä vastaisi kirjallisuuden mukaan noin 14 % maailmanlaajuisen 

hienokemianteollisuuden liikevaihdosta (Pollak 2011). 

Kuten luvussa 7.1 todettiin, ei hienokemikaalien valmistuksessa suuruudella saavuteta 

samanlaisia etuja kuin perinteisessä kemianteollisuudessa. Tämä on johtanut 

teollisuudenalan pirstaloituneeseen rakenteeseen. 20 maailmanlaajuisesti suurinta 

hienokemianteollisuuden toimijaa vastaa vain 30 prosentista hienokemianteollisuuden 

tuotannosta (Pollak 2011).  

Kuvassa 9 on esitetty työssä käsiteltävän aineiston suurimmat hienokemikaaliyrityksiä 

omistavat yhtiöt sekä niiden markkinaosuudet hienokemikaalien myynnistä. Kuvassa 9 

on esitetty myös aineistoon kuuluvien yrityksien osuudet koko aineiston 

hienokemikaaliliikevaihdosta. Teollisuudenalan pirstaloituneisuus on selkeästi 

nähtävillä kerätyssä aineistossa. 
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Kuva 9 Hienokemikaalivalmistajien omistajien osuudet koko työssä käsiteltävän 

otoksen hienokemikaaliliikevaihdosta Alle 100 miljoonan euron 

hienokemikaaliliikevaihdon omistajat on sisällytetty kuvaan segmentin 

”Muut” alle. 

Kuvasta 9 nähdään, että Lonza Group AG:ta lukuun ottamatta kaikkien eurooppalaisten 

hienokemikaaliyritysten markkinaosuus jää alle 10 prosenttiin koko aineiston 

hienokemikaalien tuotannon arvosta. Todellisuudessa suurimpienkin globaalien 

hienokemikaalien tuottajien markkinaosuudet ovat vain parin prosentin luokkaa, sillä 

hienokemikaaliteollisuuden globaali arvo on 85 miljardia dollaria tässä työssä 

käsiteltävän aineiston 11,2 miljardin euron sijasta (Pollak 2011). Esimerkiksi Lonza 

Group AG:n markkinaosuus globaalisti on vain 2,2 prosenttiyksikköä. 
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8.3 Markkinoiden segmentointi 

Työssä käsiteltävä otos Eurooppalaisia hienokemianteollisuuden yrityksiä pyrittiin 

jakamaan investointikyvyn sekä yleisen taloudellisen suorituskyvyn mukaisesti 

segmentteihin. Markkinoiden segmentoinnissa tarkoituksena on erottaa työssä 

käsiteltyjen Eurooppalaisten hienokemianteollisuuden yritysten joukosta ne yritykset, 

joiden taloudellinen tilanne ja viimeaikainen investointikäyttäytyminen 

mahdollistaisivat investoinnit uudentyyppisiin kiteytysjärjestelmiin. Tiedonkeruu 

segmentointia varten suoritettiin Amadeus-tietokannasta luvussa 8.1 kuvatulla tavalla.  

Työssä käsiteltävät yritykset segmentoitiin koon perusteella pieniin, keskisuuriin ja 

suuriin yrityksiin hienokemianteollisuuden rakennetta käsittelevän kirjallisuuden sekä 

aineistoon perustuvien huomioiden perusteella, kuten luvussa 8.2 on kerrottu. 

Taulukossa 6 on nähtävillä aineiston ja kokosegmenttien hienokemikaaliyritysten 

omistussuhteet sekä tarkempia taloudellisia tunnuslukuja. Yritykset on järjestetty 

hienokemikaalien myynnin mukaiseen suuruusjärjestykseen.  
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Taulukko 6  Hienokemikaaliyritysten omistajat talouden tunnuslukuineen 

Omistaja 

Hieno-

kemikaali-

valmistajien 

lukumäärä 

(kpl) 

Hieno-

kemikaalien 

myynti  

(1000 €) 

Liikevaihto 

(1000 €) 

Hieno-

kemikaalien  

osuus 

liikevaihdosta 

Markkina-

osuus 

otoksesta 

Varallisuus 

(1000 €) 

Kokonais-

pääoman 

tuottoaste 

Current 

ratio-

tunnusluku 

lliketulos-

marginaali 

IBEI/Netto-

investoinnit 

Netto-

investoinnit/

Liikevaihto 

Suuret yritykset 10 5 260 563 176 630 828 17,1 % 47,1 % 251 729 256 2,48 1,71 8,67 0,73 9 % 

LONZA GROUP AG 1 1 246 700 3 068 616 40,6 % 11,2 % 5 363 625 3,68 1,21 11,48 1,34 10 % 

KONINKLIJKE DSM N.V. 1 773 500 9 397 000 8,2 % 6,9 % 12 126 000 0,82 1,23 3,09    
FAMILY MERCK 1 527 800 11 925 700 4,4 % 4,7 % 26 010 100 4,48 1,94 14,76 0,78 27 % 

BASF SE 1 500 500 76 557 000 0,7 % 4,5 % 71 359 000 7,70 2,59 9,61 1,22 10 % 

LANXESS AKTIENGESELLSCHAFT 1 500 500 8 124 000 6,2 % 4,5 % 7 250 000 0,61 2,82 2,40 0,69 8 % 

SANOFI 1 400 000 34 436 000 1,2 % 3,6 % 97 392 000 4,51 1,80 18,72 1,47 16 % 

SOLVAY 1 337 000 10 665 000 3,2 % 3,0 % 17 894 000 0,07 1,27 9,65 0,04 3 % 

PATHEON HOLDINGS COOPERATIEF 

U.A. (DPX FINE CHEMICALS) 
1 329 063 329 063 100,0 % 2,9 % 297 565 -9,73 0,95 3,49 -1,05 2 % 

JOHNSON MATTHEY PLC 1 327 000 13 838 449 2,4 % 2,9 % 5 738 967 10,24 1,72 5,30 1,35 4 % 

RAG STIFTUNG (EVONIK DEGUSSA) 1 318 500 8 290 000 3,8 % 2,8 % 8 298 000  1,58 8,19  3 % 

Keskikokoiset yritykset 22 13 375 168 11 245 578 82,3 % 34,8 % 13 375 168 3,92 2,04 3,95 1,97 6 % 

ASPEN PHARMACARE HOLDINGS 

LIMITED 
1 272 203 272 203 100,0 % 2,4 % 600 523 5,59 4,03 16,51 6,64 2 % 

AJINOMOTO COMPANY INC 1 263 199 263 199 100,0 % 2,4 % 251 371 -2,21 1,69 3,73 1,28 3 % 

HOLDING F.I.S. - S.P.A. 1 251 543 276 421 91,0 % 2,2 % 303 996 7,78 1,56 12,40 1,21 13 % 

LINZLOW S.A. 1 250 000 250 000 100,0 % 2,2 %      0 % 

SIEGFRIED HOLDING AG 1 244 984 269 213 91,0 % 2,2 % 524 265 6,12 2,55 10,53 0,43 45 % 

SERVIER SAS 1 238 171 238 171 100,0 % 2,1 % 278 435 3,77 3,73 -0,62 2,84 4 % 

GENEFAR B.V. 1 220 000 692 970 31,7 % 2,0 % 889 586 7,57 1,48 17,28 -4,69 -2 % 

CONSORT MEDICAL PLC 1 195 187 195 187 100,0 % 1,7 % 126 656 7,65 1,67 7,97 1,42 6 % 

ABBVIE INC 1 191 000 1 535 312 12,4 % 1,7 % 1 043 263 10,01 3,26 8,60 3,26 3 % 

INTERNATIONAL CHEMICALS 

INVESTORS SE (ALESSA) 
1 186 721 186 721 100,0 % 1,7 % 59 419 6,72 1,43 2,40 53,88 0 % 

BORREGAARD ASA 1 185 000 436 659 42,4 % 1,7 % 415 486 8,81 1,81 11,58 2,33 6 % 

HELSINN HOLDING SA 1 171 495 171 495 100,0 % 1,5 % 158 370 20,23 2,33 21,50 10,93 2 % 

PROD CHIMIQUE AUXIL SYNTHESE 1 169 546 169 546 100,0 % 1,5 % 191 454 1,21 2,31 3,90 1,08 6 % 

CLARIANT AG 1 159 260 159 260 100,0 % 1,4 % 162 977 1,98 1,16 -0,01 1,19 6 % 

ING. ANDREJ BABIS (SYNTHESIA A.S) 1 154 229 154 229 100,0 % 1,4 % 147 054 25,01 2,67 13,51 2,23 13 % 

CORPORACION QUIMICO 

FARMACEUTICA ESTEVE SA 
1 149 838 149 838 100,0 % 1,3 % 325 799 0,08 1,67 -2,80 -0,79 -6 % 

LAURO CINQUANTASETTE S.P.A. 1 125 838 125 838 100,0 % 1,1 % 234 101 -4,74 0,73 -6,60 1,39 1 % 

XELLIA PHARMACEUTICALS APS 1 123 204 123 204 100,0 % 1,1 % 215 419 -24,03 1,52 -55,18 1,65 -25 % 

JOHNSON MATTHEY PLC 1 121 752 121 752 100,0 % 1,1 % 248 338 3,64 0,50 11,23 0,77 24 % 

DR. ALEXANDER WACKER 

FAMILIENGESELLSCHAFT MIT 

BESCHRAENKTER HAFTUNG 

1 104 900 5 191 500 2,0 % 0,9 % 6 947 200 2,81 2,40 8,48 0,86 18 % 

GEFIM S.P.A. 1 102 685 102 685 100,0 % 0,9 % 113 934 -3,25 1,64 -3,88 0,04 10 % 

SYNTHESIA ESPANOLA SA 1 101 785 101 785 100,0 % 0,9 % 51 791 2,21 1,76 1,52 3,68 1 % 

EIGENMANN & VERONELLI SPA (O 

SOLO EVET SPA) 
1 100 000 245 111 40,8 % 0,9 % 145 150 2,14 2,31 3,33 3,15 1 % 

Pienet yritykset 58 1 837 003 4 869 773 96,2 % 16,4 % 5 071 898 7,17 2,69 5,14 2,46 8 % 

Koko otos 91 11 180 105 192 932 899 84,2 % 100,0 % 270 235 742 5,9 2,4 5,2 2,17 8 % 
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Taulukossa 6 esitetty aineisto segmentoitiin IBM SPSS Statistics 23-ohjelmaa käyttäen 

TwoStep Clustering-menetelmällä. TwoStep Clustering-analyysi jakaa aineiston 

klustereihin haluttujen muuttujien perusteella. Analyysin aikana menetelmä luo 

luokkamuuttujat eli segmentit jatkuvien muuttujien kautta. Luokittelu tehtiin seuraavilla 

jatkuvilla muuttujilla: rahoitustuloksen suhde investointeihin (IBEI/Net Investment), 

omavaraisuusaste (solvency ratio) ja current ratio-tunnusluvun arvo. Muita tarkasteltuja 

muuttujia olivat velkaantumisaste (gearing-%), kokonaispääoman tuottoaste (ROA), 

oman pääoman tuottoaste (ROE) ja EBIT-marginaali. Näiden muuttujien merkitys on 

selitetty kappaleissa 4.1 ja 4.2.  

8.4 Tulokset 

Osa otoksen yrityksistä jäi klustereiden ulkopuolelle puuttuvien lukuarvojen 

seurauksena.  Viidestä tuloksena olleesta klusterista numero 5 jätettiin käsittelemättä, 

sillä siihen kuului vain 1 yritys. Lopullisessa neljässä klusterissa on mukana 83 

eurooppalaista hienokemikaaliyritystä. Taulukossa 7 on esitetty tulokset TwoStep 

Clustering-analyysilla tehdystä aineiston jaosta klustereihin taloudellisen suorituskyvyn 

ja investointikäyttäytymisen perusteella.  
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Taulukko 7 TwoStep Clustering-analyysin tuloksena saadut klusterit. Vihreä 

ja punainen väri kuvaavat tunnuslukujen keskiarvojen yhteydessä 

kuvaavat taloudellisen tunnusluvun arvoa verrattuna toisiin 

klustereihin. Tunnuslukujen värikoodit noudattavat seuraavaa 

logiikkaa: paras=tumma vihreä, toiseksi paras=vaalea vihreä, 

toiseksi heikoin=vaalea punainen, heikoin=tumma punainen  

Klusterin 

numero 
1  2  3  4 

Tulkinta: 
Investoivat 

voimakkaasti 
Vakavaraiset 

Investoivat 

vähemmän 
Velkaantuneet 

Yritysten 

lukumäärä 
41 18 6 18 

Tunnusluvut 
Keski-

arvo 

Keski-

hajonta 

Keski-

arvo 

Keski-

hajont

a 

Keski-

arvo 

Keski-

hajonta 

Keski-

arvo 

Keski-

hajonta 

Rahoitus- 

tuloksen suhde 

investointeihin 

1,1 1,5 2,1 1,5 12,1 3,3 1,8 3,6 

Velkaantumis-

aste 
75 % 50 % 12 % 14 % 58 % 93 % 359 % 13 % 

Omavaraisuus-

aste 
43 % 10 %  76 % 9 % 58 % 19 % 6 % 12 % 

Current ratio- 

tunnusluku 
1,7 0,5 3,6 2,1 2,3 0,8 1,6 1,3 

Kokonais-

pääoman 

tuottoaste 

4 % 7,5 % 9 % 6,7 % 13 % 9,1 % 7 % 19 % 

Oman 

pääoman 

tuottoaste 

9,5 17,2 12,5 9,5 23,1 12,5 14,1 43,7 

EBIT-

marginaali 
4,3 11,6 10,9 9,1 13,6 9,9 3,7 17,1 

 

Klusterien välillä on tilastollisesti merkittäviä eroja viidessä seitsemästä tunnusluvusta. 

SPSS ohjelman mukaan EBIT-marginaalin ja oman pääoman tuottoasteen jakaumissa 

ei kuitenkaan ole klustereiden välillä tilastollisesti merkittävää eroa. Näinollen erot 

näissä kahdessa tunnusluvussa jätetään tässä tarkastelussa huomiotta. 

Otoksen hienokemianteollisuuden yrityksistä suurin osa (41 kpl) on sijoittunut 

klusteriin 1. Klusterin 1 yritysten rahoitustuloksen suhde investointeihin on keskimäärin 

verraten lähellä yhtä. Tämä kertoo klusterin 1 yritysten olevan aktiivisia investoijia. 

Tunnusluku on kuitenkin hieman yli yhden, eli investoinnit ovat myös taloudellisesti 
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vakaalla pohjalla, eikä yrityksen tarvitse käyttää ylenpalttisesti velkarahaa investointien 

rahoittamiseen. Velkaantumisaste klusterin 1 yrityksillä on keskimäärin 75 %, eli 

rahoittajien pääomapanoksen suuruus omistajien pääomapanokseen verrattuna on 75 %. 

Tätä arvoa voidaan pitää tasapainoisena (Balance Consulting 2016). Omavaraisuusaste 

on keskimäärin 43 % mitä voidaan pitää hyvänä. Maksuvalmiutta kuvaavan current 

ratio-tunnusluvun keskiarvo klusterin 1 yrityksillä on keskimäärin tyydyttävä 1,7. 

Kokonaispääoman tuottoaste, joka mittaa tuottoa yrityksen sitomille resursseille, on 

klusterin 1 yrityksillä puolestaan heikko, vain 4 % (Balance Consulting 2016). 

Klusterin 2 yritykset ovat aineiston vakavaraisimpia. Niiden velkaantumisaste on 

keskimäärin matala (12 %) ja omavaraisuusaste korkea (76 %). Current ratio-tunnusluku 

on keskimäärin erinomainen. Current ratio-tunnusluvun arvo kuvaa varaston arvon 

suhdetta lyhytaikaisiin velkoihin tilinpäätöshetkellä. Kokonaispääoman tuottoaste (9 %) 

on myös korkeampi kuin klusterin 1 yrityksillä. Rahoitustuloksen suhde investointeihin 

on klusterissa 2 vertailun toiseksi korkein (2,1). Se ei kuitenkaan erotu yhtä selkeästi 

aineistosta kuin klusterin 3 rahoitustuloksen suhde investointeihin. Luku kuvaa 

rahoitustuloksen olevan kaksinkertainen investointien määrään verrattuna 

tarkasteltavana vuotena. 

Klusterin 3 yritykset investoivat selkeästi pienemmän osuuden rahoitustuloksestaan 

tarkasteltavana vuotena verrattuna aineiston muihin yrityksiin. Klusterissa 3 

rahoitustuloksen suhde investointeihin on keskimäärin vertailun muita klustereita 

monikertaisesti suurempi (12,1). Klusterin 3 yritysten pääoman tuottoaste on verraten 

korkea, 13 %. Nämä kaksi suuretta ovat erityisesti huomionarvoisia verrattaessa 

klusterin 3 yrityksiä muihin klustereihin. Muut suureet, toisinsanoen current ratio-

tunnusluku, omavaraisuusaste ja velkaantumisaste ovat keskitasoa muihin klustereihin 

verrattuna: eivät yhtä hyviä kuin klusterin 2 yrityksillä mutta hieman klusterin 1 

yrityksiä parempia. 

Klusterin 4 taloudellisten tunnuslukujen keskiarvoja tarkkaillessa erityisesti korkea 

velkaantumisaste (359 %) sekä matala omavaraisuusaste (6 %) nousevat esille. Näiden 
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yritysten pääomasta suurin osa on velkaa ja mikäli niiden kannattavuus yhtäkkisesti 

laskee, yrityksen kaatuminen on todellinen riski (Balance Consulting 2016).  

8.5 Markkinapotentiaali ultraääniprosessointijärjestelmälle 

Markkinapotentiaalin selvityksessä otos Eurooppalaista hienokemikaaleja valmistavia 

yrityksiä jaettiin klustereihin investointikäyttäytymisen ja taloudellisen suorituskyvyn 

perusteella. Markkinapotentiaalin ylärajaksi tässä työssä määritettiin 

hienokemianteollisuuden yritysten kyky investoida uuteen kiteytysjärjestelmään.  

Otoksen yritykset luokiteltiin kolmeen eri suuruusluokkaan hienokemikaalituotannon 

arvon perusteella. Otokseen kuuluneista 180 hienokemikaalivalmistajasta 83 yritykselle 

oli riittävät taloudelliset tiedot niiden sijoittamiseksi neljään eri klusteriin. Korrelaatiota 

eri klustereiden yritysten sijoittumisessa kokosegmenttien välille ei havaittu. Tästä 

seuraa, ettei aineiston yritysten investointikäyttäytymisessä tai taloudellisessa 

suorituskyvyssä ole tilastollisesti merkittävää korrelaatiota yritysten koon suhteen. 

Kuvassa 10 on esitetty työssä käsitellyn otoksen hienokemianteollisuusyritysten 

jakautuminen klustereihin eri kokosegmenttien sisällä. 
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Kuva 10 Suurten, keskisuurten ja pienten hienokemikaalituottajien sijoittuminen 

TwoStep Clustering-analyysin tuloksena saatuihin klustereihin. 

Suurin osa aineiston yrityksistä (41 kpl) sijoittuu klusteriin 1. Klusterin 1 yritykset 

investoivat keskimäärin muita aineiston yrityksiä suuremman osuuden 

rahoitustuloksestaan. Klustereihin 2, 3 ja 4 verrattuna myös muut taloudelliset 

tunnusluvut kokonaispääoman tuottoastetta lukuun ottamatta ovat kohtuullisella tasolla. 

Näinollen voidaan sanoa klusterin 1 yritysten olevan potentiaalisia investoijia 

uudentyyppisteen jatkuvatoimiseen kiteytysjärjestelmään.  

Klusterin 1 lisäksi klusterin 2 vakavaraiset yritykset (18 kpl) ovat kohtalaisen aktiivisia 

investoinneissaan. Klusterissa 2 velkaantumisaste, omavaraisuusaste ja current ratio-

tunnusluku ovat keskiarvoiltaan vertailun parhaat. Vaikka klusterin 2 yritysten vankka 

rahoituspohja mahdollistaisi vielä aktiivisemman investointikäyttäytymisen, voidaan 
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klusterin 2 yrityksiä pitää myös potentiaalisina investoijina uudentyyppisen 

kiteytysjärjestelmään.  

Klusteriin 3 sijoittuneet yritykset (9 kpl) ovat keskimäärin muita aineiston yrityksiä 

huomattavasti passiivisempia investoinneissaan. Toisaalta klusterin 4 yritykset (18 kpl) 

ovat voimakkaasti velkaantuneita ja jo pieni lasku kannattavuudessa voi aiheuttaa niille 

merkittäviä taloudellisia vaikeuksia. Näistä tekijöistä johtuen klusterien 3 ja 4 yritykset 

eivät ole tarjoa laajaa markkinapotentiaalia tässä työssä käsitellylle jatkuvatoimiselle 

kiteyttimelle. Yhteenveto eroista klustereiden välillä on nähtävillä taulukossa 8. 

Taulukko 8 Yhteenveto neljän eri klusterin yritysten taloudellisesta tilanteesta ja 

investointikäyttäytymisestä 

Klusterin numero 1 2 3 4 

Investointi-

käyttäytyminen 

Investoivat 

voimakkaasti 

Investoivat 

voimakkaasti 

Investoivat 

vähemmän 

Investoivat 

voimakkaasti 

Omavaraisuus/ 

velkaantuneisuus 
Tasapainossa Tasapainossa Tasapainossa Velkaantunut 

Tuotto sijoitetulle 

pääomalle 
Heikko Tyydyttävä Hyvä Tyydyttävä 

Taulukon 8 perusteella voidaan sanoa, että markkinat uudentyyppiselle 

kiteytysjärjestelmälle Euroopassa muodostuvat pääosin klustereiden 1 ja 2 yrityksistä 

niiden investointihistorian ja taloudellisen tilanteen perusteella. Vaikka klusterin 4 

yritykset investoivat suhteessa suuremman osan rahoitustuloksestaan, kuin klusterin 2 

yritykset, ne ovat keskimäärin voimakkaasti velkaantuneita ja näinollen herkempiä 

suhdannevaihteluille kuin kilpailijansa. Tässä työssä käsitellyn aineiston yrityksistä 70 

% kuuluu klustereihin 1 tai 2. Lopullinen arvio jatkuvatoimisen kiteytysjärjestelmän 

markkinoiden rahallisesta arvosta on esitetty taulukossa 9. 
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Taulukko 9 Markkinapotentiaali jatkuvatoimiselle kiteytysjärjestelmälle 

prosentuaalisena osuutena potentiaalisten asiakasyritysten 

investoinneista 

MARKKINAPOTENTIAALI [1000 €] (% investoinneista) 

Klusteri 

0,25 % 

investoin-

neista 

0,5 % 

investoin-

neista 

0,75 % 

investoin-

neista 

1 % 

investoin-

neista 

2 % 

investoin-

neista 

Aktiiviset investoijat (1) 48 000 96 000 143 999 191 999 383 999 

Vakavaraiset (2) 191 383 574 766 1 532 

YHTEENSÄ 48 191 96 383 144 573 192 765 385 531 

Taulukosta 9 nähdään markkinapotentiaalin jatkuvatoimiselle kiteytysjärjestelmälle 

olevan 48 miljoonasta jopa 385 miljoonaan euroa. Tästä summasta kilpailevat myös 

muut kehitysinvestoinnit. Markkinapotentiaalin arvoa nostavat erityisesti klusteriin 1 

sijoittuvat kemianteollisuuden suuryritykset, joiden vuosittaiset investoinnit ovat 

miljardiluokkaa. Vakavaraisten klusterin 2 yritysten piirissä markkinapotentiaali 

sijoittuu välille 191 000 – 1 532 000 euroa. 

 

9 TOIMINNAN TODENTAMINEN 

Tämän diplomityön soveltavaan osaan kuuluu markkinapotentiaalin selvityksen lisäksi 

työssä käsitellyn jatkuvatoimisen kiteyttimen proof-of-concept laitteiston kehittäminen 

edelleen, sekä toiminnan todentaminen. Tässä diplomityössä tarkoitus on lisätä 

kiteytysmoduulien määrää edeltävän laitekonfiguraation kolmesta jatkuvatoimisesta 

kiteytysmoduulista viiteen, ja käyttää dikaliumsulfaattia, kuparisulfaattia sekä 

ftaalihappoa kiteytysjärjestelmän operointiolosuhteiden ja kiteisten lopputuotteiden 

saantojen määrittämiseen viidellä kiteytysmoduulilla. Työssä pyritään myös löytämään 

korkein konsentraatio jossa jatkuvatoimista kiteytintä voidaan käyttää sen 

tukkeutumatta jokaisen malliaineen tapauksessa viidellä kiteytysyksiköllä. Lisäksi 

pyritään selvittämään, miten suurempi kiteytysputken sisähalkaisija ja vaihtoehtoinen 

putkimateriaali vaikuttavat kiteyttimen toimintaan ja lopputuotteen ominaisuuksiin. 
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9.1 Metastabiilin alueen määritys ftaalihapon panoskiteytyskokeissa 

Kirjallisuuden mukaan ultraääni edistää ytimenmuodostusta ja kaventaa metastabiilin 

alueen leveyttä panoskiteytyksessä. Työn soveltavan osan laboratoriokokeet aloitettiin 

tutkimalla ftaalihapon metastabiilisuutta ultraäänikentässä. Tehoultraäänen vaikutusta 

ftaalihapon kiteytyksessä tutkittiin kahdella eri ultraääniteholla kiteytettävään liuokseen 

asetetun ultraäänisarven avulla lämpötila-alueella jossa myös jatkuvatoimisissa 

jäähdytyskiteytyskokeissa liikuttaisiin. Metastabiilin alueen määritys suorettiin viidellä 

eri konsentraatiolla: 1,03; 1,55; 2,35; 2,93 ja 3,85 g/(100g vettä). 

Metastabiilin alueen leveyden määrityksessä 200 g määrään ionivaihdettua vettä 

punnittiin kutakin alkukonsentraatiota vastaava määrä ftaalihappoa. Liuos 

kuumennettiin keittolevyllä noin 5 °C kylläisyyslämpötilaansa korkeampaan 

lämpötilaan. Varmistettiin, että kaikki ftaalihappokiteet olivat liuenneet, jonka jälkeen 

liuoksen sisältävä astia asetettiin jäähauteeseen. Liuosta sekoitettiin 

magneettisekoittajan sekoitusnopeudella 200 kierrosta minuutissa. Liuoksen lämpötilaa 

mitattiin kokeen aikana jatkuvasti. Kun paljaalla silmällä huomattiin liuokseen 

muodostuvan kiteitä, kirjattiin lämpötilalukema ylös. Ftaalihapon metastabiili alue 

kahdella eri ultraääniteholla sekä ilman ultraääntä on nähtävillä kuvassa 11. 
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Kuva 11 Ftaalihapon liukoisuuskäyrä ja metastabiilisuus panoskiteytyksessä 

kahdella eri ultraääniteholla sekä verrokki ilman ultraääntä. 

Kuvasta 11 nähdään, että ftaalihapon metastabiili alue on huomattavasti leveämpi kun 

tehoultraääntä ei käytetä. Metastabiili alue on 300 W/kg ultraääniteholla kapeampi kuin 

40 W/kg ultraääniteholla. Ero metastabiilin alueen leveydessä näiden kahden 

ultraäänitehon välillä on kuitenkin merkittävästi pienempi kuin ero verrokkikokeeseen 

ilman ultraäänialtistusta. Näiden mittausten perusteella jo 40 W/kg ultraääniteholla on 

merkittäviä kiteytystä edistäviä vaikutuksia ftaalihapon tapauksessa erityisesti 

metastabiilin alueen leveyteen liittyen. 

9.2 Kalorimetriset kokeet vaihtoehtoisen putkimateriaalin valitsemiseksi 

Kokeellisessa osassa tehtävissä jatkuvatoimisissa kiteytyskokeissa oli tarkoitus kokeilla 

vaihtoehtoista putkimateriaalia teräkselle. Tarkoitus oli maksimoida liuokseen päätyvä 

ultraääniteho ja laajentaa näin kiteytysjärjestelmän toiminta-aluetta korkeampiin 

alkukonsentraatioihin. Vaihtoehtoisen materiaalin ominaisuuksista vaikein arvioida on 

materiaalin ultraäänen läpäisevyys todellisessa tilanteessa. Siksi jatkuvatoimisia 

kiteytyskokeita varten tehtiin alustava ultraäänen läpäisevyysvertailu neljän eri 

materiaalin välillä kiteytysmoduulin runkona toimivassa Sonorex DT 255 H 

ultraäänihauteessa. 
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9.2.1 Koejärjestely 

 

Kalorimetrisissä kokeissa ultraäänen läpäisevyysvertailuun käytettiin saatavilla olevia 

päältä avoimia sylinterin muotoisia astioita joiden geometria on kuvattu taulukossa 10. 

Taulukko 10 Kalorimetrisissä kokeissa käytettyjen astioiden dimensiot 

Materiaali Seinämän paksuus Sisähalkaisija 

Lasi 2,0 mm 65 mm 

Teräs 1,8 mm 72 mm 

Polypropeeni 1,5 mm 68 mm 

Teflon 2,7 mm 61 mm 

 

Kokeissa eri materiaaleista valmistettujen sylinterimäisten astioiden ultraäänen 

läpäisevyyttä vertailtiin kalorimetrisesti. Kokeessa sylinterimäiseen astiaan punnittiin 

250 g vettä ja se asetettiin ultraäänihauteeseen, johon oli punnittu 3 kg vettä. Lämpötila 

sekä kupissa että ultraäänihauteessa oli kokeen alussa sama. Ultraääni käynnistettiin ja 

lämpötilat astiassa ja ultraäänihauteessa kirjattiin ylös minuutin välein 15 minuutin ajan. 

Kalorimetrisen menetelmän perustana on kupissa olevaan veteen vaikuttava energiatase, 

joka on esitetty yhtälössä 14.  

𝑞𝑡𝑜𝑡 = 𝑞𝑢ä + 𝑞ℎ𝑎𝑢𝑑𝑒     (14) 

Jossa   𝑞𝑡𝑜𝑡 astiassa olevaan veteen vaikuttava kokonaislämpöteho W 

  𝑞𝑢ä ultraäänen astiassa olevaan veteen aiheuttama lämpöteho W 

  𝑞ℎ𝑎𝑢𝑑𝑒 vesihauteen astiassa olevaan veteen aiheuttama lämpöteho W 

   

Kun mitataan kupissa olevan veden lämpötilaa ajan funktiona, voidaan kupissa olevaan 

nesteeseen vaikuttava kokonaislämpöteho määrittää yhtälön 15 avulla. 
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𝑞 = 𝑐𝑝𝑚
𝑑𝑇

𝑑𝑡
     (15) 

Jossa   𝑞 lämpöteho      W 

𝑐𝑝 materiaalin ominaislämpökapasiteetti   J/kg*K 

  𝑚 massa       kg 

  𝑇 lämpötila      K 

  𝑡 aika       s 

 

Koejärjestely on esitetty kuvassa 12. 

Thaude, 

mhaude

Tastia

mastia

quä
qhaude

TITI

 

Kuva 12 Koerjärjestely kalorimetrisissä ultraäänen läpäisevyyskokeissa. 

Kuvassa on ultraäänihaude, sen sisään asetettu vedellä täytetty 

astia sekä lämpömittarit hauteessa ja astiassa. Thaude = hauteessa 

olevan veden lämpötila, mhaude = hauteessa olevan veden massa, 

Tastia = astiassa olevan veden lämpötila, mvesi = astiassa olevan 

veden massa, qhaude = lämmön johtuminen hauteen seinämän läpi, 

quä = ultraäänen aiheuttama astiassa olevan veden lämpeneminen.  
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Vesihauteen aiheuttama lämpövirta astiassa olevaan veteen astian seinämän läpi 

laskettiin konvektion ja konduktion kokonaislämmönsiirtokertoimen avulla yhtälön 16 

mukaisesti (Geankoplis 2003). 

𝑞 = 𝑈𝐴𝛥𝑇𝑘𝑜𝑘    (16) 

Jossa   𝑈 kokonaislämmönsiirtokerroin   W/(m2*K) 

  𝐴 pinta-ala     m2 

  𝛥𝑇𝑘𝑜𝑘 lämpötilaero      K 

 

Kokonaislämmönsiirtokerroin laskettiin pinnan ulkoisen ja sisäisen 

konvektiolämmönsiirtokertoimen ja sekä lämmönjohtavuuden avulla yhtälön 17 

mukaisesti (Geankoplis 2003). 

𝑈 =
1

1

ℎ𝑖
+

𝛥𝑥𝐴
𝑘𝐴

+
1

ℎ𝑜

     (17) 

Jossa   ℎ𝑖 konvektiivinen lämmönsiirtokerroin sisäpinnalla  W/(m2*K) 

  𝛥𝑥𝐴 lämmönsiirtopinnan paksuus    m 

  𝑘𝐴 materiaalin lämmönjohtavuus          W/(m*K) 

  ℎ𝑜 konvektiivinen lämmönsiirtokerroin ulkopinnalla  W/(m2*K) 

 

Konvektiivisten lämmönsiirtokertoimien laskennassa käytettiin yhtälöä 18, joka 

soveltuu konvektiivisten lämmönsiirtokertoimien laskentaan luonnollisen konvektion ja 

pystysuoran sylinterin tai tason tapauksessa (Geankoplis 2003). 
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ℎ𝐿

𝑘𝐴
= 𝑎 (

𝐿3𝜌2𝑔𝛽𝛥𝑇

𝜇2

𝑐𝑝𝜇

𝑘𝐴
)

𝑏

= 𝑎(𝑁𝐺𝑟𝑁𝑃𝑟)𝑚   (18) 

Jossa   ℎ konvektiivinen lämmönsiirtokerroin   W/(m2*K) 

  𝐿 lämmönsiirtopinnan paksuus   m 

𝑘 lämmönjohtavuus    W/(m*K) 

𝑎 vakio      - 

𝜌 tiheys      kg/m3 

𝑔 putoamiskiihtyvyys    m/s2 

𝛽 lämpölaajenemiskerroin    1/K 

𝛥𝑇 lämpötilaero      K 

𝑏 vakio      - 

𝑁𝐺𝑟 Grashofin luku    - 

𝑁𝑃𝑟 Prandtlin luku     - 

 

Kirjallisuuden mukaan ultraääni tehostaa konvektiivista lämmönsiirtoa nostaen 

konvektiivisen lämmönsiirtokertoimen arvon 2-5 kertaiseksi (Legay, Gondrexon et al. 

2011). Laskuissa oletettiin ultraäänen konvektiivisen vaikutuksen olevan merkittävä 

ainoastaan ultraäänihauteen puolella. Kokonaislämmönsiirtokertoimen ja ajan 

funktiona mitattujen lämpötila-arvojen perusteella laskettiin ultraäänen astiassa olevaan 

veteen aiheuttama keskimääräinen lämpöteho kullekin neljästä astiavaihtoehdosta.  

Systeemiin tuotu ultraääni lämmittää koko tehollaan. Näinollen voidaan olettaa 

ultraääniteho yhtä suureksi kuin systeemiin tuotu lämpöteho. Ultraäänen intensiteetti 

astian sisäpuolella laskettiin astian pohjan pinta-alan ja systeemiin tuodun 

ultraäänitehon perusteella yhtälön 19 mukaisesti. 
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𝐼 =
𝑃𝑢ä

𝐴𝑎
      (19) 

Jossa  𝑃𝑢ä ultraääniteho     W 

  𝐴𝑎 astian pohjan pinta-ala   m2 

 

 

9.2.2 Tulokset 

 

Ultraäänen vaimeneminen väliaineessa noudattaa yhtälöä 11. Yhtälön 11 perusteella 

laskettiin kullekin materiaalille kokeellinen absorptiovakio, joiden arvot on esitetty 

taulukossa 11.  

 

Taulukko 11 Kokeelliset absorptiovakioiden arvot neljälle eri materiaalille 

ultraäänihauteessa kalorimetrisesti määritettynä. 

Materiaali Kokeellinen 

absorptiovakio, 

m-1 

Polypropeeni 205 

Teräs 278 

Lasi 268 

Teflon 430 

 

Taulukossa 11 esitettyjen tulosten perusteella ultraääni läpäisee polypropeeniastian 

parhaiten. Heikoimmin ultraääni puolestaan läpäisee teflonastian. Näitä tuloksia 

käytettiin hyödyksi valittaessa vaihtoehtoista kiteytysputkien materiaalia 

jatkuvatoimisiin kiteytyskokeisiin. 

 

9.3 Jatkuvatoimiset kiteytyskokeet 

Modulaarisessa jatkuvatoimisessa ultraäänikiteyttimessä kylläinen, kuuma emäliuos 

pumpataan kiteytysmoduulien läpi jolloin kiteytys käynnistyy ultraäänen aiheuttaman 

kavitaation ja lämpötilan laskusta seuraavan ylikylläisyysasteen kohoamisen 

seurauksena. Tässä diplomityössä käsiteltävien jatkuvatoimisten kiteytysmoduulien 
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toimintaperiaate sekä ultraäänen vaikutus kiteytyksessä on tarkemmin kuvattu 

aiemmissa luvuissa. 

  

9.3.1 Koejärjestely 

 

Kiteytysmoduulit koostuvat vedellä täytetystä termostoidusta ultraäänihauteesta sekä 

kuhunkin asennetusta putkesta, jonka sisällä emäliuos ja kiteet virtaavat. Näissä 

kokeissa käytetyistä ultraäänihauteista kaksi oli mallia Sonorex Digitec DT 255 H ja 

kolme mallia Sonorex Digitec DT 102 H. Suurempien DT 255 H tyyppisten 

ultraäänihauteiden teho oli 160 W ja nestetilavuus 6,75 litraa. Pienempien, DT 102 H 

tyyppisten ultraäänihauteiden teho oli 120 W ja nestetilavuus 3,36 litraa. 

Kuhunkin viidestä jatkuvatoimisen kiteytysyksikön runkona toimivasta 

ultraäänihauteesta on asennettu 18 metrin mittainen, sisähalkaisijaltaan 4 mm kerälle 

kierretty teräsputki, joka toimii putkivirtauskiteyttimenä. Vaihtoehtona 4 mm 

sisähalkaisijaiselle 18 m pitkälle teräsputkelle kokeiltiin 6 mm sisähalkaisijaista 8 m 

pitkää teräsputkea ja 4 mm sisähalkaisijaista 18 m pitkää polyamidiputkea. Putkien 

seinämät olivat 1 mm paksuiset. Tilavuusvirta kaikkien kolmen erilaisen putkityypin 

tapauksessa kiteytyskokeissa oli 125 ml minuutissa ja koko kiteyttimen tilavuus viidellä 

kiteytysmoduulilla 1,13 litraa.  

Tässä työssä tehtyjä jäähdytyskiteytyskokeita edeltävät kolmella kiteytysmoduulilla 

suoritetut kiteytyskokeet oli tehty suurimmaksi osaksi 75 ml/min tilavuusvirralla 

viipymäajan maksimoimiseksi. Tilavuusvirtaan 125 ml/min päädyttiin viiden 

kiteytysmoduulin tapauksessa, koska 75 ml/min tilavuusvirralla jatkuvatoimisen 

kiteyttimen tukkeutuminen oli merkittävä ongelma viiden kiteytysmoduulin 

koejärjestelyssä.  

Koelaitteiston virtauskaavio on esitetty kuvassa 13. 
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S-1

P-1

F-1

Suodos

Kiteinen tuote

M-4

E-2 E-3 E-4 E-5 E-6

M-2 M-5M-1 M-3

E-1

 

 

Kuva 13 Jatkuvatoimisen jäähdytyskiteytysjärjestelmän virtauskaavio 
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Ultraäänikiteyttimen syöttösäiliönä S-1 käytettiin 5 litran tilavuista lasireaktoria jonka 

vaipassa oli vesikierto lämmönvaihtimesta E-1 ja jossa oli sekoittaja. Kokeissa kolmeen 

kilogrammaan ionivaihdettua vettä liuotettiin kylläisyyslämpötilaa vastaavan 

kylläisyyskonsentraation suuruinen massa malliainetta, joko dikaliumsulfaattia, 

kuparisulfaattia tai ftaalihappoa. Näiden kolmen malliaineen liukoisuus veteen on 

esitetty liitteessä 2. Liuotus suoritettiin 5 °C kylläisyyslämpötilaa korkeammassa 

lämpötilassa sekoittimen sekoitusnopeuden ollessa 300 kierrosta minuutissa. Liuotusta 

jatkettiin kaksi tuntia kiteiden täydellisen liukenemisen varmistamiseksi. 

Kun kiteet olivat liuenneet täysin, kiteytysmoduulien lämpötilat säädetty ja tasaantuneet 

ja ultraääni kytketty päälle, kalibroitiin peristalttisen pumpun tilavuusvirta 

pumppaamalla systeemiin ionivaihdettua vettä ja mittaamalla tilavuusvirta käsin. 

Pumpun kalibroinnin jälkeen jäähdytyskiteytyskoe käynnistettiin. Pumpun syöttöletku 

asetettiin sekoitussäiliöön S-1. Pumppu P-1 käynnistettiin ja kylläinen kuuma liuos 

virtasi ensin kiteytysmoduuliin M-1 ja seuraavaksi moduulien M-2, M-3 ja M-4 kautta 

moduuliin M-5. Moduulit M-1 ja M-2 oli rakennettu DT 255 H mallisiin 

ultraäänihauteisiin, kun moduulit M-3, M-4 ja M-5 oli rakennettu pienempiin, DT 102 

H mallisiin ultraäänihauteisiin. 

Kiteytysmoduulien lämpötilat pidettiin kokeen ajan vakioituna termostaattien E-2, E-3, 

E-4, E-5 ja E-6 avulla. Kukin kiteytysmoduuli oli kytketty termostaattiin, joka piti 

kyseisessä kiteytysmoduulissa kiertävän jäähdytysveden vakiolämpötilassa. 

Siirryttäessä ensimmäisestä kiteytysyksiköstä seuraavaan lämpötila laski portaittain. 

Näin saatiin aikaan laskeva lämpötilaprofiili jatkuvatoimisessa jäähdytyskiteytyksessä.  

Kiteytysmoduulista M-5 ulos tuleva kidesuspensio ohjattiin suodattimeen F-1. 

Suodatukseen käytettiin Büchnersuppiloa. Suodatusta jatkettiin kunnes syöttösäiliö oli 

tyhjä ja kidesuspensiovirta viimeisestä kiteytysmoduulista loppui. Suodos punnittiin ja 

siitä otettiin noin 50 ml näyte joka haihdutettiin uunissa kuivaksi. Tämän näytteen 

märkä- ja kuivapainon sekä suodoksen massan perusteella laskettiin kiteytyskokeen 

saanto. Kiteet kuivattiin pitämällä niitä 110 °C uunissa 24 tuntia, jonka jälkeen niistä 

otettiin näytteet kideanalyysia varten. 
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9.3.2 Lämpötilaprofiili jatkuvatoimisissa kitetyskokeissa 

 

Tätä diplomityötä edeltävissä kolmella kiteytysmoduulilla tehdyissä 

jäähdytyskiteytyskokeissa on havaittu, että lämpötilaprofiili työssä käsiteltävään 

kiteyttimeen kannattaa laatia yhtä suuren kiteytysyksiköiden välisen 

tasapainokonsentraatioeron perusteella tukkeutumisen minimoimiseksi.  

Yhtä suuren kiteytysyksiköiden välisen tasapainokonsentraatioeron (vakioitu ∆𝑐∗) 

perusteella laaditussa lämpötilaprofiilissa termostaattien lämpötilat säädetään 

seuraavasti: kiteytysmoduuleissa vallitsevia lämpötiloja vastaavat 

kylläisyyskonsentraatiot liukoisuuskäyrällä ovat yhtä kaukana toisistaan. 

Tasapainokonsentraatiot kullekin kiteytysmoduulille lasketaan yhtälön 20 avulla alku- 

ja loppulämpötilan ja kiteytettävän aineen tasapainodatan perusteella. 

𝑐𝑖
∗ = 𝑐𝑖−1

∗ − ∆𝑐∗       (20) 

Jossa  𝑐𝑖
∗
 tasapainokonsentraatio kiteytysmoduulissa i  mol/L 

𝑐𝑖−1
∗  tasapainokonsentraatio moduulia i edeltävässä  

 moduulissa       mol/L 

∆𝑐∗ kahden kiteytysmoduulin välinen  

tasapainokonsentraatioero      mol/L 

 

Yhtälön 20 mukaisesti yhtä suurten tasapainokonsentraatioerojen tapauksessa 

tasapainokonsentraatioiden ero (∆𝑐∗) kiteytysmoduulien välillä on vakioitu. Yhtälön 14 

perusteella määritetyille tasapainokonsentraatioille lasketaan kylläisyyslämpötilat 

liukoisuusdatan perusteella. Kiteytysmoduulien lämpötilaa ohjaavat termostaatit 

pidetään näissä lämpötiloissa kokeen ajan. Kuvassa on 14 esimerkki lämpötilaprofiilista 

ftaalihapon kiteytyksessä, kun kiteytysmoduulien termostaattien lämpötilat on laskettu 

yhtä suuren kylläisyyskonsentraatioeron perusteella. 
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Kuva 14 Lämpötilaprofiili kiteytyslaitteiston eri yksiköissä ftaalihapon 

kiteytyksessä. Kiteytysmoduulien termostaattien lämpötilat on laskettu 

yhtä suuren kylläisyyskonsentraatioeron perusteella (vakioitu ∆𝑐∗). 

Syöttölämpötila on 70 °C ja loppulämpötila 20 °C. 

 

9.3.3 Putkimateriaalin vaikutus jatkuvatoimisessa ultraäänikiteyttimessä 

 

Jatkuvatoimisessa kiteyttimessä on tähän asti käytetty putkimateriaalina terästä. 

Polymeeriputkea on kuitenkin käytetty onnistuneesti vastaavantyyppisessä 

vesihauteeseen sijoitetussa ultraääniavusteisessa putkikiteyttimessä (Furuta, Mukai et 

al. 2016). Furuta et al. (2016) kiteyttivät aktiivista lääkeainetta vesihauteeseen 

sijoitetussa perfluoroalkoksialkaaniputkessa (lyh. PFA), jonka sisähalkasija oli 2 

millimetriä. Polyamidin mahdollinen soveltuvuus ultraäänikiteyttimen 

putkimateriaaliksi perustuu sen matalaan akustiseen impedanssiin, joka on 

huomattavasti lähempänä veden akustista impedanssia kuin teräksen akustinen 

impedanssi. Tämä on nähtävillä taulukossa 1. Matala akustinen impedanssi maksimoi 

ultraäänen intensiteetin rajapinnan läpäisevän osuuden ja minimoi takaisin heijastuvan 

osuuden. Toisaalta ultraääni vaimenee polyamidissa voimakkaammin kuin teräksessä, 

sillä sen akustinen absorptiovakio on huomattavasti terästä korkeampi.  
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Polyamidi akustiselta impedanssiltaan paremmin ultraääntä läpäisevä sekä kovempi 

kuin PFA tai teflon putki (Selfridge 1985). Myös alustavat kokeet, joissa mitattiin eri 

materiaalien ultraäänen läpäisevyyttä kalorimetrisesti, viittasivat polyamidin olevan 

hyvä vaihtoehto tefloniin verrattuna. Vaihtoehtona teräkselle putkimateriaalina 

päädyttiin näinollen kokeilemaan polyamidia. Onnistuneita jäähdytyskiteytyksiä ei 

kuitenkaan saatu tehtyä 4 mm halkaisijaisessa polyamidiputkessa yhtäkään. 

 

9.3.4 Kiteiden analysointi 

 

Jatkuvatoimisista kiteytyskokeista saadut tuotekiteet analysoitiin Malvern Morfologi 

G3 partikkelianalysaattorilla. Morfologi G3 partikkelianalysaattorilla voi sekä ottaa 

mikroskooppikuvia näytteestä että analysoida kuvissa olevien partikkelien muotoa, 

kokoa ja lukumäärää. 

Kuvissa 15–17 on esitetty jäähdytyskiteytyksen tuloksena saatujen kiteiden 

kidekokojakaumat. Kussakin kuvassa on esitetty kidekokojakaumat morfologilla 

analysoituna kyseiselle merkkiaineelle sekä kapeamman että leveämmän 

putkivaihtoehdon tapauksessa ”ekvivalentin ympyrän halkaisijan tilavuusjakauma”-

muodossa (engl. CE-diameter volume distribution). Morfologi G3 kaappaa 

partikkeleista 2-ulotteisia kuvia ja laskee kuvissa olevien partikkelien pinta-alaa 

vastaavalle ympyrälle halkaisijan. Tämä halkaisija on partikkelin ekvivalentin ympyrän 

halkaisija. Tilavuusjakaumassa tietynkokoisten kiteiden osuus tilavuusjakaumasta on 

ilmoitettu suhteessa partikkelin tilavuuteen. Näin suurempien partikkelien osuus 

kokojakaumasta korostuu. Kidekokoanalyysejä ei tehty polyamidiputkilla suoritettujen 

jäähdytyskiteytyskokeiden tuotekiteistä, koska näissä kokeissa systeemi tukkeutui 

poikkeuksetta. 
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Kuva 15 Partikkelikokojakaumat jäähdytyskiteytyskokeiden tuloksena saaduille 

ftaalihappokiteille kahden erihalkaisijaisen teräsputken tapauksessa. 

Virtausnopeus 4 mm kokeessa oli 0,166 m/s ja 6 mm kokeessa 0,074 m/s. 

Kiteyttimen kokonaispituus 4 mm kokeessa oli 90 m ja 6 mm kokeessa 

40 m. Lämpötilaprofiili kiteyttimeen laadittiin yhtä suuren 

kylläisyyskonsentraatioeron perusteella. Kuvaajia on tasoitettu 

käyttämällä 15 pisteen liikkuvaa keskiarvoa. 

 

Kuva 16  Partikkelikokojakaumat jäähdytyskiteytyskokeiden tuloksena saaduille 

dikaliumsulfaattikiteille kahden erihalkaisijaisen teräsputken 

tapauksessa. Virtausnopeus 4 mm kokeessa oli 0,166 m/s ja 6 mm 

kokeessa 0,074 m/s. Kiteyttimen kokonaispituus 4 mm kokeessa oli 90 

m ja 6 mm kokeessa 40 m. Lämpötilaprofiili kiteyttimeen laadittiin yhtä 

suuren kylläisyyskonsentraatioeron perusteella. Kuvaajia on tasoitettu 

käyttämällä 15 pisteen liikkuvaa keskiarvoa. 
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Kuva 17 Partikkelikokojakaumat jäähdytyskiteytyskokeiden tuloksena saaduille 

kuparisulfaattikiteille kahden erihalkaisijaisen teräsputken tapauksessa. 

Virtausnopeus 4 mm kokeessa oli 0,166 m/s ja 6 mm kokeessa 0,074 m/s. 

Kiteyttimen kokonaispituus 4 mm kokeessa oli 90 m ja 6 mm kokeessa 

40 m. Lämpötilaprofiili kiteyttimeen laadittiin yhtä suuren 

kylläisyyskonsentraatioeron perusteella. Kuvaajia on tasoitettu 

käyttämällä 15 pisteen liikkuvaa keskiarvoa. 

Kuvissa 15–17 esitetyistä kidekokojakaumista nähdään, että kaikkien kolmen 

malliaineen tapauksessa kidekokojakauma 6 mm sisähalkaisijan kiteytyksestä sisältää 

keskimäärin pienempiä kiteitä kuin 4 mm sisähalkaisijaisessa teräsputkessa 

kiteytettyjen tuotekiteiden kidekokojakauma. Selkeimmin toisistaan erottuvat kuvan 15 

ftaalihappokiteiden kidekokojakaumat. Kidekokojakaumien leveydessä on myös eroja. 

Erityisesti kuvassa 16 esitettyjen dikaliumsulfaattikiteiden kohdalla nähdään, kuinka 6 

mm sisähalkaisijaisessa putkessa kiteytetyissä kiteissä on terävin piikki noin 200 µm 

kidekoon kohdalla kun taas 4 mm sisähalkaisijaisessa putkessa kiteytetyssä putkessa on 

huomattavasti enemmän suuria, yli 200 µm kiteitä. Kuparisulfaattikiteiden osalta 

samanlaista selkeää eroa ei ole, mutta myös kuparisulfaatin tapauksessa 6 mm 

sisähalkaisijaisessa systeemissä kiteytetyt kiteet ovat kokojakaumaltaan hieman 4 mm 

sisähalkaisijaisesta systeemistä kiteytettyjä kiteitä kapeammalla alueella. 

Morfologi G3 laitteen laskemille keskimääräisille kideko’oille (50 % ja 90 % 

kidekokojakaumasta) laskettiin laskeutumisnopeudet. Lasketumisnopeus pyöreälle 
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partikkelille voidaan laskea Stokesin lain avulla, kun partikkelin Reynoldsin luku on 

alle 1 (Geankoplis 2003). Stokesin laki on esitetty yhtälössä 21 (Geankoplis 2003). 

𝑣𝑡 =
𝑔𝐷𝑝

2(𝜌𝑝−𝜌)

18µ
       (21) 

Jossa  𝑣𝑡 partikkelin laskeutumisnopeus väliaineessa  m/s 

𝜌𝑝 partikkelien tiheys     kg/m3 

𝜌 väliaineen tiheys     kg/m3  

  𝐷𝑝 partikkelin halkasija     m 

  µ väliaineen viskositeetti    Pa*s 

 

Partikkelin Reynoldsin luku lasketaan yhtälöllä 22 (Geankoplis 2003). 

𝑅𝑒 =
𝐷𝑝𝑣𝑡𝜌𝑝

µ
       (22) 

Jossa  𝑅𝑒 Reynoldsin luku     - 

 

Jos Reynoldsin luku oli suurempi kuin 1, laskettiin laskeutumisnopeus partikkelille 

vastustekijän perusteella kokeellisen datan pohjalta (Geankoplis 2003). 

Laskeutumisnopeus voidaan laskea vastustekijän avulla yhtälön 23 ilmoittamalla tavalla 

(Geankoplis 2003). 

𝑣𝑡 = √
4(𝜌𝑝−𝜌)𝑔𝐷𝑝

3𝐶𝐷𝜌
       (23) 

Jossa  𝐶𝐷 Reynoldsin luvusta riippuvainen vastustekijä   - 

 

Ekvivalentin ympyrän tilavuusjakaumana esitettyjen partikkelikokojakaumien lisäksi 

Morfologi G3 partikkelianalysaattorilla mitattiin partikkelien muotosuhteet kaikilla 

kolmella malliaineella. Näin tehtiin sekä 4 mm sisähalkaisijaisessa teräsputkessa 

kiteytetyille kiteille että 6 mm sisähalkaisijaisessa teräsputkessa kiteytetyille kiteille. 

Muotosuhteella (engl. Aspect ratio) tarkoitetaan partikkelin pituuden ja leveyden 

suhdetta toisiinsa. Mitä lähempänä muotosuhde on arvoa 1, sitä lähempänä kapein ja 
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levein partikkelin kohta ovat pituudeltaan toisiaan. Nämä muotosuhdejakaumat on 

esitetty kuvissa 18–20. 

 

 

Kuva 18 Muotosuhdejakaumat jäähdytyskiteytyskokeiden tuloksena saaduille 

ftaalihappokiteille kahden erihalkaisijaisen teräsputken tapauksissa. 

Virtausnopeus 4 mm kokeessa oli 0,166 m/s ja 6 mm kokeessa 0,074 m/s. 

Kiteyttimen kokonaispituus 4 mm kokeessa oli 90 m ja 6 mm kokeessa 

40 m. Lämpötilaprofiili kiteyttimeen laadittiin yhtä suuren 

kylläisyyskonsentraatioeron perusteella. Kuvaajia on tasoitettu 

käyttämällä 15 pisteen liikkuvaa keskiarvoa. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

M
u
o

to
su

h
d

e 
ti

la
v
u
u
sj

ak
au

m
a,

 %

Muotosuhde

ftaalihappo,

sisähalkaisija 4 mm

ftaalihappo,

sisähalkaisija 6 mm



84 

 

 

 

 

Kuva 19 Muotosuhdejakaumat jäähdytyskiteytyskokeiden tuloksena saaduille 

dikaliumsulfaattikiteille kahden erihalkaisijaisen teräsputken 

tapauksissa. Virtausnopeus 4 mm kokeessa oli 0,166 m/s ja 6 mm 

kokeessa 0,074 m/s. Kiteyttimen kokonaispituus 4 mm kokeessa oli 90 

m ja 6 mm kokeessa 40 m. Lämpötilaprofiili kiteyttimeen laadittiin yhtä 

suuren kylläisyyskonsentraatioeron perusteella. Kuvaajia on tasoitettu 

käyttämällä 15 pisteen liikkuvaa keskiarvoa. 
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Kuva 20 Muotosuhdejakaumat jäähdytyskiteytyskokeiden tuloksena saaduille 

kuparisulfaattikiteille kahden erihalkaisijaisen teräsputken tapauksissa. 

Virtausnopeus 4 mm kokeessa oli 0,166 m/s ja 6 mm kokeessa 0,074 m/s. 

Kiteyttimen kokonaispituus 4 mm kokeessa oli 90 m ja 6 mm kokeessa 

40 m. Lämpötilaprofiili kiteyttimeen laadittiin yhtä suuren 

kylläisyyskonsentraatioeron perusteella. Kuvaajia on tasoitettu 

käyttämällä 15 pisteen liikkuvaa keskiarvoa. 

Selkeimmät erot tuotekiteiden muotosuhteissa on kuvien 18–20 perusteella 

ftaalihappokiteissä ja dikaliumsulfaattikiteissä. Kuvassa 18, 6 mm sisähalkaisijaisessa 

teräsputkessa kiteytetyt ftaalihappokiteet ovat keskimäärin muotosuhteeltaan 

lähempänä yhtä, kun 4 mm sisähalkaisijaisessa teräsputkessa kiteytettyjen 

ftaalihappokiteiden muotosuhteissa painopiste on lähempänä arvoa 0,6. Tästä voidaan 
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päätellä leveämmässä teräsputkessa kiteytettyjen kiteiden olevan muodoltaan 

keskimäärin pyöreämpiä.  

Eroja nähdään myös kuvassa 18 esitetyssä dikaliumsulfaattikiteiden 

muotosuhdejakaumassa. Dikaliumsulfaattikiteiden muotosuhdejakaumassa 4 mm 

sisähalkaisijaisessa teräsputkessa kiteytettyjen kiteiden kohdalla nähdään huomattavaa 

vaihtelua korkeampina piikkeinä muotosuhdejakauman keskivaiheilla verrattuna 6 mm 

sisähalkaisijaisessa teräsputkessa kiteytettyjen kiteiden muotosuhteisiin. 

Kuparisulfaattikiteiden muotosuhdejakaumat kuvassa 18 ovat sen sijaan pitkälti 

yhteneväiset molempien sisähalkaisijoiden tapauksessa muotosuhdejakauman 

painopisteen sijoittuessa lähelle arvoa 0,7. 

Kuvissa 21–23 on esitetty morfologi G3-partikkelianalysaattorilla otettuja 

mikroskooppikuvia 4 mm sisähalkaisijan ja 6 mm sisähalkaisijan teräsputkissa tehdyistä 

jäähdytyskiteytyskokeista saaduista tuotekiteistä. 
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Kuva 21 Kuparisulfaattikiteitä kuvattuna morfologi G3 laitteella yläpuolelta 

valaistuna tummaa taustaa vasten. Kuvat 1 ja 3 ovat 6 mm 

sisähalkaisijaisessa teräsputkessa tehdyistä kiteytyksistä ja kuvat 2 ja 4 

ovat 4 mm sisähalkaisijaisessa teräsputkessa tehdyistä kiteytyksistä. 

Mittakaava on oikeassa alakulmassa. 
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Kuva 22 Ftaalihappokiteitä kuvattuna morfologi G3 laitteella alapuolelta 

valaistuna kirkasta taustaa vasten. Kuvat 1 ja 3 ovat 6 mm 

sisähalkaisijaisessa teräsputkessa tehdyistä kiteytyksistä ja kuvat 2 ja 4 

ovat 4 mm sisähalkaisijaisessa teräsputkessa tehdyistä kiteytyksistä. 

Mittakaava on oikeassa alakulmassa. 



89 

 

 

 

 

Kuva 23 Dikaliumsulfaattikiteitä kuvattuna morfologi G3 laitteella alapuolelta 

valaistuna kirkasta taustaa vasten. Kuvat 1 ja 3 ovat 6 mm 

sisähalkaisijaisessa teräsputkessa tehdyistä kiteytyksistä ja kuvat 2 ja 4 

ovat 4 mm sisähalkaisijaisessa teräsputkessa tehdyistä kiteytyksistä. 

Mittakaava on esillä oikeassa alakulmassa. 

Kuvissa 21–23 on pyritty poimimaan esille vaihtelevan kokoisia ja näköisiä kiteitä 

jäähdytyskiteytyskokeiden tuotekiteiden joukosta Morfologi G3-

partikkelianalysaattorilla. Kuvassa 22 esitetyt ftaalihappokiteet ja kuvan 23 

dikaliumsulfaattikiteet ovat suurimmaksi osaksi levymäisiä, kun kuvassa 21 esitetyt 

kuparisulfaattikiteet ovat epäsäännöllisen muotoisia.  

Erityisesti kuvien 22 ja 23 perusteella nähdään lievä ero 4 mm sisähalkaisijaisessa 

teräsputkessa ja 6 mm sisähalkaisijaisessa teräsputkessa kiteytettyjen kiteiden välillä. 

Kuvassa 22-3 oleva kide on kulmistaan pyöristyneempi kun kuvan 22-4 kiteen kulmat 

ovat terävämmät. Kuvan 23-1 dikaliumsulfaattikiteet ovat epäsäännöllisempiä kuin 

kuvissa 23-2 ja 23-4 esiintyvät dikaliumsulfaattikiteet. Kuvassa 23-2 voidaan 
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huomioida 4 mm sisähalkaisijaisessa teräsputkessa kiteytetty suurikokoinen kide, jonka 

kanssa samankaltaisia kiteitä kyseinen näyte sisälsi runsaamminkin. Vastaavasti 6 mm 

sisähalkaisijaisessa teräsputkessa suoritetun dikaliumsulfaattikiteytyksen näytteessä ei 

yhtä suuria kiteitä huomattu.  Kuvassa 23-1 puolestaan nähdään pyöristyneitä 

kideagglomeraatteja 6 mm sisähalkaisijaisessa teräsputkessa suoritetun 

dikaliumsulfaattikiteytyksen kidenäytteestä. 

 

9.3.5 Tulokset 

 

Kiteytysmoduulien termostaattien lämpötilat oli jatkuvatoimisissa kiteytyskokeissa 

säädetty seuraavasti: Sekoitussäiliö, josta liuos syötetään kiteyttimeen, on noin 5 °C 

liuotetun aineen konsentraatiota vastaavaa kylläisyyslämpötilaa kuumempi, ja 

viimeinen viidestä kiteytysmoduulista on 20 °C lämpötilassa. Lämpötilaprofiili 

jäähdytyskiteytyskokeisiin laadittiin yhtä suuren kiteytysmoduulien välisen 

kylläisyyskonsentraatioeron perusteella. Systeemin tilavuus oli 1,13 litraa ja 

tilavuusvirta 125 ml/min. Jäähdytyskiteytyskokeita tehtiin kolmella malliaineella 

kahdessa erihalkaisijaisessa teräsputkessa ja polyamidiputkessa. Polyamidiputki 

tukkeutui poikkeuksetta kiteytyskokeiden aikana. Tuotekiteet teräsputkissa suoritetuista 

kiteytyksistä analysoitiin morfologi G3 partikkelianalysaattorilla.   

Taulukossa 12 on esitetty korkeimmat lähtökonsentraatiot joilla jatkuvatoiminen 

jäähdytyskiteytyskoe onnistui kullekin malliaineelle, saannot näistä kokeista ja 

laskeutumisnopeudet 50 tilavuusprosentin ja 90 tilavuusprosentin keskimääräiselle 

partikkelikoolle (Cheng 1997, Geankoplis 2003). Saannot laskettiin suodoksen 

konsentraation, massan ja liuotetun aineen konsentraation perusteella.
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Taulukko 12 Tulokset jatkuvatoimisista jäähdytyskiteytyskokeista teräsputkissa viiden kiteytysmoduulin tapauksessa ftaalihapolle, 

dikaliumsulfaatille ja kuparisulfaatille. Tuotekiteen 10 %, 50 % ja 90 % keskihalkaisijat ovat ekvivalentin ympyrän 

halkaisijoita. 

Malliaine  

Putken 

sisä-

halkaisija 

Kiteytys-

järjestelmän 

pituus 

Systeemin 

kokonaisti

lavuus 

Tilavuus-

virta 

Putken 

materiaali 

Virtaus-

nopeus 

[m/s] 

Korkein 

saavutettu 

aloitus-

konsentraatio 

[g/100gH2O] 

Kylläisyys-

lämpötila 

[°C] 

Saanto 

Ftaalihappo 4 mm 90 m 1,13 L 125 ml/min teräs 0,166 3,38 65,0 83 % 

K2SO4 4 mm 90 m 1,13 L 125 ml/min teräs 0,166 19,10 67,1 41 % 

CuSO4 4 mm 90 m 1,13 L 125 ml/min teräs 0,166 31,30 45,1 22 % 

Ftaalihappo 6 mm 40 m 1,13 L 125 ml/min teräs 0,074 4,17 69,9 87 % 

K2SO4 6 mm 40 m 1,13 L 125 ml/min teräs 0,074 19,60 70,0 42 % 

CuSO4 6 mm 40 m 1,13 L 125 ml/min teräs 0,074 33,90 49,9 34 % 

 

Malliaine 

Putken 

sisähalkaisija 

Tuotekiteen 

halkaisija, Dx10 

[µm] 

Tuotekiteen 

halkaisija, Dx50 

[µm] 

Tuotekiteen 

halkaisija, Dx90 

[µm] 

Laskeutumis-

nopeus Dx50 

[m/s] 

Laskeutumis-

nopeus Dx90 

[m/s] 

Ftaalihappo 4 mm 41,5 81,9 390,5 0,0021 0,0192 

K2SO4 4 mm 51,7 205,7 566,2 0,0123 0,0410 

CuSO4 4 mm 21,9 111,0 266,0 0,0068 0,0145 

Ftaalihappo 6 mm 14,0 31,7 74,1 0,0003 0,0018 

K2SO4 6 mm 48,6 138,7 269,9 0,0077 0,0170 

CuSO4 6 mm 24,1 92,6 205,0 0,0047 0,0106 
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Taulukossa 12 esitetyistä tuloksista nähdään, että molemmilla putken sisähalkaisijoilla 

saavutetaan korkeita kiteisen tuotteen saantoja. 4 mm sisähalkaisijaisen teräsputken 

tapauksessa ftaalihappokiteiden saanto on 83 %. Korkein onnistuneeseen 

jatkuvatoimiseen kiteytyskokeeseen johtanut konsentraatio 4 mm sisähalkaisijaisessa 

systeemissä oli 3.38 g/100gH2O. Vastaavat lukemat 6 mm sisähalkaisijaisen putken 

tapauksessa ovat 87 % ja 4.17 g/100gH2O. Myös muilla malliaineilla 6 mm 

sisähalkaisijaisessa systeemissä saavutettiin korkeampi saanto kuin 4 mm 

sisähalkaisijaisessa systeemissä. Syynä tähän voidaan pitää kaikilla malliaineilla 

saavutettua korkeampaa aloituskonsentraatiota 6 mm sisähalkaisijaisen putken 

tapauksessa.  

Taulukon 12 perusteella ja kuvissa 15, 16 ja 17 esitettyjen kidekokojakaumien 

perusteella nähdään, että 6 mm sisähalkaisijaisessa teräsputkessa kiteytyneet kiteet ovat 

keskimäärin pienikokoisempia kuin 4 mm sisähalkaisijaisessa teräsputkessa kiteytyneet 

kiteet. Taulukossa 12 on esitetty keskimääräisiä kidekokoja kuvien 15, 16 ja 17 

kidekokojakaumista, ja näille laskettuja laskeutumisnopeuksia. 

Laskeutumisnopeuksista nähdään, että missään haihdutuskiteytyskokeessa 

tuotekiteiden laskeutumisnopeus ei ylitä kiteytysputkessa vallitsevaa virtausnopeutta. 

 

9.4 Viipymäaikajakauma jatkuvatoimisessa kiteytysjärjestelmässä 

Koska tämän diplomityön soveltavassa osassa on tarkoitus verrata erilaisten 

putkivaihtoehtojen soveltuvuutta jatkuvatoimiseen modulaariseen 

ultraäänikiteyttimeen, määritettiin virtaukselle kaikissa kolmessa eri 

putkivaihtoehdossa viipymäaikajakaumat ultraäänikentässä ja ilman ultraäänialtistusta.  

Ultraäänen vaikutuksesta kiteytysputkeen syntyvät kavitaatiokuplat, niiden 

romahtaminen sekä ultraäänivärähtely aiheuttavat kiteytysmoduuleihin asetetuissa 

kiteytysputkissa virtaavassa nesteessä sekoittumista poikkisuunnassa. Putken sisällä 

tapahtuvassa laminaarisessa virtauksessa putken seinämää lähinnä oleva neste virtaa 

hitaammin kuin putken poikkileikkauspinnan keskellä virtaava neste. Laminaarisesta 

virtauksesta johtuvaa nesteen sekoittumista pituussuunnassa kutsutaan aksiaaliseksi 
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dispersioksi (Levenspiel 1999). Koska laminaarisessa virtauksessa neste etenee 

hitaammin putken seinämien vieressä kuin keskellä putkea, viipymäaikajakauma 

pulssikokeessa kapenee kun ultraäänen aiheuttama poikkisuuntainen sekoitus putken 

sisällä lisääntyy (Levenspiel 1999). Tässä työssä pulssikokeen viipymäaikajakauman 

perusteella tutkitaan ultraäänen vaikutusta laminaarisessa virtauksessa tapahtuvaan 

pituussuuntaiseen sekoittumiseen aksiaalisen dispersiovakion ja viipymäaikajakauman 

variaatiokertoimen avulla. 

Veden virratessa tilavuusvirralla 125 ml/min 6 mm sisähalkaisijaisessa putkessa 

Reynoldsin luvuksi saadaan 495. Vastaavasti 4 mm sisähalkaisijaisessa putkessa 

Reynoldsin luku on 743 virtausnopeudella 125 ml/min ja 891 virtausnopeudella 150 

ml/min. Koska Reynoldsin luvun suuruus molemmilla kiteytysputken halkaisijoilla ja 

sekä 150 ml/min että 125 ml/min virtausnopeuksilla on pienempi kuin 1000, joka on 

laminaarisen virtauksen ja siirtymäalueen virtauksen raja, voidaan sanoa virtauksen 

tässä työssä käsitellyssä jatkuvatoimisessa putkikiteyttimessä olevan laminaarista. 

Reynoldsin luvun laskenta on esitetty liitteessä 4.  

Tässä diplomityössä ultraäänen vaikutusta viipymäaikajakaumaan tutkittiin 4 mm 

sisähalkaisijaisessa teräsputkessa, 6 mm sisähalkaisijaisessa teräsputkessa ja 4 mm 

sisähalkaisijaisessa polyamidiputkessa injektoimalla jatkuvatoimiseen kiteyttimeen 

käsin 50 ml pulssi 0,01 molaarista suolahapon vesiliuosta pumpun ja ensimmäisen 

kiteytysmoduulin väliin pumpun pumpatessa systeemissä ionivaihdettua vettä. Tämän 

pulssin kulkua systeemin läpi mitattiin ulostulevasta virrasta pH-mittarin avulla. Pulssin 

katsottiin alkaneen kun pH mittarin lukema laski alle lukeman 5,2. pH mittari kirjasi 

lukemia ylös sekunnin välein. Kaikissa kokeissa kiteytinmoduuleja oli kytketty sarjaan 

5 kappaletta.  

Ensimmäisessä viipymäaikajakauman määrityksessä kiteytinmoduuleissa oli 

sisähalkaisijaltaan 4 mm ja pituudeltaan 18 m polyamidiputket. Virtausnopeus 

ensimmäisessä kokeessa oli 150 ml/min. Toisessa pulssikokeessa kiteytinmoduuleissa 

oli sisähalkaisijaltaan 6 mm ja pituudeltaan 8 m teräsputket virtausnopeuden ollessa 125 

ml/min. Viimeisessä koesarjassa putket vaihdettiin sisähalkaisijaltaan 4 mm ja 
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pituudeltaan 18 m teräsputkiin. Virtausnopeus viimeisessä koesarjassa oli 125 ml/min. 

Kaikkien systeemien kokonaistilavuus oli sama: 1,13 litraa. 

Kaikissa viipymäaikajakauman määrityskokeissa toistoja tehtiin vähintään kaksi, 

ultraäänen kanssa ja ilman ultraääntä. Näistä toistoista laskettiin keskiarvopulssi sekä 

tapaukselle ilman ultraääntä että ultraäänen kanssa. Näitä keskiarvopulsseja verrattiin 

toisiinsa ja niille määritettiin variaatiokertoimet ja dispersiovakiot.  Dispersiovakioille 

laskettiin prosentuaalinen muutos siirryttäessä kokeesta ilman ultraääntä kokeeseen 

ultraäänikentässä. Tämän prosentuaalisen muutoksen perusteella arvioidaan ultraäänen 

vaikutusta aksiaaliseen dispersioon kussakin systeemissä.  

Tutkittaessa aksiaalisen dispersion vaikutusta viipymäaikajakauman muotoon, voidaan 

pulssikokeissa saaduista viipymäaikajakaumista laskea keskiarvon ja varianssin 

perusteella viipymäaikajakauman variaatiokerroin yhtälön 24 avulla. 

𝜎𝜃
2 =

𝜎2

�̅�2         (24) 

Jossa   𝜎𝜃
2  viipymäaikajakauman variaatiokerroin  - 

  𝜎2  varianssi      s2 

  𝑡̅  keskiarvo      s 

   

Aksiaalisen dispersion voimakkuutta kuvaava dispersiovakio voidaan laskea 

viipymäaikajakauman variaatiokertoimen arvosta molemmista päistä avoimen putken ja 

tulppavirtauksesta poikkeavan virtausprofiilin tapauksessa yhtälöllä 25.  (Levenspiel 

1999). 

𝜎𝜃,𝑜𝑜
2 = 2

𝑫

𝑢𝐿
+ 8 (

𝑫

𝑢𝐿
)

2

       (25) 

Jossa  𝜎𝜃,𝑜𝑜
2   viipymäaikajakauman variaatiokerroin molemmista 

päistä avoimen putken tapauksessa     - 

  𝑫  dispersiovakio      m2/s 

  𝑢  virtausnopeus      m/s 

  𝐿  putken pituus      m 
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Viipymäaikajakaumat pulssikokeista on nähtävillä kuvissa 24, 25 ja 26. 

 

Kuva 24 Viipymäaikajakaumat pulssien keskiarvolle 6 mm sisähalkaisijaisessa 

teräsputkessa ultraäänen ollessa päällä ja poissa päältä. 

Viipymäaikajauman määrityksessä 50 ml pulssi 0,01 molaarista 

suolahappoa injektoitiin putkivirtauskiteyttimeen. 

Putkivirtauskiteyttimessä virtasi 25 °C ionivaihdettu vesi, tilavuusvirta 

oli 125 ml/min ja detektorina käytettiin pH mittaria. 

 

Kuva 25 Viipymäaikajakaumat pulssien keskiarvolle 4 mm sisähalkaisijaisessa 

teräsputkessa ultraäänen ollessa päällä ja poissa päältä. 

Viipymäaikajauman määrityksessä 50 ml pulssi 0,01 molaarista 

suolahappoa injektoitiin putkivirtauskiteyttimeen. 

Putkivirtauskiteyttimessä virtasi 25 °C ionivaihdettu vesi, tilavuusvirta 

oli 125 ml/min ja detektorina käytettiin pH mittaria. 
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Kuva 26 Viipymäaikajakaumat pulssien keskiarvolle 4 mm sisähalkaisijaisessa 

polyamidiputkessa ultraäänen ollessa päällä ja poissa päältä. 

Viipymäaikajauman määrityksessä 50 ml pulssi 0,01 molaarista 

suolahappoa injektoitiin putkivirtauskiteyttimeen. 

Putkivirtauskiteyttimessä virtasi 25 °C ionivaihdettu vesi, tilavuusvirta 

oli 150 ml/min ja detektorina käytettiin pH mittaria. 

 

Kuvan 24 viipymäaikajakaumista nähdään selkeästi ultraäänen vaikutus aksiaaliseen 

dispersioon: suuremman sisähalkaisijan tapauksessa ultraäänen pituussuuntaista 

sekoittumista hillitsevä ja poikittaista sekoittumista korostava vaikutus on selvästi 

nähtävillä. Kuvissa 25 ja 26, eli kapeamman sisähalkaisijan tapauksissa vaikutus ei ole 

yhtä selkeä. Kuvassa 24 6 mm sisähalkaisijaisessa systeemissä viipymäaikajakauma on 

selvästi terävämpi ultraäänialtistuksen aikana kuin ilman ultraäänialtistusta. 4 mm 

sisähalkaisijaisissa systeemeissä ei nähdä yhtä selvää eroa ultraäänialtistuksessa ja 

ilman ultraääntä suoritetun kokeen välillä.  

 

9.4.1 Tulokset 

 

Aksiaalista dispersiota kuvaavat tunnusluvut kuvien 24–25 viipymäaikajakauman 

määrityskokeista teräsputkien tapauksessa on nähtävillä taulukossa 13. 
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Taulukko 13 Viipymäaikajakaumista lasketut tilastolliset tunnusluvut teräsputkien 

tapauksissa. Virtausnopeus kokeissa oli 125 ml/min. Kiteytysmoduulien 

termostaatit oli asetettu kokeen aikana lämpötilaan 25 °C. 

Putken 

sisähalkaisija 
6 mm 4 mm 

Putkimateriaali Teräs Teräs 

Ultraääni 

päällä/pois 

päältä 

Pois 

päältä 
Päällä 

Pois 

päältä 
Päällä 

Keskiarvo, 𝑡̅ 77.14 67.79 67.90 66.84 

Varianssi, s2 751.1 531.5 538.7 507.2 

Viipymäaika-

jakauman 

variaatiokerroin, 

𝜎𝜃
2 

0.126 0.116 0.117 0.114 

dispersiovakio, 

m2/s 
0.185 0.171 0.729 0.711 

Dispersiovakion 

muutos 

ultraäänessä 

-7.2 % -2.4 % 

 

Tuloksista nähdään dispersiovakion ja viipymäjakauman variaatiokertoimen olevan 

suuremmat ilman ultraäänialtistusta sekä 6 mm sisähalkaisijaisen teräsputken että 4 mm 

sisähalkaisijaisen teräsputken tapauksessa. Ultraäänen aiheuttama dispersiovakion 

prosentuaalinen muutos on suurempi 6 mm sisähalkaisijaisen teräsputken tapauksessa 

kuin 4 mm sisähalkaisijaisen teräsputken tapauksessa. Kuvan 26 esittämän 

viipymäaikajakauman määrityksessä 4 mm sisähalkaisijaisessa polyamidiputkessa 

dispersiovakion pienenemistä kytkettäessä systeemiin ultraääni ei havaittu lainkaan. 

Suurempi dispersiovakion arvo tarkoittaa korostunutta aksiaalista dispersiota, eli 

suurempaa putken sisäistä pitkittäistä sekoittumista.  

 

10 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET KAUPALLISTAMISEEN 

LIITTYEN 

Yli 90 % hienokemianteollisuuden tuotteista valmistetaan kiteyttämällä. 

Hienokemianteollisuuden yritykset käyttävät kiteytykseen lähinnä panoskiteyttimiä. 
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Viipymäaika panoskiteyttimissä on pitkä, käyttökustannukset korkeat ja toistettavuus 

jatkuvatoimisia järjestelmiä heikompi. Yleisesti kemianteollisuudessa pyritään 

jatkuvatoimisuuteen kaikissa prosesseissa. Jatkuvatoimisia kiteyttimiä ei kuitenkaan 

käytetä yleisesti hienokemianteollisuudessa kiteytysprosesseissa, vaikka siirtymällä 

jatkuvatoimiseen kiteytysjärjestelmään voitaisiin saavuttaa merkittäviä etuja koko 

prosessin taloudellisuuden suhteen. Esimerkiksi tässä työssä suoritetuissa 

jäähdytyskiteytyskokeissa viipymäaika oli noin 9 minuuttia kun perinteisessä 

panoskiteytyksessä puhutaan yli kymmenestä tunnista. Syynä jatkuvatoimisten 

kiteyttimien puuttumiseen hienokemianteollisuudesta voidaan pitää vakiintuneita 

käytäntöjä panostoimisten laitteistojen käytössä hienokemianteollisuudessa erityisesti 

niiden helpon puhdistettavuuden vuoksi.  

Kaupallistettavan jatkuvatoimisen ultraääniprosessointijärjestelmän toiminta 

jäähdytyskiteyttimenä perustuu putkivirtauksessa pituussuunnassa laskevaan 

lämpötilaprofiiliin ja ultraäänen kiteytystä edistäviin vaikutuksiin. Ultraäänihauteeseen 

asetetussa putkessa tapahtuvaa kiteytystä voidaan hallita lämpötilaprofiilin, 

kiteytysputken ominaisuuksien, virtausnopeuden ja ultraäänen voimakkuuden avulla. 

Tässä työssä käsitelty jatkuvatoiminen ultraääniprosessointijärjestelmä tarjoaa 

mahdollisuuden merkittäviin kustannussäästöihin ja tehokkuuden lisäykseen 

hienokemianteollisuudessa. Esimerkiksi Ultraäänialtistuksella kiteytyksen 

kontrollointiin saataisiin yksi apukeino lisää, ja tehoultraäänen tuotekiteiden kokoa 

pienentävän vaikutuksen ansiosta jauhatus tulisi tarpeettomaksi. Tehoultraäänen 

kiteytystä edistävä vaikutus yhdessä putkimaisen rakenteen ja modulaarisuuden kanssa 

on houkutteleva kokonaisuus, jossa ultraäänen avulla voidaan estää jatkuvatoimisiin 

putkikiteyttimiin tavanomaisesti liittyvät tukkeutumis- ja likaantumisongelmat. 

Ultraäänen käyttö kiteytyksessä mahdollistaa myös tuotekiteiden ominaisuuksiin 

vaikuttamisen. 

Edellä esitellyt tekijät tekevät hienokemianteollisuuden yrityksistä potentiaalisia 

investoijia jatkuvatoimiseen ultraääniprosessointijärjestelmään. Markkinat 

jatkuvatoimiselle ultraääniprosessointijärjestelmälle koostuvat 

hienokemianteollisuuden yritysten investoinneista. Jatkuvatoimisuudella voidaan 
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saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä kiteytysprosesseissa, ja ultraäänen tarjoamat 

mahdollisuudet tuotekiteiden räätälöinnissä tuovat potentiaalisesti merkittäviä säästöjä 

jälkikäsittelyyn. 

10.1 Markkinapotentiaali 

Markkinapotentiaali jatkuvatoimiselle ultraääniprosessointijärjestelmälle laskettiin 

toimialatilastojen perusteella. Käsin Amadeus-tietokannasta poimittu aineisto 

hienokemianteollisuuden yrityksiä jaettiin SPSS ohjelmalla 2-step klusteroinnin 

perusteella klustereihin. Parametreinä klusteroinnissa käytettiin investointikykyä, oman 

pääoman tuottoastetta, current ratio-tunnuslukua, omavaraisuusastetta ja 

velkaantumisastetta. Lopputuloksena saatiin neljä klusteria: aktiiviset investoijat, 

vakavaraiset, passiiviset investoijat ja velkaantuneet. Markkinapotentiaali 

jatkuvatoimiselle kiteytysjärjestelmälle muodostuu aktiivisten invesotijien ja 

vakavaraisten yritysten kehitysinvestoinneista. 

Aktiivisesti investoivien ja vakavaraisten Eurooppalaisten hienokemianteollisuuden 

toimijoiden investoinneista laskettu markkinapotentiaali on pessimistisimmän arvion 

mukaan 48 miljoonaa euroa (0,25 % potentiaalisten asiakasyritysten investoinneista). 

Hienokemianteollisuudessa mukana olevat eurooppalaiset kemianteollisuusjätit 

nostavat merkittävästi markkinapotentiaalin arvoa. Käytännössä ensimmäiset 

asiakasyritykset työssä käsitellylle laitteistolle löytyvät todennäköisesti pienten ja 

keskisuurten hienokemikaalien valmistajien joukosta. Kun pieniä ja keskisuuria 

aktiivisesti investoivia hienokemikaalivalmistajia saadaan ottamaan laitteisto käyttöön, 

on laitteistoa helpompi lähteä markkinoimaan suurimmille toimijoille. Kaikki 

hienokemianteollisuuden yritykset vaativat kiteytysjärjestelmältään kuitenkin samoja 

ominaisuuksia: varmatoimisuutta, puhdistettavuutta ja mahdollisuutta sovittaa se 

helposti jo olemassa oleviin prosesseihin. 

10.2 Tekniset näkökulmat 

Työn soveltavassa osassa selvitettiin markkinapotentiaalin lisäksi korkeimmat 

alkukonsentraatiot kolmelle eri malliaineelle, joissa viidestä kiteytysmoduulista 
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rakentuvaa jatkuvatoimista ultraääniavusteista putkikiteytintä voidaan käyttää, sekä 

määrittämään korkeimmat saannot kullekin näistä malliaineista. Lisäksi tarkoituksena 

oli selvittää, miten suurempi kiteytysputken halkaisija ja vaihtoehtoinen putkimateriaali 

vaikuttavat kiteyttimen toimintaan ja lopputuotteen ominaisuuksiin. 

Tulosten perusteella jatkuvatoimisen kiteyttimen toiminta-alue oli laajempi kaikkien 

kolmen malliaineen tapauksessa, kun käytettiin 6 mm sisähalkaisijaista teräsputkea 4 

mm sisähalkaisijaisen teräsputken sijasta. 6 mm sisähalkaisijaisessa teräsputkessa 

kiteytykset onnistuivat korkeammilla alkukonsentraatioilla. Polyamidi, jota kokeiltiin 

materiaalivaihtoehtona teräkselle, osoittautui kelvottomaksi jatkuvatoimisen 

putkikiteyttimen materiaaliksi tukkeutumisen vuoksi. Syy tukkeutumiseen 

polyamidiputken tapauksessa on todennäköisesti voimakkaassa ultraäänen akustisessa 

absorptiossa. 18 metrin pituinen kerälle kierretty polyamidiputki vaimentaa 

ultraäänivärähtelyä niin tehokkaasti, että korkeintaan murto-osa värähtelystä päätyy 

ulltraäänihauteesta työliuokseen asti. Ultraäänen värähtelyn intensiteetti ei tällöin ole 

riittävä estämään kiteiden kertymistä putken seinämille, tai estämään kiteiden kasvua 

systeemin tukkivaan kokoon. Tätä tulosta tukee myös tulos viipymäaikajakauman 

määrityksestä, jonka mukaan aksiaalinen dispersio ei heikentynyt, vaikka ultraääni 

kytkettiin päälle 4 mm sisähalkaisijaisessa polyamidiputkessa.  

6 mm sisähalkaisijaisessa teräsputkessa tehtyjen jäähdytyskiteytyskokeiden 

tuotekiteiden kidekokojakaumat, muotosuhteet ja keskimääräiset kidekoot poikkesivat 

4 mm sisähalkaisijaisessa teräsputkessa tehtyjen kokeiden tuotekiteiden vastaavista. 6 

mm sisähalkaisijaisessa systeemissä kiteytetyt ftaalihappokiteet ja 

dikaliumsulfaattikiteet olivat pienempiä kuin 4 mm sisähalkaisijaisessa systeemissä 

kiteytetyt kiteet vastaavalle malliaineelle. Kirjallisuuden perusteella korkeampi 

ultraäänen intensiteetti johtaa pienempään kidekokoon ja kiteiden pyöristymiseen. 

Korkeampi ultraäänen intensiteetti tehostaa myös kavitaation vaikutusta 

kiteytysputkessa ehkäisten tukkeutumista.  

Pulssikokeissa huomattiin, että ultraäänen vaikutus aksiaaliseen dispersioon on 

merkittävämpi 6 mm sisähalkaisijaisen teräsputken tapauksessa. Näin ollen voidaan 
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päätellä, että laajempi kiteytinjärjestelmän toiminta-alue sekä pienempi kidekoko 6 mm 

sisähalkaisijan tapauksessa johtuvat korkeammasta ultraäänen intensiteetistä 

kiteytysjärjestelmän sisällä. Tätä päätelmää tukevat myös viipymäaikajakauman 

määrityksestä saadut tulokset, joiden mukaan lasku aksiaalisen dispersiovakion 

suuruudessa kytkettäessä ultraääni systeemiin oli 7 % 6 mm sisähalkaisijaisen 

teräsputken tapauksessa kun 4 mm sisähalkaisijaisen teräsputken tapauksessa se on vain 

noin 2 %.   

Tässä työssä käsitelty laite tarjoaa jo riittävän kapasiteetin hienokemikaalien 

kiteytykseen pilottimittakaavassa. Esimerkiksi ftaalihappoa lasketulla 83 %, saannolla 

4 mm sisähalkaisijaisessa teräsputkessa, 3,4 g/(100g vettä) konsentraatioisesta 

emäliuoksesta saataisiin kiteytettyä laitteistolla noin 1 800 kg vuodessa. Sen sijaan 

didikaliumsulfaattia vastaavissa olosuhteissa voitaisiin tuottaa 5 100 kg vuodessa ja 

kuparisulfaattia 4 300 kg vuodessa kokeissa määritettyjen saantojen perusteella. 

Tuotantomääriä voidaan myös lisätä tarpeen mukaan esimerkiksi nostamalla moduulien 

määrää ja kasvattamalla tilavuusvirtaa.  

10.3 Kaupallistamisen jatkaminen 

Edettäessä jatkuvatoimisen kiteytysjärjestelmän kaupallistamisessa tuotteen 

kehittäminen asiakkaan tarpeisiin vastaavaksi on kriittistä. Siksi seuraava vaihe 

jatkuvatoimisen ultraääniprosessointijärjestelmän kaupallistamisessa olisi 

yritysyhteistyön aloittaminen. Yritysyhteistyöllä pyrittäisiin mahdollistamaan koeajot 

todellisessa teollisessa ympäristössä.  

Yritysyhteistyötä olisi tarkoituksenmukaista tavoitella erityisesti aktiivisesti 

investoivien pienten ja keskisuurten toimijoiden parissa. Kun aikaiset omaksujat on 

saatu mukaan yritysyhteistyön kautta, helpottuu myös suurempien kemianteollisuuden 

yritysten mukaan saaminen. Näin saadaan parhaiten hyödynnettyä sitä laajaa kaupallista 

potentiaalia, joka suurimpien hienokemianteollisuuden yritysten kehitysinvestoinnit 

tarjoavat.   
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LIITE I 

Alkuperäiseen otokseen sisältyneet yritykset ja lähteet joissa viitataan niiden toimivan 

hienokemikaalien tuotannossa 

YRITYKSEN NIMI LÄHDE 

ABBVIE  APIC 

AESICA PHARMACEUTICALS Pollak 

AJINOMOTO OMNICHEM  APIC 

ALBEMARLE  APIC 

ALBEMARLE  EFCG 

ALCHYMARS SPA CPA 

ALLESSACHEMIE  EFCG 

ALZCHEM AG  EFCG 

AMSA ANONIMA MATERIE PRIME SINTETICHE & AFFINI SPA CPA 

ANDRITZ FRAUTECH S.R.L. CPA 

ARCHIMICA Pollak 

ARKEMA FRANCE SICOS 

ARRAN CHEMICAL  EFCG 

ASPEN OSS B.V.  APIC 

ATABAY Pollak 

ATLANCHIM PHARMA SICOS 

AXYNTIS Pollak 

AXYNTIS SICOS 

BACHEM Pollak 

BACHEM  APIC 

BARENTZ SERVICE SPA (DIV. PROCHIFAR) CPA 

BASF Pollak 

BASF  EFCG 

BASF (ORGAMOL + CIBA)  APIC 

BAYER SCHERING PHARMA Pollak 

BCF LIFE SCIENCES SICOS 

BERKEM SICOS 

BIOFER SPA CPA 

BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI SPA CPA 

BIOSOLVE CHIMIE SICOS 

BIOVIAN Fimea 

BOEHRINGER INGELHEIM  MEDWORLD  APIC 

BOEHRINGER-INGELHEIM Pollak 

BOROCHEM SICOS 

BORREGAARD Pollak 

BORREGAARD   EFCG 

BRACCO SUISSE SA APIC 

BRACCO IMAGING  EFCG 

BRIAR CHEMICALS  EFCG 

CABB FINLAND Fimea 

CABB  EFCG 

CALACHEM LTD.  EFCG 

CARBOGEN-AMCIS APIC 

CARGILL  APIC 

CELGENE CHEMICALS GMBH  APIC 

CERBIOS PHARMA  EFCG 

CHEMADA Pollak 

CHEMAGIS Pollak 

CHEMISCHE FABRIK BERG Pollak 

CILAG Pollak 

COLGATE PALMOLIVE EUROPE  APIC 

CONTRACT CHEMICALS Pollak 

CONTRACT CHEMICALS  EFCG 

CORDEN PHARMA Pollak 

COSMA SPA CPA 

CU CHEMIE UETIKON Pollak 

CU CHEMIE UETIKON  APIC 

CU CHEMIE UETIKON  EFCG 
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DERIVADOS QUIMICOS  EFCG 

DIPHARMA Pollak 

DIPHARMA  EFCG 

DIPHARMA FRANCIS SRL CPA 

DIPHARMA FRANCIS SRL  APIC 

DOTTIKON ES Pollak 

DOW CORNING EUROPE S.A. APIC 

DPX FINE CHEMICALS  APIC 

DR TEZZA S.R.L. CPA 

DSM Pollak 

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS  APIC 

DSM SINOCHEM PHARMACEUTICALS  APIC 

DUPONT CHEMOSWED Pollak 

EC SPA (LABORATORI EUROGENERICI) CPA 

EDOMND PHARMA SRL CPA 

EGIS PHARMA Pollak 

EGIS PLC  APIC 

EIGENMANN & VERONELLI SPA - DIVISIONE INDUSTRIALE CPA 

ENANTIA SL CPA 

ENVIROCAT SICOS 

ERREGIERRE Pollak 

ESCO - EUROPEAN SALT COMPANY APIC 

ESIM CHEMICALS EFCG 

ESTEVE QUIMICA Pollak 

EUTICALS SAS SICOS 

EUTICALS SPA  EFCG 

EVONIK  EFCG 

EVONIK INDUSTRIES  APIC 

EVONIK-DEGUSSA GMBH Pollak 

EXCELSYN Pollak 

F.I.S. Pollak 

FABBRICA ITALIANA SINTECI SPA CPA 

FABBRICA ITALIANA SINTETICI  EFCG 

FARMALABOR SRL CPA 

FARMHISPANIA S.A. CPA 

FENOLA Fimea 

FERMION Fimea 

FERMION Pollak 

FERRANIA FARMA SRL CPA 

FINEX OY Fimea 

FINVECTOR VISION THERAPIES Fimea 

FLAMMA Pollak 

GALENA PHARMA Fimea 

GALENTIS SRL CPA 

GEDEON RICHTER Pollak 

GENZYME LIMITED  APIC 

GIRINDUS Pollak 

GRACE  EFCG 

HELSINN Pollak 

HELSINN  EFCG 

HOVIONE APIC 

HOVIONE Pollak 

HOVIONE  EFCG 

IBI ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZIN CPA 

ICM INDUSTRIA CHIMICA MILANESE SPA CPA 

ICROM SPA CPA 

IMS MICRONIZZAZIONI SRL CPA 

INNOV-ORGA SICOS 

INTERPHARMA Pollak 

ISOCHEM Pollak 

ISOCHEM SICOS 

ISP/ASHLAND  EFCG 

IT F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI SPA  APIC 

JANSSEN PHARMACEUTICA  APIC 

JUNGBUNZLAUER LADENBURG GMBH    APIC 
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KEMFINE Pollak 

LA MESTA CHIMIE FINE Pollak 

LA MESTA CHIMIE FINE SAS SICOS 

LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA CPA 

LESAFFRE HUMAN CARE APIC 

LONZA APIC 

LONZA Pollak 

LONZA  EFCG 

LONZA FRANCE SICOS 

LUNDBECK PHARMACEUTICALS ITALY SPA CPA 

M2I, MELCHIOR INVESTISSEMENTS ET INDUSTRIES SICOS 

MACFARLAN SMITH (JOHNSON MATTHEY)  APIC 

MAP MEDICAL TECHNOLOGIES Fimea 

MEDFILES Fimea 

MEDICHEM Pollak 

MEDICHEM  APIC 

MERCK KGAA APIC 

MERCK KGAA Pollak 

MERCK KGAA  EFCG 

MICROCHEM SRL CPA 

MICRO-MACINAZIONE SA CPA 

MINAKEM Pollak 

MINAKEM SICOS 

NATUREX SPA CPA 

NEWCHEM SPA CPA 

NOVACYL  APIC 

NOVACYL SAS SICOS 

NOVAPHOS SRL CPA 

NOVASEP SICOS 

NOVO NORDISK A/S  APIC 

OFICHEM B.V. APIC 

OLAINFARM Pollak 

OMNICHEM [AJINOMOTO] Pollak 

ORGANICA FEINCHEMIE WOLFEN Pollak 

ORGASYNTH Pollak 

ORIL INDUSTRIE SICOS 

ORION CORPORATION, FERMION OY  APIC 

PCAS Pollak 

PCAS  APIC 

PCAS  EFCG 

PCAS FINLAND Fimea 

PCAS SA SICOS 

PENNAKEM EUROPA SICOS 

PENTAGON  EFCG 

PFIZER  APIC 

PHARMA WALDHOF Pollak 

PHARMACHEMICAL IRELAND  APIC 

PHARMATORY OY Fimea 

PHF SA CPA 

PIERRE FABRE MEDICAMENT SICOS 

PIRAMAL HEALTHCARE  APIC 

PMC OUVRIE SICOS 

POLPHARMA Pollak 

POLYPEPTIDE Pollak 

POLYPEPTIDE LABORATORIES AB APIC 

RECORDATI Pollak 

RIVOPHARM SA CPA 

ROBINSON BROTHERS EFCG 

ROBINSON BROTHERS Pollak 

ROQUETTE FRÈRES  APIC 

SAFC  EFCG 

SALTIGO  EFCG 

SANDOZ (NOVARTIS; HEXAL)  APIC 

SANOFI  APIC 

SANOFI CHIMIE SICOS 
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SCHIRM  EFCG 

SE CAMBREX KARLSKOGA AB  APIC 

SERATEC  APIC 

SERATEC  EFCG 

SERICHIM SRL CPA 

SIAD S.P.A. CPA 

SICOS ASSOCIATION  APIC 

SIEGFRIED APIC 

SIEGFRIED Pollak 

SIEGFRIED  EFCG 

SIEGFRIED ST. VULBAS SAS SICOS 

SIFAVITOR S.R.L./INFAGROUP  APIC 

SIMAFEX Pollak 

SIMAFEX SICOS 

SOLVAY  EFCG 

SOLVAY AROMA PERFORMANCE SICOS 

SOMET SICOS 

SPEICHIM PROCESSING SICOS 

STERLING SPA CPA 

STEROID SPA CPA 

SWORDS LABORATORIES  APIC 

SYNCHEM Pollak 

SYNKEM SAS SICOS 

SYNTECO SPA CPA 

SYNTHESIA Pollak 

SYRINX BIOANALYTICS  Fimea 

TEREOS APIC 

TERHORMON SRL CPA 

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.  APIC 

TRIFARMA SPA CPA 

UQUIFA SA  APIC 

UQUIFARMA Pollak 

WACKER CHEMIE Pollak 

VALDEPHARM SICOS 

WEYLCHEM  EFCG 

WEYLCHEM LAMOTTE SAS SICOS 

XELLIA PHARMACEUTICALS Pollak 

XELLIA PHARMACEUTICALS AS  APIC 

ZACH SYSTEM SA SICOS 

ZACH SYSTEMS Pollak 

ZENTIVA K.S.  APIC 
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LIITE II 

Kuparisulfaatin, dikaliumsulfaatin ja ftaalihapon liukoisuus veteen (Mullin 2001) 

Lämpötila 

[°C] 

Liukoisuus, ftaalihappo 

[g/100g H2O] 

Liukoisuus, K2SO4 

[g/100g H2O] 

Liukoisuus, CuSO4 

[g/100g H2O] 

0 0.23 7.4 14.3 

10 0.36 9.3 17.4 

20 0.56 11.1 20.7 

30 0.8 13.1 25 

40 1.2 14.9 28.5 

60 2.8 18.3 40 

80 6.3 21.4 55 

100 18 24.2 75.4 
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LIITE III – Laskenta ja esimerkkisijoitukset 

 

Saannon laskenta 

𝑚(𝑋)𝑖𝑛 = 𝑚(𝑋)𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 + 𝑚(𝑋)𝑡𝑢𝑜𝑡𝑒 

𝛾 =
𝑚(𝑋)𝑖𝑛 − 𝑚(𝑋)𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠

𝑚(𝑋)𝑖𝑛
 

𝑚𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 =  𝑚(𝐻2𝑂)𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 + 𝑚(𝑋)𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 

𝑐𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 =
𝑚(𝑋)𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠

𝑚(𝐻2𝑂)𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠
 

𝑐𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 =
𝑚(𝑋)𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠

𝑚𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 − 𝑚(𝑋)𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠
 

𝑚(𝑋)𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 = 𝑐𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 ∗ (𝑚𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 − 𝑚(𝑋)𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠) 

𝑚(𝑋)𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 + 𝑐𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑚(𝑋)𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 = 𝑐𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑚𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 

𝑚(𝑋)𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 =
𝑐𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑚𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠

1 + 𝑐𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠
 

Suodoksen konsentraation laskenta haihdutuskokeiden tuloksista: 

𝑐𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 =
𝑚(𝑋)𝑛ä𝑦𝑡𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠ä

𝑚(𝐻2𝑂)𝑛ä𝑦𝑡𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠ä
 

𝑚(𝐻2𝑂)𝑛ä𝑦𝑡𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠ä = 𝑚𝑚𝑎𝑙𝑗𝑎+𝑛ä𝑦𝑡𝑒,𝑚ä𝑟𝑘ä − 𝑚𝑚𝑎𝑙𝑗𝑎+𝑛ä𝑦𝑡𝑒,𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 

𝑚(𝑋)𝑛ä𝑦𝑡𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠ä = 𝑚𝑚𝑎𝑙𝑗𝑎+𝑛ä𝑦𝑡𝑒,𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 − 𝑚𝑚𝑎𝑙𝑗𝑎 

𝑐𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 =
𝑚𝑚𝑎𝑙𝑗𝑎+𝑛ä𝑦𝑡𝑒,𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 − 𝑚𝑚𝑎𝑙𝑗𝑎

𝑚𝑚𝑎𝑙𝑗𝑎+𝑛ä𝑦𝑡𝑒,𝑚ä𝑟𝑘ä − 𝑚𝑚𝑎𝑙𝑗𝑎+𝑛ä𝑦𝑡𝑒,𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎
 

Esimerkkisijoitus:  

Ftaalihapon jatkuvatoiminen kiteytys 4 mm sisähalkaisijaisessa teräsputkessa 

𝑚(𝑓𝑡𝑎𝑎𝑙𝑖ℎ𝑎𝑝𝑝𝑜)𝑖𝑛 = 101.49 𝑔 

𝑚𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 = 2901 𝑔 

𝑚𝑚𝑎𝑙𝑗𝑎 = 39.79 𝑔 

𝑚𝑚𝑎𝑙𝑗𝑎+𝑛ä𝑦𝑡𝑒,𝑚ä𝑟𝑘ä = 91.92 𝑔 

𝑚𝑚𝑎𝑙𝑗𝑎+𝑛ä𝑦𝑡𝑒,𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 = 40.10 𝑔 
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𝑐𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 =
𝑚𝑚𝑎𝑙𝑗𝑎+𝑛ä𝑦𝑡𝑒,𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 − 𝑚𝑚𝑎𝑙𝑗𝑎

𝑚𝑚𝑎𝑙𝑗𝑎+𝑛ä𝑦𝑡𝑒,𝑚ä𝑟𝑘ä − 𝑚𝑚𝑎𝑙𝑗𝑎+𝑛ä𝑦𝑡𝑒,𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎
 

=
40.10 𝑔 − 39.79 𝑔

91.92 𝑔 − 40.10 𝑔
= 0.00598

𝑔 𝑓𝑡𝑎𝑎𝑙𝑖ℎ𝑎𝑝𝑝𝑜𝑎

𝑔 𝐻2𝑂
 

𝑚(𝑋)𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 =
𝑐𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑚𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠

1 + 𝑐𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠
=

0.00598
𝑔 𝑓𝑡𝑎𝑎𝑙𝑖ℎ𝑎𝑝𝑝𝑜𝑎

𝑔 𝐻2𝑂 ∗ 2901 𝑔

1 + 0.00598
𝑔 𝑓𝑡𝑎𝑎𝑙𝑖ℎ𝑎𝑝𝑝𝑜𝑎

𝑔 𝐻2𝑂

= 17.24 𝑔 

𝛾 =
101.49 𝑔 − 17.24 𝑔

101.49 𝑔
= 0.83 = 𝟖𝟑 % 

 

Lasketutumisnopeuden laskenta 

Stokesin laki: 𝑣𝑡 =
𝑔𝐷𝑝

2(𝜌𝑝−𝜌)

18µ
   

Reynoldsin luku: 𝑅𝑒 =
𝐷𝑝𝑣𝑡𝜌𝑝

µ
 

Laskeutumisnopeus kun Re > 1: 𝑣𝑡 = √
4(𝜌𝑝−𝜌)𝑔𝐷𝑝

3𝐶𝐷𝜌
 

Esimerkkisijoitus: 

Keskimääräinen laskeutumisnopeus 6 mm sisähalkaisijaisessa teräsputkessa kiteytetylle 

ftaalihappokiteelle, jonka halkaisija on 31.7 µm 

Oletukset: pyöreä partikkeli, vapaa laskeutuminen 

𝐷𝑝 = 31.7 ∗ 10−6𝑚 

𝑔 = 9.81
𝑚

𝑠2
 

𝜌𝑝 = 1590
𝑘𝑔

𝑚3
 

𝑐 = 0.00502
𝑔 𝑓𝑡𝑎𝑎𝑙𝑖ℎ𝑎𝑝𝑝𝑜𝑎

𝑔 𝐻2𝑂
 (kylläisyyskonsentraatio 20 °C) 

𝜌 = 1002.9
𝑘𝑔

𝑚3 (Haynes 2016) 

µ = 0.001002 Pa s (Haynes 2016) 

𝑣𝑡 =
𝑔𝐷𝑝

2(𝜌𝑝−𝜌)

18µ
=

9.81
𝑚

𝑠2∗(31.7∗10−6𝑚)
2

∗(1590
𝑘𝑔

𝑚3−1002.9
𝑘𝑔

𝑚3)

18∗0.001002 Pa s
= 3.21 ∗ 10−4 𝑚

𝑠
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𝑅𝑒 =
𝐷𝑝𝑣𝑡𝜌𝑝

µ
=

31.7∗10−6𝑚∗3.21∗10−4𝑚

𝑠
∗1590

𝑘𝑔

𝑚3

0.001002Pas 
= 0.016 < 1   

Keskimääräinen laskeutumisnopeus 4 mm sisähalkaisijaisessa teräsputkessa kiteytetylle 

dikaliumsulfaattikiteelle, jonka halkaisija on 205.7 µm. Kuparisulfaatin, 

dikaliumsulfaatin ja ftaalihapon 20 celsiusastetta vastaavan kylläisyyskonsentraation 

vesiliuosten viskositeettien ja tiheyksien arvot laskuja varten poimittiin CRC handbook 

of chemistry and physics-kirjasta (2016) (Haynes 2016). 

Oletukset: pyöreä partikkeli, vapaa laskeutuminen 

𝐷𝑝 = 205.7 ∗ 10−6𝑚 

𝑔 = 9.81
𝑚

𝑠2
 

𝜌𝑝 = 2660
𝑘𝑔

𝑚3
 

𝑐 = 0.116
𝑔 𝐾2𝑆𝑂4

𝑔 𝐻2𝑂
 (kylläisyyskonsentraatio 20 °C) 

𝜌 = 1172.5
𝑘𝑔

𝑚3 (Haynes 2016) 

µ = 0.00113 Pa s (Haynes 2016) 

𝑣𝑡 =
𝑔𝐷𝑝

2(𝜌𝑝−𝜌)

18µ
=

9.81
𝑚

𝑠2∗(205.7∗10−6𝑚)
2

∗(2660
𝑘𝑔

𝑚3−1172.5
𝑘𝑔

𝑚3)

18∗0.00113 Pa s
= 0.0303

𝑚

𝑠
   

  

𝑅𝑒 =
𝐷𝑝𝑣𝑡𝜌𝑝

µ
=

205.7∗10−6𝑚∗0.0303
𝑚

𝑠
∗2660

𝑘𝑔

𝑚3

0.00113 Pas 
= 14.6 > 1  

Koska Re > 1, ei Stokesin lain avulla voida laskea lasketumisnopeutta. Sen sijaan 

lasketaan arviot laskeutumisnopeudelle vastustekijän perusteella kokeellisen datan 

pohjalta (Geankoplis 2003).    

𝑣𝑡 = √
4(𝜌𝑝−𝜌)𝑔𝐷𝑝

3𝐶𝐷𝜌
   

Allaolevan taulukon kokeellinen data ilmoittaa vastustekijän riippuvuuden Reynoldsin 

luvusta aluelella 1-100 (Geankoplis 2003). 
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Datapisteitä vastustekijän riippuvuudesta partikkelin Reynoldsin luvusta Geankoplisin 

(2003) mukaan 

Re, - 𝐶𝐷, - 

1 25 

3 10 

6 6 

10 4 

20 2.5 

40 1.8 

100 1 

 

Data sovitettiin kuvaajaan Excelissä alla olevan kuvan mukaisesti 

 

Reynoldsin luvun ja vastustekijän riippuvuus kokeellisen datan perusteella sovitettuna 

eksponentiaaliselle kuvaajalle (Geankoplis 2003). 

Alkuarvauksena laskeutumisnopeudelle käytettiin arvoa 𝑣𝑡 = 0.01
𝑚

𝑠
 

𝑅𝑒 =
𝐷𝑝𝑣𝑡𝜌𝑝

µ
=

205.7 ∗ 10−6𝑚 ∗ 0.01
𝑚
𝑠 ∗ 2660

𝑘𝑔
𝑚3

0.00113 Pas 
= 4.8 

Sijoitettiin Reynoldsin luku 4.8 Reynoldsin luvun ja vastustekijän riippuvuuden 

yhtälöön (kuvasta) 𝐶𝐷 = 21.949 ∗ 𝑅𝑒−0.693 

𝐶𝐷 = 21.949 ∗ 4.8−0.693 = 7.4 

Laskettiin laskeutumisnopeus vastustekijälle 

y = 21.949x-0.693

R² = 0.9923

0
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𝑣𝑡 = √
4(𝜌𝑝 − 𝜌)𝑔𝐷𝑝

3𝐶𝐷𝜌
= √

4 (2660
𝑘𝑔
𝑚3 − 1172.5) 9.81

𝑚
𝑠2 ∗ 205.7 ∗ 10−6𝑚

3 ∗ 7.4 ∗ 1172.5
𝑘𝑔
𝑚3

= 0.0215
𝑚

𝑠
 

Tätä käytettiin edelleen Reynoldsin luvun laskennassa josta saatiin tarkempi arvio 

vastustekijästä. Iteroimalla Excelissä löydettiin arvot vastustekijälle, 

laskeutumisnopeudelle ja Reynoldsin luvulle. 

𝐶𝐷 = 12, 𝑣𝑡 = 0.0112
𝑚

𝑠
 , 𝑅𝑒 = 2.4 

Variaatiokertoimen ja aksiaalisen dispersiovakion laskenta 

6 mm halkaisijaisella teräsputkella tehdyssä pulssikokeesta H+ ionikonsentraatio pH-

detektorilla on esitetty allaolevassa taulukossa 

Aika, s Konsentraatio [H+] 

0 7.70328E-06 

10 5.12793E-05 

20 0.000203545 

30 0.000517538 

40 0.001116103 

50 0.00183726 

60 0.002346804 

70 0.002693104 

80 0.002556129 

90 0.00213364 

100 0.001688071 

110 0.001040022 

120 0.000617507 

130 0.000361179 

140 0.000217488 

150 0.000122613 

160 7.14398E-05 

170 4.15033E-05 

180 2.81566E-05 

190 2.23873E-05 

  0.01 M Suolahappopulssin konsentraatio ajan funktiona 

Virtausnopeus kokeessa oli 125 ml/min ja putken sisähalkaisija 6 mm  

Keskiarvo: 
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𝑡̅ =
∑ 𝐶𝑖𝑡𝑖

∑ 𝐶𝑖
=

1.3634
𝑚𝑜𝑙

𝐿
∗𝑠 

0.0177
𝑚𝑜𝑙

𝐿

= 77.1 𝑠  

Varianssi: 

𝜎2 =
∑ 𝑡𝑖

2𝐶𝑖

∑ 𝐶𝑖
− 𝑡̅2 =

118.45
𝑚𝑜𝑙

𝐿
∗𝑠2

0.0177
𝑚𝑜𝑙

𝐿

− (77.1 𝑠)2 = 751.1 𝑠2  

Viipymäaikajakauman variaatiokerroin kahdesta päästä avoimen putken tapauksessa: 

𝜎𝜃
2 =

𝜎2

�̅�2 =
751.1 𝑠2

(77.1 𝑠)2 = 0.1262  

𝜎𝜃,𝑜𝑜
2 = +8 (

𝑫

𝑢𝐿
)

2

   8 (
𝑫

𝑢𝐿
)

2

+ 2
𝑫

𝑢𝐿
− 0.1262 = 0  

ratkaistaan 
𝑫

𝑢𝐿
 toisen asteen yhtälöstä  

𝑫

𝑢𝐿
= 0.0522 

virtausnopeus 𝑢: 

𝑢 =
�̇�

𝐴
=

125
𝑚𝑙

𝑚𝑖𝑛

𝜋
(0.006 𝑚)2

4

=
2.083∗10−6𝑚3

𝑠

𝜋
(0.006 𝑚)2

4

= 0.0737
𝑚

𝑠
  

Aksiaalinen dispersiovakio: 

𝑫 =
𝑫

𝑢𝐿
∗ 𝑢𝐿 = 0.0522 ∗ 0.0737

𝑚

𝑠
∗ 40 𝑚 = 0.1539

𝑚2

𝑠
  

 

Kokeellinen akustinen absorptiovakio 

Esimerkkinä teräsastia 

Veden ominaislämpökapasiteetti: 4,182 kJ/(K*kg) 

Teräksen ominaislämpökapasiteetti: 0,5 kJ/(K*kg) 

Teräsastian massa: 0,306 kg 

Veden massa astiassa: 0,250 kg 

Veden massa ultraäänihauteessa: 3 kg 

Astian sisähalkaisija: 0,0728 m 

Ultraäänihauteen pohjan pinta-ala 0,045 m2 

Astian seinämän paksuus: 0,0018 m 

Teräksen lämmönjohtavuus: 42 W/(m*K) 

Nestepinnan korkeus astian ulkopuolella: 0,072 m 



Liite III, 7(9) 

 

 

 

Veden ominaisuudet 30 °C lämpötilassa (Haynes 2016): 

Lämmönjohtavuus: 0,615 W/(m*K) 

Lämpölaajenemiskerroin: 0,302×10-3 1/K 

Viskositeetti: 797,2×10-6 Pa*s 

Tiheys: 995,6 kg/m3 

Data lämpötilamittauksista: 

aika, min Hauteen lämpötila, °C Veden lämpötila astiassa, °C 

0 26,7 26,6 

1 27,8 26,7 

2 28,6 27,1 

3 29,4 27,5 

4 30,2 28,3 

5 31 29,1 

6 31,7 29,8 

7 32,5 30,5 

8 33,3 31,3 

9 34 32,1 

10 34,6 32,6 

11 35,3 33,3 

12 36 34,1 

13 36,7 34,8 

14 37,4 35,5 

15 38,1 36,2 

 

Astian lämpötilaksi oletettiin keskiarvo hauteen ja astiassa olevan veden lämpötilasta. 

Lämpövirta vasihauteeseen, astiaan ja astiassa olevaan veteen laskettiin kaikille 

datapisteille: 

Esim. lämpövirta astiassa olevaan veteen ajanhetkellä 5 min: 

𝑞𝑣𝑒𝑠𝑖 = 𝑐𝑝𝑚
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 4 182

J

K ∗ kg
∗ 0,25 kg ∗

(29,1 − 28,3) K

60 𝑠
= 13,94 𝑊 

Lämpövirroille laskettiin keskiarvot kokeen aikana. Nämä arvot on esitetty alla: 

𝑞ℎ𝑎𝑢𝑑𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 158,9 𝑊  

𝑞𝑎𝑠𝑡𝑖𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 26,8 𝑊  

𝑞𝑣𝑒𝑠𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ = 11,2 𝑊  

lämmönsiirtokertoimet yhdistettyyn lämmönjohtumiseen ja konvektioon: 
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𝑁𝑃𝑟 =
𝑐𝑝𝜇

𝑘
=

4 182
J

K ∗ kg
∗ 797,2 ∗ 10−6Pa s

0,615
W

m ∗ K

= 5.42   

Lämpötilaerona Grashofin luvun laskennassa käytettiin keskimääräistä lämpötilaeroa 

ultraäänihauteen lämpötilan ja kupin lämpötilan välillä: 𝛥𝑇 = 0.87 K 

𝑁𝐺𝑟 =
𝐿3𝜌2𝑔𝛽𝛥𝑇

𝜇2
=

(0,072 m)3 ∗ (995,6
kg
m3)

2

∗ 9,81
m
s2 ∗ 0,302 ∗ 10−3 1

K ∗ 0.87 K

(797,2 ∗ 10−6Pa s)2

= 1,497 ∗ 106 

Grashofin luvun ja Prandtlin luvun tulo (8,11 ∗ 106) sijoittuu välille 104-109. Tästä 

seuraa että arvoiksi vakioille saadaan 𝑎 = 0,59 ja 𝑏 = 1/4. Tällä perusteella 

ℎ𝐿

𝑘
= 𝑎(𝑁𝐺𝑟𝑁𝑃𝑟)𝑏 = 0,59 ∗ (1,497 ∗ 106 ∗ 5.42)

1
4 = 31,5 

ℎ =
31,5 ∗ 𝑘

𝐿
=

31,5 ∗ 0,615
W

m ∗ K
0,072 m

= 270
W

m2 ∗ K
 

konvektiolämmönsiirtokerroin astian ulkopuolelle kerrottiin kahdella ultraäänen 

vaikutuksen huomioimiseksi, astian sisäpuolella ultraäänen vaikutusta lämmönsiirtoon 

ei huomioitu matalamman intensiteetin vuoksi. 

ℎ𝑜 = 540
W

m2 ∗ K
 

ℎ𝑖 = 270
W

m2 ∗ K
  

Kokonaislämmönsiirtokerroin laskettiin konvektiolämmönsiirtokertoimien ja 

lämmönjohtavuuden perusteella 

𝑈 =
1

1
ℎ𝑖

+
𝛥𝑥𝐴

𝑘𝐴
+

1
ℎ𝑜

= (
1

270
W

m2 ∗ K

+
0.0018 m

42
W

m ∗ K

+
1

540
W

m2 ∗ K

)

−1

= 178.6
W

m2 ∗ K
 

Lämmönsiirto yhdistetyn konvektion ja lämmönjohtumisen seurauksena astian seinän 

läpi laskettiin kokonaislämmmönsiirtokertoimella. Esim: yhdistetty konvektio ja 

lämmönjohtuminen pystysuoran seinämän läpi hetkellä 5 min 

𝑞 = 𝑈𝐴𝛥𝑇 = 178.6
W

m2∗K
∗ (𝜋 ∗ (0,0728 m + 0,0018) ∗ 0,0715 m) ∗ (31 −

29,1)K = 5,69 𝑊 = 𝑞ℎ𝑎𝑢𝑑𝑒  
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Kun tunnetaan sekä astiassa olevaan veteen vaikuttava kokonaislämpöteho että hauteen 

astiassa olevaan veteen aiheuttama yhdistetty konvektio ja lämmönjohtuminen, voidaan 

ultraäänen astiaan aiheuttama lämpöteho laskea astiassa olevan veden lämpötaseesta.  

t = 5 min: 

𝑞𝑢ä = 𝑞𝑡𝑜𝑡 − 𝑞ℎ𝑎𝑢𝑑𝑒 = 13,9 W − 5,7 W = 8,2 W 

Ultraääniteholle astiassa olevaan veteen laskettiin keskiarvo koko kokeen aikana: 

𝑞𝑢ä̅̅ ̅̅ = 5,4 W 

Ultraäänen intensiteetti määritellään ultraäänitehona pinta-alaa kohden. Ultraäänen 

intensiteetti vesihauteessa laskettiin ultraäänen vesihauteeseen aiheuttaman 

keskimääräisen lämpötehon ja ultraäänihauteen pohjan pinta-alan perusteella 

𝐼 =
𝑃

𝐴
=

158,9W

0,045m2
= 3532

W

m2
 

Ultraäänen intensiteetti astian sisällä olevassa vedessä laskettiin samalla menetelmällä 

astian pohjan pinta-alan perusteella 

𝐼 =
𝑃

𝐴
=

5,4W

𝜋 ∗
(0,0728 m)2

4

= 1297
W

m2
  

Ultraäänen heikkeneminen sen läpäistessä kupin pohjan noudattaa yhtälöä 𝐼 = 𝐼0𝑒−2𝛼𝑑. 

Tästä voidaan laskea kokeellinen arvo akustiselle absorptiotekijälle: 

𝛼 = −
ln (

𝐼
𝐼0

)

2𝑑
= −

ln (
1297

W
m2

3532
W
m2

)

2 ∗ 0,0018 m
= 278

1

m
 

 


