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Tässä diplomityössä tutkitaan aktiivihiilielementissä etenevän kaasun 

adsorptiorintaman mittaamista puolijohdekaasuantureiden avulla. Työn 

teoriaosuudessa on tutustuttu aktiivihiilen suodattaviin ominaisuuksiin, 

valmistusprosessiin ja aktiivihiilen raaka-aineen valintaan. Teoreettisen tarkastelun 

perusteella työssä on laboratorio-olosuhteissa tutkittu lämmitettävien 

puolijohdekaasuanturien soveltuvuutta hiilessä etenevän adsorptiorintaman 

havaitsemiseen. Puolijohdekaasuantureille suoritetun herkkyystestauksen perusteella 

tutkittiin antureiden kykyä tunnistaa aktiivihiileen adsorboituneiden aineiden 

eteneminen hiilimateriaalissa.  

 

Suoritettujen mittausten perusteella todettiin puolijohdeantureiden soveltuvan hyvin 

aktiivihiilessä etenevän adsorptiorintaman havaitsemiseen. Antureiden 

selektiivisyydestä johtuen tutkittaessa useamman kaasun muodostaman 

adsorptiorintaman etenemistä hiilessä on käytettävä useita erityyppisiä 

puolijohdekaasuantureita. 
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In this work, the possibility to measure advancing of gas adsorption layer in activated 

carbon using semiconductor sensors has been researched. The theoretical part of this 

work surveys the characteristics, manufacturing process and raw material selection of 

activated carbon. Based on the theoretical studies, the applicability of heated 

semiconductor sensors have been researched in the detection of advancing gas 

adsorption layer in activated carbon. Sensor sensitivity levels were examined in 

sensor sensitivity tests.  

 

Based on the measurements taken, it was confirmed that the semiconductor sensors 

are well suited for the detection of the adsorption layer. In detection of several 

different types of gasses it is essential to use several different types of semiconductor 

sensors. 
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Käytetyt merkinnät ja lyhenteet: 
 
  
Ct viipymäaika 

φ   halkaisija 

E energia 

R resistanssi [Ω] 

C kapasitanssi [F] 

Z impedanssi [Ω] 
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Käytetyt termit ja asiaan liittyvät käsitteet: 
 

 

Adsorbaatti:  Adsorboituva aine eli aine jonka adsorbentti sitoo 

pinnalleen. 

 

Adsorbentti:  Adsorboiva aine on kiinteä aine joka adsorboi 

adsorbaatteja pinnalleen. 

 

Adsorptio: Adsorptio on reaktio jossa adsorboiva kiinteä aine sitoo 

kaasumaisia aineita tai nesteitä pinnalleen ohueksi 

kalvoksi.  

 

Adsorptiorintama: Aktiivihiilessä etenevä kyllästysrintama. 

 

Apolaarinen:  Ei-polaarinen 

 

CWA taistelukaasu, Chemical Warfare Agent 

 

Fluidi: Fluidi on yleisnimitys väliaineelle, jossa rakenneosaset 

voivat liikkua vapaasti toistensa suhteen. Fluideja ovat 

mm. kaasut ja nesteet. 

  

Fysisorptio: Fysikaalinen adsorptio, jossa adsorbentti sitoo adsorbaatin 

pinnalleen, fyysisten Van Der Waalsin voimien avulla. 

 

Huokoskoko: Aktiivihiileen aktivoinnin aikana muodostuneet huokoset 

jaetaan huokosten koon mukaan kolmeen kokoluokkaan; 

mikro-, meso- ja makrohuokosiin.  

 

Impregnaatti:  Aine jolla aktiivihiili käsitellään adsorptiokyvyn 

kasvattamiseksi. Yleisesti käytettyjä impregnaatteja ovat 

mm. metallien suolat, hapot ja jalometallit. 

 



 9 

Impregnointi: Impregnoinnilla tarkoitetaan aktiivihiilen käsittelyä 

kemikaaleilla, siten että aktiivihiilen adsorptiokyky 

tiettyjen aineita kohtaan kasvaa.   

 

Isomeerinen:  Molekyylejä joilla on sama molekyylikaava, mutta joiden 

rakenne on erilainen, kutsutaan isomeereiksi.  

 

Isotooppi:  Isotooppeja ovat atomit, joissa on sama määrä protoneja, 

mutta eri määrä neutroneja, joten ne poikkeavat toisistaan 

atomimassojensa perusteella. Osa isotoopeista on niin 

sanottuja radioisotooppeja, jotka emittoivat radioaktiivista 

säteilyä (esim. jodi-131). 

 

Jodi-luku:  Jodin määrä (ml), jonka yksi gramma aktiivihiiltä kykenee 

adsorboimaan. Käytetään aktiivihiilen aktiivisen pinta-alan 

määrittämiseen. Korkeampi jodiluku kertoo paremmasta 

suorituskyvystä. 

 

Kemisorptio: Kemiallinen adsorptio jossa aktiivihiileen impregnoitu 

kemikaali sitoo adsorbaatin aktiivihiilen pinnalle, 

muodostaen kemiallisen sidoksen impregnointikemikaalin 

ja adsorbaatin välille.   

 

Molekyylimassa:  Molekyylimassa kertoo molekyylin massan 

atomimassayksiköissä (u tai amu).  

 

Molekyylirakenne:  Molekyylille ominainen rakenne jossa molekyylin 

sisältämät atomit liittyvät kemiallisten sidosten avulla 

toisiinsa. Haaramaiset orgaaniset yhdisteet adsorboituvat 

yleensä suoraketjuisia yhdisteitä paremmin.  

 

Multiplexeri: Multiplexeri (Multible input single output) on laite, jolla 

valitaan yksi useasta datatulosta ja kytketään valittu 

datatulo multiplexerin lähtöön.  
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Polaarisuus:  ”Kaksinapaisuus” molekyylin erimerkkiset varaukset ovat 

jakautuneet molekyylin vastakkaisille reunoille. 

Esimerkiksi vesimolekyylit (H2O) ovat polaarisia 

molekyylejä, joissa negatiivinen varaus on jakautunut 

vesimolekyylin happiatomin puoleiseen päätyyn ja kaksi 

vetyatomia pitävää molekyylin toisen päädyn positiivisesti 

varautuneena. Vähemmän polaariset ja heikosti ioniset 

yhdisteet adsorboituvat polaarisia ja vahvasti ionisia 

yhdisteitä helpommin. 

 

ppm  Parts per million, miljoonasosa 

  

Seulakoko:  Seulakoko mittaa verkon tiheyttä, kertoen kuinka monta 

seulan lankaa verkkoon mahtuu yhden tuuman matkalle. 

Esimerkiksi seulakoon ollessa 20 on kyseisessä verkossa 

20 lankaa tuumalla.  

 

Taitepiste: Aktiivihiilen kyllästyspiste jossa aktiivihiilen 

adsorbaattien adsorptiokyky alkaa nopeasti romahtaa. 

 

Van Der Waalsin voima:  Van Der Waalsin voimalla tarkoitetaan molekyylien 

välille muodostuvaa heikkoa vetovoimaa, joka johtuu 

molekyylien polarisaatiosta dipoleiksi. Polarisoituminen 

aiheutuu pääasiassa dispersiovoimista, jotka aiheutuvat 

molekyylien elektronitiheyden satunnaisesta vaihtelusta.     
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1. Johdanto 

 

Aktiivihiileen perustuvista suodatinratkaisuista on vuosien saatossa tullut osa 

päivittäistä elämäämme. Aktiivihiili on aineena todella monikäyttöistä ja sille löytyy 

sovellutuksia monelta eri osa-alueelta. Aktiivihiilisuodattimilla suodatetaan ilmasta ja 

vedestä epäpuhtauksia. Monissa uudemmissa autoissa on mahdollista suodattaa 

tarpeen vaatiessa auton sisäilmasta haitalliset ilmansaasteet pois 

aktiivihiilisuodattimen avulla. Useat liesituulettimet ja imurit sisältävät nykyään 

aktiivihiilisuodattimen. Aktiivihiilisuodattimia on yleisesti käytössä väestönsuojien ja 

suurkaupunkien talojen ilmastointijärjestelmissä sekä vedenpuhdistamoissa. 

Käyttökohteita aktiivihiilipohjaisille suodatinratkaisuille löytyy näin ollen valtava 

määrä niin siviili- kuin viranomaissovellutuksista.        

 

Aktiivihiilen kyllästyspisteen määrittämisessä on aiemmin käytetty suodattimien 

punnitsemista, suodattimen tukkiutumisesta aiheutuvan painehäviön mittaamista sekä 

isotermien avulla määriteltyä kyllästysaikaa. Tämän diplomityön tarkoituksena oli 

tutkia mahdollisuutta mitata aktiivihiilessä etenevä adsorptiorintama luotettavasti 

puolijohdekaasuantureiden avulla. Lisäksi tutkittiin erityyppisten 

puolijohdeantureiden herkkyyksiä lämpötilariippuvuutta kaasualtistuksessa sekä 

soveltuvuutta adsorptiorintaman etenemisen mittaamiseen. 

 

Työssä tutkittiin aktiivihiilessä etenevän adsorptiorintaman mittaamista 

puolijohdekaasuantureiden avulla sekä tutkittiin adsorptiorintaman etenemistä ja 

siihen vaikuttavien ulkoisten ilmiöiden, kuten esimerkiksi kosteuden ja lämpötilan 

vaikutusta.  Lisäksi työssä tutustuttiin aktiivihiilen aineominaisuuksiin ja selvitettiin 

aktiivihiilelle ominaisia piirteitä, niin mittaamisen kuin aktiivihiilen toiminnan 

näkökulmastakin. Työssä kehitettiin laboratoriomittauksiin soveltuva laitteisto, 

kaasumaisen aineen suodatukseen tarkoitetun aktiivihiilisuodattimen 

adsorptiorintaman etenemisen mittaamiseen.    
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1.1 Aktiivihiilen historiaa 

 

Tässä osiossa tutustutaan lyhyesti aktiivihiilen historiaan, jotta työn edetessä 

esiteltävät käsitteet ja aktiivihiilelle luonteenomaiset ominaispiirteet on helpompi 

ymmärtää. 

 

Aktiivihiilen historia alkaa jo noin 1500 vuotta e. Kr Egyptistä, jossa sitä käytettiin 

sekä lääkinnällisiin tarpeisiin että puhdistusaineena. Intiassa muinaiset hindut 

poistivat aktiivihiilen avulla juomavedestä epämiellyttäviä hajuja ja makuja. 

Aktiivihiilen tieteellinen tutkiminen alkoi jo 1700 luvun loppupuolella, kun 

ruotsalainen kemisti Carl Wilhelm Scheele havaitsi hiilen adsorboivat kyvyt 

tutkiessaan kaasuja. Vuosisatojen ajan ovat viskitynnyrien hiillytetyt sisäpinnat 

toimineet adsorbentteina ja näin ollen myös desorbentteina, sitoen ja vapauttaen 

viskistä erilaisia makuja ja aromeja. Ensimmäisen maailmansodan aikana 

liittoutuneiden joukot käyttivät aktiivihiilisuodattimilla varustettuja suojanaamareita 

suojautuakseen kloorikaasulta.  

 

Aktiivihiiltä on sittemmin käytetty yleisesti vedenpuhdistuksessa, värien poistossa, 

metallien talteenotossa sekä kemiallisissa ja lääketieteellisissä sovellutuksissa. 

Aktiivihiiltä käytetään myös ilmansuodatuksessa, luonnon kaasujen puhdistuksessa 

(rikin- ja elohopeanpoisto) ja kaasufaasissa olevien aineiden dekloorauksessa. Sen 

avulla voidaan myös suojata katalyytteja ja erilaisia katalysaattoreja, jolloin voidaan 

estää katalysaattorin toiminnalle haitallisten aineiden, kuten lyijyn kulkeutumista 

katalysaattorin pinnalle. Myös radioaktiivisia aineita (esim. jodin radioaktiiviset 

isotoopit) on mahdollista suodattaa aktiivihiilen avulla.  

 

Aktiivihiilen käyttöalueen monimuotoisuus tekee siitä helposti sovellettavan 

suodatinmateriaalin niin teollisuudessa ja ydinvoimaloissa kuin ruoanvalmistukseen 

ja lääkinnälliseen käyttöön liittyvissä sovellutuksissa. Aktiivihiiltä on nykyään 

saatavilla huokoskooltaan ja tehokkuudeltaan tarkasti haluttua käyttösovellusta varten 

valmistettuna.  
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Kaiken kaikkiaan aktiivihiilen määrästä suurin osa käytetään nestemäisten aineiden 

suodatukseen ja vain noin viidennes kaasumaisten aineiden suodatukseen 

suunnatuissa sovelluksissa. 
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2. Aktiivihiilen toimintaperiaate 

 

Tässä luvussa tutustutaan aktiivihiilen toimintaan ja sen puhdistavien sekä 

suodattavien ominaisuuksien aiheuttaviin fyysisiin ja kemiallisiin tekijöihin. Aluksi 

esitellään aktiivihiilelle ominaiset adsorptio- ja desorptioprosessit sekä käydään 

pääpiirteittäin läpi aktiivihiilen rakenne ja rakenteen hiilelle tuomat suodattavat 

ominaisuudet. Lisäksi tutustutaan aktiivihiilen valmistusprosessiin. 

 

2.1 Adsorptio ja desorptio 

 

Aktiivihiilen toiminta perustuu adsorptioon, jossa adsorbenttina toimiva kiinteä aine 

sitoo tiettyjä molekyyleja pinnalleen fysisorption tai kemisorption avulla. 

Fysisorptiossa adsorbentti sitoo adsorbaatin pinnalleen fyysisten, Van Der Waalsin 

voimiin perustuvien vetovoimien avulla. Kemisorptiossa adsorbaatin ja adsorbentin 

pinnan välille syntyy vahva kemiallinen sidos. Pääasiassa adsorptioprosessissa 

vaikuttavana voimana toimii dispersiovoima, joka aiheutuu elektronien satunnaisesta 

jakautumisesta molekyylin elektronikuorille. Elektronikuoren elektronien epätasainen 

jakautuminen aiheuttaa molekyylin sähköisen varauksen epätasaisen jakautumisen, 

jonka vuoksi molekyylin heikosti positiivinen pää pyrkii vetämään puoleensa toisen 

molekyylin negatiivisesti varautunutta päätä. Vetovoima pitää partikkelit adsorbentin 

pinnalla kunnes saavutetaan tasapainotila adsorboitujen ja vapaasti kaasussa tai 

nesteessä liikkuvien molekyylien välillä. Tasapainotilassa adsorptio- ja 

desorptioprosessit tapahtuvat yhtä tehokkaasti jolloin adsorbenttina toimiva aine ei 

enää kykene sitomaan uusia adsorbaatteja pinnalleen.  

 

Aktiivihiili on rakenteeltaan huokoista ja se sisältää valtavan suuren määrän 

luolamaisia onkaloita. Aktiivihiilen efektiivisestä pinta-alasta suurin osa sijaitsee 

aktiivihiilimateriaalin sisällä. Aktiivihiilen efektiivinen pinta-ala vaihtelee laajalti 

riippuen käytetystä raaka-aineesta ja hiilen aktivointiasteesta. Aktiivihiilen 

adsorptiopinta-ala vaihtelee sadoista aina yli 1000:een m2/ 1g. Vertailun vuoksi 

mainittakoon tenniskentän alan olevan noin 260m2. 
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Adsorptiopinta-alaa voidaan tutkia erilaisten merkkiaineiden avulla. Metyleenisinisen 

avulla voidaan tutkia meso-huokosten adsorptiokapasiteettiä aktiivihiilessä. 

Metyleenisinisen adsorptiokyky kertoo, mesohuokoisen alueen lisäksi, suurten 

molekyylien adsorptiokyvystä nestemäisestä aineesta. Jodin adsorptiokyky taas 

kertoo sekä meso- että mikrohuokoisen alueen adsorptiokyvystä. Jodiluku onkin 

tärkeä suure, valittaessa hiiltä tarkkaan nestefaasissa olevan aineen suodatukseen. 

Kuten jodi myös hiilitetrakloridi adsorboituu aktiivihiilen meso- ja mikrohuokosiin. 

Hiilitetrakloridin adsorptiokyky kertoo aktiivihiilen kyvystä suodattaa kaasufaasissa 

olevia aineita. Kuivissa olosuhteissa kaasufaasissa olevien aineiden suodatuskyky voi 

olla jopa 60-70% hiilen massasta. /12/    

 

Puhtaan impregnoimattoman aktiivihiilen epäpuhtauksia adsorboivat ominaisuudet 

perustuvat fyysiseen vetovoimaan, jossa Van der Waalsin voimat vetävät irtonaisia 

aineita ja molekyyleja, liuoksesta tai seoksesta aktiivihiilen pinnalle. Fyysisen 

adsorption lisäksi voi kemikaaleilla impregnoitu aktiivihiili sitoa adsorbaatteja myös 

kemiallisesti, muodostaen kemiallisen sidoksen impregnointikemikaalin ja 

adsorbaatin välille. Aktiivihiili toimii myös sihdin tavoin jolloin suurikokoiset 

molekyylit jäävät suodattimen pieniin huokosiin kiinni jo pelkän fyysisen kokonsa 

vuoksi. Käsitteellisesti fyysistä adsorptiota voidaankin verrata ferromagneettisten 

aineiden ja magneetin väliseen vetovoimaan. Fysisorptio on reversiibeli reaktio, 

jolloin adsorboitunutta ainetta myös vapautuu aineen pinnalta esimerkiksi ulkoisen 

lämpöenergian vaikutuksesta.  

 

Hiilen pinta on sähköisiltä ominaisuuksiltaan apolaarinen ja pääosin sähköisesti 

neutraali. Tämä apolaarisuus antaa hiilen pinnalle korkean vetovoiman jokseenkin 

apolaarisia adsorbentteja sekä suurinta osaa maku-, haju- ja värivirheitä ja haittoja 

aiheuttavia orgaanisista yhdisteitä kohtaan. Vetovoima apolaaristen atomien ja 

molekyylien välillä johtuu dispersiovoimasta, jossa atomien tai molekyylien 

elektronien liikkeestä aiheutuu ajoittain varauksen jakaantuminen dipoliksi. 

Aktiivihiilen apolaarisen pinnan hiiliatomien ja apolaarisen adsorbaatin 

erivarauksisten päiden välille aiheutuu dispersiovoimasta johtuva vetovoima, joka 

sitoo adsorbaatin hiilen pinnalle. /1/ /3/ 
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Adsorptio-käsitteeseen liittyy olennaisena osana myös desorptio, joka on adsorption 

käänteisreaktio. Desorptioprosessissa adsorption avulla absorbentin pintaan 

sitoutuneita molekyyleja vapautuu adsorbentin pinnalta.   

 

Kemisorption tapauksessa hiilen pinnalla tapahtuu kemiallinen pintareaktio, joka on 

vahvasti eksoterminen ja vapauttaa näin lämpöenergiaa. Kemisorptio ei ole 

fysisorption tavoin reversiibeli reaktio, vaan vaatii korkean lämpötilan 

purkautuakseen.   

 

Adsorboituvia aineita/höyryjä:  

 

Orgaanisia yhdisteitä:  hapot, alkoholit ja aldehydit 

 

Kloorattuja hiilivetyjä: esterit, eetteri, ketonit, merkaptaanit ja amiinit 

 

Epäorgaanisia yhdisteitä:  halogeeneja sisältävät hapot (esim. vetykloridi HCl), 

halogeenit, rikkihappo, rikkidioksidi ja fosgeeni) 

 

Hajuja:   ihmiset, eläimet, jätteet, ruoka ja ruoanlaitto  

 

Puhdistettavan aineen virtausnopeus aktiivihiilen läpi vaikuttaa voimakkaasti 

adsorptioprosessin tehokkuuteen. Tätä adsorption toteutumiseen kuluvaa aikaa 

kuvataan Ct-arvolla. Ct-arvo kertoo kuinka paljon adsorbaatteja on adsorbentin 

vaikutusalueella aikayksikköä kohti. Nopeasti virtaava aine vaikuttaa lyhyemmän 

ajan aktiivihiilen pinnalla kuin hitaasti virtaava, joten aktiivihiilen pinnalla tapahtuva 

adsorptioprosessi ei ehdi toteutua täydellisesti.   

 

Aktiivihiilisuodattimen suodatuksen tehokkuutta voidaankin näin ollen parantaa 

lisäämällä suodatinkerroksen paksuutta ja poikkipinta-alaa tai pudottamalla 

suodattimen läpi virtaavan fluidin virtausnopeutta. Ongelmana monissa sovelluksissa 

on kerroksen paksuutta kasvatettaessa aiheutuva virtausvastuksen merkittävä 

lisääntyminen. Vastaavasti suodattimen poikkipinta-alan lisääminen vähentää 

virtausvastusta ja on siten monessa sovelluksessa käyttökelpoisempi tapa kasvattaa 

adsorbentin määrää suodattimessa. /7/ 
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2.2 Rakenne 

 

Aktiivihiilen rakenne koostuu kolmenlaisista huokosista; mikro-, meso- ja 

makrohuokosista. Huokoskoko vaikuttaa suoraan siihen kuinka suuria 

partikkeleja/molekyylejä on mahdollista adsorboida adsorbentin pintaan. Aktiivihiilen 

huokosten pinta-ala taas vaikuttaa siihen, kuinka paljon adsorbaatteja on mahdollista 

adsorboida.  /10/ 

 

nm

nm

nm

50   set       Makrohuoko

502    et        Mesohuokos

2    set       Mikrohuoko

<

−<

<

φ

φ
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Kooltaan pienimmät huokoset muodostavat mikrohuokoisen rakenteen, joka on 

adsorptiokapasiteetiltaan suurin alue aktiivihiilessä. Aktiivihiilen mikrohuokoiset 

alueet ovat tehokkaimpia adsorboitaessa molekyylimassaltaan pieniä ja 

kiehumispisteeltään alhaisia orgaanisia höyryjä.  

 

Suuremmat huokoset muodostavat makrohuokoisen alueen, joka kykenee 

adsorboimaan suuria molekyylejä ja molekyylien kokoumia. Makrohuokoset ja 

mesohuokoset auttavat myös levittämään suodatettavan aineen hiilipartikkelin sisällä 

sijaitseville adsorptioalueille.  

 

Pienimmät adsorbaatit ovat yleensä voimakkaimmin kiinni aktiivihiilessä, koska ne 

mahtuvat aktiivihiilen pienimpiin onkaloihin. Kaksi- tai kolmi-sidoksiset 

hiilivetymolekyylit adsorboituvat yksisidoksisia (tyydytettyjä) hiilivetyjä paremmin. 

Fluidin sisältäessä paljon, adsorbentiksi valitun aktiivihiilen huokoskokoon nähden, 

liian suuria hiukkasia voi aktiivihiilen makrohuokoinen alue tukkeutua fyysisesti. 

Makrohuokoisen alueen tukkeutuessa adsorbaatit eivät pääse kulkeutumaan 

hiilipartikkelien sisälle ja edelleen aktiivihiilen meso- ja mikrohuokoiselle alueelle.  
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2.3 Valmistus 

 
Tässä osiossa tutustutaan yleisellä tasolla aktiivihiilen valmistusprosessiin.   

  

2.3.1 Yleisesti 

 
Aktiivihiilen saamat ominaisuudet riippuvat pitkälti raaka-aineesta, josta hiili on 

valmistettu. Yleisesti aktiivihiiltä valmistetaan puusta, sahanpurusta, ruskohiilestä, 

turpeesta, kookospähkinän kuoresta, kivihiilestä tai raakaöljyn jätteistä. Aktiivihiilen 

raaka-aineen valintaan vaikuttavia kriteerejä ovat lopputuotteelle haluttu huokosten 

rakenne, partikkelikoko, kokonaispinta-ala sekä tyhjä tila aineosasten välillä. Eri 

raaka-aineista valmistettujen aktiivihiilimateriaalien välillä esiintyy huomattavia eroja 

huokosjakauman ja aktiivihiilen aktivointiasteen osalta. Lisäksi valintaan vaikuttaa 

merkittävästi myös raaka-aineen hinta, jonka vuoksi suuri osa käytettävästä 

aktiivihiilestä onkin valmistettu edullisesti saatavilla olevasta kivihiilestä.  

 

Käyttötarkoitukseen vaadittavien ominaisuuksien perusteella pyritään valitsemaan, 

ominaisuuksiltaan käyttösovellutuksen vaatimuksiin parhaiten soveltuva, aktiivihiilen 

raaka-aine. Raaka-aineen valinta vaikuttaa suoraan aktiivihiilelle aktivoinnissa 

muodostuvaan huokosrakenteeseen, josta kerrotaan tarkemmin kappaleessa 2.3.3. 

Raaka-aineen valinnan jälkeen prosessi jatkuu edelleen raaka-ainemateriaalin 

kuivattamisella, hiillyttämisellä ja aktivoinnilla. Kuivatus ja hiillytys suoritetaan 

kuumentamalla hitaasti raaka-ainetta haluttuun lämpötilaan. Aktivointiprosessin 

tehostamiseen voidaan käyttää voimakkaita kosteudenpoistajia, kuten sinkkikloridia 

(ZnCl2) ja fosforihappoa (H3PO4). 

 

Aktivointivaihe suoritetaan kemiallisesti tai kuuman höyryn avulla. Hiilen 

laaduntarkkailuksi ja aktiivisuuden mittaamiseksi on kehitetty standardoituja höyry- 

ja nesteadsorptiotestejä, joissa muutetaan adsorboitavan aineen molekyylikokoa ja 

kemiallista luonnetta.  
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Kaasufaasissa olevien aineiden puhdistuksessa käytetään rakeisia aktiivihiiliä, jotka 

on valmistettu korkeatiheyksisistä raaka-aineista, kuten esimerkiksi bambu, 

kookospähkinän kuori, palmupuun siementen kuoret, hiili tai koksi.  

 

2.3.2 Hiillytys 

 
Aktiivihiilen hiillytys on kaksivaiheinen prosessi, jonka ensimmäisessä vaiheessa 

hiilimateriaalia pehmennetään tietyssä lämpötilassa. Pehmennyslämpötila määräytyy 

sen perusteella millaiseksi lopputuotteen ominaisuudet halutaan. Pehmennysvaiheen 

jälkeen hiili alkaa kutistua ja kovettua. Hiilen kutistumisella on merkittävä vaikutus 

hiilen huokosrakenteen muodostumiseen. Hiillytys suoritetaan yleensä 800 - 1000 °C 

uunissa hapettomassa ympäristössä, johon on lisätty kemikaaleja kuten sinkkikloridia, 

fosforihappoa, magnesium- tai kalsiumkloridia. Olosuhteet valitaan siten että suurin 

osa hiilivedyistä ja osa hiilestä poistuu lisäten hiilen pinta-alaa. Suurin osa 

epäorgaanisista yhdisteistä poistuu hiilestä hiillytyksen aikana. Seuraavassa kuvassa 1 

on esitettynä elektronimikroskooppikuva hiillytetystä aktiivihiilen raaka-aineesta.  

 

 

Kuva 1. Elektronimikroskooppikuva hiillytetystä aktiivihiilimateriaalista. Kuvassa 

näkyy hiillytetty aktiivihiilimateriaali ennen aktivointiprosessia. /12/ 
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2.3.3 Aktivointi 

 

Aktiivihiilen valmistuksessa olennainen prosessi on aktivointi, jonka tarkoituksena on 

kasvattaa hiilen huokosten kokoa ja suurentaa huokosten halkaisijaa. Aktivointi 

poistaa hiilestä mm. kosteutta, tuhkaa, aromaattisia yhdisteitä, hiiltä ja rikkiä. 

Aktivointi-prosessin aikana hiilestä poistuvat aineet suurentavat jo olemassa olevia 

huokosia ja aikaansaavat hiileen uusia mikrohuokoisia alueita.  

 

Hiilen aktivointiprosessiin on käytettävissä kaksi tapaa, kemiallinen aktivointi ja 

höyryn avulla suoritettava aktivointi. Aktivointitavan valinta riippuu käytettävästä 

aktiivihiilen raaka-aineesta ja lopputuotteelle halutuista aktiivihiilen ominaisuuksista 

kuten huokosten koosta. 

 

Kemiallinen aktivointi 
 

Kemiallista aktivointia käytetään yleensä kun aktiivihiilen raaka-aineena on käytetty 

puupohjaisia tuotteita kuten esimerkiksi sahanpurua, puuta tai turvetta. Raaka-aine 

kyllästetään voimakkaalla vedenpoistajalla, yleensä joko fosforihapolla, rikkihapolla 

tai sinkkikloridilla. Käytettyjen aktivointikemikaalien tarkoituksena on kuivattaa 

raaka-ainetta. Kemiallisen käsittelyn jälkeen raaka-aine kuumennetaan 400 - 800 °C 

lämpötilaan jotta hiili aktivoituu. Aktivoinnin jälkeen hiili pestään, kuivataan ja 

jauhetaan pulverimaiseen muotoon.  

 

Lopputuotteen huokoskokoon voidaan vaikuttaa aktivoinnissa käytettyjen 

kemikaalien määrällä; mitä enemmän kemikaaleja sitä suurempikokoisia huokosia 

hiileen muodostuu. Kemiallisella menetelmällä aktivoidut aktiivihiilet ovat 

huokosrakenteeltaan varsin avoimia, jolloin aktiivihiilen ominaisuudet muodostuvat 

erinomaisiksi adsorboimaan suuria molekyyleja. /12/ 

 

Fyysinen aktivointi 
 

Hiilen fyysinen aktivointi suoritetaan korkeassa lämpötilassa (800 – 1100 °C) sopivan 

hapettavan kaasun avulla. Fyysinen aktivointi voidaan suorittaa esimerkiksi 

vesihöyryn, hiilidioksidin tai höyryn ja hiilidioksidin seoksen avulla. Fyysistä 
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aktivointia käytetään esimerkiksi kookospähkinän kuoresta ja bambusta 

valmistettavien aktiivihiilien valmistuksessa.  

 

Hiilen ja vesihöyryn sekä hiilen ja hiilidioksidin vaikutuksesta hiilen pinnalla 

tapahtuu lämpöä sitovia endotermisia reaktioita. Lisäksi vapautuneet kaasut 

aikaansaavat uusia huokoisia adsorptioalueita. Höyryn ja hiilimonoksidin välinen 

reaktio tunnetaan nimellä vesi-kaasu siirtymä, jonka reaktioyhtälö on esitettynä 

seuraavassa. /4/ /5/ /6/ 

 

CO + H2O ���� CO2 + H2 - E 

 

Tämän endotermisen (lämpöä sitovan) reaktion lämpötila pidetään osittain yllä 

polttamalla reaktiossa muodostuneita hiilimonoksidia ja vetykaasua. Seuraavissa 

reaktioyhtälöissä on esitettynä energiaa vapauttavien polttoprosessien kulku, 

käytettäessä aktivointiin hiilidioksidin ja vesihöyryn seosta.  /4/ /5/ /6/ /12/ 

 

C + CO2 ���� 2CO + E 

C + H2O���� CO + H2 + E  

 

Vastaavasti aktivoitaessa hiili pelkän vesihöyryn avulla tapahtuu hiilessä seuraavat 

reaktiot. /4/ /12/ 

 

C + O2 ���� CO2 – E 

2C + O2 ���� 2CO – E 

 

Näiden eksotermisten reaktioiden vaikutuksesta vapautuu energiaa ja ulkoisen 

energian tarve reaktiolämpötilan ylläpitämiseksi vähenee. Reaktion suorittamiseen 

tarvittava lämpötilan laskiessa aktivointiprosessin hyötysuhde kasvaa. Ongelmaksi 

muodostuu näiden eksotermisten reaktioiden vuoksi reaktion hallinta, jolloin vaarana 

on että palamisprosessi etenee hiilen huokosissa hiilen pinnalle.    
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Seuraavissa kuvissa 2 ja 3 on esitettynä eri materiaaleista valmistettujen aktiivihiilien 

pinnat aktivoinnin jälkeen. Kuvissa näkyy selvästi hiilen pinnalle muodostunut 

makrohuokoinen alue. Aktivoinnin vuoksi hiilimateriaalien rakenne on muuttunut 

kuvan 1 hiillytettyä hiiltä huokoisemmaksi, jolloin hiilimateriaalin adsorboiva pinta-

ala on kasvanut merkittävästi. 

 

 

 

Kuva 2. Elektronimikroskooppikuva kivihiilipohjaisesta aktiivihiilestä. Hiilen 

pinnalle on muodostunut aktivointiprosessissa makrohuokosia, jotka näkyvät kuvassa 

luolamaisina onkaloina. /12/   
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Kuva 3. Elektronimikroskooppikuva kookospähkinän kuoresta valmistetusta 

aktiivihiilestä. Kookoshiilipohjaisella hiilellä suurikokoisten makrohuokosten määrä 

on varsin vähäistä verrattuna esimerkiksi edellisessä kuvassa 2 esitettyyn 

kivihiilipohjaiseen aktiivihiileen. Kookoshiilipohjaisen hiilen pinta on tasaisempi 

kuin kivihiilipohjaisella hiilellä ja kuvassa näkyvien huokosten koko on 

kivihiilipohjaista aktiivihiilen huokosia pienempi. /12/  

 

Edellä esitetyissä kuvissa 2 ja 3 näkyy selvä ero eri raaka-aineista valmistettujen 

aktiivihiilien pintojen välillä. Kuvassa 3 esitetty kookoshiilipohjainen aktiivihiili on 

pinnaltaan kuvan 2 kivihiilipohjaista aktiivihiiltä tasaisempi ja pinnalla näkyvien 

huokosten koko on varsin pieni. Kookoshiili on tyypillisesti huokosrakenteeltaan 

kivihiilipohjaista aktiivihiiltä tiheämpi. Kookoshiilellä mikrohuokosten suhteellinen 

määrä verrattuna meso- ja makrohuokosiin on merkittävän suuri. Vastaavasti 

kivihiilipohjaisella hiilellä makrohuokosten määrä on merkittävästi suurempi kuin 

kookoshiilen vastaavien huokosten määrä. Huokoskoon erilainen jakauma tekee eri 

raaka-aineista valmistetuista aktiivihiilistä adsorptio-ominaisuuksiltaan erilaisia ja 

näin ollen eri sovelluksiin sopivia. 
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Seuraavassa kuvassa 4 on vuokaavio bambusta höyryaktivoinnin avulla 

valmistettavan aktiivihiilen valmistusprosessista. Bambu murskataan ja kuivataan 

jonka jälkeen se hiillytetään. Hiillytetty aines aktivoidaan kuuman vesihöyryn avulla, 

jolloin vapautuu vety-, hiilimonoksidi- ja hiilidioksidi-kaasuja. Aktivoitu huokoisen 

sisärakenteen saanut aktiivihiiliaines joko hiotaan tai murskataan jauhemaiseksi tai 

muokataan raemaiseen muotoon. 

 

MURSKAUS KUIVATUS

AKTIVOINTIHÖYRYKATTILA

MURSKAUS RUMPUHIONTA

HIILLYTYS

BAMBU

Murskattu ja 
lajiteltu 
materiaali

Kosteus

Tisleet

Kaasut (H2, CO, CO2)

H2O Höyry

Hiillytetty
materiaali

Aktiivihiili

PAC GAC  

Kuva 4. Vuokaavio höyryaktivoitavan hiilen valmistusprosessista. Kaaviossa 

esitetään aktiivihiilen valmistusprosessi, kun aktiivihiilen raaka-aineena käytetään 

bambua.  

 

Höyrymenetelmällä valmistettu aktiivihiiliaines on rakenteeltaan pienihuokoista, 

joskin sillä on varsin paljon myös ulkoista adsorptiopinta-alaa. Aktiivihiiliaines 

voidaan aktivoinnin jälkeen jalostaa edelleen rae- tai pulverimaiseen muotoon.  

 

• PAC (powdered activated carbon) � hienojakoinen jauhemainen aktiivihiili. 

Jauhemaisilla aktiivihiilillä on pienen raekoon vuoksi paljon aktiivista pinta-

alaa. Pieni koko aiheuttaa merkittävän virtausvastuksen suodatusjärjestelmiin. 

Pääasiallisesti PAC-hiiliä käytetäänkin nestemäisten aineiden puhdistukseen. 

 

• GAC (granular activated carbon) � rakeinen aktiivihiili, jolla on suuri 

mekaaninen kestävyys. GAC-hiiltä käytetään yleisesti kaasufaasissa olevien 

adsorbaattien poistoon. 
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Rakeisilla aktiivihiilillä on jauhemaista PAC-hiiltä suurempi raekoko ja näin ollen 

vähemmän ulkoista adsorptiopinta-alaa. Rakeiset hiilet soveltuvat kaasufaasissa 

olevien adsorbaattien adsorboimiseen, koska ne aiheuttavat suodatusjärjestelmään 

huomattavasti pienemmän virtausvastuksen kuin PAC-hiilet. GAC-hiilelle soveltuvia 

käyttökohteita ovat mm. hengityssuojaimet ja suojanaamarit. 

 
Uudelleenaktivointi 
 

Käytön seurauksena aktiivihiilen adsorbointialueet tukkeutuvat ja aktiivihiili on 

vaihdettava uuteen. Käytetty aktiivihiili voidaan yleensä kuitenkin aktivoida 

uudelleen. Aktivointiprosessissa saadaan tyypillisesti käyttöön jopa 90 - 95% 

alkuperäisen aineen adsorptio-ominaisuuksista. Uudelleenaktivoinnissa menetetään 

muutama prosentti hiilen adsorptiokyvystä sekä osa aktiivihiilen massasta.  

Uudelleenaktivointi suoritetaan vastaavalla tavalla kuin fyysisen aktivoinnin toinen 

vaihe eli kuumentamalla aktiivihiiltä noin 820 – 950 °C lämpötilaan.  



 26 

 

3. Ominaisuudet 
 

Tässä osiossa käydään pääpiirteittäin läpi aktiivihiilen suodattavia ominaisuuksia ja 

ominaisuuksissa ajan kuluessa tapahtuvia muutoksia.  

 

3.1 Adsorptiokyvyn muutos 

Aktiivihiilen adsorptiokyky laskee ajan myötä ja sen vuoksi aktiivihiili on ajoittain 

vaihdettava tai aktivoitava uudelleen. Adsorptiokyvyn estimoimiseen on kehitetty 

empiirisiä kaavoja (isotermejä), joiden avulla voidaan ennustaa kuinka paljon 

irtonaisia adsorbaatteja aktiivihiilen on mahdollista adsorboida. Yleisimmät käytetyt 

isotermit ovat Lineaarinen isotermi, Langmuirin isotermi ja Freundlichin isotermi.  /1/ 

/2/ 

 

Aktiivihiilen kyllästyessä adsorbaateista hiilen adsoptiokyky heikkenee. Kyllästyneen 

aktiivihiilen raja etenee hiilessä varsin tasaisena adsorptiorintamana. Aktiivihiili 

kykenee tyypillisesti suodattamaan adsorbaatteja varsin tehokkaasti aina aktiivihiilen 

suorituskyvyn taitepisteeseen asti. Taitepisteen saavuttamisen jälkeen aktiivihiilen 

suodatuskyky romahtaa nopeasti. Kuvassa 5 on esitetty periaatekuvaaja aktiivihiilen 

adsorptiokyvyn muutoksesta ennen aktiivihiilen suorituskyvyn taitepistettä ja 

taitepisteen jälkeen.   
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Kuva 5. Periaatekuvaaja aktiivihiilen adsorptiokyvyn nopeasta heikkenemisestä 

taitepisteen jälkeen. Hiilipatjan läpäisevien adsorbaattien määrä ennen punaisella 

merkittyä taitepistettä on vähäistä. Taitepisteen jälkeen aktiivihiilen suorituskyky 

romahtaa ja suurin osa adsorbaateista pääsee hiilipatjasta läpi.  

 

3.2 Adsorptiopinta-ala 

 

Adsorptiopinta-alaa määrittäessä yleisimmin käytetty keino on mitata aktiivihiilelle 

jodi-luku. Jodi-luku tarkoittaa sitä jodin määrää milligrammoina, jonka gramma 

aktiivihiiltä pystyy adsorboimaan. Jodiluvun avulla arvioidaan aktiivihiilen 

mikrohuokoisen alueen (aktiivihiilen sisäisen pinta-alan) suuruutta käyttäen 

mittakaavaa m2/1g. Aktiivihiilen huokoskoon jakauma riippuu aktiivihiilen raaka-

aineesta, joten myös jodiluku voi vaihdella merkittävästi eri raaka-aineista 

valmistettujen aktiivihiilien välillä. 

 

3.3 Aktiivihiilen tiheys 

 

Aktiivihiilien tiheydet voivat vaihdella varsin paljon, riippuen aktiivihiilen 

valmistusmateriaalista ja hiilen aktivointiasteesta. Tiheydellä tarkoitetaan aktiivihiilen 

huokoisen pinta-alan määrää aktiivihiilen ulkoiseen kokoon nähden. Korkea  
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tiheyksisillä aktiivihiilillä adsorbaattien adsorptiokyky on tiheydeltään matalampiin 

aktiivihiiliin verrattuna parempi. Tiheydeltään paremmat aktiivihiilet mahdollistavat 

myös kooltaan pienempien aktiivihiilisuodattimien valmistamisen. 

Aktiivihiilimateriaalien tiheyttä voidaan tarkastella esimerkiksi jodin ja 

metyleenisinisen adsorptiokyvyn avulla. Aktiivihiilen korkeampi tiheys kertoo 

suuremmasta adsorptio pinta-alasta, joka vastaavasti kertoo paremmasta adsorbaattien 

suodatuskyvystä. 

 

3.4 Partikkelikoko 

 

Rakeisella aktiivihiilellä hiili-partikkelien koko ilmoitetaan yleensä seulakoon 

mukaisesti. Tyypillisesti tämä jako kattaa noin 85 - 95% koko tuotteesta, sisältäen 

vain muutaman prosentin pienempiä tai suurempia partikkeleita. Pelleteiksi puristettu 

hiili ei ole rakenteeltaan pelkästään rakeista mutta silti sekin on usein luokiteltu 

seulakoon tai pelletin halkaisijan mukaan.  

 

Aktiivihiilen raekoko määritellään kahden eri verkkokoon (taulukko 1) mukaan siten, 

että aktiivihiilimateriaalista seulotaan aluksi karkeamman verkon avulla pois 

aktiivihiilen kokoluokkaan liian suuret hiilirakeet.  Toisessa vaiheessa seulan läpi 

päässyt materiaali seulotaan hienomman seulan avulla, jolloin jäljelle jää vain 

karkeamman verkon silmäkokoa pienemmät ja hienomman verkon silmäkokoa 

suuremmat hiilirakeet ja vain vähäinen määrä pienempiä tai suurempia partikkeleita.  

Esimerkiksi raekoon 12x30 aktiivihiili on aluksi seulottu karkeamman 12 (silmäkoko 

1.68mm) seulan avulla, jonka jälkeen ensimmäisen seulan läpäissyt materiaali on 

seulottu edelleen hienommalla 30 (silmäkoko 0.59mm) seulalla.  
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Taulukko 1. Aktiivihiilen raekoon muunnostaulukko. Taulukossa esitetty seulakoko 

kertoo verkon tiheyden ilmoittamalla kuinka monta verkon lankaa mahtuu yhden 

tuuman matkalle. Aukeama kertoo verkon lankojen väliin jäävän verkonsilmän koon 

millimetreinä.  

Seulakoko aukeama [mm]   Seulakoko aukeama [mm] 

4 4,760   45 0,350 

5 4,000   50 0,297 

6 3,360   60 0,250 

7 2,830   70 0,210 

8 2,380   80 0,177 

10 2,000   100 0,149 

12 1,680   120 0,125 

14 1,410   140 0,105 

16 1,190   170 0,088 

18 1,000   200 0,074 

20 0,840   230 0,062 

25 0,710   270 0,053 

30 0,590   324 0,044 

35 0,500   400 0,037 

40 0,420   500 0,031 

 

 

Adsorptiokyky kasvaa partikkelikoon pienentyessä. Mitä tehokkaampi adsorbentti on 

kyseessä sitä ohuempi kerros ja lyhyempi aika tarvitaan adsorbaattien poistoon. 

Pienirakeiset aktiivihiilet pakkautuvat suodattimessa tiheämmin, jättäen 

suurempikokoisia aktiivihiilirakeita vähemmän vapaata ilmatilaa hiilirakeiden väliin. 

Hiilipatjan tiheys tehostaa suodattimen suorituskykyä adsorbaattien poistossa 

aiheuttaen kuitenkin merkittävän muutoksen suodattimen virtausvastukseen.  

 

Sopiva aktiivihiilen partikkelikoon valinta on tehtävä tervettä järkeä käyttäen, ottaen 

huomioon nopean adsorption ja tehokkaan puhdistuksen hyödyt verrattuna 

virtausvastuksen ja pumppauskustannusten kasvuun.  /3/ /8/ 
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3.5 Kovuus 

 
Kovuus ja kulutuskestävyys ovat yleisesti suotavia ominaisuuksia kaikille rakeisille 

aktiivihiilille. Kaikki kaupalliset rakeiset aktiivihiilet kestävät niiden omasta painosta 

ja virtaavasta fluidista aiheutuvan rasituksen. Kovuuden merkitys korostuu 

esimerkiksi suodatinsovelluksissa, joissa aktiivihiili on puristettuna tiiviiksi 

suodattimen kuorien sisään. Joissain sovellutuksissa aktiivihiili ei toistuvasti joudu 

alttiiksi ulkoiselle rasitukselle joten kovuus-ominaisuudella ei ole näissä 

käyttökohteissa suurta merkitystä. Toisaalta aktiivihiili voi altistua jatkuvalle 

kuormitukselle kuten tärinälle ja lämpövaihteluille, jolloin kovuudesta ja 

kulutuskestävyydestä tulee tärkeä osa hiilen ominaisuuksia. Myös 

uudelleenaktivoinnissa ja materiaalin käsittelyssä mekaaninen kestävyys on varsin 

merkittävä tekijä. /3/ 

 

3.6 Impregnointi ja kemisorptio 

 

Aktiivihiilen adsorboivia ominaisuuksia voidaan lisätä impregnaattien avulla. 

Impregnaattien tarkoitus on tehostaa joidenkin yhdisteiden adsorptioprosessia. 

Impregnaatit sitovat kemiallisen sidoksen avulla adsorbaatteja adsorbentin pintaan. 

Impregnaatteina käytetään mm. erilaisia happoja, metallioksideja, jalometalleja ja 

suoloja. Esimerkiksi lisäämällä aktiivihiileen pieni määrä rikkiä voidaan parantaa 

hiilen elohopean sitomiskykyä. Vastaavasti rikkihappo ja fosforihappo tehostavat 

ammoniakin ja amiinien adsorptiota.  Tavallisen impregnoimattoman aktiivihiilen 

kyky adsorboida rikkivetyä on noin 9% hiilen massasta. Lisäämällä hiilen sopiva 

impregnaatti voidaan adsorptiokykyä nostaa jopa 25% hiilen massasta. 

 

Adsorboitavan aineen sitomista kemiallisen sidoksen avulla kutsutaan kemisorptioksi. 

Kemisorption tapauksessa adsorbaatin ja adsorbentissa olevan impregnaatin välille 

muodostuu vahva kemiallinen sidos, joka vaatii korkean lämpötilan purkautuakseen. 

Esimerkiksi väestönsuojaukseen tarkoitetuissa suurissa aktiivihiilisuodattimissa 

käytetään impregnoitua aktiivihiiltä.  
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3.7 Tuhka 

 

Aktiivihiilen raaka-aineet sisältävät tuhkaa, jonka prosentuaalinen osuus vaihtelee 

noin 2-20 massaprosentin välillä. Osa tuhkasta liukenee joko veteen tai happoihin. 

Aktiivihiiltä on saatavana myös sekä vedellä että hapolla esipestynä, jolloin 

tuhkaprosentti on alhaisempi. Luonnon tuhka ei ole yleensä haitallista itse adsorptio-

prosessille ja yleisissä aktiivihiilen aktivointiastetta mittaavissa testeissä rakeisen 

aktiivihiilen tehokkuus ilmoitetaankin siten, että aktiivihiili sisältää myös tuhkan 

massan. Uudelleenaktivoiduissa aktiivihiilissä voi aiemmasta käytöstä aktiivihiileen 

jäänyt jäännöstuhka tukkia mikrohuokoista aluetta, heikentäen aktiivihiilen 

adsorptiokykyä. /3/ 

 

3.8 Kosteus 

 

Kokeellisesti on todistettu kosteuden muuttavan adsorbentin ominaisuuksia 

merkittävästi. Osalla aineista adsorptioprosessi heikkenee merkittävästi kun taas 

joillakin aineilla adsorptioprosessi taas vastaavasti tehostuu.  

 

Suuret aktiivihiilisuodattimet varastoidaan yleensä hermeettisesti suljettuina. 

Suodattimien hermeettisellä sulkemisella vältetään hiilen kontaminoituminen ja 

aktiivihiilimateriaalin kostuminen varastoinnin aikana. Varsinaisessa 

käyttösovelluksessa aktiivihiilisuodatin voidaan tarvittaessa suojata erillisillä 

kosteudenpoistoon tarkoitetulla silica-suodattimella. 
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3.9 pH 

 

Aktiivihiilien pH:ta tutkitaan vesiuutosten avulla. Käsittelemättömät kivihiilipohjaiset 

hiilituotteet ovat tyypillisesti melko neutraaleja, kun taas kuori- ja puupohjaiset hiilet 

ovat enemmän emäksisiä. Yleensä käsittelemättömien raemaisten aktiivihiilien pH 

vaihtelee noin 6-10 välillä. Impregnaatteina lisätyt hapot ja emäkset voivat kuitenkin 

laajentaa tätä aluetta entisestään. Esimerkiksi fluori adsorboituu aktiivihiileen hyvin, 

aktiivihiilen pH:n ollessa noin 6.5. Vastaavasti aktiivihiileen adsorboitunut fluori 

voidaan desorboida pesemällä aktiivihiili liuoksella, jonka pH on noin 12.  

 

Veden ja vesipohjaisten liuosten puhdistuksessa vaikuttaa aktiivihiilen pH hiukan 

myös liuoksen pH-arvoon. Vaikutus on varsin lyhytaikainen vaikkakin adsorbaattien 

poisto liuoksesta voi muuttaa suodatetun liuoksen pH:ta pysyvästi. 

Vedenpuhdistusprosessien adsorboivaa vaikutusta voidaan yleensä kasvattaa 

laskemalla adsorptiolämpötilaa ja pH:ta.  

 

3.10 Haitat 

 

Aktiivihiili on verrattain kallista, mikä rajoittaa aktiivihiilen käyttöä eri 

sovellutuksissa. Sopivissa olosuhteissa aktiivihiili voi muodostua erinomaiseksi 

kasvualustaksi mikro-organismeille. Lisäksi valmistettaessa aktiivihiiltä kivihiilestä 

muodostuu valmistusprosessissa suuria määriä rikin oksideja.  
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4 Mittauslaitteiston kuvaus 
 
Tässä kappaleessa esitellään mittauksissa käytetyt mittalaitteet. 
 

4.1 Ruiskutuottoyksikkö 

 

 

Kuva 6. Kaasuntuottoon käytetyn ruiskutuottoyksikön toimintaperiaate. 

Kaasuntuottolaitteisto on tarkoitettu nestemäisten aineiden ruiskutuottoon. 

 

Kuvan 6 mukaisessa laitteistossa nestemäistä agenttiainetta injektoidaan ruiskusta 

tasaisella nopeudella ilmavirtaukseen. Kun tunnetaan ruiskusta agenttilinjaan 

injektoitu aineen absoluuttinen määrä ja agenttilinjan virtaus, voidaan matemaattisesti 

määrittää agenttilinjan virtauksen agentti-aineen konsentraatio. Agenttilinjan ilma-

agentti seos laimennetaan edelleen haluttuun pitoisuuteen lisäämällä agenttilinjan 

virtaukseen hallitusti puhdasta paineilmaa. /14/  

 

4.2 Teholähdekortti puolijohdeantureille 

 
Tässä osiossa esitellään puolijohdemittauksia varten suunniteltu erillinen 10 

kanavainen kaksiportaisella reguloinnilla toteutettu teholähdekortti. Teholähdekortti 

on suunniteltu siten, että kanavien lähtöjännitteitä on mahdollista säätää 

portaattomasti anturikohtaisesti.  
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Jännitteensäätö 

 

10 kanavainen mittauskortti on suunniteltu siten, että kytkentä pystyy sähköistämään 

antureita kymmeneen eri jännitetasoon välillä 1.25-10V (1-2 anturia/ jännitelähtö). 

Jännitealuetta voidaan muuttaa esiregulaattorin ulostulon jännitearvoa muuttamalla. 

Signaalikanavia kytkennässä on yhteensä 20 kappaletta. Signaalikanavat liitetään D25 

liittimen avulla edelleen dataloggerin multiplexeri-kortille. Kytkennässä käytetään 

kaksiportaista regulointia mahdollisimman laadukkaan lopputuloksen 

aikaansaamiseksi. Lisäksi esiregulointi varmistaa varsinaisten jännitteenhienosäätö-

regulaattoreiden tasaisen syöttöjännitteen ja toimien samalla ”suojana” 

hallitsematonta virrankasvua vastaan.    

 

 

 

Kuva 7. Esiregulointikytkentä jossa lisäksi diodilla toteutettu polariteettisuojaus. 

 

Kuvan 7 kytkennässä on esitettynä esiregulointi, jossa L7806…L7815 

lineaariregulaattoreilla alennetaan ja tasataan esimerkiksi laboratorioteholähteen 

ulostulojännitettä ennen varsinaista antureiden lämmitysjännitteen säätöpiiriä. 

Teholähdekortti on suunniteltu siten, että se sisältää kaksi esiregulointia, joiden 

ulostuloon on asennettu viisi säätökanavaa. Tällä kytkentämallilla mahdollistetaan eri 

jännitealueella olevien komponenttien tehonsyöttö, koska jännitealuetta ja siten 

edelleen tehonkulutusta voidaan muokata pienemmissä, viiden kanavan osioissa.  
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Kuva 8. Anturin lämmitysjännitteen säätöön tarkoitettu regulaattorikytkentä 

(kanava1). 

 

Kuvan 8 kytkentä on National Semiconductor:n LM1117 datalehden 

esimerkkikytkentä. /15/ 

 

4.3 Dataloggeri 

 

Diskreettien puolijohdeantureiden resistanssimuutosten seurantaan Agilent 34970A 

dataloggeria (kuva 9). Dataloggeri liitettiin RS-232 liitännän avulla tietokoneeseen, 

jolloin mitattavia kanavia voitiin seurata ja tallentaa reaaliajassa. Dataloggeri 

mahdollisti kolmen eri liitäntäkortin käytön samanaikaisesti, jolloin oli mahdollista 

mitata käytettävissä olleilla 20-kanavaisilla (34901A) multiplexeri-korteilla yhteensä 

60 eri anturia samanaikaisesti. 

 

 
Kuva 9. Agilent 34970 dataloggeri 
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5 Aktiivihiilen kyllästyspisteen määrittäminen sekä 

puolijohdekaasuantureiden herkkyystestaus 

 

Tässä osiossa keskitytään aktiivihiilen kyllästyspisteen määrittämiseen. 

Kyllästyspisteen määrityksessä agenttiaineena käytetään akryylinitriiliä, joka 

adsorboituu hyvin aktiivihiileen ja joka pystytään havaitsemaan lämmitettävien 

puolijohdekaasuantureiden avulla. Kappaleessa käsitellään tutkimuksen etenemistä 

aina ensimmäisistä laboratoriokokeista alkaen. Laboratoriomittaukset suoritettiin 

Environics Oy:n laboratoriossa Mikkelissä 18.4.2006-16.2.2007. 

 

Antureiden tyyppikohtaista soveltuvuutta adsorptiorintaman havaitsemiseen tutkittiin 

mittaamalla 14 erityyppisen puolijohdekaasuanturin (yhteensä 36 anturia) 

herkkyyksiä erilaisissa kaasualtistuksissa. Tässä työssä esitellään mittaustuloksia 

kloorilla ja rikkivedyllä suoritetuista mittauksista. Antureiden herkkyystestaus 

suoritettiin TNO:n laboratoriossa Rijswijk:ssä, Hollannissa 10.1.2007-12.4.2007.  

 

5.1 Mittauksiin soveltuvan aktiivihiilen massan määrittäminen 

 

Aktiivihiilen ominaisuuksien määrittäminen aloitettiin mahdollisimman 

yksinkertaisella mittauslaitteistolla, jolla määritettiin hiilen massan ja aktiivihiilelle 

ominaisen läpilyöntiajan riippuvuutta toisistaan. Laboratorio-mittakaavan mittaukset 

aloitettiin yksinkertaisen kuvan 10 putkimaisen hiilielementin ja ChemPro100-

mittalaitteen avulla. 

 

Mittausten perusteella pyrittiin määrittämään tarkempiin mittauksiin soveltuva 

aktiivihiilen massa siten, että aktiivihiilen adsorbaattien suodatuskyky näkyy selvästi 

mittausaikojen pysyessä kohtuullisen pituisina (alle 14h). Mittausten perusteella 

päädyttiin käyttämään seuraavissa mittauksissa 15g hiilielementtiä. 
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Kuva 10. Mittauksiin soveltuvan aktiivihiilen massan määrittämiseen soveltuva 

tyypin 1 hiilielementti. Hiilielementissä aktiivihiili on pakattu putkimaisen 

suodatinhylsyn sisälle puristamalla se tiukasti kahden lasivillapatjan väliin.   

 

Kuvassa 10 on esitettynä ensimmäisiin mittauksiin käytetty yksinkertainen 

hiilielementti, jossa aktiivihiili on asetettu puristuksiin kahden 

instrumenttilasivillapatjan väliin. Luotettavien mittaustulosten aikaansaamiseksi on 

putken sisälle asennettavan aktiivihiilipatjan paksuus pyritty saamaan 

mahdollisimman tasaiseksi. Lisäksi mittausten toistettavuus heikkenee merkittävästi 

jos hiilen pakkausvaiheessa tapahtuu suuria eroja. 
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Kuva 11. Aktiivihiilen massan määrittämiseen käytetty mittauskytkentä. Mittauksissa 

aktiivihiilisuodatin altistetaan näytelinjaa myöten suodattimeen syötettävällä 

agenttiaine-ilma seoksella. ChemPro100-mittalaiteen avulla mitattiin milloin 

agenttiaine läpäisee aktiivihiilisuodattimen. 

 

Mittauksiin soveltuvan aktiivihiilimassan määritys aloitettiin kuvan 11 mukaisella 

mittausjärjestelyllä käyttäen massaltaan noin 2g hiilisuodatinta. Määrä oli kaiken 

kaikkiaan varsin pieni ja käytetyn suodatinhiilen raekoko mittakaavaan nähden varsin 

suuri.  

 

Kahden gramman hiilimassa osoittautui pienelläkin virtausnopeudella aivan liian 

pieneksi lähtöarvoksi. Hiilen määrää nostettiin portaittain (~5g, ~30g ja ~15g). 

Sopivaksi aktiivihiilen määräksi saatiin iteroimalla määritettyä noin 15g. 
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Kuva 12. Aktiivihiilen läpilyöntipisteen määritys 5g aktiivihiilisuodattimelle. 

Kuvassa on esitettynä ChemPro100-mittalaitteen sisältämien puolijohdeantureiden 1 

(sininen kuvaaja) ja 2 (punainen kuvaaja) resistanssivasteet mitattuna 

aktiivihiilisuodattimen lähdöstä. Vihreä merkkiviiva osoittaa aktiivihiilen 

läpilyöntihetken. 

 

Kuva 12 osoittaa 5g aktiivihiilisuodattimella hiilen suodatinkyvyn heikkenevän miltei 

välittömästi agenttialtistuksen alkaessa.   
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Kuva 13. Aktiivihiilen läpilyöntipisteen määritys 15g aktiivihiilisuodattimelle. 

Kuvassa on esitettynä ChemPro100-mittalaitteen sisältämien puolijohdeantureiden 1 

(sininen kuvaaja) ja 2 (punainen kuvaaja) resistanssivasteet mitattuna 

aktiivihiilisuodattimen lähdöstä. Vihreä merkkiviiva osoittaa aktiivihiilen 

läpilyöntihetken. 

 

Kuvissa 12 ja 13 on esitettynä ChemPro100 mittalaitteen sisäisten 

puolijohdeantureiden resistanssivasteet. Kuvasta 13 huomataan selvä noin 125 

minuutin ajanjakso jolloin 15g aktiivihiilisuodatin kykenee pidättämään 

agenttiainetta. Vastaavasti tarkasteltaessa kuvaa 12 huomataan agenttiaineen 

läpäisevän 5g aktiivihiilikerroksen noin viidessä minuutissa, jolloin selvää 

suodatusjaksoa ei ole havaittavissa. Suurempi aktiivihiilimassa lisää suodattimen 

adsorptiopinta-alaa sekä suodatinkerroksen paksuutta, jolloin virtauksen pysyessä 

vakiona, agenttikaasu viipyy pidemmän ajan aktiivihiilikerroksessa ja 

adsorptioprosessi tapahtuu tehokkaammin.  
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5.2 Laboratoriomittaukset 4x15g hiilielementeillä 

 

Mittausten tarkoituksena oli tutkia kuinka tasaisesti voidaan olettaa adsorptiorintaman 

etenevän suuressa aktiivihiilielementissä. 

 

5.2.1 Mittauksiin suunniteltu 15g aktiivihiilielementti  

 

Tarkempia laboratoriomittauksia varten suunniteltiin mittauksiin soveltuva tyypin 2 

mittauselementti. Elementti koostuu akryylimuovista valmistetusta kaksiosaisesta, 

läpinäkyvästä putkesta. Putki on suljettu polykarbonaattikorkeilla, joihin on 

suunniteltu lisäksi virtausta hajottava jakopiikki. 

 

  

 

Kuva 14. Tyypin 2 hiilielementissä aktiivihiili on pakattu putkimaisen suodatinhylsyn 

sisälle puristamalla se tiukasti polykarbonaatista valmistetun välikorkin ja 

lasivillapatjan väliin. Tyypin 2 hiilielementti mahdollistaa tyypin 1 hiilielementtiä 

tarkemman hiilen pakkauksen, jolloin mittausten toistettavuus paranee.   

  

Kuvassa 14 on esitetty tyypin 2 kaksikammioinen mittausputki, jossa putken yläosaan 

pakataan mittauksissa käytettävä aktiivihiili. Hiilipatjan yläpuolella olevan  
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instrumenttilasivillalla täytetyn vapaan virtaustilan ja hiilielementin alaosan 

tarkoituksena on varmistaa tasainen virtaus koko hiilisuodattimen läpi.  

 

Tyypin 2 hiilielementissä kaasun jakautumista tehostetaan jättämällä aktiivihiilipatjan 

yläpuolelle lasivillalla täytetty virtauksen tasaantumisalue. Tasaantumisalueen lisäksi 

kaasun jakautumista tehostetaan erillisellä hajoituspiikillä varustetulla suodattimen 

korkilla. Kuvassa 15 näkyy korkkiin poraamalla valmistettu piikki, jonka avulla 

kaasuvirtaus jaetaan kuuteen osaan.  

 

 

Kuva 15. Tyypin 2 hiilielementin korkki, johon on poraamalla valmistettu virtausta 

jakava piikki. Piikin avulla pyritään varmistamaan kaasumaisen aineen tasainen 

jakaantuminen koko aktiivihiilipatjan alueelle.  

 

5.2.2 Mittausjärjestely 

 

Adsorptiorintaman etenemistä aktiivihiilipatjassa tutkittiin kuvassa 16 esitetyn 

virtauskaavion mukaisella mittauslaitteistolla. Mittauslaitteisto koostuu neljästä 

sarjaan kytketystä 15 gramman (tyyppi 2) suodatinelementistä. Suodatinlaitteistolla 

mallinnettiin laboratoriomittakaavassa adsorptiorintaman etenemistä paksun 

aktiivihiilielementin läpi (aktiivihiilikerroksen paksuus vastaa Temet:n 600-sarjan 

Colpro väestönsuojasuodatinta). Mittaukset suoritettiin ChemPro 100 mittalaitteilla, 

suodatinelementtien väleistä.  
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Kuva 16. Mittauslaitteiston virtauskaavio. Mittauslaitteistossa agenttiaineen ja kaasun 

seos syötetään näytelinjaa myöten neljän sarjaankytketyn aktiivihiilisuodattimen läpi. 

Aktiivihiilisuodattimien välisiin virtauskanaviin kytkettyjen ChemPro100-

kaasunilmaisimien (CP1...CP4) avulla mitattiin suodattimien toimintaa ja aktiivihiilen 

läpilyöntiaikoja.   

 

Mittauslaitteisto koostuu 4 putkimaisesta kammiosta, joihin aktiivihiili on sijoitettu 

kerroksittain. Akryylinitriilillä virtaukseen aikaansaatava adsorbaattien konsentraatio 

on varsin matala verrattuna käytetyn aktiivihiilen adsorptiokykyyn akryylinitriilin 

tapauksessa. Varsinainen mittausjärjestely on esitettynä seuraavassa kuvassa 17. 

 

 

Kuva 17. Neljän sarjaankytketyn hiilielementin muodostama mittauslaitteisto 

erikoisvalmisteisessa putkitelineessä. Mittauslaitteisto koostuu neljästä 

hiilielementistä jotka on kytketty toisiinsa PTFE-putkien avulla. ChemPro100-

kaasunilmaisimet on liitetty mittauslaitteistoon lasisten T-haarojen avulla. 
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5.2.3 Mittaustuloksia 

 
Mittauksissa oli tarkoituksena tutkia adsorptiorintaman etenemistä aktiivihiilipatjassa. 

Tavoitteena oli aikaansaada mittauksista adsorptiorintaman etenemiskuvaajat, joista 

näkyy selvästi aktiivihiilielementtien adsorptiokyvyn taitepisteet. Aluksi mittaukset 

suoritettiin käyttämällä kuivaa ilma-agenttikaasuseosta. Agenttiaineena mittauksissa 

käytettiin akryylinitriiliä. 

 

 

Kuva 18. Mittaus 1: ChemPro100-mittalaitteiden antureiden resistanssit 

ScCell1(pun), ScCell2(sin), alakuvassa kosteus(sin) ja lämpötila(vihr). 

Puolijohdeantureiden vasteiden kuviin on merkitty vihreällä merkillä ajanhetki, 

jolloin hiilipatjan läpäisseiden agenttiaineen adsorbaattien määrä on riittävän suuri, 

jotta anturi kykenee havaitsemaan läpipäässeen agenttiaineen. Tämä piste on 

aktiivihiilisuodattimen läpilyöntipiste, jossa aktiivihiilisuodattimen suodattavat 

ominaisuudet alkavat nopeasti heikentyä.  

 

Mittauksissa käytetyt ChemPro100-mittalaitteet sisältävät kaksi erityyppistä 

puolijohdeanturia ScCell1 (pun) ja ScCell2 (sin). Kuvassa 18 näkyvien erityyppisten 

antureiden adsorptiokyvyntaitepisteen kuvaajien erot johtuvat antureiden 

herkkyyseroista mittauksissa käytetylle agenttiaineelle. Kuvasta 18 nähdään selvästi 

että käytetty 15g kuiva aktiivihiilisuodatin kykenee pidättämään varsin tarkasti 2.5 -3 
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tuntia akryylinitriilikaasua, jonka konsentraatio on 7843mg/m3 ja kokonaisvirtaus 

1.7lpm. Kaikki 4 hiilielementtiä agenttikaasu läpäisee noin 10 tunnissa. 

 

Kosteusvaikutuksen tutkimiseksi hiilielementtien adsorptiokyvyn taitepistettä 

mitattiin myös käyttämällä kosteaa ilma-agenttikaasuseosta hiilielementin 

saastuttamiseen. Mittauksissa kaasuseoksen virtausnopeus ja agenttikaasun 

konsentraatio pidettiin samana kuin aiemmin suoritetussa kuivan kaasuseoksen 

tapauksessa. 

 

 

Kuva 19. Mittaus 2: ChemPro100-mittalaitteiden antureiden resistanssit 

ScCell1(pun), ScCell2(sin), alakuvassa kosteus(sin) ja lämpötila(vihr). 

Puolijohdeantureiden vasteiden kuviin on merkitty vihreällä merkillä ajanhetki, 

jolloin hiilipatjan läpäisseiden agenttiaineen adsorbaattien määrä on riittävän suuri, 

jotta anturi kykenee havaitsemaan läpipäässeen agenttiaineen. Tämä piste on 

aktiivihiilisuodattimen läpilyöntipiste, jossa aktiivihiilisuodattimen suodattavat 

ominaisuudet alkavat nopeasti heikentyä.  

 

Kuvia 18 ja 19 tarkasteltaessa huomataan selvä muutos kostean ja kuivan 

hiilielementin välillä. Kostea kaasuseos kostuttaa hiilielementtiä ja heikentää 

aktiivihiilen adsorptiokykyä, jolloin hiilen adsorptiokyvyn taitepiste saavutetaan 

selvästi kuivaa hiiltä aiemmin. Verrattaessa kuivalla kaasuseoksella suoritettuihin 
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mittauksiin huomataan kostean agenttikaasun läpäisevän kaikki neljä hiilielementtiä 

noin 3 tuntia nopeammin kuin kuiva kaasuseos. 

 

Mittaukset osoittivat adsorptiorintaman etenevän aktiivihiilessä varsin tasaisella 

nopeudella riippuen kuitenkin selkeästi aktiivihiilimateriaalin kosteudesta. Pieniä 

eroja läpilyöntiaikojen välille aiheutui eroista ChemPro100-kaasunilmaisimien 

puolijohdeantureiden anturikohtaisista herkkyysominaisuuksista sekä eroista 

aktiivihiilielementtien pakkaamisessa.   

 

5.3 Aktiivihiilen kyllästyspisteen mittaaminen diskreettien 
puolijohdekaasuantureiden avulla. 

 

Tässä osiossa tutkitaan puolijohdekaasuantureiden toimintaa, kun anturit asennetaan 

kiinteään kontaktiin aktiivihiilimateriaalin kanssa. Mittauksissa käytetään apuna 

dataloggeria, jolla mitataan ja tallennetaan antureiden resistanssivasteet analysointia 

varten.  

 

5.3.1 Lämmitettävien puolijohdekaasuanturien toimintaperiaate ja 
rakenne 

 
Tässä työssä kerrotaan anturien toimintaperiaatteesta vain yleisellä tasolla. Anturit 

ovat periaatteelliselta rakenteeltaan varsin yksinkertaisia, rakentuen kaasuherkästä 

pinnoitteesta sekä lämmityselementistä jolla anturin kaasuherkkä pinnoite 

kuumennetaan epäsuoran vastuskuumennuksen avulla 200-500 ºC 

toimintalämpötilaan. Yleisimmin lämmitettävien kaasuherkkien antureiden 

pinnoitteena käytetään n-tyyppisiä SnO2, ZnO, TiO ja WO3 pinnoitteita. 

Metallioksidi-pinnoitteeseen muodostuu toimintalämpötilassa ilmakehän hapen O2
- ja 

O- ionien vaikutuksesta elektronikatoalue, jolloin pinnoitteeseen muodostuvan 

elektronikatoalueen kasvun vaikutuksesta pinnoitteen konduktanssi pienenee. 

Elektronikatoalue reagoi ulkoisiin kaasuihin erittäin helposti, jolloin pelkistävien 

kaasujen kuten esimerkiksi hiilidioksidin ja vedyn  vaikutuksesta osa pinnoitteeseen 

adsorboituneesta hapesta poistuu ja pinnoitteen konduktanssi kasvaa. Vastaavasti 

hapettavat kaasut kuten typpidioksidi ja otsoni kasvattavat elektronikatoaluetta jolloin 

pinnoitteen konduktanssi pienenee. Anturin mitattavana signaalina käytetään  
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pinnoite-materiaalin resistanssin tai konduktanssin muutosta. Kuvassa 20 on 

esitettynä kaksi erityyppistä puolijohdeanturia ilman suojakoteloa. /11/    

 

 

Kuva 20. TO-koteloituja erityyppisiä puolijohdeantureita ilman suojakoteloa. 

Kuvassa vasemmalla on piiprosessointitekniikalla valmistettu mikrohotplate-

rakenteinen mikroanturi. Kuvassa oikealla on keraamialustalle kuvioitu anturi. /11/    

 

Puolijohdekaasuantureiden ominaisuuksiin vaikuttaa merkittävästi anturipinnoitteen 

lämpötila. Lämpötilan muutoksella voidaan vaikuttaa anturin herkkyyteen ja 

selektiivisyyteen. Anturipinnoitteen lämpötilan vaikutusta on tutkittu mm. CWA 

aineiden tunnistuksessa. /11/ /13/ 

5.3.2 Adsorptiorintaman mittaus kahdella suoraan 
aktiivihiilimateriaalia vasten asennetulla puolijohdeanturilla. 

 

Diskreettejä komponentteja käytettäessä päädyttiin mittaamaan resistanssin muutosta 

kahdelta suoraan hiiltä vasten asennetulta puolijohdeanturilta. Mittauksien 

yksinkertaistamiseksi mittauksissa käytettäville puolijohdeantureille valmistettiin 

kuvan 21 kytkennän mukainen jännitteensyöttö ja mittauskaapeli.   
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Kuva 21. Mittauskaapelin kytkentäkaavio. Kuvassa puolijohdeanturin lämmitysvastus 

kytketään johtimiin VH1 ja VH2. Anturien pinnoitteen resistanssit mitataan 

mittausjohtimista VS1 ja VS2.   

 

Kuvassa 21 esitetty mittauskaapelin kytkentä koostuu kahdesta resistanssin 

mittauslinjasta VS1 ja VS2, sekä anturien lämmitysvastusten tehonsyöttölinjoista 

VH1 ja VH2. Kaapelointi on valmistettu siten että anturit voidaan liittää kaapeliin 

liitinpiirilevyjen avulla, jolloin anturien vaihtaminen on varsin yksinkertaista ja 

nopeaa. Kaapelin lämmityselementin tehonsyöttöön tarkoitetut johtimet kytketään 

suoraan laboratorioteholähteeseen ja mittauskanavien resistanssimittauksen 

signaalijohtimet kappaleessa 4.3 esitellyn Agilent 34970A dataloggerin 

liitäntäkorttiin.  

 

Mittauksia varten suunniteltiin uusi kuvan 22 mukainen tyypin 3 hiilielementti, jossa 

on erilliset tiivistetyt asennusaukot TO-koteloituja komponentteja varten. 
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Kuva 22. Tyypin 3 hiilielementissä aktiivihiili on pakattu putkimaisen suodatinhylsyn 

sisälle puristamalla se tiukasti polykarbonaatista valmistetun välikorkin ja 

instrumenttilasivillapatjan väliin. Tyypin 3 hiilielementissä on välikorkissa 

asennuspaikat kahdelle TO-koteloidulle anturille. Asennusaukot on sijoitettu siten 

että anturi asennetaan hiilipatjan kohdalle.  

 

Erona aiemmin kuvassa 14 esitettyyn tyypin 2 hiilielementtiin, on tyypin 3 

elementtiin lisätty mahdollisuus asentaa erilaisia antureita suoraan aktiivihiiltä vasten. 

Putken läpivienti on kaksinkertaisesti 0-renkailla tiivistetty, TO-5 kotelossa olevia 

komponentteja varten. Anturin asennus on suunniteltu siten, ettei anturin etuosa 

työnny hiilielementin putken sisäpintaa edemmäs, jolloin anturi ei aiheuta muutoksia 

suodattimen läpi kulkevaan virtaukseen.    
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5.3.3 Tuloksia 

 
Mittauksien tarkoituksena oli tutkia havaitsevatko puolijohdeanturit adsorboituneen 

agenttiaineen suoraan aktiivihiilimateriaalista. Tehdyn hypoteesin perusteella 

odotettiin hiileen asennettujen antureiden havaitsevan agenttiaineen ennen 

hiilielementin jälkeen asennettua CP100 mittalaitetta.  

 

 

Kuva 23. Suoraan hiilipatjaa vasten asennettujen antureiden resistanssit (punainen ja 

sininen) verrattuna CP100 mittalaitteen sisäisten antureiden resistansseihin (violetti ja 

musta). Anturikohtaiset adsorptiorintaman havaitsemisajankohdat on merkitty 

vihreillä merkkiviivoilla. 

 

Mittaukset osoittivat kuvan 23 mukaisesti ennalta tehdyn hypoteesin oikeaksi jolloin 

hiileen asennettujen Cell1 ja Cell2 antureiden resistanssiarvoissa näkyy selkeä 

muutos ennen kuin CP100 mittalaitteen sisällä olevat anturit havaitsevat adsorbaatit.  

 



 51 

5.4 Radiaalisuodattimessa etenevän adsorptiorintaman 

mallinnus 10 % suodatinmallilla 

 

Tässä osiossa keskitytään tarkastelemaan adsorptiorintaman etenemistä 

radiaalimuotoisessa suodatinelementissä. Mittausten nopeuttamiseksi suunniteltiin ja 

valmistettiin ajoneuvokäyttöön tarkoitettua aktiivihiilisuodatinta pienempi 

suodatinelementti.  

 

5.4.1 Mittaukseen suunniteltu ja valmistettu 10 % 
radiaalisuodattimen prototyyppi 

 

Varsinaisen pienen koon ajoneuvokäyttöön suunniteltu radiaalisuodatin on 

aktiivihiilitilavuudeltaan 2.4 litraa, jolloin aktiivihiilen massa suodattimen sisällä on 

1.9 kg (tiedot Temet Oy). Suodattimen adsorptio-kapasiteetti on kuitenkin niin suuri, 

ettei käytännössä ole mahdollista mitata suodattimen toimintaa 100 % mittakaavassa. 

100 % mittakaavan suodattimen läpilyöntiaikojen mittaus kestäisi adsorbaatista 

riippuen noin 100-200 tuntia. Kuvassa 24 on esitettynä 10 % malli 

radiaalisuodattimesta, joka rakentuu yhdestä 36º segmentistä. Suodattimen muut mitat 

vastaavat alkuperäisen suodattimen mittoja.  

 

Kuva 24. 10%-malli temet 1.9kg ajoneuvokäyttöön tarkoitetusta radiaalimallisesta 

aktiivihiilisuodattimesta. Virtaus suodattimen läpi on merkitty vihreällä nuolella.  

80 % anturilinja on merkitty kuvaan punaisella ja 50 % anturilinja sinisellä. 

Anturilinjojen sijainti suodattimessa on määritetty siten että anturilinjan sijainti 

virtaussuunnassa (vihreä nuoli) ilmoitetaan hiilipedin prosentuaalisena massana 

ennen anturilinjaa. 
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Kuva 25. Valmis 10 % -malli radiaalimallisesta aktiivihiilisuodattimesta. Kuvassa 

näkyy asennuspaikka yläpuolen kahden anturin anturikannelle ja liittimet suodattimen 

kaasuvirtausta varten. 

 

Suodattimessa etenevää adsorptiorintamaa seurataan kahteen (50 vol- % ja 80 vol- %) 

tasoon sijoitettujen puolijohdekaasuantureiden avulla. Seuraavassa esitetty 

laskukaava laskee segmentin prosentuaalisen massajakauman, siten että tuloksissa on 

esitettynä etäisyys, jota ennen on 50 % tai 80 % hiilipedin massasta.  

 

Lähtöarvot, 

 

mm 5.80r

mm 5.132r

mm 71h

20.0%80%100p

50.0%50%100p

2

1

2

1

=

=

=

=−=

=−=

 

 

Johdetaan integroimalla säteiden r1 ja r2 välisen 360º pyörähdyskappaleen pinta-alan 

lauseke  

 

ϕ= ∫ ∫
π

drdrA
2

0

r

r

1

2

    (1) 
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Ratkaistaan kaavan 1 mukaisesti pyörähdyskappaleen pinta-ala, 

 

)rr(A 2
2

2
1 −π=     (2) 

 [ ]2mm                34800A ≈   

 

Pinta-alan ratkaisun jälkeen voidaan tunnetun korkeuden mukaan ratkaista 

suodattimen tilavuus. 

 

h*AV =      (3) 

[ ]3mm           2471000V ≈  

Määritetään yhtälö etäisyyden laskemiseksi radiaalisuodattimen keskipisteestä 

katsottuna, 

 

 
















 π
−









π

−
=

2

1

x

xx r
p

A
1

pr    (4) 

 

Kaavan 4 perusteella ratkaistaan anturilinjojen etäisyydet (50 % ja 80 %) suodattimen 

keskipisteestä katsottuna, 

 

mm 6.109r %50 =  

mm 9.123r %80 =  

 

Kaavojen sijoitukset on esitetty liitteessä I. 

 

Seuraavassa kuvassa 26 on esitettynä antureiden asennuspaikat ja etäisyydet 

radiaalisuodattimen keskipisteeseen nähden.  
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Kuva 26. Prototyypin anturilinjaukset. Kuvassa vasemmalla on esitettynä kahden 

anturin asennukseen tarkoitettu prototyypin yläkansi jonka asennuspaikkoihin 7 ja 8 

voidaan asentaa erityyppisiä antureita. Kuvassa oikealla on esitettynä kuuden anturin 

asennukseen tarkoitettu prototyypin alakansi johon asennetaan mittauksissa 

referenssinä käytettävät anturit 1-6. 

 

 
Kuva 27. 10 % radiaalisuodattimen asennuskannet, joihin on kiinnitetty mittauksessa 

käytettävät puolijohdekaasuanturit. Anturit on kiinnitetty asennuskanteen kuvassa 

näkyvien piirilevyjen avulla. Kuvassa vasemmalla on suodattimen yläkansi, johon 

voidaan vaihtaa erityyppisiä puolijohdeantureita. Oikealla on esitettynä suodattimen 

pohjakansi, johon on asennettu 6 keskenään samantyyppistä aiemmissa testeissä 

käytettyä puolijohdeanturia.  

 
Kuvassa 27 on esitettynä asennuskannet anturien asennuksen jälkeen. Vasemmassa 

kuvassa on suodattimen yläkansi johon on mahdollista asentaa erityyppisiä sekä eri 

tekniikoilla toteutettuja antureita. Oikealla olevassa kuvassa on suodattimen alakansi, 

johon on asennettuna aiemmissa mittauksissa käytännössä testatut anturit 

referenssiantureiksi. Referenssiantureiden käyttö yksinkertaistaa eri antureiden 

mittaustulosten tulkintaa ja mahdollistaa eri mittauksien tulosten vertaamisen  
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keskenään. Antureiden sähköistykseen käytettiin kohdassa 4.2 esiteltyä säädettävää 

teholähdekorttia ja antureiden resistanssimittaukset suoritettiin kohdassa 4.3 esitellyn 

dataloggerin avulla. 

 

5.4.2 Tuloksia 

 

Mittausten tarkoituksena oli tutkia ja havainnollistaa radiaalisuodattimen toimintaa 

seuraamalla adsorptiorintaman etenemistä kahden anturilinjan avulla. Seuraavassa 

kuvassa 28 on esitettynä pohjakannen kuuden anturin mittaustulokset siten että 

virtauksen suuntaisesti samassa linjassa olevat anturit ovat piirretty samaan kuvaan.  

 

 

Kuva 28. Radiaalisuodattimen 10 % -mallin pohjakannen anturien resistanssit 

altistettaessa aktiivihiilisuodatin kuivalla akryylinitriilikaasulle. Antureiden 

adsorptiorintaman havaitsemiskohdat on merkitty vihreillä pystyviivoilla. 
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Kuva 29. Radiaalisuodattimen 10 % -mallin pohjakannen anturien resistanssit 

altistettaessa aktiivihiilisuodatin kuivalla akryylinitriilikaasulle. Antureiden 

adsorptiorintaman havaitsemiskohdat on merkitty vihreillä pystyviivoilla.  

 

Kuvassa 29 esitetyt resistanssikuvaajat osoittavat selvästi että adsorptiorintama 

saavuttaa ensimmäisen anturilinjan (siniset käyrät) selkeästi toista anturilinjaa 

(punaiset käyrät) aikaisemmin. Lisäksi huomataan molempien anturilinjojen (kuva 29 

ensimmäinen anturilinja 1,3,5 ja toinen anturilinja 2,4,6) resistanssimuutosten osuvan 

varsin hyvin samalle ajanhetkelle keskenään.  
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5.5 Puolijohdekaasuantureiden herkkyystestaus 

 

Tässä osiossa käsitellään puolijohdeantureiden herkkyyksien mittaamista ja 

keskinäistä vertailua erityyppisten antureiden välillä.  

5.5.1 Antureiden testaukseen suunniteltu ja valmistettu 
mittausputki 

 

Mikroanturien herkkyystestausta varten suunniteltiin ja valmistettiin kuvassa 30 

esitetty ruostumattomasta teräksestä valmistettu antureiden mittausputki. Mittausputki 

mahdollistaa 36 puolijohdeanturin yhdenaikaisen herkkyys-mittauksen 

kaasualtistuksessa.   

 

 

Kuva 30.  Herkkyystestaukseen suunniteltu mittausputki ultraäänipesun jälkeen. 

Kuvassa näkyvät vai putken yläpinnalle työstetyt 24 asennuspaikkaa. Putken sivussa 

näkyy lisäksi 12 asennuspaikkaa antureille. 

 

5.5.2 Tuloksia  

 

Herkkyysmittaukset suoritettiin kohdassa 4.3 esitellyn Agilent 34970 dataloggerin 

avulla. Mittauksia suoritettiin kaiken kaikkiaan 37 kappaletta, useilla eri kaasuilla ja 

kaasujen konsentraatioilla.  Mittaustulosten analysointi suoritettiin Comsol Script 

ohjelman avulla. Mittaustuloksista saatujen kuvaajien perusteella antureille laskettiin  
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herkkyys eli kaasualtistuksen anturin resistanssin arvoon aiheuttama muutos anturin 

resistanssin puhtaan ilman perustasosta. 

 

0

S

R

R
R =∆      (5) 

 

Missä, 

R0= resistanssin perustaso (resistanssin keskimääräinen arvo puhtaassa 

ilmassa) 

RS= resistanssin keskimääräinen arvo kaasualtistuksen aikana 

∆R=muutos perustasosta prosentteina 

 

Seuraavassa kuvassa 31 on esitettynä kahden erityyppisen anturin resistanssivasteet 

0.34ppm kloorialtistuksessa. Kuvasta 31 voidaan huomata molempien anturityyppien 

olevan erittäin herkkiä klooriantureita. Kloorialtistuksessa näkyy selkeä resistanssin 

kasvu kloorikaasun vaikutuksesta. Tyypin 1 anturi on matemaattisesti tarkasteltuna 

pienillä pitoisuuksilla hieman tyypin 2 anturia herkempi. Lisäksi huomattavaa on 

antureiden palautumisnopeus altistuksen päätyttyä. Tyypin 1 anturi palautuu 

erinomaisesti takaisin perustasolle eli hieman alle 15kΩ resistanssiarvoon. Tyypin 2 

anturi palautuu altistuksesta takaisin perustasolle, mutta palautumiseen kuluva aika on 

huomattavasti pidempi.  
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Kuva 31. Kahden erityyppisen anturin resistanssivasteet 0.34ppm kloorialtistuksessa. 

Ylemmässä kuvassa oleva tyypin 1 anturi palautuu altistuksesta huomattavasti 

alemmassa kuvassa esitettyä tyypin 2 anturia nopeammin. Molemmilla antureilla 

resistanssin muutos altistuksessa on varsin voimakas ja molemmat anturit soveltuvat 

siten erinomaisesti kloorikaasun havaitsemiseen.  

 

Kuvassa 32 on esitetty kaavan 5 mukaisesti laskettu kloorikaasun anturien 

resistanssivasteisiin aikaansaamat muutokset. Anturien 1 ja 3 resistanssin arvo 

muuttuu noin 70 kertaiseksi verrattuna resistanssiarvoon puhtaassa ilmassa. Anturin 2 

resistanssi altistuksessa on yli 50 kertainen. Puolijohdeanturien ominaisuudet ovat 

varsin anturikohtaisia, mikä aiheuttaa yksilöllisiä eroja antureiden herkkyydessä 

samantyyppisten antureiden välillä. Tyypin 2 antureilla resistanssin muutos on varsin 

tasaista muuttuen noin 50-60 kertaiseksi puhtaan ilman resistanssin perustasoon 

nähden. 
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Kuva 32. Anturin resistanssivasteen muutos 0.34ppm kloorialtistuksessa. Muutoksen 

suuruus kertoo kuinka moninkertaiseksi anturin resistanssi kasvaa altistettaessa anturi 

kloorikaasulle. 

 

Seuraavassa kuvassa 33 on esitettynä resistanssivasteet 5ppm rikkivetyaltistuksessa 

kahdelle erityyppiselle puolijohdeanturille. Kuvan 32 perusteella voidaan todeta 

molempien anturityyppien resistanssien muuttuvan huomattavasti altistettaessa anturit 

rikkivedylle. Molempien anturityyppien anturit palautuvat altistuksen jälkeen varsin 

nopeasti takaisin perustasolle.  
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Kuva 33. Kahden erityyppisen anturin resistanssivasteet 5 ppm rikkivetyaltistuksessa. 

Tyypin 4 anturin resistanssi palautuu altistuksen jälkeen tyypin 3 anturia nopeammin 

takaisin puhtaan ilman resistanssitasolle. 

 

Kuvassa 34 on esitetty kaavan 5 mukaisesti laskettu rikkivetykaasun anturien 

resistanssivasteisiin aiheuttamat muutokset. Anturien 5 ja 6 resistanssin arvo muuttuu 

noin kymmenesosaan verrattuna resistanssiarvoon puhtaassa ilmassa. Anturien 7 ja 8 

resistanssit muuttuvat noin viidenteen osaan puhtaan ilman perustasoon verrattuna.  
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Kuva 34. Anturin resistanssivasteen muutos 5ppm rikkivetyaltistuksessa. Muutoksen 

suuruus kertoo kuinka moninkertaiseksi anturin resistanssi kasvaa altistettaessa anturi 

rikkivetykaasulle. 

 

 

  

 

 

 



 63 

6 Johtopäätökset ja yhteenveto 
 

Aktiivihiili on materiaalina varsin ainutlaatuinen sekä rakenteensa että 

ominaisuuksiensa osalta. Se kykenee suodattamaan niin orgaanisia kuin 

epäorgaanisiakin aineita. Aktiivihiiltä on saatavissa huokoskooltaan ja rakenteeltaan 

juuri tiettyä käyttötarkoitusta varten valmistettuna. Aktiivihiili soveltuukin niin 

kaasu- kuin nestefaasissa olevien aineiden suodatukseen. Lisäksi aktiivihiili on 

materiaalina varsin yksinkertaisesti valmistettavissa.       

 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia aktiivihiilessä etenevää 

adsorptiorintamaa, ja kehittää laboratorio-olosuhteisiin soveltuva mittauslaitteisto 

adsorptiorintaman havaitsemiseen. Työn teoriaosuudessa luvuissa 2 ja 3 tutustuttiin 

aktiivihiilen toimintaperiaatteeseen ja valmistukseen sekä aktiivihiilen suodattaviin ja 

rakenteellisiin ominaisuuksiin. Luvussa 4 esitellään mittauksissa käytetyt mittalaitteet 

ja antureiden sähköistykseen suunniteltu teholähdekortti. Luku 5 käsittelee mittausten 

etenemisen mittauksiin soveltuvan aktiivihiilen massan määrittämisestä antureiden 

herkkyysmittauksiin.   

 

Työssä tehdyn tutkimuksen perusteella puolijohdekaasuanturit soveltuvat hyvin 

adsorptiorintaman mittaamiseen. Puolijohdeanturit ovat rakenteeltaan varsin 

kompakteja ja tekniikan soveltaminen erilaisiin sovellutuksiin varsin yksinkertaista. 

Tarkassa kaasuntunnistuksessa ongelmaksi muodostuu antureille ominainen 

anturiresistanssin ryömintä, joka monimutkaistaa anturiresistanssin perustason 

määrittämistä. Myös lämpötila ja kosteus vaikuttavat anturin toimintaan ja anturin 

resistanssin arvoon. 

  

Aktiivihiilessä etenevän adsorptiorintaman mittaussovellutuksessa 

puolijohdekaasuanturit voidaan käyttösovellutuksesta riippuen asentaa suodattimen 

jälkeiseen ilmatilaan tai vaihtoehtoisesti suoraan aktiivihiilimateriaalia vasten. 

Antureiden herkkyystestauksen perusteella voidaan verrata eri anturityyppien 

soveltuvuutta erityyppisten kaasujen tunnistukseen.  
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LIITE I 

 

Lähtöarvot, 
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Johdetaan integroimalla säteiden R1 ja R2 välisen 360º pyörähdyskappaleen pinta-alan 

lauseke 

 

ϕ= ∫ ∫
π

drdrA
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r

r

1

2

        (1) 

 

Ratkaistaan kaavan 1 mukaisesti pyörähdyskappaleen pinta-ala, 

 

)rr(A 2
2

2
1 −π=         (2) 

  )5.805.132(A 22 −π=  

[ ]2mm                34800A ≈  

 

Pinta-alan ratkaisun jälkeen voidaan tunnetun korkeuden mukaan ratkaista suodattimen 

tilavuus. 

h*AV =         (3) 

[ ]3mm           2471000V

71*34800V

≈

=
 

 

Määritetään yhtälö etäisyyden määrittämiseksi radiaalisuodattimen keskipisteestä 

katsottuna, 
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Kaavan 4 perusteella ratkaistaan anturilinjojen etäisyydet (50% ja 80%) suodattimen 

keskipisteestä katsottuna, 
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