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Vaahtolasi on kevyt ja kestävä rakennusmateriaali, jota käytetään pääsääntöisesti 

maanrakennuksen kevennysaineena. Sen nykyinen lujuus on riittävä, jotta sitä voidaan 

käyttää tähän tarkoitukseen, mutta lujuuden lisääntyessä sille voisi löytyä uusia ja 

vaativampia käyttökohteita. 

Työn tarkoituksena oli selvittää eräiden aineiden vaikutusta vaahtolasin lujuuteen ja 

rakenteeseen. Uusioaines Oy valmistaa vaahtolasia kahdesta komponentista, jotka ovat 

jauhettu kierrätyslasi ja piikarbidi. Työssä käytetään Uusioaines Oy:n raaka-aineita sekä 

hyödynnetään heidän antamaa tietotaitoa vaahtolasiin liittyen. 

Työssä kokeellisessa osassa selvitettiin kaliumnitraatin, palavan kiven tuhkan ja 

kalsiumkarbonaatin vaikutusta vaahtolasin lujuuteen ja rakenteeseen. Lisättävän aineen 

massaosuus oli tutkittavissa kappaleissa noin 0,5 prosenttia. Analyyseissä lujuutta 

arvioitiin hydrauliikkapuristuskokeilla ja rakenteita tarkasteltiin SEM-kuvilla eli 

pyyhkäisyelektronimikroskoopin kuvilla. 

Puristuskokeiden perusteella lujuuden parantaminen lisättävällä komponentilla ei 

onnistunut, mutta kaliumnitraatti vaikutti vaahtoamisprosessiin siten, että se teki 

koekappaleista tasaisemmin laajentuneita ja laski lujuutta vain vähän. Lujuuden lisääminen 

hidastamalla kappaleen jäähtymistä on tehokkain vaihtoehto tällä hetkellä, joka kävi myös 

ilmi työn kokeellisessa osassa. 
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Foam glass is light weight but tough building material, which use mainly lightening 

material on excavation. Its current strength is enough for this usage but increasing the 

strength could be found more and more demanding applications.   

The purpose of this work was examining how small amount added extra ingredient effect 

to foam glass strength and structure. In this case foam glass has produced from Uusioaines 

Oy’s ingredient which are powdered recycled glass and silicon carbide, also used their 

knowledge of foam glass. 

In the experimental part of the thesis examined effect of potassium nitrate, oil shale ash 

and Calcium carbonate to foam glass strength and structure. Additional ingredient mass 

portion was about 0,5 percent. In analyzes strength estimated with hydraulic press and 

structure compared with scanning electron microscopes pictures. 

 Based on press test improving strength with additional ingredient not succeed, but 

potassium nitrate effect to foaming process in that way at it makes test object expand more 

evenly and it decrease strength only by little. Improving strength with slowing object 

cooldown is the recommended approach at the moment, which approved on experimental 

part of this work. 
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Kirjallisuus osa 

1. Johdanto 

Vaahtolasi on kierrätyslasista valmistettua kevyttä rakennusmateriaalia. Sen hyviä 

ominaisuuksia ovat muun muassa keveys 110-175 kg/m3, matala lämmönjohtokyky 0,04-

0,045 W/Km ja suhteellisen hyvä puristuslujuus 0,5-1,6 N/mm2 (Niemelä 2014). Tämän 

lisäksi vaahtolasi on vettä läpäisemätön ja höyrytiivis rakennusmateriaali. Se on yleensä 

valmistettu siten, että hienojakoiseksi jauheeksi jauhetun lasin sekaan on sekoitettu 

vaahdotusagentiksi kutsuttua komponenttia. Tätä seosta lämmitetään uunissa lasin 

sulamispisteeseen 600-900 ⁰C, jolloin myös vaahdotusagentti alkaa reagoimaan lasin 

kanssa muodostaen kaasua tai hajoaa spontaanisti kaasuksi. Tämä kaasu jää vangiksi 

lasimassan sisään muodostaen kaasukuplia, jotka lasimassan jäähtyessä jäävät 

jähmettyneeseen massaan.  

Tässä työssä tutkittiin vaahtolasin valmistusta ja sen lujuuteen vaikuttavia tekijöitä. 

Tarkoituksena oli pyrkiä parantamaan vaahtolasin lujuutta siten, ettei sen huokoisuus ja 

tiheys muuttuisi merkittävästi. Lujuuteen voidaan vaikuttaa pidentämällä massan 

jäähtymisaikaa tai mahdollisesti lisäämällä jotain kolmatta ainetta vaahdotettavaan 

seokseen.  

Työn tavoitteena oli selvittää, miten kolme lisättävää ainetta vaikuttaa vaahtolasin 

lujuuteen ja rakenteeseen. Lisättäviksi aineiksi valittiin kaliumnitraatti, palavan kiven 

poltosta syntyvä lentotuhka ja kalsiumkarbonaatti. Näiden vaikutuksia selvitettiin käyttäen 

Uusioaines Oy:n käyttämiä raaka-aineita, joita ovat pakkauslasijauhe ja piikarbidi. Yksi 

toimivaksi todettu vaihtoehto vaahtolasin lujuuden lisäämiseksi on sen 

jäähdytysolosuhteiden muuttaminen, mutta tämä jätettiin tässä työssä aiheen rajauksen 

vuoksi ulkopuolelle.  

Työn kirjallisuusosassa käsiteltiin aluksi lasia yleisesti. Tämän jälkeen tutustuttiin 

erilaisten lasityyppien raaka-aineisiin sekä näiden ominaisuuksiin ja käyttökohteisiin. 

Lisäksi kirjallisuusosassa käsiteltiin vaahtolasin yleisimmät valmistusperiaatteet sekä 

perehdyttiin tarkemmin Uusioaines Oy:n käyttämään valmistusmenetelmään. Näiden 

jälkeen esiteltiin ennestään tehtyjä tutkimuksia kestävämmän vaahtolasin valmistukseen 

liittyen, joiden pohjalta kokeellisenosan lisättävät komponentit valittiin. Kokeellisessa 

osassa selvitettiin lisättävien komponenttien vaikutuksia vaahtolasin lujuuteen sekä 
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rakenteeseen 0,5 massaprosentin osuutena. Analyysit tehtiin lujuuden osalta 

hydrauliikkapuristuskokeilla sekä rakenteen osalta SEM-kuvilla eli 

pyyhkäisyelektronimikroskoopin kuvilla. 

2. Lasi 

Lasi koostuu pääosin piin ja hapen muodostamasta verkostosta, jossa ne ovat erilaisina 

silikaattiyhdisteinä. Lasi on itseasiassa fyysinen olomuoto eikä koostumus. Sopivissa 

olosuhteissa se käyttäytyy kuin kiinteä aine, mutta toisissa kuin neste. Silikaattien ollessa 

lasitilassa, niiltä puuttuu säännöllinen kiteinen rakenne. Lasin atomit ovat samalla tavalla 

epäjärjestyksessä kuin nesteen, eikä tällöin säännöllistä kidemuotoa ole havaittavissa. 

(Kolb, Kolb 1979) 

 

Kuva 1 Rakenteellinen ero kidemuodon ja lasimuodon välillä. (Kolb, Kolb 1979) 

Lasin pääraaka-aine on kvartsi eli piidioksidi (SiO2). Sen sulamispiste on 1722 ⁰C (CRC 

handbook of chemistry and physics. 2015). Tässä lämpötilassa sulate on liian jäykkää 

muovailtavaksi, joten kvartsiin lisätään natriumkarbonaattia (Na2CO3) eli soodaa 

sulamislämpötilan laskemiseksi noin 900 ⁰C:n ja viskositeetin pienentämiseksi. Näiden 

johdosta sulate on helpompaa käsitellä ja muovailla. (Kolb, Kolb 1979) 

Soodan ja kvartsin seosta kuumennettaessa hiilidioksidi (CO2) vapautuu karbonaatista, 

jolloin natriumoksidi (Na2O) yhdistyy piidioksidin (SiO2) kanssa muodostaen 

natriumsilikaattia (Na2SiO3). Natriumsilikaatti käyttäytyy kuin lasi, mutta sen huono 

ominaisuus on dissosioituminen (Na+) ja (SiO3
-2) ioneiksi veteen. Jotta lasista tulisi veteen 
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liukenematon, kvartsi ja sooda seokseen lisätään kalkkia eli kalsiumoksidia (CaO). Tämän 

tehtävä on tiukentaa silikaatin rakennetta, jolloin lasista tulee vedenkestävää. Kalkki 

lisätään yleensä kalsiumkarbonaattina (CaCO3), josta kuumentuessa noin 1000 ⁰C irtoaa 

hiilidioksidi, jättäen jäljelle kalsiumoksidin. (Kolb, Kolb 1979) 

2.1 Erilaiset lasit, niiden raaka-aineet ja käyttökohteet 

Eri tyyppisiä laseja on nykyisin lähemmäs tuhat. Nämä voidaan jakaa karkeasti kuuteen eri 

päätyyppiin, joita ovat: soodalasi, soodakalkkilasi, borosilikaattilasi, alumiinisilikaattilasi, 

lyijylasi ja korkean silikaatti pitoisuuden lasi. Näistä soodalasi eli sooda-silikaattilasi 

valmistetaan nimensä mukaan piidioksidista ja soodasta. Sen koostumus voi vaihdella 

SiO2:Na2O suhteeltaan 1,6 - 3,7 välillä.  

Sooda-kalkki-silikaattilasi koostuu nimensä mukaan näistä kolmesta raaka-aineesta. Se on 

eniten käytetty lasi maailmassa, koska se on halvin valmistuskustannuksiltaan ja helppoa 

työstää. Lisäksi se on kestävä ja sopii monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Sitä käytetään 

laajasti hehkulampuista pulloihin ja ikkunoihin. Sen kemiallisen suhteen optimin osoitti jo 

vuonna 1830 ranskalainen kemisti Dumas, jonka mukaan parhaan lasin molaarinen 

koostumus on Na2O . CaO . 6SiO2. Eli kuusi kappaletta SiO2 molekyyliä kutakin Na2O ja 

CaO molekyyliä kohden. Tähän suhteeseen pääosin perustuu nykyaikaisenlasin koostumus, 

joka yleensä massaosuuksien mukaan on 72 % silikaatteja, 15 % soodaa ja 10 % kalkkia 

sekä lisäksi noin 3 % muita oksideja. Soodakalkkilasilla on myös heikkouksia, kuten 

esimerkiksi se liukenee veteen muutaman ppm. Tämän vuoksi sen käyttäminen tarkoissa 

kemiallisissa analyyseissä ei ole suotavaa. Lisäksi sillä on suhteellisen suuret 

lämpölaajenemisominaisuudet, jonka vuoksi se on halkeamisaltis nopeiden 

lämpötilavaihteluiden yhteydessä. (Kolb, Kolb 1979) 

Borosilikaattilasi eli PYREX lasi sisältää noin 12% booritrioksidia (B2O3) kalsiumoksidin 

sijasta. Se kehitettiin 1900 luvun alussa tavoitteena tehdä lasia, joka kestäisi paremmin 

kemikaaleja ja lämpötilanvaihteluita. Se on dominoinut siitä lähtien laboratorion lasi 

instrumenttien materiaalina ja sitä käytetään myös kotitalouksissa esimerkiksi uunivuokien 

materiaalina. (Kolb, Kolb 1979) 

Alumiinisilikaattilasi sisältää 5% tai enemmän alumiinioksidia (AlO3). Alumiinioksidin 

lisääminen vaikeuttaa lasin sulattamista siten, että se nostaa seoksen sulamispisteen noin 

1650 ⁰C. Alumiinioksidin lisääminen vaikuttaa positiivisesti lasin kemikaalien kestoon ja 
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viskoottisiin ominaisuuksiin tehden siitä joustavampaa. Tätä käytetään hellan päällisissä ja 

lasikuituna. Lasikuitu on kuitenkin suuren pinta-alan vuoksi altis hydrolyysille, mutta 

alumiinioksidi lisää merkittävästi sen resistanssia.  (Kolb, Kolb 1979) 

Lyijylasi sisältää nimensä mukaan lyijyä lyijyoksidin (PbO) muodossa, jolla korvataan 

kalsiumoksidi. Lyijylasi on helpompi sulattaa, mutta kalliimpi raaka-aineiltaan. Sillä on 

myös lukuisia hyviä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi hyvin suuret valon heijastumis- ja 

dispersio-ominaisuudet. Nämä antavat sille hyvät optiset ominaisuudet ja saavat sen 

sädehtimään. Toisaalta mitä suurempi on lasin lyijy pitoisuus, sitä suurempi on sen tiheys. 

Tällöin se on myös pehmeämpää ja helpompaa muotoilla, kaivertaa ja kiillottaa.  Näiden 

ominaisuuksien vuoksi lyijylasia käytetään optisissa linsseissä, kristalli- sekä koriste-

esineissä. Lyijylasin korkean elektronisen resistanssin vuoksi, sitä käytetään kuvaputkien 

lasina, koska elektronit kiinnittyvät lyijylasiin hyvin. (Kolb, Kolb 1979) 

Korkean piidioksidin laseja on kolme päätyyppiä: fuusioitu kvartsi, fuusioitu silikaatti ja 

96% silikaattia sisältävä VYCOR® lasi. Näiden termiset ominaisuudet, kuten 

lämpölaajeneminen, äkillisen lämpötilan vaihtelun kesto ja kemikaalien sietokyky ovat 

äärimmäisen hyviä. Esimerkiksi VYCOR® lasista valmistettu kappale voidaan lämmittää 

tulipunaiseksi ja upottaa tämän jälkeen jäähauteeseen, eikä se halkea.  VYCOR® lasi on 

myös halvempaa kuin fuusioitu kvartsi. Fuusioitu kvartsi on valmistettu sulattamalla 

kvartsia tyhjiössä noin 1900 ⁰C lämpötilassa. Sulatus tehdään tyhjiössä, jotta ilmakuplat 

saataisiin pois sulasta massasta. Sulatteella on hyvin suuri viskositeetti, joten sen 

muovailtavuus on hyvin heikkoa, eikä siitä pystytä valmistamaan muuta, kuin hyvin 

yksinkertaisia esineitä, kuten upokkaita. VYCOR® lasin muovailtavuus on huomattavasti 

parempi, jolloin siitä voidaan valmistaa monimutkaisempia esineitä. Fuusioimalla 

silikaatteja piitetrakloridista (SiCl4) liekkihydrolyysin avulla, sulate voidaan asettaa 

suoraan muottiin. Näin on valmistettu esimerkiksi teleskoopin peilejä, jotka omaavat hyvin 

pienen lämpölaajenemisominaiskertoimen. (Kolb, Kolb 1979) 

2.2 Kierrätyslasi 

Kierrätyslasi on nimensä mukaan kierrätettyä lasia, joka sisältää lukuisia eri lasityyppejä. 

Kierrätyslaitoksilla kierrätyslasista voidaan erottaa pääsääntöisesti lyijylasi ja roskat pois, 

jolloin jäljelle jää jatkojalostukseen sopivaa lasiseosta. Uusioaines Oy käyttää vaahtolasin 

valmistukseen murskattua pakkauslasia eli esimerkiksi kierrätettyjä säilykepurkkeja. Tämä 
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lasi tuodaan tehtaalle valmiiksi puhdistettuna ja karkeasti murskattuna noin 5 mm jakeeksi. 

Murskaa tuodaan sekä kotimaan kierrätyskeskuksista että ulkomailta saakka ja se 

varastoidaan pääosin piha-alueelle kasoiksi (Jääskeläinen 2018). 

3. Vaahtolasi 

Vaahtolasi on kierrätyslasista valmistettua kevyttä rakennusmateriaalia. Vaahtolasi sisältää 

tilavuudestaan suuren osan pieniä kaasukuplia. Nämä kuplat ovat jakautuneet tasaisesti 

erilleen toisistaan siten, että niitä erottavat vain hyvin ohuet lasiseinämät. (Steiner 2006) 

Sen hyviä ominaisuuksia ovat muun muassa keveys 110-175 kg/m3, matala 

lämmönjohtokyky 0,04-0,045 W/Km ja suhteellisen hyvä puristuslujuus 0,5-1,6 N/mm2 

(Niemelä 2014). Lisäksi se on palamaton, veden ja höyryn pitävää sekä resistentti 

mikrobeille ja tuholaisille. Nämä vaahtolasin ominaisuudet ovat rakennustekniseltä 

kannalta katsottuna ylivoimaiset verrattuna vaikkapa lasivillaan tai styroksiin. (Steiner 

2006) 

Vaahtolasin voi ajatella koostuvan kahdesta osasta, joita ovat oksidit ja rakenteelliset 

yhdisteet. Oksideja ovat yksittäiset SiO2 ja Na2O oksidit, jotka muodostavat sitovia 

rajakerroksia kristallien välille. Rakenteelliset osaset ovat kristalleja, jotka muodostuvat 

oksidien yhteen liittymistä. Näitä kristalleja ovat muun muassa 3Na2O
.8SiO2, 

3Na2O
.2SiO2, 2Na2O

.SiO2, Na2O2.SiO2 ja Na2O
.SiO2. Nämä kompleksit kristallisoituvat 

pienemmässä lämpötilassa kuin lasisulate. (Steiner 2006) 

 

3.1 Vaahtolasin valmistuksen periaatteet 

Vaahtolasin valmistukseen käytetään pääsääntöisesti kierrätyslasia, joka jauhetaan 

hienojakoiseksi jauheeksi. Nämä pienet lasipartikkelit sulatetaan eli sintrataan toisiinsa 

kiinni sulamislämpötilassaan 600-900 ⁰C. Jauhetun lasin sekaan on lisätty 

vaahdotusagenttia, jonka tarkoituksena on tuottaa kaasua hajoamis- tai hapettumisreaktion 

kautta. (Vancea, Lazău 2014) Vaahdotusagentti partikkelit ovat huomattavasti pienempiä 

(noin 2 mikrometriä), kuin lasipartikkelit (noin 20 mikrometriä), jolloin ne jäävät isompien 

lasipartikkelien välissä oleviin koloihin, kuten oheisessa kuvassa 2 on esitetty. 

Vaahdotusagentin jäädessä jumiin yhteen sulaneiden lasipartikkeleiden väliin, alkaa sinne 

muodostumaan kupla sen kaasuntuotannon seurauksena. Vaahtolasissa näitä kuplia on 
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vierivieressä useita siten, että ne erottuvat toisistaan vain ohuilla lasiseinämillä. (Niemelä 

2014) 

 

Kuva 2 Murskattujen lasipartikkeleitten ja vaahdotusagentin reagointi sintrauksessa 

lämpötilan ollessa yli kaasuuntumislämpötilan. (Steiner 2006, 120.) 

Yleisin käytetty vaahdotus agentti on piikarbidi (SiC), joka antaa hyvän kontrollin 

prosessiin ja tuottaa tasalaatuisia kaasukuplia tasaisesti lasimassaan. Piikarbidin hinta 

aiheuttaa raaka-ainekustannuksista suuren osan, jolloin vaahtolasin hinta nousee muita 

tavanomaisia rakennusmateriaaleja kalliimmaksi. Halvempi vaihtoehto vaahdotusagentiksi 

on hiili, jonka käytettyimpiä muotoja ovat puhdashiili kauppanimeltään ”carbon black” ja 

grafiitti. Muita vaihtoehtoja ovat kalsiumkarbonaatti kalkkikivenä, kalsiumsulfaatti 

kipsinä, natriumkarbonaatti eli sooda sekä lentotuhka kuten palavan kiven tuhka. (Vancea, 

Lazău 2014) 

Hiili vaahdotusagenttina mahdollistaa alhaisemman sintrauslämpötilan 600-700 ⁰C kuin 

piikarbidi 800-900 ⁰C, mutta etuna piikarbidin käytössä vaahdotusagenttina on sen 

tuottama tasaisempi laatu ja helpompi kontrolloitavuus. (Niemelä 2014) 

3.2 Vaahtolasin teollinen valmistaminen 

Vaahtolasia voidaan valmistaa pääasiassa neljällä erilaisella menetelmällä. Näistä 

ensimmäisessä sulaan ja matalan viskositeetin omaavaan lasimassaan johdetaan 

kaasukuplia, jotka jäävät vangiksi seoksen sisälle. Toisessa menetelmässä sulan ja matalan 

viskositeetin omaavavasta lasimassasta vapautuvat kaasut saadaan laajenemaan alipaineen 

avulla. Kolmannessa menetelmässä sulaan lasimassaan lisätään vaahdotusagentti, joka 

tuottaa kaasua hajoamalla tai kemiallisen reaktion vaikutuksesta. Neljännessä 

menetelmässä jauhetun lasin sekaan sekoitetaan vaahdotusagentti. Tätä seosta 
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kuumennetaan myöhemmin uunissa, jolloin lasipartikkelit sulavat toisiinsa 

vaahdotusagentin samalla vapauttaessa kaasua seokseen. (Steiner 2006)  

3.2.1 Vaahtolasin valmistus Uusioaines Oy:ssä 

Uusioaines Oy käyttää edellä mainituista neljättä menetelmää. Heidän vaahtolasi 

valmistetaan sekoittamalla noin 1 massaprosentti piikarbidia hienonnetun pakkauslasin 

sekaan.  Pakkauslasi saapuu tehtaalle murskattuna ja se varastoidaan piha-alueelle kasoiksi. 

Ennen hienonnusta lasi kuivataan, jonka jälkeen se hienonnetaan kuulamyllyllä noin 20 μm 

d50 jauheeksi. Kuulamyllyn jälkeen jauhettu lasi luokitellaan paineilmakäyttöisellä 

pyörivällä erottajalla, joka päästää oikeankokoiset partikkelit läpi ja liian suuret palaavat 

kuulamyllyyn. Jauhettu lasi varastoidaan välisiiloon. (Jääskeläinen 2018) 

Välisiilosta jauhettulasi imetään alipaineella mikseriin. Mikseriin lisätään myös piikarbidi-

jauhe, joka sekoitetaan lasijauheen kanssa tasaiseksi seokseksi. Mikseristä seos lasketaan 

tasaiseksi noin sentin paksuiseksi kerrokseksi lasikuitukankaan päälle, jonka tarkoituksena 

on estää vaahtolasin tarttuminen teräksiseen liukuhihnaan kiinni. Liukuhihna vie seoksen 

uunin läpi, jonka lämpötilaprofiilina on 530 -900 ⁰C. Massan läpimenoaika uunista on noin 

30 min. Uunin jälkeen vaahtolasi jäähdytetään huoneenlämmössä. Äkillinen lämpötilaero 

aiheuttaa vaahtolasilevyn halkeamisen pienemmiksi palasiksi. (Jääskeläinen 2018)  

 

Kuva 3 Prosessikaavio vaahtolasinvalmistuksesta Uusioaines Oy:ssä, johon on 

merkitty lasijauheen ja piikarbidin määrät massaprosentteina. 
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3.2.2 Jäähdytyksen vaikutus vaahtolasinlujuuteen 

Lämpöshokki vaahtolasin tullessa uunista pihalle, aiheuttaa sen äkillisen kutistumisen. 

Kutistumisesta seuraa halkeaminen, mikä johtuu siitä, että vaahtolasin ulkopinta jäähtyy 

nopeammin kuin sisäosa, johtuen vaahtolasin pienestä lämmönjohtavuudesta, jolloin se 

kutistuu sisätilaa nopeammin aiheuttaen samalla halkeamisen. 

Vaahdon sisällä olevien kiteiden lämpölaajenemiskerroin on eri kuin muun lasimassan, 

joten ne aiheuttavat massan murtumisen ja oletettavasti myös silmällä havaitsemattomia 

mikrohalkeamia. (Steiner 2006) 

Jos vaahtolasipartikkelin annetaan jäähtyä hitaasti se ei halkeakaan, koska tällöin ulko- ja 

sisälämpötilan ero pääsee tasoittumaan ja näin vaahtolasimassan kutistuminen on saman 

aikaista. Jäähdytyksellä aikaansaatu vaahtolasin pilkkominen aiheuttaa mikrohalkeamia, 

joka puolelle vaahtolasia. Nämä mikrohalkeamat heikentävät sitä.  

3.3 Vaahtolasin käyttökohteet 

Vaahtolasia käytetään Suomessa pääasiassa maarakennuksen kevennysmateriaalina. Sitä 

voidaan myös hyödyntää maarakennuksessa routa- ja lämpöeristyksessä sekä 

kuivauskerroksina. Vaahtolasin ja maa-aineksen väliin täytyy asettaa suojakangas johtuen 

siitä, että vaahtolasi luokitellaan teolliseksi rakennustuotteeksi, jonka vuoksi se ei saa 

sekoittua muun luonnonmateriaalin kanssa. Rakennushankkeissa täytyy myös huomioida 

vaahtolasin tiivistyvyys, joka on 10-15 prosenttia riippuen käyttökohteesta. Tiivistäminen 

suoritetaan rakennustyömaalla pääasiassa tärylevyillä. (Kyllönen 2013) 

Owensa corning® yrityksen valmistamaa FOAMGLAS® vaahtolasi on valmistettu käyttäen 

hiiltä vaahdotusagenttina. Yritys valmistaa suuria paloja vaahtolasia, josta lopputuote 

leikataan tarvittavaan muotoonsa levyksi tai putken päälle sopiviksi kappaleiksi. Heidän 

vaahtolasia käytetään rakennusten kosteus- ja lämpöeristeinä seinä- ja lattiarakentamisessa. 

Teollisuuden puolella sitä käytetään putkien ja säiliöiden eristämiseen kosteutta, 

kuumuutta ja kylmyyttä vastaan. (Niemelä 2014) 
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4. Ennestään tutkittuja vaahtolasin valmistusmenetelmiä 

Tässä kappaleessa esitellään ennestään tutkittuja tutkimuksia liittyen vaahtolasin 

kestävyyden lisäämiseen sekä teollisuuden jätevirtojen uudella tavalla hyödyntämiseen. 

Kussakin kappaleessa esitellään pääpiirteittäin koeolosuhteet sekä käytetyt 

mittausmenetelmät, joiden pohjalta kokeellinen osa on suunniteltu ja toteutettu. 

4.1 Kestävän vaahtolasin valmistaminen katodisädeputkista  

Katodisädeputket sisältävät paljon lyijyoksidia. Tämän osuus lasista on tavallisesti 20-30 

%. Guon tutkimuksessa lyijyoksidin korkeaa määrää pyrittiin hyödyntämään vaahtolasin 

lujittajana luoden hyvin kestävää vaahtolasia. Sitä voisi käyttää esimerkiksi rakennusten 

suojaamiseen räjähdyksiä vastaan eli absorboimaan räjähdyksen paineaallon. (Guo 2010) 

Kokeen näytteet sisälsivät katodisädeputkista murskattua lasia 93-99 painoprosenttia sekä 

piikarbidia (SiC) vaahdotusagenttina 1,3,5 ja 7 painoprosenttia. Näytteet asetettiin 

teräksestä valmistettuihin muotteihin. Niitä lämmitetiin 30 min 750-850 ⁰C uunissa ja 

lämpötilaa kasvatettiin 50 ⁰C lämmityksen aikana. (Guo 2010) 

Kokeen aikana lämpöenergioita mitattiin WCT-2C laitteella. Näytteet leikattiin sopiviksi 

kappaleiksi vääntö- sekä puristuslujuusmittauksiin PT-1036PC laitteella. Palat olivat 

kooltaan 45 x 4 x 3 mm vääntölujuuteen, sekä 12,5 x 5 x 5 mm puristuskokeeseen. 

Vääntölujuus testattiin 20 mm jännevälillä käyttäen kolmipisteväännätystä ja 

puristuslujuus testattiin 2 mm/min nopeudella. (Guo 2010) 

 

Kuva 4 Vaahdotusagentin määrän vaikutus mekaaniseen kestävyyteen, sekä 

lämpömuutoksen käyrä 1% ja 5% vaahdotusagentin määrillä. (Guo 2010) 
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Kuvasta 4 voi huomata, että seos absorboi eniten lämpöenergiaa 780 ⁰C lämpötilassa. 

Tässä lämpötilassa seoksen viskositeetti pienenee riittävästi, jotta lyijyoksidi ja piikarbidi 

pääsevät reagoimaan helpommin keskenään, tällöin myös reaktion intensiteetti voimistuu. 

(Guo 2010) 

Vaahdotus prosessissa tapahtui seuraavat reaktiot: 

 

 

 

Näistä reaktioista 1 ja 2 tuottivat hiilidioksidikaasua, joka aiheutti vaahtolasiin kuplia. 

Reaktio 3 tuotti Pb3O4 kiteitä, jotka vahvistavat vaahtolasin rakennetta merkittävästi. 

Näiden lisäksi vaahtolasi sisälsi Al6Si2O13 kiteitä, jotka myös lisäävät kestävyyttä. Nämä 

lisäsivät kestävyyttä siten, että ne estävät mekaanisen rasituksen aiheuttamien 

mikrohalkeamien muodostumisen rakenteeseen. Voi myös olla, että reagoimaton piikarbidi 

aiheutti kestävyyden lisääntymisen, mikä selittäisi kuvan 4 kestävyyden kasvun yli 5 

painoprosentin pitoisuuksilla. (Guo 2010) 

4.2 Kalsiumkarbonaatin vaikutus vaahtolasin vaahdotusprosessiin 

König:n tutkimuksessa selvitettiin kalsiumkarbonaatin sopivuutta vaahdotusagentiksi 

käytettäessä katodisädeputkista jauhettua lasia. Tulokseksi saatiin, että kalsiumkarbonaatin 

suuren kaasuntuotannon vuoksi kuplien väliset seinät särkyvät ja rakenteesta tulee 

avonainen ja epähomogeeninen. Tuloksiksi saatiin myös, että optimi sintrausaika 4 

painoprosentin seokselle olisi viisi minuuttia lämpötilassa 785 ⁰C. Näissä olosuhteissa 

saavutettiin vähiten avoimia kuplia vaahtolasissa. (König 2014)  

Bo Chen:n kokeessa valmistettiin vaahtolasia, jonka lentotuhka massaosuus oli 50-70 %. 

Vaahdotusagenttina kokeessa käytetiin CaCO3 ja Na2HPO4 käytettiin vaahtoamisen 

stabilisoijana. Kalsiumkarbonaatti hajoaa 800-850 ⁰C lämpötilassa tuottaen hiilidioksidia, 

joka jää kupliksi sulaan lasimassaan. Na2HPO4 tehtävä oli jakaa kuplat tasaisesti 

lasimassaan. Na2B4O7 toimi joustavuusagenttina alentaen seoksen pehmentymislämpötilaa 

ja tehden sen käyttäytymisestä lähes lasin kaltaista. Kokeessa käytetyt seokset löytyvät 

oheisesta taulukosta I. (Chen 2012) 

4PbO + SiC → 4Pb + SiO2 + CO2 ↑  (1) 

2O2 + SiC → SiO2 + CO2 ↑   (2) 

2O2 + 3Pb → Pb3O4   (3) 
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Taulukko I Chen:n kokeiden seokset massaprosentteina. (Chen 2012) 

Koe nro. Lentotuhka, w% Na2B4O7, w% CaCO3, w% NaHPO4, w% 

1 50 37,5 12,5 5 

2 60 30 10 5 

3 70 22,5 7,5 5 

Näytteet puristetiin 15 MPa paineella 1 min ajan pyöreiksi levyiksi, joiden halkaisija oli 20 

mm. Tämän jälkeen ne sintrattiin sähköuunissa, jonka lämpötila oli 800 ⁰C. Sintrausaika oli 

yksi tunti ja näytteet jäähdytettiin lämmityksen jälkeen hitaasti samassa uunissa. (Chen 

2012) 

Kokeiden näytteiden tiheydet järjestyksessä olivat 0,591; 0,715 ja 0,876 g/cm3, sekä 

painekestävyydet 3,95; 2,93 ja 2,09 MPa. Alentuneen mekaanisenkestävyyden syynä oli 

lentotuhkan määrän lisääntyminen, sillä tällöin pehmentymislämpötila laski alle 800 ⁰C. 

Tällöin seoksesta tuli enemmän nestemäisen muodon kaltainen, jolloin myös rakenteelliset 

ominaisuudet huononevat. (Chen 2012) 

 

Kuva 5 SEM-mikroskoopin kuvat 50 kertaisella suurennoksella kokeista 1 (a), 2 (b) 

ja 3 (c). (Chen 2012) 

Kalsiumkarbonaatin hajotessa ja tuottaessa hiilidioksidia muodostui pieniä kaasukuplia. 

CO2:n muodostuminen korreloi suoraan kalsiumkarbonaatin määrään ja tätä kautta kuplien 

määrään, joka on huomattavissa kuvassa 5. Nämä kuplat pyrkivät kuitenkin yhdistymään 

isommiksi kupliksi. Kokeessa 3 korkea lentotuhkamäärä vaikutti luultavasti poreiden 

tasaisempaan muodostumiseen ja jakautumiseen, johtuen alentuneesta 

sintraantumislämpötilasta ja viskositeetista. (Chen 2012) 
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4.3 KNO3 vaikutus mikrorakenteeseen piikarbidin vaahdotusagenttina 

Wangin tekemässä tutkimuksessa tutkittiin kaliumnitraatin eli KNO3:n lisäämistä jauhetun 

lasin ja piikarbidin seokseen. käytetyn lasin sulamispiste oli 570 ⁰C ja optimi sintraus 

lämpötila 750 ⁰C, mutta se on huomattavasti piikarbidin reagoimislämpötilaa 900 ⁰C 

matalampi. Näyteseoksina olivat lasijauhe, sekä 0,5 painoprosenttia SiC:tä ja lisäksi KNO3 

0, 0,5, 1 ja 2,5 painoprosenttia. Näytteitä lämmitetiin sähköuunissa 20 min ajan ja ne 

jäähdytettiin huoneenlämmössä. Lisäksi tutkittiin sintraus lämpötilan vaikutusta, joten 

kokeet suoritettiin 900 ⁰C, 925 ⁰C ja 950 ⁰C lämpötiloissa kullakin seoksella. Kustakin 

koeseoksesta ja lämpötilasta suoritetiin viisi mittausta ja näistä otettiin keskiarvo, joista 

muodostettiin oheinen kuvaaja 6. (Wang 2016) 

 

Kuva 6 KNO3:n lisäyksen vaikutus vaahtolasin tiheyteen 0,5 % piikarbidin määrällä 

eri sintraus lämpötiloissa. (Wang 2016) 

KNO3:n lisääminen aiheuttaa siis huomattavan tiheyden vähenemisen, joka selittyy hapen 

vapautumisella KNO3:n hajoamisreaktiossa, joka kiihdyttää vaahtoamisprosessia. 

Kuitenkin vaikutus hidastuu määrää lisättäessä yhdestä painoprosentista eteenpäin.  
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Kuva 7 SEM-kuvia 925 ⁰C lämpötilassa sitratuista näytteistä eri KNO3 

massaprosenteilla: a) 0%, b) 0,5 %, c) 1,0 %, d) 2,0 % ja e) 5,0 %. (Wang 

2016) 

KNO3:n lisäyksellä on myös vaikutusta mikrorakenteeseen. Sen lisääminen vähentää 

pienten kuplien määrää isompien kuplien välissä ja ohentaa seiniä luoden samalla isompia 

kupli, jolloin tiheys siis laskee. Tämä selittyy reaktion kinetiikalla, sillä ilman KNO3:n 

lisäämistä piikarbidin ja vapaan hapen reaktio ei ole täydellinen. Piikarbidi ei toimi 

kunnolla, jos sintraus aika ei riitä sen reagoimiseen ilman hapen kanssa, jonka täytyisi 

absorboitua vaahtolasimassaan reagoidakseen tämän kanssa. Siispä KNO3:n vapauttaman 

lisähapen ansiosta piikarbidin täydellinen hapettuminen on mahdollista lyhyemmässä 

ajassa. Toisaalta kuplien suurentuessa ja näiden yhdistyessä vaahtolasin kestävyys voi 

heikentyä. (Wang 2016) 

Toinen hyvä puoli KNO3:n lisäämisestä on sen hajoamisreaktiossa tuleva kaliumoksidi 

(K2O). Tämä kykenee muokkaamaan lasiverkkoa rikkomalla Si-O sidoksia, luoden 

aukinaisia happisiltoja. Tuhotessaan jatkuvia silikaattirakenteita lasin sulamispiste laskee. 

Näin ollen voidaan siis tehdä suhteellisen vakaata vaahtolasia korkealla viskositeetilla 

alemmassa lämpötilassa. KNO3 auttaa myös kvartsin ja muiden kristallimuotojen 

hajoamisen ja sitoutumisen lasiin, jolloin lasin viskositeetti vähenee, joka edesauttaa 

kuplien jakautumisessa. (Wang 2016) 

Voisi siis olla, että KNO3:n lisääminen alle prosentin massaosuutena auttaisi vaahtolasin 

lujuuteen vähentämällä erillisiä kristalleja vaahtolasin seassa. Nämä kristallit eivät siis 
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aiheuttaisi mikrohalkeamia lasissa. Toinen positiivinen puoli pienen määrän lisäyksellä 

olisi vaahtoutumisen paraneminen seoksen keskiosassa, jossa piikarbidi ei pääse 

kosketuksiin ilman kanssa. Lisähapen saaminen tähän osaan olisi siis hyödyllistä prosessin 

kannalta. Vaahtoamisprosessin kuplien homogenisoituminen olisi myös hyödyksi 

tuotettaessa tasalaatuisempaa vaahtolasia. Seinämien ohenemista tapahtuisi myös, mutta 

pienimäärä ei luultavasti ohentaisi niitä merkittävästi. 

 4.4 Luujauhe vaahdotusagenttina 

Amber lasi on ruskeaa lasia, joka sisältää hiiltä ja hieman myös rautaoksidia 

värintuottamiseksi.  Gongin tekemässä tutkimuksessa käytettiin raaka-aineena amber lasia. 

Vaahtolasi pyrittiin sintraamaan nopeasti, jolloin pienennettiin prosessin energiankulutusta 

ja samanaikaisesti lisäämään vaahtolasin kestävyyttä. Lisäksi tutkimuksessa oli tarkoitus 

käyttää vain jätemateriaalia vaahdotus agenttina. Gongin kokeessa käytetiin 

vaahdotusagenttina puhdistetuista ja murskatuista porsaanluista valmistettua luujauhetta. 

Luujauhe oli valittu tutkittavaksi vaahdotusagentiksi, sillä sen raaka-ainetta eli luita ei 

kierrätetä juuri lainkaan. Hyväpuoli luujauheen käyttöön vaahdotusagenttina on myös se, 

että tällöin tuoteta voisi markkinoida ekologisena tai vihreänä, koska sen valmistukseen on 

käytetty biopohjaisia materiaaleja. Kierrätyslasin ja kierrätettyjen teurasjätteiden 

yhdistäminen toisi uusia markkinointimahdollisuuksia, täysin kierrätysmateriaaleista 

valmistetulle vaahtolasille. (Gong 2016) 

Gongin kokeessa lasimurskaan sekoitettiin luujauhoa painoprosenteissa 3, 5, 7 ja 20. Nämä 

seokset puristettiin pelleteiksi 30 MPa:n paineella ruostumattomaan teräsastiaan (d 13 

mm). Pelletit lämmitetiin 850 ⁰C sähköuunissa 600 sekunnin ajan, jonka jälkeen ne 

jäähtyivät tunnin uunissa. (Gong 2016) 

Gongin kokeiden huokoisuudet olivat järjestyksessä 24,4 ± 1,2%, 44,8 ± 1,4%, 47,8 ± 

1,4% ja 59,0 ± 1,5%. Joustolujuudet olivat 29,69 ± 3,23, 22,62 ± 1,67, 22,89 ± 2,20 ja 

16,71 ± 1,73 MPa. Tulosten perusteella siis voidaan todeta, että koe onnistui, sillä lujuudet 

ovat huippuluokkaa vaahtolasille. Koe osoittaa myös, että käyttäen luujauhoa voitaisiin 

pienentää raaka-ainekustannuksia ja energiankulutusta nopeammalla sintrausajalla. (Gong 

2016)  
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Kokeellinen osa 

5. Mittauslaiteisto 

Oheisen kuvan 8 hydrauliikkapuristimella mitattiin tuotettujen vaahtolasinäytteiden 

puristuskestävyyttä. Puristimen maksimi puristusvoima oli 10 tonnia. Jotta puristusvoima 

saataisiin jakautumaan tasaisesti vaahtolasikappaleeseen, asetettiin mustien metalli levyjen 

ja kappaleen väliin vanerilevyn palaset sekä käsipyyhepaperit. Papereiden pääasiallinen 

tarkoitus oli näytteen talteen ottamisen helpottaminen, sillä murskattu näyte pysyy sen 

päällä hyvin eikä vanerilevyt tai puristin likaannu. Puristimeen mahdollisesti jääneet 

muruset olisivat voineet aiheuttaa paineen jakautumisen pistemäisesti, jolloin kappale olisi 

haljennut ennenaikaisesti. 

 

Kuva 8 Hydrauliikkapuristin sekä mittauksissa käytetty vanerilevyn ja 

käsipyyhepaperin kombinaatio vaahtolasipalasen molemmin puolin.  

SEM eli pyyhkäisyelektronimikroskooppi valittiin toiseksi analyysi välineeksi, koska sillä 

voitiin analysoida vaahtolasin mikrorakennetta tarkemmin. Sillä pyrittiin tarkastelemaan 

tehtyjen vaahtolasinäytteiden suurempien kuplien ja niiden välissä olleiden pienempien 

kuplien suhdetta kussakin koesarjassa. Samalla myös tarkkailtiin, onko näytteissä 

havaittavissa epähomogeenisiä rakenteita, kuten piikkejä.  
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XRD-spektri eli röntgendispersiospektri valikoitui kolmanneksi analyysilaitteeksi siksi, 

että sen spektristä näki mahdollisten kiteiden muodostumisen vaahtolasiin, sekä muutokset 

lähtöaineissa molekyylitasolla ja mahdollisen reagoimattoman piikarbidin jäämisen 

lopputuotteeseen. 

Sintrausuuni oli malliltaan Nabertherm D-2804. Se valikoitui käyttöön nopean 

lämpenemiskyvyn vuoksi, mikä mahdollisti lämpötilaprofiilin luomisen vaahtolasin 

sintrauksen ajaksi. Lasin ja siihen lisättävien piikarbidin ja kolmannen komponentin 

sekoittaminen toisiinsa hoidetiin näytepulloa ravistamalla. 

6. Kokeet 

Kokeet-osiossa käsitellään työn kokeellista osaa kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen 

sisältää menetelmien ja mittauslaitteiston testausta sekä työhön soveltuvien menetelmien 

löytymistä alustavienkokeiden avulla. Toisessa osassa käsitellään kokeellisenosan 

toteutusta ja visuaalista arviointia. Kokeissa käytettiin Uusioaines Oy:n käyttämiä raaka-

aineita piikarbidin ja lasijauheen osalta, joiden partikkelikoot halkaisijaltaan olivat 2 μm 

d50 ja 20 μm d50.  

6.1 Alustatavat kokeet 

Alustavissa kokeissa 1-4 pyrittiin selvittämään uunin ja laitteistojen sekä menetelmien 

soveltuvuus vaahtolasin valmistukseen. Näissä kokeissa alustana käytettiin keraamista 

verkkoa. Alustavien kokeiden 1-2 näytteet laitettiin uuniin, jonka lämpötila oli 530 ⁰C. Heti 

uunin sulkemisen jälkeen käynnistettiin kello sekä uuni asetettiin lämpenemään 750 ⁰C. 

Molemmissa kokeissa tämä lämpötila saavutettiin noin 10 minuutin kohdalla, jossa sen 

annettiin olla 20 minuuttiin asti, jolloin uuni säädettiin lämpenemään 900 ⁰C. Tämän 

lämpötilan uuni saavutti 28 min kohdalla ja näyte otettiin pois 30 minuutin kuluttua uuniin 

laittamisesta. 

Alustavassa kokeessa 3 käytettiin samaa 530 ⁰C alkulämpötilaa, mutta uuni säädettiin 

lämpenemään 700 ⁰C asteeseen saavuttaen sen 8 minuutin kohdalla. 21 minuutin kohdalla 

uuni säädettiin lämpenemään 850 ⁰C, jonka uuni savutti 30 min kohdalla ja näyte otettiin 

tällöin pois. Alustavassa kokeessa 4 uunin lämpötila oli vakio 900 ⁰C ja näytettä pidettiin 

siellä 25 minuuttia. Kokeissa käytettiin oheisen taulukon II mukaisia seoksia. 
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Taulukko II Alustavien kokeiden raaka-aineiden massat. 

 lasijauhe m, g piikarbidi m, g 

Koe 1 2,02 0,04 

Koe 2 3,97 0,04 

Koe 3 3,99 0,09 

Koe 4 3,98 0,04 

 

 

Kuva 9 Alustavissa kokeissa käytetyt lämpötilat ajan suhteen. 

 

Kuva 10 Kuvassa oikealla alustavan kokeen 1 ja vasemmalla alustavan kokeen 2 

jauheseokset alustalla. 
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Kuva 11 Kuvassa alustavien kokeiden tuotteet järjestyksessä a) 1, b) 2, c) 3 ja d) 4. 

 

Kuva 12 Kuvassa vasemmalla kokeen 4 vaahtolasi ja vasemmalla Foamit-vaahtolasin 

päällimmäistä kerrosta. 
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Alustavissa kokeissa kokeessa 1 selvisi se, ettei alustaa kannattanut täristellä, sillä tällöin 

näyte levisi laajalle alalle, jolloin seos vaahtosi huonosti. Alustavassa kokeessa 2 selvisi, 

että lasijauheseos kannatti pyrkiä saamaan kasaksi alustalla, jolloin se uunissa ollessa 

säilytti muotonsa. Alustavankokeen 3 seos ei vaahdonnut juuri lainkaan. Se johtui siitä, 

että lämpötila 850 ⁰C oli liian matala piikarbidin hajoamiselle, eikä tällöin kaasua päässyt 

muodostumaan. Alustavassa kokeessa 4 saavutettiin parhain vaahtoaminen ja tasaisin 

lopputulos, joten sen perusteella varsinaisiksi koeolosuhteiksi valittiin 900 ⁰C lämpötila ja 

sintrausajaksi 30 min.  

Alustavatpuristuslujuuskokeet hydrauliikkapuristimella osoittivat, että puristettavat 

kappaleet täytyi hioa tasaisiksi. Tämä jouduttiin tekemään sen takia, että muuten 

puristimen aiheuttama paine kohdistuisi liian pienelle alueelle, jolloin vaahtolasipalanen 

murskautuisi vähitellen. Myöskään puristimen mittari ei olisi näyttänyt mitään lukemaa. 

Alustavat puristuskokeet suoritettiin kahdella pinta-alaltaan 12 cm2 ja sentin paksuisilla 

hiotulla Foamit-vaahtolasinpalasilla. Kokeissa molemmat palat antoivat tulokseksi 1,2 

tonnia. 

Lasijauheseoksen alustalleasettelumuotiksi valittiin pyöreä alumiininen kuppi, jonka 

halkaisija oli 3,8 cm. Kuppi valittiin sen perusteella, että sillä saadaan ainakin 11 cm2 

pinta-alan omaava vahtolasikappale. Pinta-alasta tulee tätä suurempi, johtuen vaahtolasin 

vaahtoamisen aiheuttamasta laajenemisesta uunissa. Pinta-alan täytyy olla 

alustavienpuristuskokeiden perusteella vähintään 11 cm2, jotta hydrauliikkapuristimen 

mittarin minimiarvo 1 tonni  ylitettäisiin. Kuppiin mahtui 10 grammaa lasijauhetta, joten se 

valittiin varsinaisissa koesarjoissa käytettäväksi massaksi. 

Keraaminen alusta aiheutti kiinnijäämisongelmia, joten alustaksi valittiin tämän sijaan 

10cm halkaisijaltaan oleva neliönmuotoinen teräslevy. Levyn päälle leikattiin 

sammutuspeitteestä palanen, jottei vaahtolasi reagoisi tai kontaminoituisi teräslevyn 

kanssa. Samalla myös estettiin vaahtolasikappaleen tarttuminen teräslevyyn kiinni. 

Käytettyn teräslevyn, sammutuspeitteen ja muotilla kumotun lasijauheseoksen voi nähdä 

kuvasta 13. 

Sammutuspeite valittiin sen sopivien ominaisuuksien takia. Peite oli valmistettu BS EN 

1869 standardin mukaan lasikuidusta. Sen sintraantumislämpötila ja sulamislämpötila 

olivat 680 ⁰C ja 1200 ⁰C.  



23 

 

 

Kuva 13 Teräslevy jonka päällä sammutuspeitteenpalanen ja lasijauheseos muotilla 

kumottuna.  

900 ⁰C lämpötilassa sekä 30 min sintrausajalla valmistetut ja huoneenlämmössä jäähdytetyt 

vaahtolasikappaleet eivät kestäneet lämpötilaeroa, joten ne halkesivat. Oheisessa kuvassa 

14 kaikki koekappaleet eivät ole haljenneet kokonaan, mutta niissä on silti 

silmämääräisesti huomattavissa halkeama keskellä. Tämän vuoksi varsinaisten koesarjojen 

näytteet jäähdytettiin väliuunissa. 

 

Kuva 14  900 ⁰C lämpötilassa valmistetut ja huoneenlämmössä jäähdytetyt näytteet. 
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6.2 Koesarjat  

Kokeellisenosan tutkimuskohteeksi valikoitui sen selvittäminen, miten jonkin aineen 

lisääminen lasijauhe- ja piikarbidiseokseen vaikutti lasin lujuuteen ja rakenteeseen. 

Lisättävän aineen massaosuus jauheseoksesta oli noin 0,5 %. Jauheseoksen kokonaismassa 

oli noin 10 grammaa ja piikarbidin osuus tästä oli noin 1 %. Koesarjoja suoritettiin 4 

kappaletta ja kukin niistä sisälsi 3 näytettä. 

Lisättäviksi aineiksi valittiin KNO3 eli kaliumnitraatti, PKT eli palavan kiven tuhka ja 

CaCO3 eli kalsiumkarbonaatti. Niiden vaikutuksia verrattiin koesarjan 1 tuloksiin, joka 

tehtiin pelkästään käyttäen lasin ja piikarbidin seosta. Raaka-aineiden punnitut määrät ja 

massaprosentit ovat oheisessa taulukossa III. Kaikkien koesarjojen sintrauslämpötila oli 

900 ⁰C ja aika 30 min. Näytteet jäähdytettiin 30 min toisessa uunissa, jonka lämpötila oli 

500 ⁰C.  

Taulukko III  Koesarjoihin punnittujen aineiden massat ja näiden massaprosentit. 

koesarja 1       

m lasi, g m SiC, g - m yht., g lasi, w% SiC, w% - 

9,92 0,1  10,02 99,00 1,00  

9,9 0,1  10,00 99,00 1,00  

9,92 0,1  10,02 99,00 1,00  

koesarja 2       

m lasi, g m SiC, g m KNO3, g m yht., g lasi, w% SiC, w% KNO3, w% 

9,86 0,1 0,06 10,02 98,40 1,00 0,60 

9,86 0,1 0,05 10,01 98,50 1,00 0,50 

9,85 0,1 0,05 10,00 98,50 1,00 0,50 

koesarja 3       

m lasi, g m SiC, g m PKT, g m yht., g lasi, w% SiC, w% PKT, w% 

9,86 0,1 0,05 10,01 98,50 1,00 0,50 

9,85 0,1 0,05 10,00 98,50 1,00 0,50 

9,86 0,1 0,05 10,01 98,50 1,00 0,50 

koesarja 4       

m lasi, g m SiC, g m CaCO3, g m yht., g lasi, w% SiC, w% CaCO3, w% 

9,86 0,1 0,06 10,02 98,40 1,00 0,60 

9,86 0,1 0,05 10,01 98,50 1,00 0,50 

9,82 0,12 0,06 10,00 98,20 1,20 0,60 
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6.2.1 Koesarjoissa tuotettujen vaahtolasikappaleiden visuaalinen arviointi 

 

 

Kuva 15 Koesarjojen 1-4 vaahtolasipalat järjestyksessä: 1. vasemmalla ylähäällä, 2. 

oikealla ylhäällä, 3. vasemmalla alhaalla ja 4. oikealla alhaalla. 

 

Kuva 16 Koesarjojen 1-4 vaahtolasipalat järjestyksessä: 1. vasemmalla ylähäällä, 2. 

vasemmalla alhaalla, 3. oikealla ylhäällä ja 4. oikealla alhaalla. 

Kuvista 15 ja 16 voi huomata, että KNO3:n lisääminen tuotti tasaisimmin vaahtoavaa 

vaahtolasia. Tämä voi johtua siitä, että sintrautumisen aikana KNO3:sta muodostunut 

kaliumoksidi laski lasisulatteenviskositeettia, jolloin massan sisältämät partikkelit pääsivät 

kosketuksiin toistensa kansa paremmin ja kuplat jakautuivatn tasaisemmin. Palavan kiven 

tuhkan eli eräänlaisen lentotuhkan lisäämien ei tuottanut ainakaan ulkoisesti merkittäviä 

eroja koesarjan 1 näytteisin verrattuna. 
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Kuva 17 Kuvassa on normaalivaahtolasikappale vasemmalla ja kalsiumkarbonaattia 

sisältävä vaahtolasikappale oikealla. 

Kalsiumkarbonaatin lisäys tuotti epätasaisinta laatua, sillä keskimmäinen näytesarjan 4 

kappaleista ei laajentunut läheskään yhtä paljon, kuin kaksi muuta. Nämä kaksi muuta 

laajenivat huomattavasti muita koekappaleita enemmän. Kuvasta 17 käy ilmi, että 

laajenemisen syy on selvästi kalsiumkarbonaatin hajotessa tuottama hiilidioksidi. Tämä 

kaasu pääsi vaahtolasikappaleen reunoilta pois, mutta keskiosissa kalsiumkarbonaatin 

matalammassa lämpötilassa tuottamiin kaasukupliin yhdistyy piikarbidin korkeammassa 

lämpötilassa tuottama kaasu. Tällöin kuplista muodostui merkittävästi isompia, kuin 

pelkällä piikarbidilla vaahdotetussa vaahtolasissa. 

7. Mittaustulokset ja niiden tulkinta 

Tässä kappaleessa käydään läpi hydrauliikkapuristinkokeista ja SEM-analyysistä saadut 

tulokset. Näitä tuloksia myös vertaillaan toisiinsa, sekä mahdollisten erojen syntyperää 

pyritään arvioimaan. Arviointiin tehdään työn kirjallisuusosassa ilmenneiden tietojen 

pohjalta. Näiden lisäksi XRD-analyysillä selvitetään mahdollisten kristallien syntymistä 

Foamit-vaahtolasiin prosessinaikana ja jääkö raaka-aineita reagoimatta.  

7.1 Hydrauliikkapuristusanalyysit 

Hydrauliikkapuristuskokeita varten vaahtolasikappaleiden pohjanhalkaisija d mitattiin, 

jonka mukaan jatkossa laskettu pinta-ala on määritetty. Yksinkertaistuksenvuoksi pinnan 

ajatellaan olevan ympyrä, jolloin sen pinta-alan laskeminen voitiin suorittaa ympyrän 

pinta-alan kaavalla. Palasten pohja osoittautui pääsääntöisesti riittävän tasaiseksi, johtuen 
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sintrauksessa käytetystä tasaisesta teräslevystä, joten pohjaa ei tarvinnut hioa. Kappaleiden 

yläpuoli hiottiin hiomapaperilla siten, että kappaleen pohja ja yläpinta olivat 

samansuuntaiset. Tavoitteena oli saavuttaa noin 10 mm paksuus. Käytetty hiomapaperi oli 

karkeudeltaan P180. Näytekappaleiden mitat ja puristuskokeiden tulokset ovat esillä 

oheisessa taulukossa IV. 

Taulukko IV Hydrauliikkapuristuskokeiden näytteiden fyysiset mitat ja tulokset. 

 koesarja 1 d, mm paksuus, mm pinta-ala, mm2 paino, kg kg/mm2 p, MPa  

v-lasi, 1 37 12 1074,67 3000 2,79 27,39  

v-lasi, 2 37 12 1074,67 2800 2,61 25,56  

v-lasi, 3 38 12 1133,54 2800 2,47 24,23  

koesarja 2  d, mm paksuus, mm pinta-ala, mm2 paino, kg kg/mm2 p, MPa  

KNO3, 1 38 10 1133,54 2500 2,21 21,64  

KNO3, 2 38 10 1133,54 2500 2,21 21,64  

KNO3, 3 38 11 1133,54 2000 1,76 17,31  

koesarja 3  d, mm paksuus, mm pinta-ala, mm2 paino, kg kg/mm2 p, MPa  

PKT, 1 38 11 1133,54 1800 1,59 15,58  

PKT, 2 35 10 961,63 2000 2,08 20,40  

PKT, 3 36 9 1017,36 2000 1,97 19,29  

koesarja 4  d, mm paksuus, mm pinta-ala, mm2 paino, kg kg/mm2 p, MPa  

CaCO3, 1 44 10 1519,76 200 0,13 1,29  

CaCO3, 2 38 10 1133,54 800 0,71 6,92  

CaCO3, 3 37 12 1074,67 100 0,09 0,91  

 

Kuten taulukosta 4 voi huomata parhaimman mekaanisen kestävyyden omaa koesarjan 1 

vaahtolasi. Huomion arvoista on myös, että koesarjan 2 vaahtolasi ei kuitenkaan ollut 

kestävyydeltään merkittävästi huonompi kuin koesarjan 1, sillä näytteen (KNO3, 3) pohja 

oli epätasainen, jolloin sen puristuskestävyyden voi jättää huomioimatta. Koesarjan 2 

kaliumnitraatti vähensi lasimassan viskositeettia, joka luultavasti aiheutti vaahtolasin 

tasaisempaa laajenemista, samalla lisäten lasin nestemäistä ominaisuutta. Tämän vuoksi 

rakenne heikkeni hieman (Chen 2012, Wang 2016). 

Palavan kiven tuhka näyttäisi tulosten perusteella heikentävän vaahtolasin lujuutta. Tämä 

voisi johtua siitä, että sitä jäi reagoimattomana lasimassaan, jolloin se aiheutti 

lasiseinämiin rakoja ja massan epähomogeenisuutta. 
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Koesarjan 4 tulokset kertovat, ettei piikarbidin ja kalsiumkarbidin seosta kannata 

hyödyntää vaahtolasin valmistuksessa ainakaan kyseisillä parametreilla. Huono kestävyys 

johtui suurista kuplista vaahtolasissa, jotka olivat seurausta huomattavasti 

kalsiumkarbonaatin reagoimislämpötilaa 800 ⁰C korkeammasta sintrauslämpötilasta 900 

⁰C. Tällöin oletettavasti kalsiumkarbonaatti kaasuuntui ensin jauheseoksen lämmetessä 

muodostaen kuplia lämpötilavälillä 800-850 ⁰C. Piikarbidi kaasuuntui lämpötilavälillä 850-

900 ⁰C kasvattaen ja yhdistellen jo muodostuneita kuplia (Chen 2012). 

7.2 SEM – analyysit 

SEM eli pyyhkäisyelektronimikroskoopilla selvitettiin koesarjojen 1-3 näytteiden 

rakenteellisia eroja, kuten kuplakokoa ja kristallien määrää vaahtolasimatriisissa. 

Mikroskoopin malli oli SU3500 Scanning Electron Mikroscope. Koesarjasta 4 ei tehty 

SEM-analyysiä, sillä sen kuplat olivat silminnähden isompia, kuin muissa koesarjoissa, 

jonka voi huomata kuvasta 17. 

 

Kuva 18 Koesarjan 1 eli normaalinvaahtolasin SEM-kuvia 20, 100 ja 500 kertaisilla 

suurennoksilla.  
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Kuvasta 18 voi huomata vaahtolasissa olevien kristallimaisten kompleksien läsnäolon 

piikikkäinä ulkonemina kuplissa ja kuplienpinnalla olevasta epätasaisuudesta. Kuplien 

välissä voi myös huomata pieniä mikrokuplia, jotka ovat vaahtolasin rakenteelle tyypillisiä. 

Kuplat ovat myös melko tasakokoisia ja jakaantuneet tasaisesti. 

 

Kuva 19 Koesarjan 2 eli kaliumnitraattia sisältävän vaahtolasin SEM-kuvia 20, 100 ja 

500 kertaisilla suurennoksilla. 

Koesarjan 2 vaahtolasin kuplat olivat koesarjaa 1 tasareunaisempia, jonka voi huomata 

vertailemalla kuvia 18 ja 19 keskenään. Tämä johtui luultavasti kaliumnitraatin 

aiheuttamasta viskositeetin pienentymisestä, jolloin lasimassaan syntyneet kristallimaiset 

rakenteet sulautuivat paremmin osaksi kokonaisuutta (Wang 2016). Kiristallien 

aiheuttamia ulkonemia oli vähemmän havaittavissa koesarjan 2 näytteessä, kuin koesarjan 

1 näytteessä. Kestävyyden heikkeneminen selittyy kuplien välisten lasiseinämien 

ohentumisella, jonka voi huomata vertailemalla kuvia 18 ja 19. Kuplien määrässä tai 

koossa ei ollut havaittavissa suurta eroa näytteiden välillä, mutta oletettavasti ohentuneet 

seinämät kuplien välillä laski tuotteen tiheyttä hieman, sillä tällöin kiintoaineen osuus 

tilavuudesta oli pienempi. 
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Kuva 20 Koesarjan 3 eli palavan kiven tuhkaa sisältävän vaahtolasin SEM-kuvia 

20, 100 ja 500 kertaisilla suurennoksilla. 

Koesarjan 3 kuvasta 20 voi huomata vertailemalla kuvaan 18, että kuplien kuplienkoko oli 

pääosin suurempi. Tämä johtui luultavasti palavan kiven tuhkan sisältämistä 

karbonaateista, jotka reagoidessaan lasimassan kanssa kaasuuntuivat hiilidioksidiksi. Tämä 

hiilidioksidi yhdistyi piikarbidin tuottamiin kaasukupliin, tehden niistä hieman 

kookkaampia. Kuplien välisten seinien paksuus ei ole merkittävästi muuttunut verrattaessa 

koesarjaan 1. 

7.3 XRD – analyysit 

XRD-analyysi eli röntgendiffraktioanalyysi tehtiin Uusioaines Oy:n käyttämistä raaka-

aineista ja heidän valmistamasta vaahtolasista.  
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Kuva 21 XRD analyysit Uusioaines oy:n käyttämistä raaka-aineista ja foamit-

vaahtolasista. 

Kuvasta 21 voidaan huomata, että lasi on amorfinen aine, jolle ei muodostu piikkejä 

analyysissä. Piikarbidi on taas hyvin kiteinen aine, joka tuottaa selviä piikkejä. Näiden 

tuottamasta vaahtolasista ei voi havaita piikarbidin aiheuttamia piikkejä, joten voidaan 

olettaa, että piikarbidi on reagoinut ja hajonnut täydellisesti. Mittauskulmilla 20⁰ – 30⁰ 

esiintyi uusia piikkejä, jotka ovat todennäköisesti lasijauheen sulaessa muodostamia 

epähomogeenisia kristalleja. Nämä kristallit aiheuttivat todennäköisesti vaahtolasissa 

jäähtymisen aikana sisäisiä murtumia, jotka vaikuttivat sen lujuuteen heikentävästi. 

8. Yhteenveto 

Työssä käsiteltiin aluksi lasia yleisesti, josta syvennyttiin vaahtolasin valmistukseen. 

Näiden jälkeen esiteltiin jo tehtyjä tutkimuksia, jotka liittyivät kestävän vaahtolasin 

valmistukseen, sekä kalsiumkarbonaatin käyttämiseen vaahdotusagenttina. Osassa 

tutkimuksista pyrittiin myös kierrättämään uudella tavalla teollisuudessa syntyviä 

jätevirtoja, kuten esimerkiksi lentotuhkaa tai luita. Kokeellisessa osassa selvitettiin 

kolmannen komponentin noin 0,5 % massaosuutena lisäämisen vaikutusta vaahtolasin 

kestävyyteen ja rakenteeseen. Tutkittavia aineita olivat kaliumnitraatti, palavan kiven 

tuhka ja kalsiumkarbonaatti. Koe olosuhteina oli 900 ⁰C sintrauslämpötila ja sintrausaika 

30 min Näytteitä jäähdytetiin 30 min ajan jäähdytysuunissa, jonka lämpötila oli 500 ⁰C, 

ennen huoneen lämpöön siirtämistä. 
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Tulokseksi saatiin, että näiden aineiden lisääminen vaikuttaa heikentävästi vaahtolasin 

kestävyyteen käytettäessä vaahdotusagenttina piikarbidia. Erityisen suuri vaikutus oli 

kalsiumkarbonaatilla vaahtolasin kestävyyteen, sillä näytteiden puristuskestävyys laski 

noin kahdeskymmenesosaan. Tämä johtui muodostuneiden kuplien suuresta koosta, joka 

johtui kalsiumkarbonaatin ja piikarbidin yhteisvaikutuksesta, sillä molemmat tuottivat 

hajotessaan hiilidioksidia. 

Kaliumnitraatti heikensi lujuutta vain alle viidenneksen, mutta tuotti koeolosuhteissa 

tasaisimmin laajenneita ja ulkonäöltään tasalatuisimpia koekappaleita. Samalla se ohensi 

kuplien välisiä seinämiä, joka luultavasti laski tuotteen tiheyttä hieman. Palavan kiven 

tuhka suurensi vaahtolasin kuplia hieman ja laski koekappaleiden puristuskestävyyttä 

hieman enemmän kuin kaliumnitraatti. 

Mikäli kokeellisen osan murtolujuuskokeet olisi tehty yleisesti käytetyn kolmipiste 

mittaustapaa käyttäen, olisi saadut tulokset olleet helpommin vertailtavia muihin 

tutkimustuloksiin. Myös useamman näytteen valmistus olisi voinut selventää eroja 

koesarjojen välillä, mutta tuskin saadut tulokset olisivat merkittävästi muuttuneet. 

Jatkotutkimuksina olisi hyvä selvittää tarkemmin jäähdytyslämpötilan ja mahdollisen 

jäähdytyslämpötilakäyrän vaikutus vaahtolasin lujuuteen. Kokeellisessa osassa kävi ilmi, 

että hidastettaessa vaahtolasin jäähtymistä uunista otettaessa koekappaleen halkeaminen 

voitiin estää. Jäähtymisolosuhteita muuttamalla voitaisiin mahdollisesti lisää kestävyyttä, 

vaikuttamatta vaahtolasin tiheyteen tai huokoisuuteen. 
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