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Symboliluettelo 

A   sekoituskanavan leveys, m; yhtälön vakiotermi, - 

B   syöttökanavien leveys, m; yhtälön vakiotermi, - 

C   kanavien korkeus, m; yhtälön vakiotermi, - 

D  diffuusiokerroin, m2 s-1; yhtälön vakiotermi, - 

Dh   sekoituskanavan hydraulinen halkaisija, m 

inDh   syöttökanavien hydraulinen halkaisija, m 

ld  diffuusiomatka, m 

f  kitkakerroin, - 

K    dimensioton luku, - 

cK  dimensiottoman luvun kriittinen arvo, - 

L  pituus, m 

n  yhtälön vakiotermi, - 

Re   sekoituskanavan Reynoldsin luku, - 

t  sekoitusaika, s 

T  lämpötila, K 

cT  kriittinen lämpötila, K 

V  tilavuusvirta, ml min-1 

w  virtausnopeus sekoituskanavassa, m s-1  

iw  massaosuus, - 

ix  mooliosuus, - 



 

 

 p  painehäviö, Pa  

i  komponentin i viskositeetti, Pa s 

s  seoksen viskositeetti, Pa s 

 tiheys, kg m-3 

i   komponentin i tiheys, g ml-1 

s  seoksen tiheys, g ml-1 
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1 Johdanto 

Prosessien intensifioinnilla pyritään tehostamaan kemian teollisuuden prosesseja. 

Tärkeä osa sitä on nykyään paljon tutkimuksen alaisena oleva 

mikroprosessitekniikka. Mikroprosessitekniikassa prosessilaitteet ovat 

huomattavasti perinteisiä laitteita pienempiä. Tässä työssä käsitellään yhtä 

mikroprosessitekniikan osa-aluetta: mikrosekoittimia. Kirjallisuusosassa käydään 

läpi mikrosekoittimia sekä niihin liittyviä ilmiöitä ja laskentaosassa mitoitetaan T-

mikrosekoitin erään mitoitusyhtälön perusteella. 

2 Prosessien intensifiointi 

Löwen et al. mukaan prosessien intensifioinnilla pyritään huomattaviin 

parannuksiin kemian prosesseissa.1 Ramshaw on määritellyt prosessien 

intensifioinnin suunnittelun lähtökohdaksi, jolla pyritään dramaattisiin tehtaan 

koon pienennyksiin tuotantomäärän pysyessä samana.2 Tähän tavoitteeseen 

voidaan päästä esimerkiksi laitekokoa pienentämällä tai poistamalla prosessista 

laitteita, esimerkiksi yksikköoperaatioita, yhdistämällä toimintoja samaan 

laitteeseen. Esimerkkinä tästä on reaktiivinen tislaus. Stankiewicz ja Moulijn ovat 

laajentaneet prosessien intensifioinnin käsitettä laitekoon pienennyksestä kemian 

prosessien tärkeimpien ominaisuuksien dramaattisiin parannuksiin.3 Seuraavia 

kemian prosessien ominaisuuksia pyritään pienentämään: 

 laitekoko suhteessa tuotantokapasiteettiin 

 energian kulutus 

 jätteen tuotto 

Tällöin prosessien intensifiointi käsitteenä pitää sisällään uusia laitteita ja 

tekniikoita, jotka ovat suunniteltu tuomaan dramaattisia parannuksia prosessiin. 

Tuloksena on turvallisia, halvempia, ympäristöystävällisiä ja energiataloudellisia 

teknologioita. Kuvassa 1 nähdään prosessien intensifioinnin jaottelu laitteisiin ja 

menetelmiin. Mikroprosessitekniikka on osa prosessien intensifiontia ja Bechtin et 

al. mukaan sen avulla on saavutettavissa muun muassa seuraavia etuja:4 

 reaktioissa suurempi selektiivisyys ja konversio 



 

 

2

 suurempi tuotteen määrä aikayksikössä katalyyttiin nähden 

 

 

Kuva 1 Prosessien intensifioinnin jaottelu laitteisiin ja menetelmiin.1 

 

3 Sekoittaminen 

Sekoittaminen on fysikaalinen prosessi, jonka tavoitteena on saada aikaan eri 

aineiden homogeeninen seos ja yleensä lyhyessä ajassa. Kaikissa 

sekoitusprosesseissa diffuusio on sekoituksen viimeinen vaihe. Diffuusionaalinen 

siirtyminen noudattaa Fickin lakia, joka kuvaa konsentraation muutosta ajan 

suhteen ja se riippuu diffuusiokertoimesta ja konsentraatiogradientista. Fickin lain 

yhtälöä muokkaamalla saadaan seuraava riippuvuus sekoitusajalle. 

 

 t ~ Dd l /2                       (1) 
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D  diffuusiokerroin, - 

           ld  diffuusiomatka, m 

          t  sekoitusaika, s 

Sekoitusaika riippuu diffuusiokertoimesta D  ja diffuusiomatkasta ld . Löwen et 

al. mukaan suurimolekyylisiä aineita, kuten polymeerejä, lukuun ottamatta 

tyypilliset nesteiden ja liuenneiden kiintoaineiden diffuusiokertoimet eivät eroa 

toisistaan paljoa.1 Diffuusiomatkaa pienentämällä voidaan pienentää sekoitusaikaa 

ja tehostaa sekoittumista.  

3.1 Laminaari ja turbulentti sekoittaminen 

Nesteiden ja kaasujen sekoittaminen voidaan jakaa kahteen osaan: laminaariin 

sekoittamiseen ja turbulenttisen virtauksen avulla sekoittamiseen. Kuten kuvassa 

2 on nähtävissä, turbulenttisissa olosuhteissa fluidi jatkuvasti jakautuu pienempiin 

kerroksiin pyörteiden takia. Rajakerrosten ohentuessa diffuusio on nopeampaa. 

 

 

Kuva  2  Kaaviokuva pyörteiden muodostumisesta ja sekoittumisesta 
turbulenttisissa olosuhteissa.5 

 

Laminaarisissa olosuhteissa edeltävän kaltainen sekoittuminen ei ole mahdollista 

suurten viskoosivoimien takia. Sen sijaan fluidia pitää jatkuvasti jakaa osiin ja 

yhdistää. Kuva 3 havainnollistaa, että edellä mainittua prosessia toistamalla 

saadaan aikaan tasalaatuinen seos.  
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Kuva 3 Kaaviokuva fluidin jatkuvasta osiin jakamisesta ja yhdistämisestä 
ja sitä kautta sekoittumisesta.5 

4 Mikrosekoittimet 

Mikrosekoittimet voidaan jakaa aktiivisiin ja passiivisiin sekoittimiin 

sekoittamiseen käytettävän energian mukaan.5,6 Aktiivisessa sekoittamisessa 

käytetään ulkopuolista energialähdettä sekoittamiseen. Energian lähteenä voidaan 

käyttää muun muassa ultraääntä, kuplilla aikaansaatavaa värähtelyä tai 

tilavuusvirran jaksoittaista vaihtelua. Sekoittamisen energianlähteenä passiivisissa 

mikrosekoittimissa käytetään virtauksen liike-energiaa. Kuvassa 4 on esitelty 

erilaisia mikrosekoittimia. Ehrfeldin et al. mukaan passiivisia mikrosekoittimia 

voidaan jaotella eri tyyppeihin niiden toimintaperiaatteiden mukaan seuraavasti.5 

 

Kuva 4 Eri periaatteisiin perustuvia mikrosekoittimia (a. Kahden virran 
yhdistäminen b. Kahden virran törmäys c. Yhden komponentin usean 
pienemmän virran yhdistäminen toisen komponentin virtaan d. Kahden 
komponentin usean pienemmän virran yhdistäminen e. Virtaussuuntaan 
nähden kohtisuoran diffuusion rajakerroksen ohentaminen 
virtausnopeutta lisäämällä f. Split and recombine g. Aktiiviset 
sekoittimet h. Pienten fluidisegmenttien jaksottainen syöttö).5 
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4.1 Kahden virran yhdistäminen ( Contacting of two substreams) 

Tämä sekoitintyyppi on yksinkertainen rakenteeltaan ja tästä syystä suhteellisen 

halpa valmistaa. Esimerkkejä näistä sekoittimista ovat Y- ja T-mikrosekoittimet. 

Sekoittimessa kaksi virtaa törmää risteyskohdassa ja sekoittuvat. Sopivilla 

sekoittimen mitoilla ja virtausnopeuksilla saadaan sekoittimessa aikaan 

turbulenssia, joka tehostaa sekoittamista. Sekoittimia voidaan liittää useampi 

peräkkäin, kuten kuvassa 5 on esitetty. 

 

 

Kuva 5 Kaavio kahdesta sarjassa olevista T-sekoittimesta.7 

 

4.1.1 Virtausprofiili T-mikrosekoittimessa 

Bothe et al ovat tutkineet sekoittamista T-mikrosekoittimessa ja todenneet, että 

siellä esiintyy kolmea erilaista virtausaluetta riippuen virtausnopeudesta ja sitä 

kautta virtauksen Reynoldsin luvusta.8 Pienemmillä Reynoldsin luvuilla virtaus 

on laminaaria ja virtausaluetta kutsutaan nimeltä stratified. Tällöin 

sekoittuminen perustuu ainoastaan diffuusioon. Kuvasta 6 on nähtävissä, että 

komponentit eivät sekoitu keskenään ja virtaus on sekoituskanavan 

pitkittäisessä suunnassa symmetristä.   
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Kuva 6 Virtausprofiili T-mikrosekoittimessa stratified-virtausalueella.9 

 

Virtausnopeuden sekoittimessa ja Reynoldsin luvun kasvaessa virtaukseen 

syntyy hiukan pyörteilyä. Tällöin virtaus on vortex-virtausalueella. Pyörteiden 

takia sekoittimessa esiintyy diffuusion ohella myös konvektiivista aineensiirtoa, 

tosin vähän. Virtaus on edelleen symmetristä, joka on havaittavista kuvasta 7. 

 

 

Kuva 7 Virtausprofiili T-mikrosekoittimessa vortex-virtausalueella.9 

 

Suuremmilla virtausnopeuksilla ja Reynoldsin luvun arvoilla pyörteitä syntyy 

enemmän, joka lisää sekoitettavien komponenttien välistä pinta-alaa ja 

pienentää rajakerroksen paksuutta. Tästä syystä diffuusio on nopeampaa. Silloin 
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virtaus T-mikrosekoittimessa on engulfment-virtausalueella. Kuten kuvasta 8 on 

huomattavissa, symmetria virtauksen poikkisuunnassa rikkoutuu. 

 

 

Kuva 8 Virtausprofiili T-mikrosekoittimessa engulfment-virtausalueella.9 

 

Kuvasta 9 on nähtävissä miten sekoitustehokkuus muuttuu virtausnopeutta 

kasvatettaessa ja siinä näkyy eri virtausalueiden rajat. Pienimmillä 

virtausnopeuksilla aluksi tapahtuva sekoitustehokkuuden lasku selittyy 

viipymäajan pienenemisellä. Kaikilla T-mikrosekoittimilla kuvaaja ei ole 

samanlainen, vaan se riippuu sen mitoista ja sekoitettavista aineista. 

Putkivirtaukseen verrattuna Reynoldsin luvut virtausalueiden rajalla eivät ole 

vakiot, vaan ne ovat tapauskohtaisia. 



 

 

8

 

Kuva 9 Sekoitustehokkuuden riippuvuus Reynoldsin luvusta.9 

 

4.2 Kahden virran törmäys ( Collision of two substreams) 

Esimerkkinä tällaisesta sekoittimessa on pyöreä sekoituskammio, jonka 

keskikohtaan on kohdistettu kolme seinämässä olevaa aukkoa, joista kammioon 

suihkutetaan sekoitettavat komponentit. Sekoittimeen suurella nopeudella 

suihkutettavat komponentit törmäävät kammion keskikohdassa. Jos suihku osuisi 

suoraan sekoituskammion seinämään, se kuluttaisi sitä nopeasti. Tästä syystä 

sekoituskammioon on lisätty suuria keraamisia palloja, kuten kuvassa 10 voidaan 

nähdä. Tällaista sekoitinta/reaktoria voidaan käyttää, kun reaktiossa syntyy 

kiintoainetta, esim. kiteytyksessä.5 
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Kuva 10 Virtojen törmäämiseen perustuva reaktori, jossa 
on kolme suutinta.5 

 

4.3 Yhden komponentin usean pienemmän virran yhdistäminen toisen 
komponentin virtaan (Injection of many small substreams of one component 
into a main stream of another component) 

Tämän tyyppisissä sekoittimissa toinen virta syötetään reikälevyn läpi 

sekoituskammioon, jossa virtaa toinen aine. Tällä tavoin lisätään aineiden välistä 

pinta-alaa ja lyhennetään diffuusiomatkaa. Tämä on havainnollistettu kuvassa 11.5 
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Kuva 11 Kaavio mikrosekoittimesta, jossa toinen 
sekoitettava aine syötetään sekoituskammioon 
seinämässä olevan reikälevyn läpi.5 

 

4.4 Kahden komponentin usean pienemmän virran yhdistäminen (Injection 
of many substreams of two components ) 

Tätä sekoitustapaa ovat monet tahot kokeilleet ja tulokset ovat olleet hyviä. 

Tällaisia laitteita on kaupallisesti saatavilla. Sekoittimessa molemmat virrat 

jaetaan useaan pienempään virtaan, jolloin saadaan aikaan systeemi, jossa on 

useita ohuita sekoitettavien aineiden kerroksia vuoron perään. Tällä tavoin 

sekoitettavien aineiden diffuusiomatkaa saadaan lyhennettyä ja sekoittumista 

nopeutettua. Sekoitusjärjestelyä on havainnollistettu kuvissa 12 ja 13.5 
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Kuva 12 Kuva sekoitinelementistä sekoittimen sisällä, 
jossa on 15 kanavaa molemmille 
syöttöaineille.10  

 

Kuva 13 Virtojen jako pienempiin virtoihin ja niiden 
yhdistäminen sekoitinelementin keskikohdassa.5 
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4.5 Virtaussuuntaan nähden kohtisuoran diffuusiomatkan pienentäminen 
virtausnopeutta lisäämällä (Decrease of diffusion path perpendicular to the 
flow direction by increase of flow velocity) 

Princetonin yliopistossa New Jerseyssä on kehitetty mikrosekoitin, jossa 

sekoitusaika on parhaimmillaan 10 µs.11 Sekoittimessa virtoja yhdistettäessä niillä 

on hyvin erilaiset tilavuusvirrat. Tällöin pienemmän tilavuusvirran omaava aine 

muodostaa hyvin ohuen kerroksen ja diffuusiomatka on lyhyt. Periaate on 

havainnollistettu kuvassa 14. 

 

Kuva 14 Sekoitinelementti, jolla on ristin muotoinen rakenne.11 

4.6 Split and recombine 

Tässä sekoittimessa sekoitettavaa virtaa jaetaan osiin ja yhdistetään monta kertaa, 

jolloin sekoittumista saadaan aikaan. Tätä periaatetta on käytetty myös monissa 

staattisissa makrosekoittimissa. Kuvassa 15 on esitelty tähän periaatteeseen 

perustuva mikrosekoitin, jossa sekoitettava virta yhdistetään kerroksittain ja 

jaetaan uudelleen kahteen osaan. Näitä voidaan liittää useampi sarjaan tarvittavan 

sekoittamisen aikaansaamiseksi. Tämän sekoittimen rakenteen etuna on se, että se 

soveltuu suuremmille virtausmäärille kuin muut mikrosekoittimet. Kuvassa 16 on 

havainnollistettu sekoittimen toimintaperiaatetta.5 
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Kuva 15 Staattinen sekoitinelementti, joita voidaan liittää 
sarjaan sekoitustehokkuuden parantamiseksi.5 

 

 

Kuva 16 Split and recombine- sekoittimen toimintaperiaate.5 

 

4.7 Pienten fluidisegmenttien jaksottainen syöttö (Periodic injection of small 
fluid segments) 

Jaksottainen syöttö voidaan järjestää esimerkiksi mikropumppujen avulla. 

Sekoitettavia komponentteja syötetään vuorotellen ja näin lisätään niiden välistä 

pinta-alaa.5 
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4.8 Edellä mainittujen yhdistelmä 

Ehrfeldin et al. mukaan on tarpeen vertailla yhteen mekanismiin perustuvia 

sekoittimia, mutta on hyvin todennäköistä, että paras sekoitustehokkuus olisi ehkä 

saavutettavissa useita sekoitustyyppejä yhdistelemällä.5 

4.9 Mikrosekoittimien potentiaali ja haasteet 

Ehrfeldin et al. mukaan mikrosekoittimet tarjoavat ominaisuuksia, jotka eivät ole 

mahdollisia makrosekoittimilla.5 Ensiksikin pienen viskositeetin omaavia fluideja 

voidaan joillakin erikoismikrosekoittimilla sekoittaa jopa muutamassa 

mikrosekunnissa. Tämä ei ole mahdollista normaaleilla makrosekoittimilla. 

Suurin osa mikrosekoittimista ei ole yhtä nopeita sekoittamaan, mutta pystyvät 

muutamasta millisekunnista sekunnin sekoitusaikoihin. Nämä ajat ovat arvioita 

perustuen Fickin lakiin perustuvaan korrelaatioon.  Mittauksissa on päädytty 

vähintään samaa kertaluokkaa oleviin sekoitusaikoihin kuin mitä korrelaatiolla on 

laskettu. Tämä vahvistaa käsitystä, että diffuusio on hallitseva mekanismi 

laminaarisissa olosuhteissa. 

Toiseksi mikrosekoittimilla voidaan säätää sekoitusaikaa tehokkaasti, koska niillä 

voidaan säätää fluidin kerrosten paksuutta tarkasti. Lisäksi niissä sekoitus 

tapahtuu tasaisesti, jolloin paikalliset sekoitusajat ovat lähellä toisiaan. Tämä 

eroaa paljon esimerkiksi sekoitussäiliöstä, jossa potkurin lähellä on voimakasta 

sekoitusta, mutta kauempana siitä sekoittuminen on paljon hitaampaa. Yleensä 

kerrosten paksuuden säädön avulla luodaan ohuita kerroksia, mutta jos halutaan 

hitaampaa sekoittumista, voi paksumpien kerrosten luominen olla prosessin 

tehokkuuden kannalta parempi.5 

Kolmanneksi laitteiden pienuudesta johtuen voidaan lähelle laitteita liittää toisia 

mikrokokoisia komponentteja, esim. mikrolämmönsiirtimiä. Jos sekoittamisen 

aikana syntyy lämpöä, voidaan sitä siirtää välittömästi. Tällä voidaan estää esim. 

sivureaktioiden syntymistä tai lämpöhajoamista. 

Näiden lisäksi Streiffin et al. mukaan mikrosekoittimilla saavutetaan seuraavia 

etuja:12,13 

 mikrosekoittimiin sitoutuu vähemmän pääomaa 
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 energiankulutus ja muut käyttökulut ovat pienemmät 

 vähäinen kuluminen ja liikkuvien osien puuttuminen, joka minimoi 

huoltotarpeen 

 sekoittimen rakenteesta johtuen siinä ei ole läpivientejä, kuten esimerkiksi 

potkurin akseleita varten 

 Mikrosekoittimet voivat kuitenkin olla kalliita, joten niihin voi sitoutua enemmän 

pääomaa toisin kun Streiff et al. esittävät. Mikrosekoittimilla on pienistä 

kanavamitoista johtuen suuri painehäviö, joten pumppauskustannukset voivat olla 

suuremmat perinteisiin sekoittimiin verrattuna. 

Käytettäessä mikrosekoittimia niin kuin muitakin mikromittakaavan laitteita 

suurien fluidimäärien sekoittamiseen ja valmistamiseen, joudutaan lähes 

väistämättä liittämään useita esim. mikrosekoittimia rinnan, jolloin kapasiteettia 

saadaan nostetuksi. Gavriilidisin et al. mukaan sekoittimien määrän lisääminen 

edellyttää virtauksen jakoa kaikille sekoittimille.14 Tämä  voi  olla  kallista,  koska  

kanavissa saattaa olla valmistuksen jäljiltä suhteessa enemmän eroa toisiinsa 

makromittakaavaan verrattaessa. Toisaalta useat rinnakkaisilla laitteilla ja 

virtauksen jaolla voidaan joustavasti muuttaa virtausmääriä ja samalla pitää 

virtausolosuhteet sekoittamisen kannalta tehokkaana. Schenkin et al. mukaan 

sekoittimien valmistustarkkuus on fluidin jaon kannalta merkitsevämpi kuin 

esimerkiksi virtauksen jakolaitteen symmetrisyys.15 Mittakaavasta johtuen 

mikrosekoittimet ovat myös herkempiä tukkeutumaan vaatien mahdollisesti 

suodatusjärjestelmän. 
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5 T-mikrosekoittimen mitoitus 

5.1 Lähtötiedot  

Tarkoitus on mitoittaa T-mikrosekoitin peretikkahapon valmistamiseksi. 

Lähtöaineina on etikkahappo ja vetyperoksidi. Lisäksi reaktiossa käytetään 

katalyyttinä rikkihappoa. Etikkahappo ja rikkihappo sekoitetaan 

vetyperoksidiliuoksen kanssa, jolloin reaktio alkaa. Reaktioyhtälö on muotoa 

 

OHCOOOHCHOHCOOHCH SOH
23223

42 .                     (2) 

 

Sekoitusjärjestelyä on havainnollistettu kuvassa 17. 

 

 

Kuva 17 Reaktioon käytettävä sekoitussysteemi. 

 

Reaktioseoksen koostumuksen sekoittimessa on oletettu olevan sama kuin ennen 

reaktiota ja se on esitetty taulukossa I. 
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Taulukko I Reaktioseoksen koostumus sekoittimessa 
reaktion alkuvaiheessa. 

Komponentti massaosuus [-] mooliosuus [-] 

COOHCH 3  0.439 0.25 

22OH  0.249 0.25 

OH 2  0.252 0.48 

42 SOH  0.060 0.02 

COOOHCH 3  0 0 

Yhteensä 1 1 

 

 

5.2 T-mikrosekoittimen mitoitus eri virtausmäärille 

Soleymani et al. ovat tutkineet numeerisen virtauslaskennan avulla nesteiden 

virtausta T-mikrosekoittimessa ja todenneet mikrosekoittimien geometristen 

mittojen vaikuttavan mikrosekoittimen sekoitustehokkuuteen.9  

5.2.1 Dimensioton luku K 

Virtausprofiilin on aiemmin todettu olevan voimakkaasti riippuvainen 

tilavuusvirtauksesta sekä geometrisista parametreista, joita on muun muassa 

syöttö- ja sekoituskanavien korkeuden ja leveyden suhteet. Soleymani et al. ovat 

tutkineet näiden parametrien vaikutusta virtausprofiiliin T-mikrosekoittimessa.16 

Tutkimalla numeerisen virtauslaskennan avulla he ovat määrittäneet 

dimensiottoman luvun K, joka kuvaa virtausolosuhteita sekoittimessa sekä ovat 
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määrittäneet kyseisen dimensiottoman luvun kriittisen arvon CK , jolloin 

virtausprofiili sekoittimessa vaihtuu vortex-alueelta engulfment-alueelle, jossa 

sekoitustehokkuus on suurempi. Kriittiseksi arvoksi he ovat määrittäneet luvun 

CK =100. Yhtälö on muotoa 

 

15,05,179,0
82,0Re

C
A

Dh
Dh

C
BK in                     (3) 

 

K    dimensioton luku, - 

Re   sekoituskanavan Reynoldsin luku, - 

B   syöttökanavien leveys, m 

C   kanavien korkeus, m 

inDh   syöttökanavien hydraulinen halkaisija, m 

Dh   sekoituskanavan hydraulinen halkaisija, m 

A   sekoituskanavan leveys, m 

Yhtälöä (3) varten syöttö- ja sekoituskanavien hydrauliset halkaisijat voidaan 

laskea yhtälöillä (4) ja (5). 

 

CB
BCDhin 22

4                      (4) 

 

CA
ACDh

22
4                      (5) 
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Tätä yhtälöä on tässä työssä tutkittu ja käytetty sekoittimen mitoitukseen. Yhtälön 

(3) parametrit A , B ja C  on havainnollistettu kuvassa 18. 

 

 

Kuva 18 Yhtälössä (3) mainitut T-mikrosekoittimen geometriset 

parametrit (A. sekoituskanavan leveys B. syöttökanavan 

leveys C. kanavien korkeus).16 

 

Yhtälön (3) Reynoldsin luvun laskemista varten tarvitaan sekoitettavien nesteiden 

tiheys ja viskositeetti laskea. Edellä esitetyn koostumuksen perusteella seoksen 

viskositeetti ja tiheys on arvioitu eri lämpötiloissa seuraavilla kaavoilla.17,18 

 

 2
10log DTCT

T
BA

cP
i                     (6) 

 

i  komponentin i viskositeetti, Pa s 

A   yhtälön vakiotermi, - 

B   yhtälön vakiotermi, - 



 

 

20

T  lämpötila, K 

C   yhtälön vakiotermi, - 

D  yhtälön vakiotermi, - 

 

 iis x lnln                      (7) 

 

s  seoksen viskositeetti, Pa s 

ix  mooliosuus, - 

 

 
n

cT
T

i AB
mlg

)1(

/
                     (8) 

 

i   komponentin i tiheys, g ml-1 

A   yhtälön vakiotermi, - 

B   yhtälön vakiotermi, - 

cT  kriittinen lämpötila, K 

n  yhtälön vakiotermi, - 

 

 

 

 

 



 

 

21

i

i

s

w1                       (9) 

 

s  seoksen tiheys, g ml-1 

iw  massaosuus, - 

 

Kirjallisuudesta löytyy varsinkin viskositeetin laskemiseen monia muitakin, 

mahdollisesti tarkemman tuloksen antavia kaavoja, mutta edellä mainitut riittävät 

tässä tapauksessa kyseisten ominaisuuksien arvioimiseen. Yhtälöissä (6) ja (8) 

esitettyjen vakiotermien arvot on esitetty taulukoissa II ja III. 

 

Taulukko II Yhtälön (6) vakiotermien arvot 

Komponentti A  B  C  D  

COOHCH 3  -3,8937 784,82 0,006665 -0,0000075606 

22OH  -1,615 503,8 0,0003501 -0,000001168 

OH 2  -10,2158 1792,5 0,01773 -0,000012631 

42 SOH  -18,7045 3496,2 0,03308 -0,000017018 
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Taulukko III Yhtälön (8) vakiotermien arvot 

Komponentti A  B  CT  [ K ] n  

COOHCH 3  0,35182 0,26954 592,71 0,26843 

22OH  0,43776 0,24982 730,15 0,2877 

OH 2  0,3471 0,274 647,13 0,28571 

42 SOH  0,42169 0,19356 925 0,2857 

 

5.2.2 Dimensiottoman luvun K:n arvoon vaikuttavat parametrit 

Yhtälön (3) parametrien vaikutusta on tutkittu laskemalla sen arvoja parametrien 

arvoja muuttelemalla. Tarkoituksena on tutkia, mikä on tarvittava tilavuusvirta 

tehokkaan sekoituksen aikaan saamiseksi. Tämä on määritetty laskemalla 

tarvittava tilavuusvirta, jotta yhtälö (3) eli dimensiottoman luvun yhtälö saa arvon 

100. 

Virtauksen muutos vortex-alueelta engulfment-alueelle tapahtuu K :n arvolla 100 

ja kuvasta 19 nähdään, että A/C:n ja B/C:n ollessa vakioita tarvittava virtausmäärä 

kasvaa lineaarisesti. Tarvittava virtausmäärä on yhtälön mukaan suoraan 

verrannollinen sekoituskanavan hydrauliseen halkaisijaan. Käyrän yläpuolella 

virtaus sekoittimessa on engulfment-alueella ja käyrän alapuolella vortex-alueella. 
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Kuva 19 Virtausmäärän riippuvuus T-mikrosekoittimen sekoituskanavan 
hydraulisesta halkaisijasta kanavamittojen suhteen A/C ollessa 0,5 ja 
suhteen B/C ollessa 0,25 ja sekoittavien aineiden lämpötilan ollessa 30 
C  yhtälöllä (3) laskettuna ja K :n arvon ollessa 100. 

 

Kuvasta 20 voidaan havaita, että kanavamittojen suhteen A/C kasvaessa eli 

sekoituskanavan ollessa leveämpi tarvittava tilavuusvirta tehokkaan sekoituksen 

aikaan saamiseksi kasvaa. Sekoitus on tehokkaampaa, jos sekoituskanava on 

kapea, jolloin tarvittava tilavuusvirta on paljon pienempi. Syöttökanavien leveys 

on puolet sekoituskanavasta eli kanavamittojen suhde A/B on 2, jolloin 

virtausnopeus pysyy vakiona. Käyrän yläpuolella virtaus sekoittimessa on 

engulfment-alueella ja käyrän alapuolella vortex-alueella. 
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Kuva 20 Virtausmäärän riippuvuus T-mikrosekoittimen kanavamittojen 
suhteesta A/C sekoituskanavan hydraulisen halkaisijan ollessa 
1 mm ja kanavamittojen suhteen A/B ollessa 2 ja sekoittavien 
aineiden lämpötilan ollessa 30 C  yhtälöllä (3) laskettuna ja 
K :n arvon ollessa 100. 

 

Kun sekoituskanavan kanavamittojen suhteet ja hydraulinen halkaisija pidetään 

vakiona eli A/C on 1 ja hydraulinen halkaisija on 1 mm, syöttökanavien 

kaventaminen pienentää tarvittavaa tilavuusvirtaa voimakkaasti. Kuvassa 21 

kanavamittojen suhteen B/C arvolla 0,5 ei sekoittimessa tapahdu virtausnopeuden 

muutosta. Tätä pienemmillä arvoilla sekoittimessa virtausnopeus hidastuu 

sekoituskanavassa suhteessa syöttökanavaan. Samoin virtausnopeus 

syöttökanavassa kasvaa. Vastaavasti B/C:n arvoa 0,5 suuremmilla arvoilla 

sekoittimessa virtausnopeus kasvaa sekoituskanavassa suhteessa syöttökanavaan 

ja virtausnopeus syöttökanavassa pienenee. Käyrän yläpuolella virtaus 

sekoittimessa on engulfment-alueella ja käyrän alapuolella vortex-alueella. 
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Kuva 21 Virtausmäärän riippuvuus T-mikrosekoittimen kanavamittojen 
suhteesta B/C sekoituskanavan hydraulisen halkaisijan ollessa 1 
mm  ja  kanavamittojen  suhteen  A/C  ollessa  1  ja  sekoittavien  
aineiden lämpötilan ollessa 30 C  yhtälöllä (3) laskettuna ja K :n 
arvon ollessa 100. 

 

Myös sekoituslämpötila vaikuttaa sekoitustehokkuuteen lähinnä viskositeetin 

muutoksen takia. Sen sijaan tiheyden muutos ei ole merkittävä. Kuvasta 22 

voidaan nähdä, että sekoituslämpötilan muuttuessa tarvittavan tilavuusvirran 

muutos johtuu melkein yksinomaan sekoitettavan liuoksen viskositeetin 

muutoksesta. Loput johtuvat tiheyden pienestä muutoksesta. Käyrän yläpuolella 

virtaus sekoittimessa on engulfment-alueella ja käyrän alapuolella vortex-alueella. 
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Kuva 22 Virtausmäärän ja viskositeetin riippuvuus T-mikrosekoittimen 
sekoitettavan liuoksen lämpötilasta hydraulisen halkaisijan ollessa 1 
mm ja kanavamittojen suhteen A/C ollessa 1 ja suhteen B/C ollessa 
0,5 sekoittavien aineiden lämpötilan ollessa 30 C  yhtälöllä (3) 
laskettuna ja K :n arvon ollessa 100. 

 

5.3 T-mikrosekoittimen valinta 

Tarkoitus on valita mikrosekoittimet edelleen lähtötietojen mukaisesti 

peretikkahapon valmistusta varten. Sekoittimet mitoitetaan kolmea virtausmäärää 

varten: 10, 30 ja 55 ml/min. Lisäksi tutkitaan painehäviö pituutta kohden 

sekoituskanavassa. Tutkitaan kaksi eri mitoitustapausta: kanavamittojen suhde 

A/C on 0,5 ja A/C on 2. Lisäksi on oletettu, että A/B on 2 eli syöttökanavien 

leveydet ovat puolet sekoituskanavan leveydestä. Virtausnopeus 

sekoituskanavassa saa olla maksimissaan 0,5…0,6 m/s. Painehäviö 

pituusyksikköä kohden 
L
p  sekoituskanavassa voidaan arvioida yhtälöllä (10).19 

Kyseinen yhtälö on tarkoitettu virtauksen painehäviön laskemiseksi, joten 

sekoittimen aiheuttaman turbulenssin takia painehäviö on todellisuudessa 

suurempi kuin yhtälöllä laskettaessa. 
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Dh

wf
L
p 22                    (10) 

 

p  painehäviö, Pa  

L  pituus, m 

f  Shahin ja Londonin kitkakerroin - 

 tiheys, kg m-3 

w  virtausnopeus sekoituskanavassa, m s-1  

Dh   sekoituskanavan hydraulinen halkaisija, m 

 

Yhtälöä (10) varten voidaan Shahin ja Londonin kitkakerroin f  laskea yhtälöllä 

(11) kun kanavamittojen suhde A/C 1 ja yhtälöllä (12) kun A/C>1.19 
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Edellä mainittujen kriteerien perusteella päädyttiin seuraavanlaisiin T-

mikrosekoitinvalintoihin, jotka on listattu taulukkoon IV. Virtausmäärillä 30 ja 55 

ml/min voidaan käyttää samaa sekoitinta. Käyttämällä kanavamittojen suhdetta 

A/C=0,5 dimensiottoman luvun K  arvot ovat suurempia, joten niillä on parempi 

sekoitustehokkuus. Tukkeutumisen estämisen kannalta kanavamittojen A/C=2 on 

parempi, koska siinä tapauksessa kanavamitat ovat suurempia. Tällöin 

tukkeutumisen riski on pienempi. Nämä eivät ole ainoat mahdolliset kriteerien 

perusteella valittavat sekoittimet. Sekoittimet voidaan valita eri perusteiden, 

esimerkiksi niiden työstön, pohjalta eri tavalla. Tärkeintä on, että näillä valinnoilla 

virtaus sekoittimessa on engulfment-alueella eli sekoittumisen kannalta tehokasta. 

Taulukko IV  Kriteerien perusteella valitut T-mikrosekoittimet eri 
virtausmäärille. 

V  

[ml/min] 

CA /  A  

[mm] 

B   

[mm] 

C  

[mm] 

Re  w   

[m/s] 

K  Lp /  

[Pa/m] 

10 0,5 0,5 1 0,25 253 0,33 542 23400 

10 2 1 0,5 0,5 253 0,33 160 23400 

30 0,5 1 2 0,5 380 0,25 756 4390 

30 2 2 1 1 380 0,25 222 4390 

55 0,5 1 2 0,5 700 0,46 1240 8040 

55 2 2 1 1 700 0,46 366 8040 
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6 Yhteenveto 

Prosessien intensifioinnilla on tarkoitus tehostaa kemian prosesseja. Yhtenä sen 

osana on mikroprosessitekniikka. Mikrosekoittimet ovat osa 

mikroprosessitekniikkaa, jossa prosessilaitteet ovat huomattavasti pienempiä kuin 

perinteiset kemian prosessilaitteet. Mikrosekoittimet jaetaan toimintaperiaatteensa 

mukaan passiivisiin ja aktiivisiin. Tässä työssä käytiin läpi passiivisia 

mikrosekoitintyyppejä ja niissä tapahtuvaan sekoittumiseen liittyviä ilmiöitä. 

Työssä käytettiin numeerisen virtauslaskennan avulla kehitettyä yhtälöä T-

mikrosekoittimen mitoittamiseksi. Mikrosekoitinta on tarkoitus käyttää 

peretikkahapon valmistamiseen. Yhtälön avulla voidaan määrittää virtausprofiili 

T-mikrosekoittimessa. Sekoittimessa voi olla kolmea erilaista virtausaluetta: 

stratified, vortex tai engulfment. Stratified-alueella virtaus laminaaria ja vortex-

alueella virtauksessa on jonkin verran pyörteilyä. Engulfment-alueella pyörteet 

ovat voimakkaampia ja symmetria sekoittimen poikkisuunnassa rikkoutuu. 

Tällöin sekoittuminen on nopeaa ja tehokasta. Yhtälön avulla mitoitettiin 

sekoittimia, joissa virtaus on sekoittumisen kannalta tehokkaalla engulfment-

alueella. Työssä saatiin mitoitettua virtausmäärille 10 ml/min, 30 ml/min ja 55 

ml/min kaksi erikokoista T-mikrosekoitinta. Toista T-mikrosekoitinta voidaan 

käyttää sekoittamiseen kahdella eri virtausmäärällä. 
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