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1 Johdanto 

Työn tarkoituksena oli selvittää, millä eri valmistusmenetelmillä 

peretikkahappoa voidaan valmistaa ja vertailla näiden valmistusmenetelmien 

prosessiturvallisuutta käyttäen apuna indeksimenetelmiä. Työssä esitellään 

kahdeksan eri valmistusprosessia, jotka eroavat hieman toisistaan. Näiden 

prosessien reaktio-olosuhteet sekä kemikaalien aineominaisuudet selvitettiin 

indeksimenetelmiä varten. Ennen prosessiturvallisuuden arviointia tutustuttiin 

seitsemään eri indeksimenetelmään. Näistä käytettäväksi valittiin kaksi 

toisistaan poikkeavaa, Dow´s Fire & Explosion Index-menetelmä sekä iSafe- 

menetelmä. Jokainen valmistusmenetelmä pisteytettiin, jonka jälkeen niitä 

vertailtiin keskenään. Myös valittujen indeksimenetelmien erilaisuutta ja 

käyttökelpoisuutta pohdittiin.  

2 Prosessivaihtoehdot 

Peretikkahappo (PAA) CH3COOOH on tärkeimpiä ja käytetyimpiä 

peroksihappoja. Jo vuonna 1864 valmistettiin peretikkahapposekoitus 

diasetyyliperoksidin kanssa, mutta varsinainen peretikkahappo erotettiin ja 

luokiteltiin vasta paljon myöhemmin. 1900-luvun alkupuolella PAA:n 

laimennetut vesiliuokset valmistettiin diasetyyliperoksidin tai 

bentsoyyliasetyyliperoksidin hydrolyysillä, joiden reaktioyhtälö (1) oli 

seuraavanlainen (Jääskeläinen
1
, Swern

2
):  

 

 R1COOOOCR2 + H2O → R1COOH + R2COOOH           (1) 

 

jossa R1 = Ar tai CH3 

 R2 = CH3. 

 

Toinen, vanhempi tapa valmistaa peretikkahappoa, oli reaktioyhtälössä (2) 

esitetty hapetus etikkahapon anhydridistä laimennetun vetyperoksidiliuoksen 

kanssa (Jääskeläinen
1
, Swern

2
). 

  

(CH3CO)2O + H2O2 → CH3COOOH + CH3COOH          (2) 
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Reaktio (2) on eksoterminen ja siksi vaikeasti hallittava. Lisäksi mahdollisuus 

diasetyyliperoksidin muodostumiseen lisää räjähdysvaaraa. Näin ollen 

reaktioyhtälössä (1) esitetty tapa valmistaa PAA:ta etikkahaposta ja 

vetyperoksidista on parempi. Reaktio (1) on reversiibeli ja näin ollen saavutetaan 

haluttu tasapainoseos. Tasapainoastetta kiihdytetään lisäämällä katalyyttiä, 

useimmiten rikkihappoa (Xuebing et al.
3
). 

2.1 Suora valmistus etikkahaposta (panosprosessi) 

Yleisin ja perinteisin tapa valmistaa peretikkahappoa on suora tasapainoreaktio 

etikkahapon ja vetyperoksidin kanssa oikeassa suhteessa ja katalyytin läsnä 

ollessa. Tämä tapahtuu panosprosessina reaktorissa, jonne etikkahappo ja 

vetyperoksidi syötetään. Tavallisesti kaikki raaka-aineet käytetään. Katalyyttinä 

toimii tyypillisesti jokin vahva happo, kuten rikkihappo. Koska reaktio on 

lievästi eksoterminen tasapainoreaktio (entalpia 1,53 kcal/mol) ja näin ollen 

hidas reaktio, ilman katalyyttiä tasapainon muodostuminen veisi paljon aikaa. 

Reaktiota voidaan kuvata seuraavalla reaktioyhtälöllä (3): 

  

CH3COOH + H2O2 → CH3COOOH + H2O           (3) 

 

Reaktiossa muodostunutta tuotetta kutsutaan peretikkahapon tasapainoseokseksi 

ja sen on tavallisesti väkevyydeltään 5-20 %:sta. Reaktiotasapainon 

saavuttamiseksi tuotetta varastoidaan varastosäilöissä tietty aika, riippuen 

halutusta väkevyydestä (Swern
2
, Laitinen et al.

4
, Jääskeläinen

5
, World 

Intellectual Property Organization
6
, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

7
). 

 

Reaktio (3) on reversiibeli, joten peretikkahapon konversio ja saanto ovat 

suurimmat, kun vesipitoisuus on minimissä. Tasapainoseoksen konsentraatio 

vaihtelee käytetyn vetyperoksidin konsentraation sekä etikkahapon moolisuhteen 

mukaan. Peroksihappopitoisuutta saadaan siis kasvatettua käyttämällä väkeviä 

lähtöaineita (Swern
2
, Xuebing et al.

3
).  
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2.1.1 Eri konsentraatiot 

Valmistettaessa peretikkahappoa suoralla menetelmällä valmiin PAA:n 

konsentraatioon voidaan vaikuttaa lähtöaineiden konsentraatioilla. Käytettäessä 

etikkahapon ja 98 %:n vetyperoksidin ekvimolaarista seosta, joka sisältää 

katalyyttinä 1 % rikkihappoa, saadaan 12–16 tuntia seisottamalla liuos joka 

sisältää 50 % peretikkahappoa. Vastaavasti käyttämällä 90 % rikkihappoa, 

saadaan valmistettua 40 % peretikkahappoa. Vaadittava aika, jotta tasapaino 

saavutetaan, on 12–16 tuntia, mutta pääosa peretikkahaposta muodostuu jo 

ensimmäisten tuntien aikana (Swern
2
). 

2.1.2 Tislattu peretikkahappo (dPAA) 

Tasapainoreaktioyhtälöstä (3) saatu peretikkahapon tasapainoseos on lähtöaine 

valmistettaessa tislattua peretikkahappoa. Tämä tapahtuu joko 

alipainetislauksena tai peretikkahapon väkevöityjen liuosten osajäädyttämisellä, 

jolloin saadaan talteen haluttu puhdas peretikkahappo. Reagoimaton 

etikkahappo, vetyperoksidi sekä katalyytti voidaan käyttää uudelleen, jolloin 

minimoidaan valmistuskustannuksia. Tärkeä seikka on myös, että näin saadaan 

reagoimaton vetyperoksidi poistettua liuoksesta. Varsinainen lopputuote, joka 

saadaan tislaamalla, on väkevyydeltään 38–41 %:sta peretikkahapon vesiliuosta 

(Swern
2
, Laitinen et al.

4
, Jääskeläinen

5
).  

 

Peretikkahapon tasapainoseoksen tislaus ei ole aivan vaaraton prosessi. 

Peretikkahappo on suurina määrinä helposti räjähtävää ja tämä tulisi ottaa 

huomioon.  Lisäksi tislattu peretikkahappo sekä tasapainoseos on ennen 

varastointia stabiloitava. Tislatun tuotteen varastoinnissa sekä kuljetuksessa tulee 

myös ottaa huomioon tietyt seikat, ettei se reagoisi takaisin tasapainoseokseksi 

reaktioyhtälön (3) mukaisesti (Laitinen et al.
4
, Jääskeläinen

5
). 

 

Alipainetislausmenetelmä on käytössä Kemiran Oulun tehtailla Suomessa ja se 

on Oulun tutkimuskeskuksen ja Kemira Engineering Oy:n kehittämä prosessi. 

Varsinaista tasapainoseosta valmistetaan vastaavasti Kemiralla Oulussa sekä Oy 

Finnish Peroxides Ab:lla Kuusankoskella. Ulkomailla tuotannollinen 
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peretikkahapon tislaamo löytyy esim. Englannista (Laitinen et al.
4
, 

Jääskeläinen
5
). 

2.2 Valmistus etikkahappoanhydridistä 

Peretikkahapon valmistus etikkahappoanhydridistä on periaatteeltaan 

samankaltainen kuin edellä kuvattu suora valmistusmenetelmä. Erona 

menetelmien välillä on se, että joko osa tai kaikki etikkahaposta on korvattu 

etikkahappoanhydridillä ja näin muodostuu vedetöntä PAA-liuosta. Tällä 

menetelmällä reaktioaika on lyhyempi ja koska vesi on poistettu 

etikkahappoanhydridireaktiolla, korkeammilla vetyperoksidin konversioilla 

saadaan peretikkahappoa (Swern
2
, Jääskeläinen

5
).  

 

Reaktio väkevöidyn vetyperoksidin (2 mol) ja etikkahappoanhydridin (1 mol) 

välillä sallii vedettömien liuosten muodostumisen, jotka sisältävät 70 % 

peretikkahappoa. Vettä on myös yritetty poistaa etikkahaposta ja 

vetyperoksidista valmistettujen liuosten joukosta liittämällä sinne 

etikkahappoanhydridiä. Tällä tavalla saadaan valmistettua kidevedetöntä PAA-

liuosta, joka sisältää 27 % peretikkahappoa. Kuitenkin liikaa 

etikkahappoanhydridiä tulisi välttää, jottei peretikkahappo pääse muuttumaan 

erittäin helposti räjähtäväksi diasetyyliperoksidiksi. Lisäksi reaktiolämpötilojen 

ei tulisi olla liian matalia sekoitettaessa etikkahappoanhydridiä ja vesipitoista 

vetyperoksidia. Muuten täydellinen sekoittuminen saattaa tapahtua ennen kuin 

hydrolyysi tapahtuu, jolloin seurauksena on, että reaktiot saattavat edetä 

räjähdysenomaisesti tai hallitsematonta vauhtia. Valmistettaessa peretikkahappoa 

etikkahappoanhydridistä happokatalyytti ei ole välttämätön reaktiossa. 

Mahdollisina katalyytteinä matalissa lämpötiloissa, kiihdyttämään reaktiota, 

voidaan kuitenkin käyttää joko rikkihappoa tai tolueenisulfonihappoa. Kun 

PAA:n valmistuksessa käytetään 30–50 %:sta tai laimeampaa vetyperoksidia, on 

reaktio etikkahappoanhydridin kanssa huomattavasti turvallisempi kuin 

käytettäessä 90–98 %:sta vetyperoksidia. Tällöin yksi haittapuoli kuitenkin on, 

että saadaan vain suhteellisen laimeita peretikkahapon liuoksia (Swern
2
, 

Jääskeläinen
5
).  
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2.3 Aseotrooppiset menetelmät etikkahaposta 

Peretikkahapon valmistus aseotrooppisin menetelmin etikkahaposta perustuu 

siihen, että suunnilleen stoikiometriset määrät etikkahappoa ja 30–90 %:sta 

vetyperoksidia annetaan reagoida voimakkaan happokatalyytin ollessa läsnä 

stabiloimisaineena. Lisäksi prosessissa on läsnä ylimäärä reagoimatonta 

orgaanista liuotinta. Katalyyttinä voidaan käyttää esimerkiksi rikki- tai 

sulfonihappotyyppistä ioninvaihtohartsia. Orgaaninen liuotin toimii 

menetelmässä sekä liuotusaineena että aseotrooppisena aineena jatkuvaan 

vedenpoistoon alipainetislauksessa. Liuottimia eli aseotrooppisia aineita, joita 

menetelmässä voidaan käyttää, ovat etyyli-, isopropyyli- ja n-propyyliasetaatit, 

kloroformi sekä etyylipropionaatti. Lisäksi halogenoidut hiilivedyt, kuten 

eteenidikloridi, ovat hyödyllisiä aseotrooppisia aineita poistettaessa vettä 

(Swern
2
). 

 

Reaktio toteutetaan lievässä alipaineessa reaktiolämpötilan ollessa 40–70 astetta. 

Tällöin PAA:n saannot ovat noin 74–93 % ja saavutetaan liuoksia, jotka 

sisältävät jopa 37 % peretikkahappoa. Tässäkin menetelmässä on tärkeää pitää 

sekä etikkahapon että vetyperoksidin pitoisuudet minimissä, jotta vältytään 

vaaratilanteilta. Lisäksi PAA:n vesiliuos ei saisi sisältää voimakkaita happoja, 

jotta se on käyttökelpoista jatkokäyttöön. Näin estetään myös, ettei PAA muunnu 

takaisin etikkahapoksi ja vetyperoksidiksi, joka olisi ei-toivottu reaktio (Swern
2
) 

2.4 Valmistus asetaldehydistä   

Peretikkahappoa voidaan valmistaa asetaldehydistä kolmella eri tavalla; 

kaksivaiheisella nestefaasihapetuksella, höyryfaasihapetuksella sekä 

yksivaiheisella nestefaasihapetuksella. Vain asetaldehydistä hapettamalla 

saadaan vedetöntä peretikkahappoa orgaanisessa liuottimessa. Etuina 

valmistettaessa asetanhydridistä ovat lyhyt reaktioaika sekä suurempi 

peretikkahappopitoisuus verrattuna valmistukseen etikkahaposta ja 

vetyperoksidista. Riskinä korkeissa PAA-pitoisuuksissa on kuitenkin, että 

liuokset ovat helposti räjähtäviä (Jääskeläinen
5
, Zhang et al.

8
, Phillips et al.

9
). 
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Valmistusmenetelmistä yksinkertaisin ja turvallisin on synteesi yksivaiheisella 

nestefaasihapetuksella. Uudemmassa menetelmässä, joka on kehitetty 

parantamaan yksivaiheista nestefaasihapetusta, hapetus toteutetaan 

valukerrosreaktorissa täytekappaleiden avulla (Zhang et al.
8
, Phillips et al.

9
). 

2.4.1 Yleisesti asetaldehydin hapetuksesta 

Peretikkahapon vedettömiä liuoksia neutraalissa liuottimessa voidaan valmistaa 

hyvällä hyötysuhteella asetaldehydistä ja happimolekyylistä. Prosessivaiheet on 

esitetty kuvassa 1. Hapetuksella yli 20 C:n lämpötilassa (Reaktio A) saadaan 

etikkahappoa ja joskus myös etikkahapon anhydridiä. Vastaavasti hapetuksella 

noin 0 C:n lämpötilassa (Reaktio B) saadaan epästabiilia peroksidia, jota 

voidaan valmistaa korkealla hyötysuhteella jos pidetään huolta siitä, että 

lämpötila pysyy matalalla ja vältetään tiettyjä katalyyttejä, varsinkin mangaani-

ioneita tai vettä. Nämä aiheuttavat peroksidin hajoamista etikkahapoksi ja 

etikkahaponanhydridiksi (Reaktio C). Korkeissa konversioissa peroksidi saostaa 

asetaldehydiliuosta, jolloin muodostuu värittömiä kiteitä. Nämä kiteet voidaan 

suodattaa pois niiden ollessa kylmiä, mutta jos niiden annetaan lämmetä 

huoneenlämpötilaan ne sulavat kiivaalla hajoamisella. Peroksidiliuokset on 

myös pidettävä kylmässä, jotta vältytään nopealta eksotermiselta reaktiolta C 

(Phillips et al.
9
). 

 

 
Kuva 1. Hapetusreaktiot valmistettaessa peretikkahappoa asetaldehydistä 

(Phillips et al.
9
). 
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2.4.2 Yksivaiheinen nestefaasihapetus 

Yksivaiheinen nestefaasihapetus toteutetaan putkireaktorissa yhdensuuntaisen 

nousevan virran kanssa, lämpötilan ollessa alle 45 C. Asetaldehydin konversio 

pysyy edelleen matalana ja PAA:n saanto on vähemmän kuin 50 %. Lisäämällä 

happokatalyyttiä asetaldehydin konversio kohoaa 80 %:iin ja PAA:n saanto 

nousee myös 70 %:iin. Käytettäessä happokatalyyttiä reaktionopeus on hitaampi 

kuin käytettäessä metallikatalyyttiä. Yksivaiheisen nestefaasihapetuksen saantoa 

on vaikea nostaa, koska vanha prosessi itsessään rajoittaa sitä. Prosessissa on 

matala lämpötila, reaktionopeus on hidas ja näin ollen tarvitaan pidempi 

viipymäaika, joka taas johtaa PAA:n hajoamiseen ja saannon laskuun. Jos 

lämpötilaa prosessissa nostettaisiin, sivureaktiot tapahtuisivat kiivaasti, jolloin 

saantokaan ei nousisi (Zhang et al.
8
). 

 

Yksivaiheisessa nestefaasihapetuksessa metalli-ionien (M
n+

) ollessa katalyyttina 

pääreaktio on reaktio (4) ja tärkeitä sivureaktioita ovat reaktiot (5), (6) ja (7) 

(Zhang et al.
8
). 

 

 CH3CHO + O2 
nM  CH3COOOH (PAA)          (4) 

 

 PAA + CH3CHO   Co10  2 CH3COOH           (5) 

 

 2 PAA   )( pyrolyysi  2 CH3COOH + O2           (6) 

 

 PAA + CH3CHO  

 





Co

Co

20

20

 asetaldehydin monoperasetaatti  

  Co20 2 CH3COOH             (7) 

 

Sivureaktioita (4) ja (7) ei voida välttää, mutta reaktio (5) voidaan jättää 

ottamatta huomioon, kun lämpötila pidetään huoneenlämpötilaa korkeampana 

asetaldehydin monoperasetaatin (AMP) muodostuessa. Sivureaktio (6) on PAA:n 

hajoaminen. Mitä lyhyempi viipymäaika on, sitä vähemmän hajoamista 

tapahtuu. PAA:n hajoamisaste kasvaa lämpötilan kasvaessa ja hajoaminen on 

melko kiivasta yli 60 C:n lämpötiloissa (Zhang et al.
8
). 
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Kuva 2. Peretikkahapon synteesiprosessi (Zhang et al.

8
). 

 

Kuvassa 2 on esitetty miten peretikkahapon synteesiprosessi voidaan toteuttaa. 

Happi tulee reaktoriin happisylinteristä, jonka virtausnopeutta kontrolloidaan. 

Nestevirta, joka sisältää asetaldehydiä, asetonia ja katalyyttinä rauta-

asetyyliasetaattia, pumpataan reaktoriin sen yläosasta. Lopputuote kerätään 

talteen huoneenlämmössä niin, että muodostuu vain vähän asetaldehydin 

monoperasetaattia (AMP) (Zhang et al.
8
). 

2.4.3 Asetaldehydin hapetus nestefaasissa valukerrosreaktorissa 

Valukerrosreaktorissa asetaldehydin hapetus voidaan toteuttaa 

ideaalivirtausolosuhteissa. Tässä prosessissa yksivaiheinen nestefaasihapetus 

toteutetaan käyttäen täytekappaleita ja valukerrosta. Täytekappaleet on valittu 

siten, että ne huolehtivat hyvästä kontaktista hapen ja nestemäisen asetaldehydin 

välillä (Zhang et al.
8
). 

 

Valukerrosreaktori (Kuva 3) on ruostumattomasta teräksestä valmistettu 

putkireaktori, jonka sisällä on täytekappaleet ja ulkopuolella jäähdytysvaippa 

säätämään reaktiolämpötilaa. Täytekappaleina käytetään ei-huokoista 

materiaalia, esim. Rasching-renkaita. Reaktorin alapuolelta, keskelle 

täytekappaleita on asetettu teflonilla vuorattu lämpöelementti, joka seuraa 

lämpötilan vaihtelua (Zhang et al.
8
). Reaktorin pohjalle on asetettu myös 

lasivillaa, jotta pienimmät täytekappaleet eivät tuki reaktorin ulostuloa. 

Reaktorin yläosassa on pieni putki, josta neste lisätään reaktoriin. Myös hapen 
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sisään meno on reaktorin yläosassa. Varsinainen lopputuote PAA saadaan 

reaktorin alaosasta, jonka jälkeen se analysoidaan titraamalla (Zhang et al.
8
). 

 

 
Kuva 3. Valukerrosreaktori peretikkahapon valmistukseen (Zhang et al.

8
). 

 

Valukerrosreaktori peretikkahapon valmistuksessa lyhentää viipymisaikaa ja 

lisäksi sekoituksen vähimmäistarve alenee. Näin estetään sivureaktiot ja saadaan 

korkea saanto peretikkahappoa. Syötettävän asetaldehydiliuoksen 

konsentraatiolla on kriittinen piste, joka tulee ottaa huomioon PAA synteesissä 

(Zhang et al.
8
). 

2.5 Jatkuvatoiminen on-site prosessi  

Yksi tapa valmistaa peretikkahappoa on jatkuvatoiminen on-site prosessi, jossa 

peretikkahappo valmistetaan vesipohjaisena nesteseoksena tai höyryfaasissa. 

Tässä prosessissa etikkahappo, vetyperoksidi, happokatalyytti sekä vesi 

syötetään jatkuvatoimiseen säiliöreaktoriin, jossa muodostuu haluttu tuote. 

Vastaavasti höyry syötetään vasten tislauskolonnin alustaa, josta varsinainen 

tuote poistetaan joko tisleenä tai ulos virtaavana nesteenä (Kaakkois-Suomen 

ympäristökeskus
7
, Vineyard et al.

10
). 

 

Peretikkahapon tarve myötävirtaprosessissa on määritelty ja PAA:n 

tuotantoastetta hallitaan yhdellä tai useammalla tavalla. Yksi tapa hallita PAA:n 

tuotantoastetta on muuttamalla jatkuvatoimisen säiliöreaktorin lämpötilaa. 

Toinen tapa, jolla tuotantoastetta voidaan hallita, on joko lisäämällä tai 
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vähentämällä katalyytin konsentraatiota huuhtelemalla tuotetta. Lisäksi 

tuotantoasteen hallinta on mahdollista lisäämällä tai vähentämällä käytetyn 

lämpöenergiaa määrää jatkuvatoimisessa säiliöreaktorissa. Myös lisäämällä tai 

vähentämällä painetta reaktorissa ehkäistään höyryfaasin muodostuminen ja näin 

ollen hallitaan PAA:n tuotantoastetta. Hallitsemalla tuotantoastetta 

reaktioseoksen määrää ja lopullisen tuotteen varastomäärää voidaan supistaa. 

Kun määrät ennen aiottua käyttöä pidetään minimitasolla, koko prosessi on 

luontaisesti turvallisempi kuin muut valmistusprosessit, joissa saatetaan joutua 

käsittelemään ja varastoimaan suuriakin määriä perhappoja. Jatkuvatoimisella 

on-site prosessilla on mahdollisuus turvata nestemäisen peretikkahapon paljon 

vaarattomampi saanti kuin monilla muilla käytössä olevilla prosesseilla 

(Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
7
, Vineyard et al.

10
). 

2.6 Valmistus käyttäen kiinteitä superhappokatalyyttejä  

Peretikkahapon valmistus miedoissa olosuhteissa etikkahaposta ja 

vetyperoksidista kiinteän superhappokatalyytin läsnä ollessa voidaan toteuttaa 

joko panosprosessina tai virtausprosessina. Valmistusta voidaan kuvata 

seuraavalla reaktioyhtälöllä (8) (Madhu et al.
11

): 

 

  CH3COOH + H2O2 



 CH3COOOH + H2O          (8) 

 

Katalyyttinä voidaan käyttää esim. Nafion-H -katalyyttiä, joka on sekä erittäin 

kestävä että aktiivinen. Lisäksi se voidaan palauttaa prosessiin ilman 

katalyyttisen aktiivisuuden häviötä. Kiinteiden superhappokatalyyttien etuja ovat 

niiden korkeampi katalyyttinen aktiivisuus, vähäiset korroosio-ongelmat, 

erottamisen helppous sekä uudelleenkäyttömahdollisuus (Madhu et al.
11

). 
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Kuva 4. Panosprosessi (Madhu et al.

11
). 

 

 
Kuva 5. Virtausprosessi (Madhu et al.

11
). 

 

Panosprosessi ja virtausprosessi on esitetty kuvissa 4 ja 5. Reaktori koostuu 

tasapohjaisesta lasiastiasta, jonka tilavuus voi olla esimerkiksi 200 ml. Astia 

asetetaan vesihauteeseen, jonka lämpötila pidetään vakiona. Tyypillisesti 

peretikkahappoa valmistetaan siten, että reaktioliuos sisältää 15 ml 1 M 

CH3COOH-liuosta, 15 ml 0,755 M H2O2-liuosta ja 1,5 g kiinteää 

superhappokatalyyttiä. Reaktioliuosta sekoitetaan muutamia tunteja 

voimakkaasti magneettisekoittajan kanssa 25 C:n lämpötilassa, jonka jälkeen 

kiinteä katalyytti suodatetaan pois. Tämän jälkeen tisle analysoidaan 

titrausmenetelmien avulla (Madhu et al.
11

). 

 

Virtausprosessissa laitteistona käytetään lasista putkireaktoria, joka täytettiin 

Nafion-H -katalyytillä.  Reaktioliuoksena käytetään 1 M CH3COOH-liuosta ja 

0,755 M H2O2-liuosta suhteessa 1:1. Reaktioliuos kierrätetään 25 C:n 

lämpötilassa katalyytin läpi vakiovirralla, jonka virtausnopeus on 1,25 ml/h. 

Tämän jälkeen saadun PAA:n konsentraatio määritetään. Peretikkahapon 

valmistus etikkahaposta ja vetyperoksidista kiinteän superhappokatalyytin läsnä 

ollessa voidaan toteuttaa myös käyttämällä 0,5 M CH3COOH-liuosta ja 0,378 M 
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H2O2-liuosta. Peretikkahapon konsentraatio kuitenkin kasvaa huomattavasti 

käytettäessä alkuperäisiä etikkahapon ja vetyperoksidin konsentraatioita (Madhu 

et al.
11

). 

3 Indeksimenetelmät 

Viime vuosina kemian teollisuuden riskeihin on alettu kiinnittää entistä 

enemmän huomiota ja näin ollen erilaisia menetelmiä vaarojen tunnistamiseksi 

ja analysoimiseksi on kehitetty. Näiden avulla pyritään vähentämään 

onnettomuuksien toistuvuutta sekä seurauksia jo suunnittelun alkuvaiheista 

lähtien ja pyritään luontaiseen turvallisuuteen. Luontaisesti turvallinen prosessi 

välttää tai vähentää vaaroja ilman, että säätelee niitä. Työkaluina turvallisuuden 

löytämisessä käytetään erilaisia indeksimenetelmiä, jotka pääpiirteittäin ovat 

melko samankaltaisia mutta soveltuvat hieman erilasiin tarkoituksiin 

(Chidambaram et al.
12

). 

3.1 Dow´s Fire & Explosion Index 

Dow´s Fire & Explosion Index on kemian yritys Dow:n kehittämä ja American 

Institute of Chemical Engineering julkaisema vaaraluokitteluopas. Menetelmää 

käytetään nykyisin laajalti sekä yrityksen itsensä sisällä että sen ulkopuolella. 

Sen tarkoitus on määrittää todenmukaisena ajanjaksona odotettavissa olevat, 

potentiaaliset riskit prosessissa ja arvioida mahdolliset vahingot. Lisäksi sen 

avulla yritetään tunnistaa laitteisto, joka saattaa todennäköisesti osallistua 

onnettomuuden syntyyn tai laajentamaan sitä ja näin ollen viestittää yrityksen 

johdolle tulipalo- ja räjähdysriskin todennäköisyydestä. Varsinainen tulipalo- ja 

räjähdysindeksi lasketaan perustuen prosessin laatuun ja prosessimateriaalien 

ominaisuuksiin. Taulukossa I on esitetty F&EI-indeksit ja vaarallisuusluokat 

(Heikkilä
13

, Coulson & Richardson
14

, Dow’s F&E
15

). 
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Taulukko I Dow-indeksin vaarallisuusluokat (Coulson & Richardson
14

). 

F&E-indeksi Vaarallisuusluokka 

1-60 lievä 

61-96 kohtuullinen 

97-127 keskitasoinen 

128-158 massiivinen  

>159 vakava 

 

Ensisijaisesti F&EI-menetelmä on suunniteltu käytettäväksi operaatioihin, joissa 

syttyviä, tulenarkoja tai reaktiivisia aineita varastoidaan, käsitellään tai 

jalostetaan. Jotta Dow-indeksi voidaan laskea, pitää olla selvillä prosessin PI-

kaavio sekä layout. Näiden avulla arvioidaan prosessin osat, joissa on suurin 

mahdollisuus tulipaloon tai räjähdykseen. Indeksi lasketaan jokaiselle osalle 

erikseen. F&EI-indeksin perustana on materiaaliparametri MF, joka on kerrottu 

vaaraparametrilla F3 ja näin saadaan F&E-indeksi. Vaaraparametri F3 on kahden 

parametrin (F1 ja F2) tuote, joka ottaa huomioon luontaiset vaarat, sekä yleiset 

että erityiset prosessivaarat, nimenomaisen prosessiosan toiminnassa. Dow-

indeksin laskennassa apuna käytetään siihen suunniteltua lomaketta, jossa yleiset 

ja erityiset prosessivaarat on jaoteltu erikseen (Coulson & Richardson
14

, Dow’s 

F&E
15

). 

3.2 Mond Fire, Explosion & Toxicity Index 

Mond Fire, Explosion & Toxicity Index (kutsutaan yleisesti Mond indeksiksi) 

kehitettiin Dow´s Fire & Explosion Indexin pohjalta vuonna 1973. Tässä 

menetelmässä pääasiallisena erona verrattuna Dow-indeksiin on se, että voidaan 

tutkia laajempaa prosessi- ja varastointipaikkavalikoimaa. Lisäksi se kattaa 

kemikaalien tuotannon, joilla on räjähtäviä ominaisuuksia sekä auttaa ottamaan 

huomioon vedyn käytön riskejä. Mond Index sisältää myös täydentävänä 

erikoisprosessivaarat ja myrkyllisyyden arvioinnin (Heikkilä
13

, Khan et al.
16

).  

 

Mond Indexin laskeminen tapahtuu suurin piirtein samalla tapaa, kuin Dow 

F&EI:n. Mond Indexissä laitos jaetaan erillisiin osiin, jotka arvioidaan 

itsenäisesti.  Näin ollen yksi tekijä, joka on otettava huomioon, on laitoksen 

layout. Jokaisesta yksittäisestä osasta valitaan hallitseva aine ja sen 
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aineparametri määritetään. Mond Index:ssä aineparametri on energiamäärä 

painon funktiona (palamisen entalpia). Mahdollinen vaara ilmaistaan asetettuna 

alkuperäisillä arvoilla indekseille tulipalo, räjähdys ja myrkyllisyys eli antamalla 

jokaiselle laitoksen osalle lukuarvot, jotka kuvaavat sen alttiutta tulipalolle, 

räjähdykselle ja myrkyllisyydelle (Heikkilä
13

, Coulson & Richardson
14

). 

 

Sekä Mond että Dow´s Fire & Explosion Index ovat hyödyllisiä tapoja arvioida 

prosessin mahdollisia vaaroja ja riskejä jo prosessisuunnittelun aikaisessa 

vaiheessa. Jokaisen prosessiosan indeksin laskennalla saadaan selville vaaralliset 

prosessin osat, joihin tarvitaan yksityiskohtaisempaa turvallisuustarkastelua 

(Coulson & Richardson
14

). 

3.3 PIIS  

PIIS eli Prototype Index of Inherent Safety kehitettiin prosessisuunnitteluun ja se 

on tarkoitettu analysoimaan prosessin valintaa eli käytettäviä lähtöaineita ja 

reaktioasteiden järjestystä. PIIS perustuu parametreihin, jotka vaikuttavat 

prosessin luontaiseen turvallisuuteen. Alhainen indeksiarvo tarkoittaa korkeaa 

luontaista turvallisuusastetta.  Tämä menetelmä on painottunut erittäin paljon 

itse reaktioon ja ei sisällä prosessin muita osia, vaikkakin ne usein merkitsevät 

laitteiston suurinta osaa. Tämä onkin PIIS:n huono puoli (Chidambaram et al.
12

, 

Heikkilä
13

). 

3.4 Inherent Safety Index (ISI)  

ISI eli luontaisen turvallisuuden indeksi kehitettiin prosessisuunnittelun avuksi 

sen varhaisiin vaiheisiin, kuten virtauskaaviovaiheeseen tai jopa aikaisempaan 

eli vaiheeseen, jossa päätetään mitä tuotetta valmistetaan ja millä prosessilla. ISI 

selittää prosessin turvallisuusrakennetta, sivureaktioita, syövyttävyyttä, 

kemikaalien keskinäistä vaikutusta, laitteiden tyyppiä ja kokonaismäärää 

perustuen vuotuiseen suoritustehoon saannon sijasta. Se on näin ollen soveltuva 

sekä prosessivalintaan että virtauskaaviovaiheeseen. Aiemmat käytössä olevat 

indeksimenetelmät vaativat tarkempaa tietoa prosessista, jota ei kuitenkaan 

suunnittelun alkuvaiheessa ole tarjolla (Chidambaram et al.
12

, Heikkilä
13

). 
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ISI koostuu kahdesta osasta, kemikaaleihin liittyvästä ja itse prosessiin 

liittyvästä indeksistä. Molemmat sisältävät allaan osaindeksejä, jotka näkyvät 

kuvassa 6. Kemikaalien luontainen turvallisuusindeksi käsittelee vaaroja, jotka 

ovat prosessissa esiintyvien kemikaalien ominaisuuksiin liittyviä. Kemikaalien 

luontaisen turvallisuusindeksin alaindeksejä ovat osaindeksit reaktiovaaroille 

sekä osaindeksit vaarallisille aineille. Vastaavasti prosessin luontainen 

turvallisuusindeksi ilmaistaan prosessin luontaisella turvallisuudella itsellään 

sisällyttäen laitteiston ja käyttöparametrit (Heikkilä
13

). 

 

 
Kuva 6. ISI:n muodostuminen (Heikkilä

13
). 

 

Jotta luontainen turvallisuusindeksi saadaan laskettua, tulee jokainen 

kemikaalien luontaisen turvallisuusindeksin sekä prosessin luontaisen 

turvallisuusindeksin alainen osaindeksi pisteyttää eli annetaan niille maksimi- ja 

minimiarvot. Pisteet ovat 0-6 välillä riippuen osaindeksistä (Heikkilä
13

). 

3.5 iSafe 

iSafe on kehitetty esiintymään luontaisen turvallisuuden analyyseissä jo 

suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Se tunnistaa vaaralliset kohdat prosessista ja 

ehdottaa luontaisesti turvallisempia vaihtoehtoja poistamaan tai korvaamaan ne. 

iSafe:ä voidaan käyttää koko suunnittelun ajan, mutta se soveltuu hyvin 

valittaessa ja pisteytettäessä kilpailevia prosessivaihtoehtoja turvallisuuden 

kannalta (Chidambaram et al.
12

). 
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Prosessin valinta on prosessisuunnittelun tärkeimpiä vaiheita. Silloin valitaan 

reaktori, erotusyksiköt, kierrätyksen tarve, käytettävät aineet, katalyytit ja kaikki 

muu oleellinen, jotta prosessi toimii. Pääasiassa tässä vaiheessa prosessille 

ominaiset vaarat korjataan. iSafe tunnistaa vaarat, jotka liittyvät reaktioihin ja 

kemikaaleihin, joita prosessissa esiintyy. Näin saatavilla olevat prosessit voidaan 

rankata, joka auttaa prosessin valinnassa. Jotta tämä onnistuu, tarvitaan 

menetelmää varten seuraavat tiedot prosessista: reaktio-olosuhteet, käytetyt 

aineet, reaktiolämpötila, katalyytit, reaktiofaasi, prosessin yksikköoperaatiot 

(mm. klooraus, nitraus, hapetus, polymerointi) sekä saanto. iSafe:n 

pisteytyksessä mallina on ISI eli Inherent Safety Index (Chidambaram et al.
12

). 

 

Itse indeksin laskeminen aloitetaan etsimällä tiedot prosesseista. Tämän jälkeen 

lasketaan OSI (Overall Safety Index) eli kokonaisturvallisuusindeksi, joka 

selittää prosessin kemikaalien väliset vaarat. Se ei kylläkään ota huomioon mm. 

reaktiofaasin, itsesyttymisen ja sivutuotteiden muodostumisen suhdetta. 

Yksittäinen kemikaali-indeksi eli ICI (Individual Chemical Index) kuvaa 

jokaisen prosessissa esiintyvän kemikaalin, kun taas IRI (Individual Reaction 

Index) eli yksittäinen reaktioindeksi kuvaa reaktion. ICI:n ja IRI:n laskemisessa 

tarvittavat alaindeksit saadaan Heikkilän [14] ISI:n mukaan, paitsi saantoindeksi 

perustuu PIIS:iin. Vaarallisia olosuhteista prosessissa kuvaa ORI (Overall 

Reaction Index) eli kokonaisreaktioindeksi. Jos prosessissa on useita 

pääreaktioita, ORI on silloin korkea. Prosessin vaarallisin kemikaali sekä reaktio 

saadaan selville HCI:n (Hazardous Chemical Index) ja HRI:n (Hazardous 

Reaction Index) avulla. HCI:n ja HRI:n arvot ovat samat kuin ORI:n ja OCI:n 

(Overall Chemical Index), jos prosessissa on vain yksi reaktio (Chidambaram et 

al.
12

). 

 

Koska OSI:n laskeminen ei tee eroa eri prosessien välille, jotka perustuvat 

kemikaalien ja reaktioiden lukumäärään sekä niiden vaarallisiin ominaisuuksiin, 

lasketaan lisäksi kolme täydentävää indeksiä. Näitä ovat WCI (Worst Chemical 

Index) eli pahin kemikaali-indeksi, WRI (Worst Reaction Index) eli pahin 

reaktioindeksi ja TCI (Total Chemical Index) eli kokonaiskemikaali-indeksi. 

WCI saadaan laskemalla yhteen maksimiarvot syttyvyys-, myrkyllisyys-, 

reaktiivisuus- sekä räjähtävyysindekseille kaikista aineista, jotka ovat mukana 
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reaktioissa. Vastaavasti WRI saadaan laskemalla maksimisumma lämpötilan, 

paineen, saannon sekä reaktiolämpötilan yksittäisindekseistä kaikille reaktioille, 

joita prosessissa on. TCI on vaarallisten kemikaalien lukumäärän mitta 

(Chidambaram et al.
12

). 

3.6 I2SI-index 

I2SI-index eli Integrated Inherent Safety Index on tarkoitettu soveltumaan koko 

prosessisuunnittelun ajaksi. I2SI -indeksin tärkeimpiä piirteitä ovat, että se 

perustuu HAZOP:n tapaan lähestymiseen avainsanojen avulla, se tarvitsee tietoja 

jotka ovat helposti saatavilla ja se voidaan toteuttaa nopeasti. Lisäksi I2SI -

indeksin tulokset on helppo tulkita saatujen pisteiden avulla ja se tekee 

mahdolliseksi luontaisesti turvallisten vaihtoehtojen vertailun, joka taas auttaa 

suunnittelussa. I2SI -indeksin tekemiseen ei myöskään tarvita korkeatasoisia 

ammattilaisia. I2SI -indeksin rakenne on esitetty kuvassa 7 (Khan ja Amyotte
17

). 

 
Kuva 7. I2SI -indeksi rakenne (Khan ja Amyotte

17
). 
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I2SI -indeksi sisältää kaksi pääalaindeksiä, vaaraindeksin HI:n (Hazard Index) 

sekä potentiaalisen luontaisen turvallisuuden indeksin ISPI:n (Inherent Safety 

Potential Index). HI on vaarapotentiaalin suuruus prosessissa, kun on otettu 

huomioon prosessin ja vaaran hallintasuureet. HI lasketaan perusprosessista ja se 

pysyy samana kaikille muillekin vaihtoehdoille. Jotta yhtälön (9) mukainen HI 

saadaan laskettua, määritetään ensin vahinkoindeksi DI (Damage Index) sekä 

prosessin ja vaaran hallintaindeksi PHCI (Process and Hazard Control Index) 

(Khan ja Amyotte
17

). 

  

PHCI

DI
HI                 (9) 

 

ISPI laskee luontaisen turvallisuuden käsitteiden (avainsanojen) soveltumisen 

prosessiin. Yhtälössä (10) on esitetty, miten ISPI saadaan laskettua HI:n tapaan 

kahden suureen avulla, jossa ISI on luontainen turvallisuusindeksi (Khan ja 

Amyotte
17

). 

 

 
PHCI

ISI
ISPI              (10) 

 

Lopuksi varsinainen I2SI -indeksi saadaan laskettua yhtälön (11) avulla (Khan ja 

Amyotte
17

). 

 

 
HI

ISPI
SII 2              (11) 

Tässä indeksimenetelmässä on mahdollista ottaa myös kustannukset huomioon 

laskemalla luontaisen turvallisuuden kustannusindeksi ISCI (Inherent Safety 

Cost Index). Jotta tämän indeksin laskeminen onnistuu pitää ensin selvittää, mitä 

maksaa prosessin hallinta suureet sekä lisälaiteturvallisuus suureet. Myös 

mahdolliset kustannusmenetykset, mm. omaisuus- ja tuotantomenetykset, tulee 

ottaa huomioon. Jotta tämä kaikki voidaan toteuttaa, pitää prosessin 

virtauskaavio olla tiedossa (Khan ja Amyotte
17

). 
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3.7 Safety Weighted Hazard Index 

SWeHI eli Safety Weighted Hazard Index sisältää lopullisessa vaara-

arviointipisteissään turvallisuussuureet, joiden avulla se pyrkii olemaan tarkempi 

ja täsmällisempi kuin aiemmat indeksimenetelmät. SWeHI perustuu 

systemaattisiin ja tarkkoihin tapoihin vaarojen tunnistamisessa ja se ottaa 

huomioon suuremman määrän parametreja vaarojen määrittämisessä. SWeHI 

ottaa vaarojen tunnistamisessa myös huomioon eri prosessivaiheiden ja niihin 

liittyneiden parametrien keskinäisen vaikutuksen (Khan et al.
16

, Khan et al.
18

). 

 

SWeHI:n työstäminen aloitetaan jakamalla prosessi alue hallittaviin osiin. 

Jokaisen osan vaaralliset kemikaalit tunnistetaan ja lisäksi selvitetään minkä 

tyyppisiä vaaroja osassa saattaa esiintyä. Tämän jälkeen aloitetaan varsinainen 

laskeminen, joka perustuu parametrien A ja B määrittämiseen, jonka jälkeen 

SWeHI saadaan yhtälön (12) tapaan (Khan et al.
16

, Khan et al.
18

). 

 

 
A

B
SWeHI               (12) 

 

B on laitoksen ehkä aiheuttama kvantitatiivinen vaarasuure, joka mitataan 

ilmaistuna alueen alle 50 %:n vaara todennäköisyydellä. Vastaavasti A, yhtälö 

(13), kuvaa hyvitystä, jonka vuoksi hallintasuureita ja turvallisuusjärjestelyjä 

lasketaan epätoivotuista tilanteista. Parametri B voidaan lisäksi jakaa kahteen eri 

osaan, B1:een ja B2:een. Näistä toinen kuvaa vaaroja, jotka aiheutuvat 

tulipaloista ja räjähdyksistä ja toinen myrkkyjen vapautumisesta ja hajoamisesta 

aiheutuvia vaaroja (Khan et al.
16

, Khan et al.
18

). 

 

 



8

1

)1(15,0
i

icrA             (13) 

 

Yhtälössä (13) cr1-cr8 ovat hyvityskertoimia mm. prosessin hallintasysteemille, 

ensiapulähteen suunnittelulle ja inhimillisille virheille. Jokaisen prosessin osan 

SWeHI-arvon tulisi olla mahdollisimman alhainen, kuten kuvassa 8 on esitetty 

(Khan et al.
16

, Khan et al.
18

). 
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Kuva 8. SWeHI:n arvon luokittelu (Khan et al.

18
). 

3.8 Indeksimenetelmän valinta 

Valittaessa tähän tapaukseen soveltuvia indeksimenetelmiä päällimmäiseksi 

asiaksi nousee niiden soveltuvuus prosessin alkuvaiheeseen eli valittaessa 

prosessia. Jokaisesta valmistusmenetelmästä ei ollut saatavilla paljon tietoja, 

joten se rajoittaa myös indeksimenetelmän valintaa. Päädyin käyttämään 

indeksimenetelmänä iSafe-indeksiä, joka soveltuu hyvin valittaessa ja 

pisteytettäessä kilpailevia prosessivaihtoehtoja turvallisuuden kannalta.  iSafe-

indeksin lisäksi arvioin eri valmistusmenetelmien turvallisuutta Dow´s Fire & 

Explosion Index:n avulla. Valitsin tämän menetelmän, koska se on hyvin 

erilainen verrattuna iSafe-indeksiin.  

4 Aineominaisuudet 

Jotta indeksimenetelmillä laskeminen onnistuu, tulee prosesseissa esiintyvien 

kemikaalien aineominaisuudet selvittää. Tärkeimmät näistä ovat kiehumis- ja 

sulamispiste, höyryn paine, leimahduslämpötila sekä itsesyttymislämpötila. 

Aineominaisuudet on esitetty taulukossa II.  
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Taulukko II Käytettyjen kemikaalien tärkeimmät aineominaisuudet (Ekman et 

al.
19

, Kansainväliset kemikaalikortit
20-27

, OVA-ohjeet
28-32

, Igenta 

Connect
33

). 

  
kp 

[°C] 

sp 

[°C] 

Höyryn paine 

20 °C :ssa 

[kPa] 

Leimahdus lt 

[°C] 

Itsesyttymis lt 

[°C] 

peretikkahappo 105 0,1 2,6 40,5 200 

etikkahappo 118 16,7 1,5 39 427 

vetyperoksidi (90 %) 141 -11 0,2  - -  

rikkihappo 340 10 0,13 (146°C)  - -  

etikkahappoanhydridi 139 -73 0,5 49 316 

asetaldehydi 20,2 -123 101 -38 185 

happi (kaasu) -183 -218  -  -  - 

etyyliasetaatti 77 -84 10 -4 427 

 

Valmistuksessa käytettävien kemikaalien tärkeimpien aineominaisuuksien lisäksi 

laskettaessa iSafe-indeksillä tulee kemikaaleista selvittää mm. NFPA:n 

vaararuudukosta kemikaalin reaktiivisuus Nr, myrkyllisyyttä kuvaava TLV-arvo 

(Threshold Limit Values) sekä muodostumisentalpia Hf. Nämä 

aineominaisuudet on esitetty taulukossa III.  

 

Taulukko III Indeksimenetelmien laskemisessa tarvittuja aineominaisuuksia 

(Ekman et al.
19

, Kansainväliset kemikaalikortit
20-27

, OVA-

ohjeet
28-32

, Igenta Connect
33

). 

  NFPA (Nr) TLV [ppm] 
Hf 

[kJ/mol]
M [g/mol] Hf [kJ/g]

peretikkahappo 3 -  -353,2 76,1 -4,6216 

etikkahappo 1 10 -435 60,1 -7,2379 

vetyperoksidi (90 %) 1 1 -188 34 -5,5294 

rikkihappo 2 0,06  -  -  - 

etikkahappoanhydridi 1 5 -576 102,1 -5,6415 

asetaldehydi 2 25 -166 44,1 -3,7642 

happi (kaasu) 0  - 0 32 0 

etyyliasetaatti 0 400 -443 88,1 -5,0284 

vesi - - -285 18,016 -15,819 

 

Peretikkahapon muodostumisentalpia Hf voidaan laskea myös yhtälön (14) 

avulla, kun tiedetään reaktioentalpiat (Heikkilä
13

). 

 

 tlähtöaineetlähtöainee ftuotteet tuotteetfr HHH )()(          (14) 
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jossa ∆Hr reaktioentalpia,  kJ/mol  

∆Hf muodostumisentalpia,  kJ/mol 

 

5 Indeksimenetelmillä laskeminen ja tulokset 

Valittujen indeksimenetelmien avulla eri prosessivaihtoehdot pisteytettiin. 

Dow´s F&EI- menetelmässä apuna käytettiin siihen kehitettyä Dow-kaavaketta 

(Liite II, Kuvat 1-8). Kaikkia kohtia kaavakkeesta ei pystytty täyttämään 

puutteellisten prosessitietojen vuoksi. Molemmilla indeksimenetelmällä 

laskettaessa pisteyttämisessä apuna käytettiin Liitteessä I esitettyä taulukkoa I, 

jossa kaikkien valmistusmenetelmien reaktio-olosuhteet on koottuna. Liitteestä I 

löytyvät myös taulukot III-VIII osaindeksien pisteytyksille. 

5.1 iSafe-menetelmän tulokset 

iSafe-indeksimenetelmällä laskeminen aloitetaan aineominaisuuksiin 

perustuvien Nr-, Nf-, Nt- ja Ne-osaindeksien selvittämisellä. Aineen 

reaktiivisuuteen liittyvä Nr-osaindeksi saadaan NFPA-vaararuudukon 

reaktiivisuusluvusta. Nf-osaindeksi on puolestaan aineen syttyvyys, joka saadaan 

Liitteessä I esitetyn pisteytystaulukon mukaan leimahduslämpötilan avulla. 

Samalla tapaa Liitteessä I on esitetty pisteytystaulukko aineen myrkyllisyyttä 

kuvaavalle Nt-osaindeksille, joka saadaan aineen TLV-arvon avulla. Aineen 

räjähtävyyttä kuvaava osaindeksi Ne merkitään jokaisen kemikaalin kohdalla 

nollaksi, koska prosesseissa esiintyvien kemikaalien alempaa (LEL) ja ylempää 

räjähdysrajaa (UEL) ei saatu selville. Tulokset kaikille osaindekseille sekä niistä 

lasketulle yksittäiselle kemikaali-indeksille (ICI) on esitetty taulukossa IV. 
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Taulukko IV Prosessikemikaalien osaindeksit sekä yksittäinen kemikaali-

indeksi. 

  Nr Nf Nt Ne ICI 

peretikkahappo 4 2 0 0 6 

etikkahappo 1 2 4 0 7 

vetyperoksidi (90 %) 1 0 5 0 6 

rikkihappo 2 0 6 0 8 

etikkahappoanhydridi 1 2 4 0 7 

asetaldehydi 2 3 3 0 8 

happi (kaasu) 0 0 0 0 0 

etyyliasetaatti 0 3 2 0 5 

 

Yksittäinen reaktioindeksi (IRI) laskettiin jokaiselle valmistusvaihtoehdolle 

erikseen. Ennen IRI:n laskemista tuli osaindeksit Rt, Rp, Ry ja Rh selvittää. Rt-

osaindeksi kuvaa lämpötilaa, jossa reaktio tapahtuu. Vastaavasti Rp-osaindeksi 

kuvaa painetta, Ry-osaindeksi saantoa ja Rh-osaindeksi reaktiolämpöä. 

Osaindeksien pisteytystaulukot löytyvät Liitteestä I. Taulukossa V on esitetty 

jokaiseen valmistusmenetelmään liittyvät osaindeksit sekä niistä laskettu 

yksittäinen reaktioindeksi IRI. 
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Taulukko V Valmistusmenetelmien osaindeksit sekä yksittäinen 

reaktioindeksi. 

  

Reaktiolämpö-

indeksi  

(Rh) 

Paine-

indeksi 

(Rp) 

Prosessin 

saantoindeksi  

(Ry) 

Lämpötila-

indeksi  

(Rt) 

IRI 

Suora valmistus 

etikkahaposta 
4 1 2 0 7 

Valmistus 

etikkahappoanhydridistä 
4 ET 4 0 8 

Aseotrooppiset 

menetelmät etikkahaposta 
3 1 3 0 7 

Asetaldehydin 

yksivaiheinen 

nestefaasihapetus 

2 1 3 0 6 

Asetaldehydin hapetus 

nestefaasissa 

valukerrosreaktorissa 

2 1 2 0 5 

Jatkuvatoiminen on-site 

prosessi  
4 1 3 0 8 

Panosprosessi 

superhappokatalyytillä 
4 ET 0 0 4 

Virtausprosessi 

superhappokatalyytillä 
4 ET 0 0 4 

 

Tämän jälkeen, kun yksittäinen kemikaali-indeksi sekä reaktioindeksi on 

selvitetty, voidaan laskea iSafe-menetelmään liittyvät muut indeksit. Kaikki 

indeksit koottuna on esitetty Liitteessä I olevassa taulukossa II.  

5.2 Dow´s F&E-indeksin tulokset 

Laskeminen Dow´s F&E-indeksin avulla alkoi MF eli materiaaliparametrin 

valinnalla jokaiseen valmistusmenetelmään. Dow-kaavakkeita täytettäessä tulee 

aina valita korkein pisteytys, jotta otetaan huomioon mahdolliset riskit 

pahimman mukaan. Näin ollen jokaisen valmistusmenetelmän MF-arvoksi tuli 

peretikkahapon 40, joka oli korkein arvo kaikista kemikaaleista prosesseissa. 

Tämän jälkeen kaavaketta täytettiin järjestyksessä niin paljon kuin mahdollista ja 
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saatiin jokaiselle valmistusmenetelmälle yleinen prosessivaaraparametri F1 sekä 

erityinen prosessivaaraparametri F2. Näiden parametrien avulla saatiin laskettua 

prosessiyksikön vaaraparametri F3, jolla materiaaliparametri kerrotaan ja 

saadaan haluttu F&E-indeksi. Taulukossa VI on esitetty jokaisen 

valmistusmenetelmän materiaaliparametri, yleinen sekä erityinen 

prosessivaaraparametri ja varsinainen F&E-indeksi. Jokaisen 

valmistusmenetelmän täytetty Dow-kaavake löytyy Liitteestä II.  

 

Taulukko VI Dow´s F&E-indeksin materiaaliparametrit, yleiset sekä erityiset 

prosessivaaraparametrit ja varsinainen F&E-indeksi. 

  MF F1 F2 F3 F&EI 

Suora valmistus etikkahaposta 40 2,15 1,75 3,7625 150,5 

Valmistus 

etikkahappoanhydridistä 
40 2,40 1,75 4,2000 168,0 

Aseotrooppiset menetelmät 

etikkahaposta 
40 2,15 1,75 3,7625 150,5 

Asetaldehydin yksivaiheinen 

nestefaasihapetus 
40 2,85 1,75 4,9875 199,5 

Asetaldehydin hapetus 

nestefaasissa 

valukerrosreaktorissa 

40 2,85 1,75 4,9875 199,5 

Jatkuvatoiminen on-site 

prosessi  
40 2,15 1,75 3,7625 150,5 

Panosprosessi 

superhappokatalyytillä 
40 2,15 1,75 3,7625 150,5 

Virtausprosessi 

superhappokatalyytillä 
40 2,15 1,75 3,7625 150,5 

6 Johtopäätökset 

Arvioitaessa peretikkahapon eri valmistusmenetelmiä indeksimenetelmillä 

törmää ensimmäiseksi tiedonpuutteeseen. Saatavilla ei ole kaikista menetelmistä 

yhtä paljon tietoa, jolloin niiden arvioiminen täysin vastaavilla tiedoilla ei ole 

mahdollista. Kaikkien prosessien prosessiolosuhteita ei tiedetä; osasta selvillä on 

vain lämpötilahaitari ja painetta ei ollenkaan. Näin ollen arvioin prosesseja 

yhtäläisillä tiedoilla, jättäen kaikista pois samat tiedot, jotta saadut tulokset 

olisivat vertailukelpoisia.  

 

iSafe-menetelmässä lähtökohtana oli laskea erilaisia indeksejä sekä yksittäisille 

kemikaaleille että itse valmistusmenetelmälle. Indeksejä saatiin yhteensä 
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kymmenen, joista jokaista voidaan käyttää apuna vertailtaessa eri 

valmistusvaihtoehtoja. Vertailtaessa valmistusvaihtoehtoja kokonaiskemikaali-

indeksin (TCI) avulla huomataan, ettei varsinaista eroa eri menetelmien välille 

synny, koska monissa vaihtoehdoissa lähtöaineet olivat hyvin samankaltaiset. 

Valmistusmenetelmille, joissa etikkahappo tai etikkahappoanhydridi reagoi 

vetyperoksidin kanssa rikkihapon ollessa katalyyttinä, TCI-arvo on 27. 

Aseotrooppisilla menetelmillä etikkahaposta mukana on myös orgaanista 

liuotinta ja tällöin TCI-arvo on 24. Alhaisin TCI-arvon saadaan asetaldehydin 

hapetukselle joko yksivaiheisena nestefaasissa tai nestefaasissa 

valukerrosreaktorissa. Molemmissa tapauksissa TCI-arvo on 14 eli selkeästi 

alhaisempi. Kokonaiskemikaali-indeksin osalta voidaan siis pitää näitä kahta 

valmistusvaihtoehtoa turvallisimpana. Mahdollista virhettä iSafe-menetelmällä 

saatuihin tuloksiin saattaa aiheuttaa tiedonpuute. Koska kaikkea tietoa ei ollut 

saatavilla, voi eri valmistusvaihtoehtojen järjestys turvallisuuden kannalta olla 

eri.  

 

Dow´s F&E-indeksi ei varsinaisesti ollut paras mahdollinen tapa arvioida eri 

valmistusmenetelmiä. Se vaatisi prosesseista jo laajempaa tietoa laitteiden 

sijoittelusta. Myös laitteistoista tulisi olla jo tietoa, koska itse kemikaalit eivät 

prosesseissa aiheuta suurinta riskiä vaan usein sen muodostavat laitteisto sekä 

sen ympäristö. Dow´s F&E-indeksi valittiin kuitenkin toiseksi työkaluksi, koska 

se on hyvin erilainen verrattuna iSafe-menetelmään. Dow-kaavakkeet pyrittiin 

täyttämään jokaisen valmistusvaihtoehdon osalta samoista kohdista, jättäen näin 

ollen kaikista kaavakkeista tyhjäksi samat kohdat. Tällöin prosessien vertailu oli 

mahdollista. Dow´s F&E-indeksillä eri valmistusvaihtoehtojen välille ei saada 

suurtakaan eroa. Materiaaliparametrin MF ollessa kaikille sama 40 ja F1- sekä 

F2-parametrien vaihdellessa hyvin vähän, ei F&EI:ssä esiinny suuriakaan eroja. 

Asetaldehydistä valmistettaessa F&E-indeksi on 199,5 ja 

etikkahappoanhydridistä valmistettaessa 168,0. Muissa valmistusmenetelmissä 

F&E-indeksi on 150,5. Kun näitä tuloksia vertaa taulukossa I esitettyihin 

vaarallisuusluokkiin, huomataan suurimman osan valmistusmenetelmistä 

kuuluvan massiiviseen vaarallisuusluokkaan ja edellä mainittujen 

valmistusmenetelmien asetaldehydistä tai etikkahappoanhydridistä kuuluvan 

vakavaan vaarallisuusluokkaan.  
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Tulokset valittujen indeksimenetelmien avulla eivät ole aivan vertailukelpoisia 

keskenään. Toisessa on otettu vertailukohdaksi prosessissa esiintyvät kemikaalit 

ja toisessa koko prosessi. Dow´s F&E-indeksi olisi erittäin toimiva tapa tutkia 

eri prosesseja, jos jokaisesta olisi saatavilla samat tiedot. Dow-kaavakkeen täyttö 

on systemaattista ja ottaa huomioon melko paljon eri asioita. Vastaavasti iSafe-

menetelmä soveltuu hyvin prosessilaitoksen suunnittelun alkuvaiheeseen. 

Myöskään tämän menetelmän kaikkia hyötyjä ei pystytty käyttämään 

tiedonpuutteen vuoksi ja näin ollen valmistusvaihtoehtojen välille ei saatu 

valtavia eroja. Yleisesti voisi sanoa, että indeksimenetelmät ovat hyvä tapa 

selvittää prosessien turvallisuutta ja ne ovat toimivia. Alkuun tulee vain päättää 

miltä kannalta asioita halutaan vertailla ja tämän jälkeen etsiä siihen sopiva 

indeksimenetelmä työkaluksi.  
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Taulukko I Peretikkahapon valmistusmenetelmät ja niihin liittyvät 

prosessiolosuhteet. 

Prosessin 

nimi 

Reaktio-olosuhteet   

Lämpötil

a [°C] 

Paine 

[bar] 
Katalyytti 

Reaktio-

faasi 

Prosessin 

saanto 
Hr 

[kJ/g]

Hr 

[J/g]

Suora 

valmistus 

etikkahaposta 

40–60 
0,03-

0,12 
rikkihappo neste 80–90 -7,67 -7673 

Valmistus 

etikkahap-

poanhydri-

distä 

40–60 *ET rikkihappo neste 60–90 6,549 6549,4 

Aseotroop-

piset 

menetelmät 

etikkahaposta 

40–70  0,004 

rikki- tai 

sulfoni-

happotyyp-

pinen 

ioninvaihto-

hartsi 

neste 74–93  -2,65 -2645 

Asetalde-

hydin 

yksivai-

heinen 

nestefaasi-

hapetus 

45 > 1,4  metalli-ionit neste 70 -0,86 -857,4 

Asetaldehy-

din hapetus 

nestefaasissa 

valuker-

rosreakto-

rissa 

55 7,6 rauta-ionit neste 81,5 -0,86 -857,4 

Jatkuvatoi-

minen on-site 

prosessi  

20–65 
0,07-

0,13 
rikkihappo neste  70 -7,67 -7673 

Panospro-

sessi 

superhappo-

katalyytillä 

25 ET Nafion-H  neste ET -7,67 -7673 

Virtauspro-

sessi 

superhappo-

katalyytillä 

25 ET Nafion-H  neste ET -7,67 -7673 
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Taulukko II iSafe-indeksimenetelmät tulokset eri valmistusmenetelmille. 

  

Reak.lt

indeksi 

(Rh) 

Paine 

indeksi 

(Rp) 

Pros. 

saanto-

indeksi 

(Ry) 

Lt 

indeksi 

(Rt) OCI ORI OSI WCI WRI TCI 

Suora valmistus 

etikkahaposta 
4 1 2 0 8 7 15 12 7 27 

Valmistus 

etikkahappo-

anhydridistä 

4 ET 4 0 8 8 16 12 8 27 

Aseotrooppiset 

menetelmät 

etikkahaposta 

3 1 3 0 7 7 14 11 7 18 

Asetaldehydin 

yksivaiheinen 

nestefaasihapetus 

2 1 3 0 8 6 14 10 6 14 

Asetaldehydin 

hapetus 

nestefaasissa 

valukerrosreak-

torissa 

2 1 2 0 8 5 13 10 5 14 

Jatkuvatoiminen  

on-site prosessi  
4 1 3 0 8 8 16 12 8 27 

Panosprosessi 

superhappokata-

lyytillä 

4 ET 0 0 8 4 12 12 4 27 

Virtausprosessi 

superhappokata-

lyytillä 

4 ET 0 0 8 4 12 12 4 27 

 

Taulukko III Reaktiolämpötilaindeksin Rh pisteytys iSafe-menetelmässä  [14]. 

Reaktiolämpötila-

indeksi  
Pisteet (Rh) 

termisesti neutraali       

 200 J/g 
0 

lievästi eksoterminen         

< 600 J/g 
1 

kohtalaisesti 

eksoterminen            < 

1200 J/g 

2 

vahvasti eksoterminen            

< 3000 J/g 
3 

erittäin eksoterminen          

 3000 J/g 
4 
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Taulukko IV Prosessin paineen Rp pisteytys iSafe-menetelmässä [14]. 

Prosessin 

paine [bar] 
Pisteet (Rp) 

0,5-5 0 

0-0,5 tai 5-25 1 

25-50 2 

50-200 3 

200-1000 4 

 

Taulukko V Prosessin saannon Ry pisteytys iSafe-menetelmässä [17]. 

Prosessin saanto [%] Pisteet (Ry) 

100 0 

90-99 1 

80-89 2 

70-79 3 

60-69 4 

50-59 5 

40-49 6 

30-39 7 

20-29 8 

loka.19 9 

0-10 10 

 

TaulukkoVI Prosessin lämpötilan Rt pisteytys iSafe-menetelmässä [14]. 

Prosessin lt [°C] Pisteet (Rt) 

< 0 1 

0-70 0 

70-150 1 

150-300 2 

300-600 3 

> 600 4 

 

Taulukko VII Prosessissa esiintyvien kemikaalien myrkyllisyysindeksin Nt 

pisteytys [14]. 

Myrkyllisyysraja [ppm] Pisteet (Nt) 

TLV > 10000 0 

TLV  10000 1 

TLV  1000 2 

TLV  100 3 

TLV  10 4 

TLV  1 5 

TLV  0,1 6 
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Taulukko VIII Prosessissa esiintyvien kemikaalien syttyvyysindeksin Nf 

pisteytys [14]. 

Olosuhde Laatu Pisteet (Nf) 

leimahdus lt  

> 55 °C 
tulenarka 1 

leimahdus lt  

 55 °C 
syttyvä neste 2 

leimahdus lt  

< 21 °C 

helposti 

syttyvä 
3 

leimahdus lt  

> 0 °C,    

kp  35 °C 

erittäin 

syttyvä 
4 

leimahdus lt ei 

määritetty 
ei-syttyvä 0 
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Kuva 1. Dow-kaavake peretikkahapon suoralle valmistukselle 

etikkahaposta. 

            

                 

 

 

 

 

 



  

  LIITE II 2(8) 

 
Kuva 2. Dow-kaavake peretikkahapon valmistukselle aseotrooppisilla  

 menetelmillä.  

            

 

 

 

 

 



  

 

  LIITE II 3(8) 

 
Kuva 3. Dow-kaavake PAA:n valmistukselle etikkahappoanhydridistä.  
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Kuva 4. Dow-kaavake asetaldehydin yksivaiheiselle nestefaasihapetukselle. 
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Kuva 5. Dow-kaavake asetaldehydin hapetukselle nestefaasissa  

valukerrosreaktorissa. 

            

 

 

 

 

 

 



  

  LIITE II 6(8) 

 
Kuva 6. Dow-kaavake PAA:n valmistukselle jatkuvatoimisena  

on-site prosessina. 
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Kuva 7. Dow-kaavake PAA:n valmistukselle panosprosessina  

superhappokatalyytillä. 

            

 

 

 

 

 

 

 



  

  LIITE II 8(8) 

 
Kuva 8. Dow-kaavake PAA:n valmistukselle virtausprosessina  

superhappokatalyytillä. 

 


