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Teollisuuden eri aloilla käytetään runsaasti rakeisia ja jauhemaisia kiintoaineita, joita 

joudutaan kuljettamaan ja varastoimaan prosessien eri vaiheissa. Jauhemaisen aineen 

liikkuvuus vaikuttaa useiden kuljetus- ja varastointimenetelmien valintaan sekä mitoitukseen.  

Tämän työn kirjallisuusosassa tarkoituksena on selvittää partikkeliominaisuuksien vaikutusta 

kiintoaineen liikkuvuuteen. Lisäksi kirjallisuusosassa selvitetään liikkuvuuden vaikutusta 

kuljetus- ja varastointimenetelmien valintaan sekä mitoitukseen.  

Työn kokeellisessa osassa määritetään valittujen jauhenäytteiden perusteella partikkelikoko- ja 

partikkelimuotojakaumien vaikutusta liikkuvuutta kuvaavaan dynaamiseen lepokulmaan. 
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leveämpi partikkelikokojakauma on, sitä heikompaa on jauhemaisen aineen liikkuvuus. 

Tässä työssä tutkittujen jauhenäytteiden muotojakaumat olivat hyvin samankaltaisia, joten 

partikkelimuodon ja liikkuvuuden välille ei testattujen näytteiden perusteella voitu tehdä 

luotettavaa korrelaatiota.  
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Granular solids and powders are used in many different industries and at the various parts of 

the processes, powders need to be transported and stored. Powder’s flowability effects on 

designing of conveyors and storages. 

In this bachelor’s thesis literature research will be investigated, how particle properties affect 

to powder’s flowability. The effect of flowability to the design of conveyors and storages will 

be also researched in the literature research. 

In the practical section will be determined with five different powder samples, how particle 

size distribution and particle shape distribution affect the powder’s flowability. Powder’s 

flowability will be characterized by using measurement of angle of repose. 

As a result, this work’s practical research found that if particle size decreases, powder’s 

flowability will be weakened. The research also found that flowability weakens exponentially 

with small particles and with wider particle size distribution. 

Powder samples that were used in this research were very similar with each other by the particle 

shape distribution, so this research could not show any clear correlation between particle shape 

and flowability.    
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SYMBOLILUETTELO 

A  partikkelin projektiopinta-ala, µm2 

D kiintoainekasan mitattu halkaisija, mm 

Dkesk kiintoainekasan keskimääräinen halkaisija, mm 

DS epäsäännöllisen partikkelin pinta-ala, µm2 

DV  epäsäännöllisen partikkelin kanssa saman tilavuuden omaavan pallomaisen 

partikkelin pinta-ala, µm2 

Qr(x) kumulatiivinen jakauma, - 

qr(x) tiheysjakauma, - 

h kiintoainekasan korkeus, mm 

L partikkelin pituus, µm 

R ympyrämäisyyden arvo, - 

r kiintoainekasan säde, mm 

x mikä tahansa ekvivalenttihalkaisija, µm 

xmax partikkelikoon maksimi arvo, µm 

xmin partikkelikoon minimi arvo, µm 

x10 kumulatiivisessa jakaumassa 10 % osuutta vastaava partikkelikoko, µm 

x50 kumulatiivisessa jakaumassa 50 % osuutta vastaava partikkelikoko / mediaani, 

µm 

x90 kumulatiivisessa jakaumassa 90 % osuutta vastaava partikkelikoko, µm 

xα, xβ  mitkä tahansa geometriset mitat tai ekvivalenttihalkaisija, µm 

W’ partikkelikokojakauman leveyttä kuvaava suhdeluku, - 

α, ϴ dynaaminen lepokulma, ° 

ψα, β muototekijä, - 
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I KIRJALLISUUSOSA 

1. Johdanto 
 

Teollisuuden eri aloilla käytetään runsaasti rakeisia ja jauhemaisia kiintoaineita, joita 

joudutaan kuljettamaan ja varastoimaan prosessien eri vaiheissa. Prosessia 

suunniteltaessa on tunnettava käytetyn kiintoaineen liikkuvuusominaisuudet, (Kojima 

& Elliot, 2012) jotta prosessia varten voidaan valita ja mitoittaa sopivat kuljetus- sekä 

varastointimenetelmät. Esimerkkejä näistä menetelmistä ovat kuljetuksessa 

hihnakuljettimet ja varastoinnissa siilot sekä kasat. 

Liikkuvuus on yksi oleellisemmista rakeisen ja jauhemaisen aineen ominaisuuksista. 

Liikkuvuus kuvaa, kuinka vaivattomasti kiintoaine pystyy virtaamaan ja liikkumaan. 

Rakeisen ja jauhemaisen aineen liikkuvuus voidaan määrittää prosessien kuljettimien 

ja varastoinnin mitoitusta varten erilaisten lepokulmien avulla. (Gotoh et al., 1997) 

Rakeisen ja jauhemaisen aineen liikkuvuuteen vaikuttavat aineen kosteus sekä sisäiset 

koheesio- ja kitkavoimat (Gotoh et al., 1997), mutta myös pääasiassa niiden 

partikkeliominaisuudet. Tärkeimpiä näistä partikkeliominaisuuksista ovat koko, 

muoto, koostumus ja partikkelien väliset sähköiset vuorovaikutukset.  

Tämä työ koostuu kirjallisuusosasta sekä kokeellisesta osasta. Kirjallisessa osassa 

perehdytään jauhemaisen aineen liikkuvuuteen vaikuttaviin partikkeliominaisuuksiin, 

liikkuvuuden määrittämiseen sekä varastointi- ja kuljetusmenetelmiin, joihin 

jauhemaisen aineen liikkuvuus vaikuttaa oleellisesti. Työn kokeellisessa osassa 

selvitetään muutamalla jauhenäytteellä partikkelikoko- ja muotojakaumien vaikutusta 

jauhemaisen aineen liikkuvuuteen. Tutkittavien jauhenäytteiden liikkuvuutta mitataan 

dynaamisen lepokulman avulla.  
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2. Jauhemainen aine 
 

Jauheet voidaan eritellä eri luokkiin perustuen kiintoainepartikkelien kokoon. 

Jauhemaiseksi aineeksi luokitellaan kiintoaine, jonka partikkelikoko on pienempää 

kuin 100 mikrometriä. Jauhemainen aine voidaan edelleen luokitella koon perusteella 

hieno-, superhieno- ja ultrahienojauheeseen. Hienojauheeseen luokitellaan kiintoaine, 

jonka partikkelikoko vaihtelee 100 mikrometristä 10 mikrometriin. Superhienojauheen 

luokitellaan kiintoaine, jonka partikkelikoko vaihtelee 10 mikrometristä 1 

mikrometriin ja ultrahienojauheen partikkelikoko vaihtelee 1 mikrometristä 0,1 

mikrometriin. (Brown & Richards, 1970) 

Jauhemaiset kiintoaineet koostuvat yksittäisistä partikkeleista, jolloin kiintoaineen 

käyttäytymistä pystytään kuvaamaan partikkeliomianisuuksiensa avulla. Näitä 

ominaisuuksia ovat esimerkiksi partikkelin koko, muoto sekä partikkelien väliset 

vuorovaikutukset (Coulson & Richardson, 1991). Nämä ominaisuudet yksin ja yhdessä 

vaikuttavat kiintoaineen ominaisuuksiin. Jotta voidaan tuntea kiintoaineen 

käyttäytyminen eri teollisuuden prosesseissa, on ensin tunnettava kiintoaineen 

partikkeliominaisuudet. 

  

2.1. Partikkelimuoto 
 

Partikkelimuotoa voidaan kuvata erilaisten mittojen, kuten pituuden ja halkaisijan, 

avulla tai sanallisesti. Partikkelit voivat olla muodoltaan pallomaisen lisäksi 

esimerkiksi neulamaisia, levymäisiä tai monitahokkaita. (Allen, 1974) Muutamia 

erilaisia partikkelimuotoja on havainnollistettu kuvassa 1. Joissakin tapauksissa saman 

aineen partikkelit voivat esiintyä monissa eri muodoissa ja vaikuttaa siten osaltaan 

kiintoaineen ominaisuuksiin, jolloin partikkelimuodon tunteminen on erityisen tärkeää. 

Partikkelimuodon määrittämiseen käytetään yleensä valo- tai elektronimikroskooppeja 

(Merkus, 2009). Mikroskooppeja käytetään erityisesti hienojakoista kiintoainetta 

tutkittaessa, joiden partikkelimuotoa ei voida paljaalla silmällä havaita.  
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Kuva 1 Erilaisia partikkelimuotoja: 1) Levymäinen 2) Kristallimainen 3) 

Sylinterimäinen 4) Kuitumainen 5) Epäsäännöllinen. (Merkus, 2009) 

 

Sanallinen partikkelimuodon määrittäminen ei usein riitä, jos kiintoaineelle halutaan 

määrittää numeerisia partikkeliominaisuuksien arvoja esimerkiksi prosessien laskentaa 

varten. Partikkelimuoto voidaan määrittää muototekijän avulla (Allen, 1974), mutta se 

voi saada erilaisia arvoja riippuen laskentatavasta. 

Muototekijälle ψα, β pätee seuraava yhtälö 

 

ψ𝛼,𝛽 =  
𝑥𝛼

𝑥𝛽
 ,                    (1) 

 

jossa xα ja xβ ovat mitkä tahansa geometriset mitat tai ekvivalenttihalkaisija. (Rumpf, 

1969) Mittojen valinnan ehtona kuitenkin on, että muototekijän arvo on oltava aina 

pienempää tai yhtä suuri kuin yksi, eli yhtälö (1) pätee jos ja vain jos 

𝑥𝛼 ≤ 𝑥𝛽 , 
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josta seuraa 

 

ψ𝛼,𝛽 ≤ 1 . 

 

Muototekijä voi siis saada arvoja välillä [0,1]. (Rumpf, 1969) 

 

Muototekijän lisäksi partikkelille voidaan määrittää ympyrämäisyyden arvo R 

seuraavasti 

 

𝑅 =
4 𝐴

𝜋 𝐿2 ,           (2) 

 

jossa  A  partikkelin projektiopinta-ala, eli jostain suunnasta otetun 

poikkileikkauksen ala  

 L partikkelin pituus. (Merkus, 2009) 

 

Epäsäännölliselle partikkelille voidaan laskea myös Waddellin pallomaisuus tekijä ψ, 

jonka arvo kuvaa, kuinka lähellä partikkelin muoto on palloa. Waddellin pallomaisuus 

tekijä määritellään saman tilavuuden omaavan pallomaisen partikkelin pinta-alan ja 

epäsäännöllisen partikkelin pinta-alan halkaisijoiden suhdeluvun neliönä, eli  

 

ψ = (
𝐷𝑉

𝐷𝑆
)

2
 ,                      (3) 

 

jossa  DV  epäsäännöllisen partikkelin kanssa saman tilavuuden omaavan 

pallomaisen partikkelin pinta-ala 
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 DS epäsäännöllisen partikkelin pinta-ala. (Merkus, 2009) 

 

2.2. Partikkelikoko 
 

Pallomaiselle partikkelille voidaan määritellä yksiselitteinen halkaisija kuvaamaan 

partikkelikokoa, koska pallon halkaisija on sama joka suuntaan mitattuna. 

Partikkelikoon määrittäminen ei aina kuitenkaan ole yksiselitteistä, koska useimpien 

kiintoaineiden partikkelit eivät ole pallomaisia. Partikkelit voivat olla muuten 

säännöllisiä, esimerkiksi sylinterin muotoisia, mutta niitä ei voi kuvata yhden mitan 

avulla. Tällöin näille sekä epäsäännöllisille partikkeleille on hyvä määrittää myös 

muita karakteristisia mittoja kuten esimerkiksi korkeus, syvyys ja leveys, kuten 

kuvassa 2 on esitetty. (Allen, 1974) 

 

 

Kuva 2  Epäsäännöllisen partikkelin karakterisia mittoja: korkeus h, syvyys t ja 

leveys b. (Gotoh et al., 1997) 

 

Kiintoaineille, jotka koostuvat epäsäännöllisistä kappaleista, voidaan myös määrittää 

ekvivalenttihalkaisijoita kuvaamaan partikkelikokoa. Ekvivalenttihalkaisija kuvaa 

epäsäännöllistä partikkelia vastaavaa pallomaista partikkelia, jolla on vastaavanlaiset 

fysikaaliset ominaisuudet kuin epäsäännöllisellä partikkelilla. Tällaisia 
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ekvivalenttihalkaisijoita ovat muun muassa tilavuushalkaisija, projektiopinta-alan 

halkaisija ja ominaispinta-alan halkaisija. (Gotoh et al., 1997) Tilavuushalkaisija vastaa 

pallomaisen partikkelin halkaisijaa, jolla on sama tilavuus kuin epäsäännöllisellä 

partikkelilla. Projektiopinta-alan halkaisija puolestaan vastaa pallomaisen partikkelin 

halkaisijaa, jolla on sama projektiopinta-ala kuin epäsäännöllisellä partikkelilla. 

Ominaispinta-alan halkaisija vastaa pallomaisen partikkelin halkaisijaa, jolla on sama 

ominaispinta-ala kuin epäsäännöllisellä partikkelilla.  

Partikkelikoon vaikutusta liikkuvuuteen on tutkittu paljon ja yleisesti on huomattu, että 

partikkelikoon pienentyessä liikkuvuutta kuvaava lepokulma kasvaa, jolloin aineen 

liikkuvuus heikkenee (Ganesan et al., 2008). Partikkelikoon on huomattu vaikuttavan 

partikkelien väliseen liuku- ja pyörimiskitkan suuruuteen, mikä puolestaan vaikuttaa 

liikkuvuuteen. Partikkelikoon kasvaessa liuku- ja pyörimiskitka pienenee, jolloin 

lepokulma pienenee, mikä puolestaan tarkoittaa liikkuvuuden kasvua. (Zhou et al., 

2001) Esimerkki tutkimustulos lepokulman suuruuden riippuvuudesta partikkelikoosta 

on havainnollistava kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3  Lepokulman suuruus partikkelikoon funktiona. (Zhou et al., 2001) 

Kuvassa esitetty vain osa tutkimuksen tuloksista. 
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2.2.1. Partikkelikokojakauma 
 

Kiintoaine harvoin koostuu täysin keskenään samankokoisista partikkeleista. 

Partikkelikokojakauma voidaan selvittää esimerkiksi laserdiffraktorilla ja se esitetään 

usein tiheysjakauman avulla. Tiheysjakaumasta voidaan suoraan nähdä, mikä osa 

kiintoaineen partikkeleista on tietyllä halkaisijakokovälillä (Coulson & Richardson, 

1997). Tiheysjakauma voidaan laskea partikkelikoon kumulatiivisesta jakaumasta 

yhtälön (4) avulla. 

Olkoon muuttuja x mikä tahansa ekvivalenttihalkaisija, joka kuvaa partikkelin kokoa, 

kuten esimerkiksi tilavuushalkaisija. Kiintoaineella on aina partikkelikoon minimi arvo 

xmin ja maksimi arvo xmax Kumulatiivinen jakauma Qr(x) kertoo, kuinka suuri osa koko 

näytteestä saa arvon väliltä [xmin, x]. Tällöin kumulatiiviselle jakaumalle pätee 

seuraavaa 

 

0 <  𝑄𝑟(𝑥) < 1 ,        

       

jolloin 

 

𝑄𝑟(𝑥𝑚𝑖𝑛) = 0  ja  𝑄𝑟(𝑥𝑚𝑎𝑥) = 1 . (Rumpf, 1969)   

 

Tiheysjaukauma qr(x) on puolestaan kumulatiivisen jakauman derivaatta (Rumpf, 

1969) 

 

𝑞𝑟(𝑥) =  
𝑑𝑄𝑟(𝑥)

𝑑𝑥
                     (4) 
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Tämän perusteella, jos tiheysjakauma qr(x) tunnetaan, kumulatiivinen jakauma Qr(x) 

voidaan laskea tiheysjakauman integraalin avulla seuraavasti 

 

𝑄𝑟(𝑥) =  ∫ 𝑞𝑟(𝑥) 𝑑𝑥
𝑥

𝑥𝑚𝑖𝑛
 .          (5) 

 

Tiheys- ja kumulatiivisesta jakaumasta voidaan määrittää partikkelikokojakaumaa 

kuvaavia arvoja. Kumulatiivisen jakauman x50-arvo tunnetaan myös mediaanina ja se 

edustaa 50 % osuutta vastaavaa partikkelikokoa. Moodi xm on tiheysjakauman 

huippukohta, josta voidaan lukea, minkä kokoisia partikkeleita näytteessä on eniten. 

Tiheys- ja kumulatiivinen jakauma sekä moodi ja mediaani on havainnollistettu 

kuvassa 4. 

 

  

Kuva 4 Kumulatiivinen jakauma Qr(x) ja tiheysjakauma qr(x) partikkelikoon 

funktiona. (Holdich, 2002) Kuvassa on myös havainnollistettu 

mediaanin x50 ja moodin xm arvot. 
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Tiheysjakauman funktion muoto kertoo suoraan näytteen partikkelikokojakauman 

luonteesta. Leveä tiheysjakauma tarkoittaa laajaa partikkelikokojakaumaa, jolloin 

näyte sisältää niin isoja kuin pieniä partikkeleita. Jos taas tiheysjakauma on kapea, 

partikkelikokojakauma on suppea ja näyte sisältää hyvin saman kokoisia partikkeleita. 

Leveän ja kapean partikkelikokojakaumien erot on havainnollistettu kuvassa 5. 

 

 

Kuva 5  Esimerkkitiheysfunktioita qr(x) partikkelikoon funktiona (Sun et al., 

2010). Tiheysjakauma 1 edustaa kapeaa tiheysjakaumaa ja 

tiheysjakauma 3 edustaa leveää tiheysjakaumaa. 

 

Partikkelikokojauman leveyttä voidaan tutkia myös matemaattisesti erilaisten 

suhdelukujen avulla. Jankovic & Sinclair (2006) ovat esittäneet seuraavan 

kokojakauman leveyttä kuvaavan yhtälön 

 

 𝑊′ =
𝑥90 − 𝑥10

𝑥50
 ,          (6) 
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jossa  x10 kumulatiivisessa jakaumassa 10 % osuutta vastaava partikkelikoko 

 x50 kumulatiivisessa jakaumassa 50 % osuutta vastaava partikkelikoko 

x90 kumulatiivisessa jakaumassa 90 % osuutta vastaava partikkelikoko.  

 

2.3. Koostumus 
 

Koostumus on yksi tärkeimpiä partikkeliominaisuuksista ja se määrittää kiintoaineen 

tiheyden, johtavuuden sekä aineen kemiallisen koostumuksen (Coulson & Richardson, 

1991). Aineen koostumuksen vaikutusta kiintoaineen ominaisuuksiin voidaan 

tarkastella aineen tiheyden avulla. Tiheys on määritelmänsä mukaan jauhemaisen 

aineen massa jaettuna sen viemällä tilavuudella. Koska partikkelien viemä tilavuus ja 

partikkelien väliset etäisyydet muodostavat yhdessä koko tilavuuden, partikkelien 

välinen kitka vaikuttaa siihen, kuinka tiiviisti partikkelit pakkautuvat keskenään ja 

vaikuttaa näin ollen tiheyteen. (Abdullah & Geldart, 1998) Tämän takia jauhemaiselle 

aineelle voidaan määrittää kaksi tiheyttä, niin sanotut ’korkea’ ja ’matala’ tiheys. 

Korkea tiheys saavutetaan, kun jauhemainen aine pakotetaan mahdollisimman tiiviiksi. 

Matala tiheys saavutetaan, kun jauhemaisen aineen annetaan pakkautua luonnollisesti 

ilman ulkoista pakotusta. (Santomaso et al., 2003) 

Kiintoaineen koostumuksen vaikutusta liikkuvuuteen voidaan tarkastella sen tiheyden 

avulla. Kun tarkastellaan ’korkean’ ja ’matalan’ tiheyden suhdetta toisiinsa, mitä 

suurempi niiden välinen suhde on, sitä pakkautuvampaa aine on ja sitä huonompi 

liikkuvuus sillä on. (Santomaso et al., 2003) 

 

2.4. Sähköiset vuorovaikutukset 
 

Partikkelien väliset sähköiset vuorovaikutukset johtuvat partikkelien pinnoilla 

vallitsevista erisuuruisista sähkövarauksista sekä partikkelien muodostavien 
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molekyylien ja atomien välisistä van der Waalsin voimista. Van der Waalsin voimat 

syntyvät atomien tai molekyylien välille niiden dipolisoituessa, eli niiden varautuessa 

eri merkkisiksi eri puolilta. Sähköiset vuorovaikutukset muodostavat partikkelien 

väliset adheesiovoimat, jotka tarkoittavat partikkelien välisiä vetovoimia.  

Adheesiovoimat voivat aiheuttaa hienojakoiselle aineilla huonoa liikkuvuutta ja 

paakkuuntumista. Jauhemaisilla aineilla partikkelien väliset etäisyydet ovat pienempiä, 

jolloin van der Waalsin voimat vaikuttavat enemmän aineen liikkuvuuteen kuin 

partikkelien väliset sähköiset vuorovaikutukset. (Schulze, 2008)  

Teollisuudessa van der Waalsin voimien vaikutusta pyritään lieventämään lisäämällä 

jauhemaisiin aineisiin partikkeliominaisuuksia parantavia apuaineita. Apuaineet ovat 

alkuperäistä aineen partikkeleita hienojakoisempia ja ne takertuvat aineen partikkelien 

pinnoille. Niiden tarkoituksena on kasvattaa alkuperäisen aineen partikkelien välistä 

välimatkaa ja näin ollen heikentää van der Waalsin voimia. (Fulchini et al., 2017)   

 

3. Jauhemaisen aineen kuljetus ja varastointi 
 

Teollisissa prosesseissa kiintoaineelle tarvitaan erilaisia kuljetus- ja 

varastointimenetelmiä prosessien eri vaiheissa. Samalla prosessilinjalla voidaan 

käsitellä erilaisia aineita, joiden partikkeliominaisuudet voivat vaihdella (Geldart et al., 

2006). Jauhemaisia aineita käytetään laajasti eri teollisuuden aloilla, kuten esimerkiksi 

elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Jotta voidaan säilyttää prosessin tehokkuus, 

prosessissa käsiteltävien aineiden liikkuvuudet on myös tunnettava. (Kojima & Elliot, 

2012) Liikkuvuusominaisuuksia käytetään osana prosessille sopivien kuljetus- ja 

varastointimenetelmien valinnassa sekä mitoituksessa. 

 

3.1. Kuljettimet 
 

Kuljettimissa kiintoaineen partikkeliominaisuuksien lisäksi kuljetintyypin valintaan 

sekä mitoitukseen vaikuttaa muun muassa kiintoaineen kosteus. Kiintoaineiden 

kuljettimina käytetään tyypillisesti elevaattoreita sekä hihna- ja ruuvikuljettimia. 
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Kuljettimien valinnassa sekä mitoituksessa on huomioitavaa, että kuljetin pääsee 

toimimaan prosessin vaatimalla kapasiteetilla ilman, että kiintoaine putoaa kuljettimilta 

tai takertuu niihin. 

 

3.1.1. Hihnakuljettimet 
 

Hihnakuljettimessa telineen päällä rullilla liikkuva hihna kuljettaa kiintoainetta 

eteenpäin. Tyypillinen hihnakuljetin on esitetty kuvassa 6. 

 

 

Kuva 6  Hihnakuljetin. (Rudus Oy, 2015) 

  

Hihnakuljetin on yksinkertainen laite kuljettamaan suuria määriä kiintoainetta pitkiä 

matkoja. Kiintoaineen partikkeliominaisuudet vaikuttavat hihnakuljettimen 

mitoituksessa turvalliseen hihnakuljettimen kaltevuuden sekä kiintoainekuorman 

kulman määritykseen (Belt Conveyors for Bulk Materials, 1979). Mitoituksen 

tavoitteena on, ettei kiintoaine pääse valumaan pois hihnakuljettimelta samalla kun 

kuljettimen kapasiteetti on optimaalinen.  
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3.1.2. Ruuvikuljettimet 
 

Ruuvikuljettimissa spiraalinmuotoinen ruuvi kuljettaa kiintoainetta eteenpäin. Kun 

kuljettimen ruuvia pyöritetään akselinsa ympäri, kiintoaine liikkuu eteenpäin ruuvin 

kierteitä pitkin (Wills & Napier-Munn, 2006). Tyypillinen ruuvikuljetin on esitetty 

kuvassa 7.  

 

Kuva 7  Ruuvikuljetin. (Siirtoruuvi Oy) 

 

Ruuvikuljetin sopii hyvin hyvän liikkuvuuden omaavien kiintoaineiden, kuten 

jauheiden, kuljetukseen sekä myös esimerkiksi siilojen purkamiseen. 

Ruuvikuljettimissa kiintoaine suistuu jatkuvasti itseensä päin, (Colijn, 1985) jolloin 

liikkuvuus vaikuttaa ruuvikuljettimen suunnitteluun. Ruuvikuljettimia voidaan käyttää 

niin pysty- kuin vaakatasossa kiintoaineen kuljetuksessa ja niiden etuna on, että ne 

sekoittavat kiintoainetta samalla (Wills & Napier-Munn, 2006). Tällöin erillistä 

sekoitusta ei välttämättä prosessissa tarvita. 
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3.1.3. Elevaattorit 
 

Elevaattoreissa hihnaan kiinnitettyjä koreja liikutetaan eteen- tai ylöspäin, jolloin ne 

soveltuvat niin pystysuoraan kuin kohtuullisen suuressa nousukulmassa tapahtuvaan 

kiintoaineen kuljetukseen. Korit ovat kiinnitetty niin, että ne pysyvät koko ajan 

pystyasennossa, kunnes ne saapuvat kiintoaineen purkupisteelle, jossa korit kääntyvät 

luiskalla ja purkavat kiintoaineen pois koreista. (Wills & Napier-Munn, 2006) 

Tyypillisen elevaattorin toimintaperiaate on esitetty kuvassa 8. 

 

 

Kuva 8  Elevaattorin toimintaperiaate. (Colijn, 1985) 

 

Kuljetettavan kiintoaineen partikkeliominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka helposti 

kiintoaine irtautuu koreista kiintoainetta purettaessa sekä kuinka täytenä korit voivat 

olla ilman, että kiintoaine valuu pois. Elevaattorien kapasiteetin määrittää korien 

vetoisuus, jolloin partikkeliominaisuuksien tunteminen vaikuttaa oleellisesti niiden 

mitoitukseen.  
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3.2. Varastointi 

 

Teollisissa prosesseissa varastointia voidaan tarvita niin raaka-aineille, välituotteille 

kuin lopputuotteille. Varastoinnissa liikkuvuus vaikuttaa pääasiassa kasojen ja siilojen 

mitoitukseen. Varastointimenetelmän valintaan vaikuttaa aineen liikkuvuuden lisäksi 

muut ominaisuudet, kuten esimerkiksi aineen liukoisuus. Liukoisuus määrittää muun 

muassa voiko kiintoainetta avovarastoida vai ei. 

 

3.2.1. Kasat 
 

Kasat toimivat avovarastoina, joissa kiintoainetta säilytetään säiliöttömissä keoissa ja 

se soveltuu karkeille liukenemattomille aineille. Kasavarastoinnissa 

partikkeliominaisuudet määrittävät, kuinka hyvin kiintoainekasa pysyy koossa ilman, 

että kasa alkaa valumisen seurauksena leviämään. Jos kasavarastoinnissa käytettävä 

maapinta-ala on rajallinen, partikkeliominaisuudet määrittävät kasalle sen 

maksimikorkeuden.  

Kasoissa tapahtuu kuitenkin usein, erityisesti leveän partikkelikokojakauman 

omaavilla jauheille, segregaatiota, jossa isot ja pienet partikkelit erottuvat toisistaan 

isojen partikkelien vieriessä kasan ulkoreunoille ja pienien partikkelien kumuloituessa 

keskelle (Coulson & Richardson, 1991). Tämä tulee huomioida esimerkiksi 

näytteenotossa, jotta näytteestä saadaan mahdollisimman edustava. Tyypillinen 

kasavarasto on esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 9 Tyypillinen kasavarastointi betonitehtaalta. (Rudus Oy, 2015) 

 

3.2.2. Siilot 
 

Siilo on säiliö, joka muodostuu suppilomaisen kartion päälle nostetusta sylinteristä. 

Kartio sekä sylinteri voivat olla joko pyöreitä tai neliskulmaisia. (Holdich, 2002) 

Siilossa voidaan säilyttää monenlaisia kiintoaineita – niin karkeita kiintoaineita kuin 

hienojakoisia jauheita. Siilossa kiintoaineen syöttö tapahtuu siilon yläosasta ja 

kiintoaine puretaan tyypillisesti sen alaosasta joko painovoiman tai mekaanisen 

apulaitteen, kuten tärysyöttimen, avulla. Apulaitteita tarvitaan usein jauhemaisten 

aineiden kanssa, joiden liikkuvuus on huono. 

Siilo voi toimia massavirtaussiilona tai suppilovirtaussiilona. Massavirtaussiilossa 

kiintoaine purkautuu ulos first in-first out -periaatteella kun taas suppilovirtaussiilossa 

kiintoaine purkautuu first in-last out- periaatteella. Suppilovirtaussiilossa osa 

paikallaan pysyvästä kiintoaineesta muodostaa suppilon, jota pitkin irtonainen 

kiintoaine valuu pois. Suppilovirtaussiilon ongelmia ovat aineen partikkeleiden 

segregaatio, ikääntyminen sekä materiaalin purkamista vaikeuttava holvaantuminen. 

Näitä ongelmia massavirtasiilossa ei juuri esiinny. (Anon., 1997) Massavirtaus- ja 

suppilovirtaussiilon erot on esitetty kuvassa 10. 
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Kuva 10 Massavirtaus- ja suppilovirtaussiilot (Holdich, 2002). 

Massavirtaussiilo kuvassa vasemmalla ja suppilovirtaussiilo oikealla.  

 

Kiintoaineen ominaisuudet vaikuttavat siiloissa siihen, kuinka helposti kiintoaine on 

purettavissa siilosta ulos. Siilon mitoituksessa mitoitetaan siilon suppilon kulma sekä 

suuaukon leveys, jotta päästään mahdollisimman tasaiseen kiintoainevirtaan. (Holdich, 

2002) Partikkeliominaisuudet vaikuttavat myös omalta osaltaan siilon mitoituksen 

kokonaisuuteen sekä purkauksessa mahdollisesti tarvittavien apulaitteiden valintaan. 

 

4. Liikkuvuutta kuvaavat lepokulmat 
 

Jauhemaisen aineen liikkuvuus voidaan määrittää erilaisten lepokulmien avulla. 

Lepokulmia ovat esimerkiksi staattinen ja dynaaminen lepokulma sekä kitkakulma, 

joista jälkimmäistä käytetään muun muassa siilojen suunnittelussa ja mitoituksessa. 

Lepokulmaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi partikkelikoko- ja muotojakauma 

sekä tutkittavan kiintoaineen kosteus (Gotoh et al., 1997).  Lepokulmien suuruus voi 

aineesta riippuen vaihdella noin 20 asteesta 60 asteeseen (Coulson & Richardson, 

1991). Materiaalin lepokulman ollessa alle 30 astetta, aineen liikkuvuus luokitellaan 
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erittäin hyväksi. Lepokulman ollessa 30-38 asteen välillä luokitellaan aineen 

liikkuvuus hyväksi, kun taas kohtalaisen liikkuvuuden omaavilla aineilla lepokulmat 

ovat 38-45 asteen välillä. Jos lepokulma on 45-55 asteen välillä, kyseessä on 

koheesioinen aine, eli sen partikkelien väliset vetovoimat vastustavat hyvin niitä 

repiviä voimia. Lepokulman ollessa yli 55 astetta luokitellaan aine käytännössä 

liikkumattomaksi. (Al-Hashemi & Al-Amoudi, 2018) 

 

4.1. Staattinen lepokulma 
 

Staattinen lepokulma kuvaa aineen liikkuvuutta oman ainekerroksensa suhteen levyllä. 

Kokeellisessa mittauksessa tutkittavaa kiintoainetta kiinnitetään tasaiselle levylle ohut 

kerros, irtonaista kiintoainetta kaadetaan levyn päälle. Tämän jälkeen levyä 

kallistetaan, kunnes kiintoaine alkaa liukumaan levyn päällä. Kulmaa, jossa levy on 

kallistettaessa, kutsutaan staattiseksi lepokulmaksi. (Coulson & Richardson, 1991) 

Staattisen lepokulman kokeellinen määritys on havainnollistettu kuvassa 11. 

 

 

Kuva 11  Staattisen lepokulman ϴ kokeellinen määritys. 

 

Liukukulma on määritysperiaatteeltaan samanlainen kuin staattinen lepokulma, mutta 

sen määrityksessä käytetään tutkittavan kiintoaineen peittämän levyn sijaan täysin 
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tasaista ja puhdasta levyä. (Coulson & Richardson, 1991) Liukukulma kuvaa siis 

aineen liikkuvuutta puhtaan levyn suhteen, eikä staattisen lepokulman tavoin 

liikkuvuutta oman ainekerroksensa suhteen. 

 

4.2. Kitkakulma 
 

Kitkakulma, jolla on vaikutusta esimerkiksi siilojen toimintaan, kuvaa aineen 

liikkuvuutta erilaisissa suppilomaisissa rakenteissa ja se johtuu aineen sisäisistä 

kitkavoimista. Kitkakulma voidaan määrittää läpinäkyvän neliskulmaisen astian avulla 

kuten kuvassa 12 on esitetty. Määrityksessä astia täytetään kiintoaineella, jonka jälkeen 

kiintoainetta aletaan purkamaan astian keskellä olevasta aukosta. Paikallaan pysyvä 

kiintoaine muodostaa kartion, jota pitkin liikkuva kiintoaine purkautuu pois. 

Kitkakulma voidaan lukea kartion kyljen ja astian pohjan välisestä kulmasta. (Coulson 

& Richardson, 1991) 

 

 

Kuva 12  Kitkakulman kokeellinen määrittäminen. (Coulson & Richardson, 

1991) 

 

4.3. Dynaaminen lepokulma 
 

Dynaaminen lepokulma kuvaa aineen kykyä muodostaa yhtenäinen kartiomainen kasa 

tasolle. Kun kiintoainetta kaadetaan horisontaaliselle tasolle, kiintoaine muodostaa 
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tasolle kartiomaisen kasan. Dynaaminen lepokulma on kiintoaineen kasan pinnan ja 

tason väliin jäävä kulma, kuten kuvassa 13 on esitetty. (Coulson & Richardson, 1991) 

 

 

Kuva 13  Dynaaminen lepokulma ϴ. 

 

4.3.1. Dynaamisen lepokulman määrittäminen 
 

Dynaaminen lepokulma voidaan määrittää ruiskemenetelmän, purkausmenetelmän tai 

kallistusmenetelmän avulla (Gotoh et al., 1997).  

Ruiskemenetelmässä kiintoainetta kaadetaan pöydän pinnasta nostetulle 

horisontaaliselle tasolle, jonka halkaisija tunnetaan. Tällöin vain kasan korkeus 

vaihtelee riippuen dynaamisesta lepokulmasta. Vapaa tasaisen virtauksen omaavan 

kaato voidaan suorittaa esimerkiksi suppilon avulla. Dynaaminen lepokulma on tällöin 

kartiomaisen kasan pinnan ja tason välinen kulma. (Gotoh et al., 1997) 

Ruiskemenetelmä on esitetty kuvassa 14.  
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Kuva 14  Ruiskemenetelmä. (Gotoh et al., 1997) 

 

Ruiskemenetelmä voidaan myös toteuttaa niin, että kiintoainetta kaadetaan suoraan 

pöydän pinnalle. Tällöin kuitenkin kiintoaineen muodostaman kartion halkaisija 

vaihtelee kasan korkeuden lisäksi eri materiaaleilla, joten se on mitattava erikseen.  

Dynaamisen lepokulma voidaan suoran mittaamisen lisäksi määrittää laskennallisesti 

trigonometrian avulla käyttäen hyväksi kasan muita mittoja. Kun tunnetaan jauheen 

muodostaman kartiomaisen kasan korkeus h ja säde r, dynaaminen lepokulma voidaan 

laskea tangentin määritelmän avulla. Tangentti määritellään suorakulmaisessa 

kolmiossa seuraavasti  

 

tan(𝛼) =
𝑎

𝑏
 ,                   (7) 

 

jossa  a kulman α vastainen kateetti 

 b kulman α viereinen kateetti. (Råde & Westergren, 2004) 

Tangentin määritelmästä voidaan laskea dynaaminen lepokulma α, kun a on kasan 

korkeus h ja b on kasan säde r, seuraavasti 
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𝛼 = tan−1(
ℎ

𝑟
) .                   (8) 

 

Dynaamisen lepokulman laskennallinen määritys on havainnollistettu kuvassa 15. 

 

 

Kuva 15 Dynaamisen lepokulman määrittäminen laskennallisesti. 

 

Purkausmenetelmässä säiliössä olevaa kiintoainetta puretaan säiliön keskeltä alaosasta 

olevasta aukosta niin kauan kun virtaus jatkuu. Kun virtaus pysähtyy, dynaaminen 

lepokulma mitataan säiliöön jääneen kiintoaineen pinnan ja säiliön pohjan välisestä 

kulmasta. (Gotoh et al., 1997) Purkausmenetelmä eroaa kitkakulman määrittämisestä 

siten, että purkausmenetelmässä kiintoainetta puretaan niin kauan kuin vapaasti 

purkautuva materiaali on tullut astiasta ulos, kun taas kitkakulman määrityksessä ei. 

Purkausmenetelmä on esitetty kuvassa 16. 
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Kuva 16  Purkausmenetelmä. (Gotoh et al., 1997) 

 

Kallistusmenetelmässä kiintoainetta kallistetaan sylinterin muotoisen putken sisällä 

horisontaalisen tason päällä. Kun katsotaan putken poikkileikkausta, kiintoainepatja 

asettuu putken sisällä tiettyyn kulmaan. Kiintoainepatjan ja putken alla olevan 

horisontaalisen tason välinen kulma on tässä tapauksessa dynaaminen lepokulma.  

(Gotoh et al., 1997) Kallistusmenetelmä on esitetty kuvassa 17. 

 

 

Kuva 17  Kallistusmenetelmä. (Gotoh et al., 1997) 
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Määrittäessä dynaamista lepokulmaa on lisäksi huomioitava, mikä energianlähde 

mittauslaitteistossa aiheuttaa kiintoaineen virtauksen. Virtaus voi aiheutua 

painovoimasta, mekaanisesti pakotetusta virtauksesta, puristuksesta tai tärinästä. 

Mittausten tulokset eri energianlähteillä eivät ole keskenään verrattavissa, sillä 

energianlähteen on todettu vaikuttavan tuloksiin. (Gotoh et al., 1997) Eri 

energianlähteillä kasa muodostuu eri tavalla, esimerkiksi tärinän aiheuttaman 

virtauksen tapauksessa virtaus voi olla huomattavasti tasaisempaa kuin painovoiman 

aiheuttama virtaus. Tasaisemmassa virtauksessa kiintoainekasa pääsee muodostumaan 

myös tasaisemmin, jolloin kasa ei pääse rikkoutumaan esimerkiksi suuren virtauspiikin 

vaikutuksesta. 

 

II KOKEELLINEN OSA 

 

5. Koejärjestelyt 
 

Työn kokeellisen osan tarkoituksena oli selvittää muutamalla jauhenäytteellä 

partikkelikoko- ja muotojakaumien vaikutusta jauhemaisen aineen liikkuvuuteen. 

Jauhenäytteiden liikkuvuutta mitattiin dynaamisen lepokulman avulla. Tämän lisäksi 

jauhenäytteistä analysoitiin niiden partikkelimuoto- ja -kokojakaumat. 

 

5.1. Materiaalit ja koelaitteisto 
 

Jauhenäytteiden liikkuvuuden määrittämiseksi jauhenäytteille mitattiin niiden 

dynaamiset lepokulmat. Dynaamisen lepokulman määritys suoritettiin 

ruiskemenetelmällä. Työssä tutkittiin viisi jauhenäytettä, jotka on esitetty taulukossa I. 
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Taulukko I Työssä tutkitut jauhenäytteet. 

Jauhenäyte Materiaali 

1 Hiekka 

2 Nordkalkin rikastushiekka 

3 Kuivattu kalsiitti 

4 Nordkalkin sivumateriaalista peräisin olevaa FS-näytettä 

5 Ducal 40 -kalkki 

 

Tässä työssä kiintoaineen kaato paikalleen kiinnitettyyn suppiloon suoritettiin 

täryttimen avulla, mikä tärisyttää siihen kaadettua kiintoainetta luoden tasaisen 

kiintoainevirran suppiloon. Kiintoainekasan korkeus mitattiin laitteiston taakse 

kiinnitetyn mitta-asteikon avulla ja kasan halkaisija merkittiin tason päällä olevalle 

paperille, josta halkaisija mitattiin. Paperina käytettiin normaalia tulostuspaperia. 

Työssä käytetty koelaitteisto on esitetty kuvassa 18. 

 

 

Kuva 18 Työssä käytetty koelaitteisto: a) tärytin b) paikalleen kiinnitetty 

suppilo c) mitta-asteikko d) paperi. 
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5.2. Mittausten suorittaminen ja tulosten käsittely 
 

Jauhenäytteiden dynaaminen lepokulma määritettiin purkausmenetelmän avulla. 

Jokaisesta jauhenäytteestä otettiin kolme eri panosta, joille mittaus suoritettiin. Kaikki 

panokset olivat kooltaan 150 ml. Mittauslaitteistossa käytetty paperi vaihdettiin 

jokaiselle panokselle ja laitteistossa paikalleen kiinnitetyn suppilon korkeus pidettiin 

vakiona mittausten ajan. Laitteisto myös puhdistettiin takertuneesta kiintoaineesta 

jokaisen panoksen mittauksen välissä. Näin laitteiston olosuhteet sekä käytetyn 

kiintoaineen määrä pyrittiin pitämään vakioina kaikissa mittauksissa.   

Kun jauhenäytteen panos oli valmiina, tärytin kytkettiin päälle ja panos kaadettiin 

täryttimen suppiloon, mikä loí tasaisen kiintoainevirran paikalleen kiinnitettyyn 

suppiloon. Kun kiintoaine oli virrannut täysin täryttimestä suppiloon, tärytin 

pysäytettiin ja odotettiin, että kaikki kiintoaine on virrannut suppilosta 

kiintoainekasaan. Tämän jälkeen mitattiin kiintoainekasan korkeus h ja halkaisija D. 

Kiintoainekasan halkaisija mitattiin merkitsemällä kolme halkaisijaa D1, D2 ja D3 

paperille kiintoainekasan reunojen mukaisesti ja mittaamalla halkaisijat merkkien 

avulla. Kolmesta halkaisijasta laskettiin keskiarvo Dkesk, joka edustaa koko kasan 

halkaisijaa. Halkaisijan mittaaminen on havainnollistettu kuvassa 19. Mittaus 

toistettiin jokaiselle jauhenäytteen kolmella eri panoksella. 

 

 

Kuva 19 Kiintoainekasan halkaisijan mittaus kolmen halkaisijan D1, D2 ja D3 

avulla. Kuvassa kiintoainekasan pohja. 
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Kun kiintoainekasan korkeus ja kolmen mitatun halkaisijan keskiarvo Dkesk tunnettiin, 

dynaaminen lepokulma α laskettiin yhtälön (8) avulla. Yhtälössä tarvittu 

kiintoainekasan säde r saadaan jakamalla kiintoainekasan halkaisijan keskiarvo Dkesk 

kahdella, eli 

 

𝑟 =  
𝐷𝑘𝑒𝑠𝑘

2
 .                      (9) 

 

Kaikille näytteille tehtiin kolme rinnakkaismittausta omilla panoksillaan. 

 

6. Analyysit 

 

Työn analyysivaiheessa jauhenäytteille analysoitiin niiden partikkelikoko- ja 

muotojakaumat. Tässä kappaleessa esitellään analyyseissä käytetyt laitteistot sekä 

tarvitut näytteiden esivalmistelut. 

 

6.1. Laitteisto ja näytteiden esivalmistelu 
 

Jauhenäytteiden partikkelikokojakauman analysoimiseen käytettiin Malvern 

Mastersizer 3000 -partikkelikokoanalysaattoria. Mittauksia varten jauhenäytteet 

lietettiin sekoittamalla muutama gramma kuivaa näytettä noin 50 ml puhdasta vettä. 

Koska jauhenäytteet sisälsivät myös nopeasti laskeutuvia isompia partikkeleita, oli 

tärkeää pitää näyteliete jatkuvassa sekoituksessa pumppaamalla pipetillä lietettä 

näytepurkin pohjalta pinnalle. Näytteiden ollessa lietettynä puhtaaseen veteen, tausta 

mitattiin puhtaasta vedestä. Partikkelikokojakauman analysoimisessa käytetty laitteisto 

on esitetty kuvassa 20. 
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Kuva 20 Partikkelikokojakauman analysoinnissa käytetty Malvern Mastersizer 

3000. 

 

Mastersizer 3000 -partikkelikokoanalysaattorin toiminta perustuu laserdiffraktioon. 

Laserdiffraktiossa lasersäde menee kyvetin läpi, mihin pumpatussa lietteessä hajallaan 

olevat partikkelit aiheuttavat laservalon sirontaa eri kulmissa riippuen partikkelikoosta. 

Pienet partikkelit aiheuttavat suuremman kulman laservalon sironnassa kuin suuret 

partikkelit. Kyvetin takana oleva lukija analysoi hajonneen valon sirontakuvion ja luo 

siitä laskennallisen tilavuuskokojakauman. Määrityksissä käytettiin Mie-

sirontateoriaa. (Malvern Panalytical, Mastersizer 3000) 

Jauhenäytteiden partikkelimuotojakaumat analysoitiin Malvern Morphologi G3  

-partikkelimuotoanalysaattorilla ja mittaus suoritettiin kuiville jauhenäytteille. 

Partikkelimuotojakauman analysoinnissa käytetty laitteisto on esitetty kuvassa 21. 
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Kuva 21 Partikkelimuotojakauman analysoinnissa käytetty Malvern 

Morphologi G3. 

 

Morphologi G3 levittää näytehajautusmoduuliin annosteltuun jauhenäytteen 

lasilevylle, jonka jälkeen se ottaa näytteen partikkeleista kuvia valitulla suurennoksella 

ja valitulta alueelta valomikroskoopin avulla. Tämän jälkeen Morphologi G3 analysoi 

kuvia laitteelle määrätyin parametrein ja luo analysoimista kuvista näytteelle sen 

partikkelimuotojakauman. (Malvern Panalytical, Morphologi G3)  

Morphologilla voidaan myös selvittää jauhenäytteiden partikkelikokojakauma. Tämän 

mittauksen onnistuneisuus riippuu siitä, kuinka edustava näyte laitteella mitataan. 

Tuloksista voidaan suodattaa selkeästi muista partikkeleista poikkeavat partikkelit, 

jolloin voidaan esimerkiksi eliminoida näytteeseen päätyneiden roskien vaikutus 

tuloksiin. 

 

7. Tulokset ja niiden tarkastelu 
 

Työn kokeellisen osan tarkoituksena oli selvittää muutamalla jauhenäytteellä 

partikkelikoko- ja muotojakaumien vaikutusta jauhemaisen aineen liikkuvuuteen. 
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Jauhenäytteiden liikkuvuutta mitattiin dynaamisen lepokulman avulla. 

Partikkelikokojakauma analysoitiin Malvern Mastersizer 3000 

partikkelikokoanalysaattorilla ja partikkelimuotojakauma analysoitiin Malvern 

Morphologi G3 partikkelimuotoanalysaattorilla. Mittaukset suoritettiin viidellä eri 

jauhenäytteellä, jotka on esitetty taulukossa I. 

 

7.1. Dynaamisen lepokulman tulokset ja niiden tarkastelu 
 

Jauhenäytteille määritetyt dynaamiset lepokulmat kolmen mittauksen keskiarvona sekä 

sarjojen keskihajonnat on esitetty taulukossa II.  

 

Taulukko II Työssä tutkittujen jauhenäytteiden keskimääräiset dynaamiset 

lepokulmat ja näiden keskihajonnat. 

Jauhenäyte 
Dynaaminen 

lepokulma [°] 

1 30.7 ± 0.8 

2 34.0 ± 0.8 

3 34.2 ± 1.1 

4 31.7 ± 0.7 

5 48.1 ± 0.5 

 

Tuloksista huomataan, että mittausten perusteella jauhenäytteiden 2 ja 3 dynaamiset 

lepokulmat ovat lähes samat. Lisäksi jauhenäytteen 3, eli kuivatun kalsiitin, tuloksissa 

on kaikista suurin keskihajonta. Tämä voi johtua joko mahdollisesta mittausvirheestä 

tai näytteen partikkeliominaisuuksista. 
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7.2. Partikkelikokojakauman tulokset ja niiden tarkastelu 
 

Malvern Mastersizer 3000 :lla määritetyt näytteiden partikkelikokojakaumat on esitetty 

kuvassa 22. Partikkelikokojakaumista voidaan suoraan lukea, kuinka suuri osa 

kiintoaineen partikkeleista on tietyllä halkaisijakokovälillä sekä näytteiden x50 arvot. 

 

 

Kuva 22 Jauhenäytteiden partikkelikokojakaumat partikkelikoon funktiona. 

 

Partikkelikokojakauman tulosten perusteella voidaan huomata, että jauhenäyte 5 on 

muita jauhenäytteitä huomattavasti hienojakoisempaa. Jauhenäytteiden 

kokojakaumasta kertoo myös taulukon III tulokset, missä on kirjattuna 

partikkelikokojakauman moodien xm arvot sekä 10 %, 50% ja 90 %:n osuutta vastaavat 

partikkelikoon arvot, eli x10, x50 ja x90 arvot.  
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Taulukko III Jauhenäytteiden partikkelikokojakauman dynaamisten lepokulmien, 

moodien xm arvot sekä x10, x50 ja x90 arvot. 

Jauhenäyte 

Dynaaminen 

lepokulma 

[°] 

x10, 

[µm] 

x50, 

[µm] 

x90, 

[µm] 

xm, 

[µm] 

1 30.7 ± 0.8 177.0 383.0 650.0 352.0 

2 34.0 ± 0.8 15.7 78.3 198.0 111.0 

3 34.2 ± 1.1 12.5 118.0 257.0 127.0 

4 31.7 ± 0.7 64.5 156.0 313.0 186.0 

5 48.1 ± 0.5 3.3 24.7 84.4 52.0 

 

Jos jauhenäytteiden partikkelikokoon huippuarvoa xm verrataan niiden dynaamisen 

lepokulman arvoon, huomataan, että partikkelikoon kasvaessa dynaamisen lepokulman 

suuruus pienenee. Lepokulman pieneneminen tarkoittaa myös liikkuvuuden kasvua. 

Jauhenäytteiden mitatut dynaamiset lepokulmat on esitetty partikkelikokojakauman 

moodin funktiona kuvassa 23. 

 

  

Kuva 23 Jauhenäytteiden dynaamiset lepokulmat partikkelikokojakauman 

moodin funktiona. 

 

Kun partikkelikokojakauman tuloksia verrataan dynaamisen lepokulman tuloksiin, 

voidaan huomata, että jauhenäyte 3:n partikkelikoko on suurempaa kuin jauhenäyte 

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0

D
y
n
aa

m
in

en
 l

ep
o
k
u
lm

a,
 °

xm, µm



39 

 

2:n, mutta silti niiden liikkuvuudet ovat käytännössä samat. Kun jauhenäytteille 

lasketaan partikkelikokojakauman leveyttä edustavat suhdeluvut yhtälön (6) avulla, 

voidaan huomata jauhenäyte 2 jakauman olevan leveämpi kuin jauhenäyte 3:n. 

Jauhenäytteiden partikkelikokojakauman leveyttä kuvaavat suhdelukujen arvot on 

esitetty taulukossa IV. 

 

Taulukko IV Jauhenäytteiden partikkelikokojakauman leveyttä kuvaavat suhdeluvut 

sekä dynaamisten lepokulmien arvot. 

Jauhenäyte 
Dynaaminen 

lepokulma [°] 𝑾′ =
𝒙𝟗𝟎− 𝒙𝟏𝟎

𝒙𝟓𝟎
, [-] 

1 30.7 ± 0.8 1.23 

2 34.0 ± 0.8 2.33 

3 34.2 ± 1.1 2.07 

4 31.7 ± 0.7 1.59 

5 48.1 ± 0.5 3.28 

 

Kun jauhenäytteiden dynaamiset lepokulmat esitetään partikkelikokojakauman 

leveyttä kuvaavan suhdeluvun funktiona, huomataan, että suhdeluvun kasvaessa myös 

dynaaminen lepokulma kasvaa. Partikkelikokojakauman ollessa leveä kiintoaine 

sisältää niin pieniä kuin suuria partikkeleita, jolloin kiintoaine pakkautuu paremmin 

pienien partikkelien viedessä tyhjää tilaa isojen partikkeleiden välistä. Kiintoaineet, 

jotka pakkautuvat hyvin omaavat huonon liikkuvuuden, mikä puolestaan selittää 

dynaamisen lepokulman kasvun. Partikkelikokojakauman leveyden vaikutusta 

dynaamiseen lepokulmaan on havainnollistettu kuvassa 24.  
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Kuva 24 Jauhenäytteiden dynaamiset lepokulmat partikkelikokojakauman 

leveyttä kuvaavan suhdeluvun funktiona.  

 

Tämän työn tulosten perusteella partikkelikokojakauman leveyden ja dynaamiset 

lepokulmien välillä on yhteys, jossa suurempi partikkelikokojakauman leveys 

tarkoittaa suurempaa dynaamista lepokulmaa. Tämän perusteella kuitenkin 

jauhenäytteen 2 lepokulman tulisi olla jauhenäytettä 3 suurempi, mutta lepokulmat ovat 

nyt käytännössä samat. Jauhenäytteiden 2 ja 3 dynaamisten lepokulmien tulosten 

samankaltaisuudet selittävä tekijä on todennäköisesti muissa 

partikkeliominaisuuksissa, kuten partikkelimuodossa ja sähköisissä vetovoimissa. 

 

7.3. Partikkelimuotojakauman tulokset ja niiden tarkastelu 
 

Jauhenäytteiden partikkelimuotojakauma analysoitiin Malvern Morphologi G3  

-partikkelimuotoanalysaattorilla. Morphologilta saatiin tulokseksi kuvia partikkeleista, 

näytteiden todellinen tilavuusekvivalenttihalkaisijapohjainen partikkelikokojakauma 

ja partikkelien ympyrämäisyyttä sekä pitkulamaisuutta kuvaavat arvot.  

Morphologilla mitatut partikkelikokojakaumat on esitetty kuvassa 25. Verrattaessa 

tuloksia Mastersizerilla saatuihin partikkelikokojakaumien arvoon, voidaan huomata, 

että jakaumat ovat hyvin samankaltaisia vastaten toisiaan. 
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Kuva 25 Morphologilla saatu jauhenäytteiden partikkelikokojakaumat 

tilavuusekvivalenttihalkaisijana. 

 

Partikkelimuotoa kuvaavia arvoja ovat tässä työssä partikkelien ympyrämäisyys ja 

pitkulamaisuus. Morphologilla saatujen tulosten perusteella kaikkien jauhenäytteiden 

partikkelimuoto on hyvin ympyräistä ja näytteet sisälsivät myös jonkin verran 

pitkulaisia partikkeleita. Jauhenäytteiden partikkelien ympyrämäisyyttä ja 

pitkulamaisuutta kuvaavat partikkelimuotojakaumien mediaanien arvot on esitetty 

taulukossa V.  
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Taulukko V Jauhenäytteiden partikkelien ympyrämäisyys ja pitkulamaisuutta 

kuvaavat partikkelimuotojakaumien mediaanien arvot.  

Jauhenäyte 
Dynaaminen 

lepokulma [°] 

Ympyrämäisyys 

x50, [-] 
Pitkulamaisuus x50, [-] 

1 30.7 ± 0.8 0.90 0.25 

2 34.0 ± 0.8 0.84 0.33 

3 34.2 ± 1.1 0.88 0.29 

4 31.7 ± 0.7 0.87 0.34 

5 48.1 ± 0.5 0.88 0.25 

 

Partikkelimuotojen samankaltaisuudet voidaan nähdä myös kuvassa 26, jossa on otos 

jokaisen jauhenäytteen suurimpien partikkeleiden kuvista. Kuvista voidaan nähdä, että 

partikkelit ovat pääosin hyvin ympyrämäisiä, mutta partikkelien joukossa on myös 

muutamia pitkulamaisia partikkeleita, joita näkyy kuvissa enemmän näytteillä 2 ja 4. 

Tämä näkyy myös pitkulamaisuuden mediaanien arvossa. Laajemmat 

jauhenäytekohtaiset kuvat on esitetty liitteissä I-V. 

 

Kuva 26  Jauhenäytteiden partikkeleita kuvattuna Morphologilla. 
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Koska tutkitut jauhenäytteet ovat muodoltaan hyvin samankaltaisia, muodon ja 

liikkuvuuden välille ei testattujen näytteiden perusteella voitu tehdä luotettavaa 

korrelaatiota. Tämän takia ei myöskään jauhenäytteiden 2 ja 3 lepokulmien 

samankaltaisuutta voida selittää mitatun muototekijän avulla, joten samankaltaisuuden 

ehkä selittää jauhenäytteiden sähköiset vetovoimat, joita tässä työssä ei määritetty. 

 

8. Johtopäätökset 
 

Tässä työssä kirjallisuusosassa tarkoituksena oli selvittää partikkeliominaisuuksien 

vaikutusta kiintoaineen liikkuvuuteen sekä liikkuvuuden vaikutusta kuljetus- ja 

varastointimenetelmien valintaan sekä mitoitukseen. Työn kokeellisessa osassa 

määritettiin muutamalla jauhenäytteellä partikkelikoko- ja partikkelimuotojakaumien 

vaikutusta liikkuvuutta kuvaavaan dynaamiseen lepokulmaan.  

Työssä saatujen tulosten perusteella jauhenäytteiden liikkuvuus riippuu hyvin pitkälle 

partikkelikokojakaumasta, mikä mukailee aikaisempien tutkimusten (Zhou et al., 

2001) tuloksia. Tulosten perusteella partikkelikoon pienentyessä kiintoaineen 

liikkuvuus heikkenee. Aikaisempien tutkimusten perusteella (Zhou et al., 2001) 

suurilla partikkelikoilla, eli partikkelikoko > 1 mm, kiintoaineen liikkuvuus heikkenee 

lineaarisesti partikkelikoon pienentyessä, mutta tässä työssä huomattiin, että pienillä 

partikkelikoilla, eli partikkelikoko < 1 mm, liikkuvuuden heikkeneminen on 

käytökseltään eksponentiaalista.  

Verrattaessa partikkelikokojakauman leveyttä mitattuihin dynaamisen lepokulman 

arvoihin 30.7 °, 34.0 °, 34.2 °, 31.7 ° ja 48.1 °, huomattiin, mitä leveämpi 

partikkelikokojakauma on, heikompi on jauheen liikkuvuus. Leveä 

partikkelikokojakauma tarkoittaa muun muassa sitä, että jauhe pystyy pakkautumaan 

tiiviimmin, jolloin sen liikkuvuus heikkenee.  

Jauhenäytteiden ympyrämäisyys vaihtelee välillä 0.84-0.90 ja pitkulamaisuus vaihtelee 

välillä 0.25-0.34, jolloin ne ovat muodoltaan hyvin samankaltaisia.  Tämän takia 

muodon ja liikkuvuuden välille ei testattujen näytteiden perusteella voitu tehdä 
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luotettavaa korrelaatiota. Jauhenäytteiden muodon samankaltaisuus voi johtua siitä, 

että kaikki jauhenäytteet ovat mineraaleja. 

Jatkotutkimuksissa olisi syytä selvittää tarkemmin partikkelikokojakaumaa 

dynaamisen lepokulman funktiona pienillä partikkelikoilla. Tutkimuksissa voitaisiin 

selvittää, onko olemassa jotain kriittistä partikkelikokoa, jota pienemmillä 

partikkeleilla dynaaminen lepokulma alkaa kasvamaan eksponentiaalisesti. Lisäksi 

olisi syytä tutkia lähemmin partikkelikokojakauman leveyden vaikutusta 

liikkuvuuteen. Tämä voidaan toteuttaa näytteillä, joiden partikkelien keskikoko ja 

partikkelimuoto ovat keskenään samanlaiset, jotta voidaan eliminoida näiden 

vaikutukset mittauksiin. 

Tämän lisäksi jatkotutkimuksissa olisi syytä selvittää muotojakauman vaikutusta 

liikkuvuuteen. Tämä voitaisiin toteuttaa toistamalla tässä työssä tehdyt mittaukset 

jauhenäytteillä, jotka ovat koostumukseltaan ja partikkelikooltaan samanlaisia, mutta 

partikkelimuodossa olisi selkeitä eroavaisuuksia. Lisätutkimuksissa olisi hyvä tutkia 

myös sähköisten vetovoimien vaikutusta liikkuvuuteen, mitä tässä työssä ei määritetty.  

  



45 

 

LÄHDELUETTELO 
 

Abdullah, E. C., Geldart, D., 1998. The Use of Bulk Density Measurements as 

Flowability Indicators. [ONLINE] Powder Technology, Vol. 102. P. 151[read 

28.3.2018] 

Allen, T., 1974. Particle Size Measurement. 2nd Ed. New York: Halsted Press, a 

Division of John Wiley & Sons, Inc. S. 74, 76-77 

Al-Hashemi, H. M. B, Al-Amoudi, O. S. B., 2018. A Review on the Angle of Repose 

of Granular Materials. [ONLINE] Powder Technology, Vol. 330. p. 398 [read 

20.3.2018]  

Anon., 1997. Silo Design: Well Begun is Half Done. Powder Handling & 

Processing. Vol. 9, nro. 4. p. 326 

Brown, R. L., Richards, J. C., 1970. Principles of Powder Mechanics: Essays on the 

Packing and Flow of Powders and Bulk Solids. Pergamon Press. p. 4  

Colijn, H.,1985. Studies in Mechanical Engineering: Mechanical Conveyors for Bulk 

Solids, Volume 4. The Netherlands: Elsevier Science Publishing Company Inc. p. 

110-112, 334-335 

Coulson, J. M., Richardson, J. F., 1991. Chemical Engineering, Volume 2. 4th Ed. 

Great Britain: BPCC Wheatons Ltd, Exeter. p.1, 9-10, 14-17 

Fulchini, F., Zafar, U., Hare, C., Ghadiri, M., Tantawy, H., Ahmadian, H., Poletto, 

M., 2017. Relationship Between Surface Area Coverage of Flow-Aids and 

Flowability of Cohesive Particles. [ONLINE] Powder Technology, Vol. 322. p. 417 

[read 25.3.2018] 

Ganesan, V., Rosentrater, K. A., Muthukumarappan, K., 2008. Flowability and 

Handling Characteristics of Bulk Solids and Powders – A Review with Implications 

for DDGS. Biosystems Engineering, Vol. 101. p. 427 

Geldart, D., Abdullah, E. C., Hassanpour, A., Nwoke, L. C., Wouters, I., 2006. 

Characterization of Powder Flowability Using Measurement of Angle of Repose. 

China Particuology, Vol. 4, Nos. 3-4. p. 104 

Gotoh, K., Masuda H., Higashitani, K., 1997. Powder Technology Handbook. 2nd Ed. 

New York: MARCEL DEKKER, INC. p. 3-5, 11, 413-17, 423 

Holdich, R. G., 2002. Fundamentals of Particle Technology. The United Kingdom: 

Midland Information Technology and Publishing. p. 6, 101-103 

Jankovic, A., Sinclair, S., 2006. The Shape of Product Size Distributions in Stirred 

Mills. Minerals Engineering, Vol. 19. p. 1531 



46 

 

Kojima, T., Elliott, J. A., 2012. Incipient Flow of Two-Component Fine Powder 

Systems and Their Relationships with Bulk Density and Particle Contacts. [ONLINE] 

Powder Technology, Vol 228. p. 359 [read 26.3.2018] 

Malvern Panalytical, Mastersizer 3000: Smarter particle sizing, [ONLINE] 

https://www.malvernpanalytical.com/en/products/product-range/mastersizer-

range/mastersizer-3000 [read 26.3.2018] 

Malvern Panalytical, Morphologi G3, [ONLINE] 

https://www.malvernpanalytical.com/en/support/product-support/morphologi-

range/morphologi-g3/  [read 26.3.2018] 

Merkus, H. G., 2009. Particle Size Measurements: Fundamentals, Practice, Quality. 

p. 29-30 [ONLINE], Springer Link, [read 28.3.2018] 

Prepared by the Engineering Conference of the Conveyor Equipment Manufacturers 

Association, 1979. Belt Conveyors for Bulk Materials. 2nd ed. Boston: CBI Publishing 

Company, Inc. s. 39 

Rudus Oy, aineistopankki. [ONLINE] http://www.rudus.fi/rudus-

yrityksena/aineistopankki [read 29.3.2018] 

Rumpf, H., 1969. Particle Technology. English Ed. Great Britain. Great Britain: 

Chapman and Hall. p. 13-17 

Råde, L., Westergren, B., 2004. Mathematics Handbook for Science and Engineering. 

China: Elanders Bejing Printing Co. Ltd. p. 68 

Santomaso, A., Lazzaro, P., Canu, P., 2003. Powder Flowability and Density Ratios: 

The Impact of Granules Packing. Chemical Engineering Science, Vol. 58. 1. p. 2859-

2860 

Schulze, D., 2008. Powders and Bulk Solids: Behavior, Characterization, Storage 

and Flow. p. 23-25 [ONLINE], Springer Link, [read 26.3.2018] 

Siirtoruuvi Oy, aineistopankki, [ONLINE] 

https://www.siirtoruuvi.com/www/fi/media/ [read 29.3.2018] 

Sun, Z., Ya, N., Adams, R. C., Fang, F. S., 2010. Particle Size Specifications for 

Solid Oral Dosage Forms: A Regulatory Perspective. American Pharmaceutical 

Review. [ONLINE], https://www.americanpharmaceuticalreview.com/Featured-

Articles/36779-Particle-Size-Specifications-for-Solid-Oral-Dosage-Forms-A-

Regulatory-Perspective/ [read 26.3.2018] 

Wills, B. A., Napier-Munn, T. J., 2006. Wills’ Mineral Processing Technology. 7th 

Ed.Great Britain: Elsevier Ltd. p. 33-34 

Zhou, Y., Xu, B., Yu, A., Zulli, P., 2001. Numerical Investigation of the Angle of 

Repose of Monosized Speheres. p. 5 [ONLINE] Physical Review E, [read 21.3.2018]   

https://www.malvernpanalytical.com/en/products/product-range/mastersizer-range/mastersizer-3000
https://www.malvernpanalytical.com/en/products/product-range/mastersizer-range/mastersizer-3000
https://www.malvernpanalytical.com/en/support/product-support/morphologi-range/morphologi-g3/
https://www.malvernpanalytical.com/en/support/product-support/morphologi-range/morphologi-g3/
http://www.rudus.fi/rudus-yrityksena/aineistopankki
http://www.rudus.fi/rudus-yrityksena/aineistopankki
https://www.siirtoruuvi.com/www/fi/media/
https://www.americanpharmaceuticalreview.com/Featured-Articles/36779-Particle-Size-Specifications-for-Solid-Oral-Dosage-Forms-A-Regulatory-Perspective/
https://www.americanpharmaceuticalreview.com/Featured-Articles/36779-Particle-Size-Specifications-for-Solid-Oral-Dosage-Forms-A-Regulatory-Perspective/
https://www.americanpharmaceuticalreview.com/Featured-Articles/36779-Particle-Size-Specifications-for-Solid-Oral-Dosage-Forms-A-Regulatory-Perspective/


47 

 

LIITTEET 
 

Liite I  Jauhenäyte 1:n partikkelikuvia, s. 1 

Liite II  Jauhenäyte 2:n partikkelikuvia, s. 2 

Liite III  Jauhenäyte 3:n partikkelikuvia, s. 3 

Liite IV  Jauhenäyte 4:n partikkelikuvia, s. 4 

Liite V  Jauhenäyte 5:n partikkelikuvia, s. 5 

 

  



48 

 

LIITE I, 1(5) 

Jauhenäyte 1:n partikkelikuvia 

 

 

 

  



49 

 

LIITE II, 2(5) 

Jauhenäyte 2:n partikkelikuvia 

 

 

  



50 

 

LIITE III, 3(5) 

Jauhenäyte 3:n partikkelikuvia 

 

 

  



51 

 

LIITE IV, 4(5) 

Jauhenäyte 4:n partikkelikuvia 

 

 

 

  



52 

 

LIITE V, 5(5) 

Jauhenäyte 5:n partikkelikuvia 

 

 


