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TIIVISTELMÄ
Tässä kandidaatintyössä tutkittiin PCC- eli saostetun kalsiumkarbonaattipigmentin,
tarkemmin kidemuotoisen aragoniittisen kalsiitin jauhautumista helmimyllyssä. Työn
kokeellisessa

osassa

tutkittiin

tärkeimpien

jauhatusparametrien,

jauhatuselin,

jauhinkappaleet, apuaine, sekoitus, syöttönopeus, jauhatuspanoksen koko, jauhatusvaiheet
sekä jauhatusaika, vaikutusta pigmentin jauhautuvuuteen.
Kemianteollisuudessa pigmentillä tarkoitetaan kiinteässä olomuodossa olevaa jauhemaista
ainetta, joka ei liukene väliaineeseen ja jota käytetään suojaavien, magneettisten tai väriä
antavan ominaisuuksien takia. Pigmenteillä saadaan materiaaliin tai tuotteeseen haluttuja
optisia ominaisuuksia sekä värisävyjä, erilaisten kiteiden absorboidessa selektiivisesti
näkyvän valon aallonpituutta. Tällä tavalla vaikutetaan materiaalin opasiteettiin eli
läpinäkymättömyyteen.
Pigmenttien käytetään erilaisissa paperilaaduissa sekä kartonkilaaduissa muun muassa
täyteaine ja päällystyskemikaalina, painoväreissä, maaleissa, kumeissa, muoveissa,
rakennusmateriaaleissa, lasitteissa ja kosmetiikkatuotteissa. Esimerkkejä paljon käytetyistä
pigmenteistä ovat talkki, titaanidioksidi, kaoliini ja kalsiumkarbonaatti.
Pigmenttejä käytettiin paperin valmistuksessa vuonna 2001 kokonaisuudessaan 2800 kt.
Tästä määrästä kalsiumkarbonaatin osuus oli noin 1800 kt (GCC: osuus 760 kt, PCC:n
osuus 420 kt, liidun osuus alle 100 kt) kaoliinia yli 1300 kt sekä talkkia 250 kt.

Kokeellinen osa sisälsi kolme erilaista jauhatusta raju-, hellä- ja vertaisjauhatus, joissa
jauhatushelminä käytettiin zirkoniumhelmiä ja apuaineena CMC:tä. Kokeet suoritettiin 23faktorikoe järjestelyllä /11/, joissa kullakin parametrille annettiin suurempi ja pienempi
arvo. Raju jauhatus suoritettiin käyttämällä jauhinelimen kierrosnopeutena 700 rpm ja
jauhinelimenä

tappielintä.

Hellä

jauhatus

suoritettiin

käyttämällä

jauhinelimen
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kierrosnopeutena 450 rpm ja jauhinelimenä levyelintä. Vertailujauhatukset suoritettiin
käyttämällä samaa jauhatuselimen kierrosnopeutta kuin hellässä jauhatuksessa eli 450 rpm.
Vertaisjauhatuksessa käytettiin molempia sekoituselimiä eli levy- ja tappielintä, jotta
voidaan nähdä miten suuri vaikutus jauhinelimen tyypillä on keskimääräiseen
partikkelikokoon samoissa prosessiolosuhteissa.

Tuloksien perusteella voidaan sanoa, että rajulla jauhatuksella saadaan hienonnettua
partikkeleja pienemmäksi kuin jauhettaessa hellällä jauhatuksella. Vertailujauhatuksien
tuloksena huomattiin, että käytettäessä jauhatuselimenä tappielintä ja jauhinkappaleina
zirkoniumhelmiä, saadaan hienompia partikkeleja kuin käytettäessä jauhatuselimenä
levyelintä ja jauhinkappaleina lasihelmiä.
Rajun jauhatuksen tärkeimmäksi prosessiparametriksi osoittautui täyttöaste eli helmien
määrän suhde jauhettavan näytteen määrään. Hellässä jauhatuksessa tärkeimmäksi
prosessiparametriksi osoittautui konsentraatio.
Konsentraation merkitys näytti olevan erilainen verrattaessa rajua ja hellää jauhatusta siten,
että hellässä jauhatuksessa saatiin pienemmällä konsentraatiolla suurempia partikkelien
ominaispinta-aloja eli BET –arvoja, kun taas rajussa jauhatuksessa saatiin päinvastaisia
tuloksia hellään jauhatukseen nähden, jossa isommalla konsentraatiolla saatiin suurempia
partikkelien ominaispinta-aloja.
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KIRJALLISUUSOSA

JAUHATUSPROSESSI

Hukin /2/ mukaan jauhatusprosessi on mineraalien hienonnustekniikkaan kuuluva
käsittelyvaihe, jossa murskattu mineraalijae (karkea) hienonnetaan jauhamalla sitä niin
pitkään, että se vastaa riittävää puhtaaksijauhatusastetta, sovellettavan rikastusmenetelmän
edellyttämää hienonnusastetta tai muuta teknillistä tai taloudellista tavoitetta.
Jauhatuksen tavoitteena on yleensä partikkelien aineensiirtopinta-alan kasvattaminen
jauhamalla isompia tai epäsäännöllisiä partikkeleita. Tämän lisäksi jauhatuksen
tarkoituksena voi olla hienontaa partikkeleita säännölliseen muotoon sekä lisätä
partikkelien määrää tietyssä materiaalikoossa tai materiaalin muokkaus kuljetettavaan
muotoon

tai

arvomineraalien

toisistaan

erottaminen

sivukivestä.

Partikkeleiden

jauhamisella on positiivinen vaikutus kemialliseen reaktiivisuuteen, partikkeleiden
sekoittumiseen toisiinsa nähden sekä pigmenttien väri- ja peittokykyyn, koska partikkelin
ominaispinta-ala kasvaa. Jauhatus voidaan täten jakaa jauhatukseen ja hienojauhatukseen
riippuen siitä, mikä on partikkelien koko lopputuotteessa. Jauhatustulokseen liittyvä
partikkelikokojen jaottelu on esitetty taulukosta I. /4,10,12,13,14/
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Taulukko I

Jauhatusprosessien jaottelu eri luokkiin jauhatuksesta saatavien partikkelien
mukaan./10/

Hienojauhatusprosessit voidaan jakaa kahteen erilaiseen menetelmään: kuiva- sekä
märkäjauhatukseen, (kuva 1). Kuivajauhatukseen verrattuna märkäjauhatus on usein
parempi vaihtoehto, koska märkäjauhatuksella on alhaisempi energiankulutus verrattuna
kuivajauhatukseen. Samoissa olosuhteissa kuivajauhatusprosessi kuluttaa n. 20% enemmän
energiaa

verrattaessa

märkäjauhatusprosessiin.

Tämä

ero

johtuu

mm.

kuivajauhatusprosessissa käytettävästä ilmapuhaltimesta. Näiden lisäksi märkäprosessissa
ei ilmene pölyongelmia sekä prosessin lämpötila on helpommin säädettävissä kuin
kuivajauhatuksessa.

Märkäprosessissa

voidaan

vielä

lietteen

kuiva-ainepitoisuutta

säätämällä vaikuttaa prosessiin. Hienonnus voidaan tehdä jatkuva- tai panostoimisena
hienonnuksena. Näistä ensimmäisellä saadaan parempi tuotantoaste. Teollisuudessa
hienonnus toteutetaan pääsääntöisesti jatkuvatoimisesti. /2,7,8,14,15/
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Kuva 1

Hienojauhatusmenetelmien jaottelu a) märkäjauhatusprosessiin ja
b) kuivajauhatusprosessiin. /7/

Jauhatusmenetelmiä voidaan jaotella edellä mainittujen asioiden lisäksi jauhatuslaitteiden
energiankäyttötavan tai jauhinkappaleiden liikkeiden mukaisesti. Laitteet luokitellaan
energiankäytön mukaan puristaviin, iskeviin, hiertäviin ja kuluttaviin laitteisiin.
Jauhinkappaleiden liikettä voidaan määrittää vapaan tai määrätyn liikkeen mukaisesti. /10/
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2

PARTIKKELIN OMINAISUUDET

Partikkelin tärkeimmät ominaisuudet ovat Coulsonin ja Richardsonin /4/ mukaan koko,
koostumus ja muoto. Koostumukseen vaikuttaa siten partikkelin tiheys ja sähkönjohtavuus.
Partikkelin koolla on tärkeä merkitys tuotteen laatuun. Jauhemaiset aineet koostuvat
erikokoisista partikkeleista, jotka voivat olla säännöllisiä kuten pallomaisia tai kuutiomaisia
tai epäsäännöllisiä kuten esimerkiksi pala rikkoontuneesta lasista.
Coulson ja Richardsonin /4/ mukaan yksittäisten partikkeleiden ominaisuudet eli
partikkelikokojakauma, koko, muoto sekä yksittäisten partikkeleiden vuorovaikutus
toisiinsa vaikuttavat jauhemaisen aineen ominaisuuksiin. Jauhemaisen aineen muita
ominaisuuksia ovat irtotiheys, huokoisuus, virtausominaisuudet ja ominaispinta-ala.
Agglomeraattien muodostuminen heikentää jauhemaisen aineen virtausominaisuuksia.
Agglomeroitumiseen vaikuttavat partikkelien pintavoimat, kosteudet sekä sähkövaraukset.

2.1

Partikkelin murtuminen

Partikkelien murtuminen tapahtuu kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä partikkelissa
olevat epähomogenisuuskohdat tai epäjatkuvuuskohdat avautuvat. Tämän jälkeen partikkeli
murtuu pienemmiksi. Tästä tapahtumasta esittää seuraava kuva 2. /8,12/

Kuva 2

Partikkelin murtumistapahtuma./8/
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Partikkeliin on kohdistettava voima, joka on suurempi kuin partikkelin sisäiset vetovoimat.
Tämä voima voidaan kohdistaa eri tavoilla rikottavaan partikkeliin: revinnällä, iskulla,
puristuksella, hankauksella, leikkauksella, vedolla, taivuttamalla tai väännöllä. Kuvassa 3
on esitetty partikkeleiden erilaiset murtumistapahtuman mekanismit. Tämän seurauksena
jauhettavan materiaalin partikkelit murtuvat eli hajoavat pienemmiksi partikkeleiksi.
Hajottavan voiman täytyy olla yhä suurempi käsiteltäessä yhä pienempiä partikkeleita, jotta
saadaan partikkeli hajoamaan. Tämä johtuu siitä, että murtumakohtien suhteellinen osuus
pienenee partikkeleiden pienentyessä. Tämän lisäksi pienillä partikkeleilla energiaa kuluu
plastiseen muotoutumiseen. /6,8,12,13,20/

Kuva 3

Murtumisen eri mekanismit. /6/

Jauhatustehokkuuteen vaikuttaa jauhatusvoiman suuruuden lisäksi tapa, jolla voima
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kohdistetaan partikkeliin. Partikkelin murtumakohtaan on kohdistettava paikallisesti
partikkelin molekyylien välisiä sidoslujuuksia suurempi voima, toisin sanoen voima, joka
on partikkelin murtorajaa suurempi. /14/
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Kalsiumkarbonaattipigmentti

CaCO3 eli kalsiumkarbonaattia voidaan käyttää kahtena erilaisena materiaalina: saostettuna
(PCC = Precipitated Calsium Carbonate) tai jauhettuna (GCC = Ground Calsium
Carbonate).

Näillä

materiaaleilla

on

osittain

erilaiset

ominaisuudet

esimerkiksi

hiukkaskoossa sekä -muodossa. PCC on puhtaampaa ja hienojakoisempaa kuin GCC ja
tämän lisäksi PCC-partikkeleiden kokojakauma on kapeampi. PCC on täysin synteettinen
tuote. Kalsiumkarbonaattia esiintyy kolmena erilaisena polymorfisena mineraalina:
kalsiittina, aragoniitisena sekä vateriittina. Näistä vateriitti on kuitenkin pysymätön ja täten
muuttuu kalsiitiksi ja/tai aragoniitiksi. Kalsiitin eri muodot ovat yleisempiä PCC:n
tuotannossa, vaikka myös aragoniittia valmistetaan.
(CaCO3)

esiintyy

karbonaattikivissä

ja

Luonnossa kalsiumkarbonaattia

marmorissa

kalsiitti

ja

aragoniitti

mineraalina./9,16,27,28/

PCC -karbonaattien hinta on korkeampi kuin GCC:n. Niillä on seuraavankaltaisia etuja
verrattuna muihin materiaaleihin, joista muutama esimerkki /28/:
-Paperin vaaleus saadaan paremmaksi suuren valonsironnan takia opasiteettia
huonontamatta
-Täyteaineena hieman kationinen jolloin ei tarvita anionisia dispergointiaineita,
joilla on huonontava vaikutus retentiossa sekä lisäksi märässä päässä ne kuluttavat
kationisia kiinnitysaineita.
Kalsiumkarbonaatin käytön suurin rajoittava tekijä on sen ominaisuus liueta happamissa
oloissa hiilidioksidiksi sekä kalkkimaidoksi. Tämän seurauksena pH kasvaa korkeammaksi
kuin 7, minkä seurauksena esimerkiksi paperin valmistuksessa mekaanisen massan ligniini
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alkaa kellastua ja siitä liukenee puun häiriöaineita. Nämä häiriöaineet vaikeuttavat märän
pään kemiaan. Kuitenkin on kehitetty erikoiskäsiteltyä PCC:tä, jolla liukoisuus on riittävän
alhainen happamissa olosuhteissa. /28/
Kalsiumkarbonaattia on useita erilaisia kidetyyppejä, joista tärkeimmät ovat kalsiitti sekä
aragoniitti. Kalsiitti kiteytyy trigonaalisessa systeemissä ja sen erilaisten kidemuotojen
lukumäärä on suuri. Näitä erilaisia kidemuotoja tunnetaan yli 300 kappaletta. Näistä
tavallisimpia ovat skalenoedrinen, prismaattinen sekä romboedrinen, joiden ominaisuuksia
ja niiden tunnusluvut nähdään taulukosta II. Näitä PCC –karbonaatin kidemuotoja
käytetään paperin täyteaineena. Ortorombisessa systeemissä puolestaan kiteytyy aragoniitti,
jonka tavallisimmat kiteet ovat joko venytettyjä prismamaisia tai neulamaisia. /9,16,17,28/

Taulukko II

PCC-lajien tyypillisiä ominaisuuksia. /9/

PCC koostuu saostuksen jälkeen valmiista kiteistä, jotka ovat kyseisenä hetkenä halutun
muotoisia. Kiteet saattavat silti yhdistyä ja muodostaa agglomeraatteja. Kun PCC:tä
käytetään täyteaineena, tämä korkea aggregoitumisaste onkin usein suotava asia. Tällöin
erilliset kiteet muodostavat yhden PCC- partikkelin. /9/
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3.1

Skalenoedrinen kalsiitti

Skalenoedrinen ja romboedrinen PCC koostuvat yksittäisten kiteiden muodostamista
agglomeraateista. Skalenoedrisen kalsiitin kiteet ovat muodoltaan sikarinmuotoisia ja
muodostavat muiden kiteiden kanssa ruusukemaisia agglomeraatteja (kuvassa 4). Tämän
ruusukemaisen skalenoedrisen kalsiitin ns. piikin halkaisija vaihtelee arvosta 0,25 µm
arvoon 0,30 µm. /9,17/

Kuva 4

Skalenoedrinen kalsiitti./9/

Tätä skalenoedrista kalsiittia käytetään paljon paperin täyteaineena, koska sillä on taipumus
vaikuttaa edullisesti paperin optisiin ominaisuuksiin sekä bulkkiin. Näille ruusukemaisille
partikkeleille on ominaista sisäinen huokoisuus, joka parantaa paperin valonsirontaa sekä
bulkkisuutta. Tällä rakenteella on kuitenkin haittavaikutuksena, että se hidastaa
vedenpoistoa paperikoneella. Skalenoedrinen kalsiitti on optisesti tehokkain, kun
partikkelikoko on 1,2- 1.5 µm. /9/
3.2

Romboedrinen kalsiitti

Romboedrinen kalsiittinen PCC-kide koostuu kuudesta vinoneliöisen muotoisesta pinnasta
(kuvassa 5), joiden muodostamat klusterit eivät ole niin selväpiirteisiä kuin skalenoedrisella
kalsiitilla. Tämän tiiviin rakenteen vuoksi bulkki on pienempi, mutta romboedrisella PCC-
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kalsiittikiteellä voidaan saavuttaa korkeampi täyteainepitoisuus. PCC:n romboedrisen
kalsiittikiteen keskimääräinen koko on suunnilleen 0,4 µm. /9,16/

Kuva 5

Romboedrinen kalsiitti. /9/

Romboedrisesta PCC:sta on kehitetty partikkelikooltaan pieni kidetuote, jolla saavutetaan
parempi

opasiteetti.

Tätä

on

pyritty

valmistamaan

siten,

että

se

muistuttaa

partikkelikooltaan titaanioksidia, jolla tunnetusti saadaan hyvät optiset ominaisuudet. /9/
Valonsironnan kannalta tämän tyyppisellä romboedrisella kalsiitilla optimaalinen
keskimääräinen partikkelikoko on 0,2 – 0,4 µm. Pigmentin valonsirontakerroin on
suurempi kuin muilla PCC-laaduilla. Näiden partikkeleiden ominaispinta-ala on 7 – 12
m2/g, muototekijä alle 2 ja partikkelien kokojakauma hyvin kapea. /9/
3. 3

Prismaattinen kalsiitti

Prismaattista kalsiittia käytetään yleisesti päällystyspigmenttinä, ja nykyään sen käyttö on
yleistynyt myös päällystämättömän hienopaperin täyteaineena. Prismaattisen kuten myös
romboedrisen kalsiitin saostus vaatii tarkkaa lämpötilan säätöä, minkä takia nämä ovat
skalenoedriseen kalsiittiin verrattuna kalliimpia. /9/
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Normaalisti prismaattisen kalsiitin partikkelit ovat erillään ja siten eivätkä siten muodosta
selviä agglomeraatteja. Prismaattinen PCC- kalsiitti on muodoltaan sylinterimäinen. Kun
halutaan parempaa tasapainoa lujuus- ja optisten ominaisuuksien sekä liimauksen välille,
niin käytetään suljetumpaa kidemuotoa ja partikkeleita, joilla on pieni ominaispinta-ala. /9/
Juuri mainittujen ominaisuuksien lisäksi partikkelien kiinteällä olomuodolla saadaan
parempi vedenpoisto sekä tarvitaan pienempi höyryntarve paperin kuivatuksessa.
Prismaattisella kalsiitilla saadaan mahdollisimman hyvä opasitetti, kun käytetään
partikkelikokoa, joka on välillä 0,6 - 1,0 µm./9/
Prismaattisen kalsiitin lisäksi on niin kutsuttu rakennettu eli kimppumainen prismaattinen
PCC, jonka rakenne nähdään kuvasta 6. Tämä sisältää venytettyjä prismaattisia
partikkeleita, jotka muodostavat löysästi sidottuja agglomeraatteja. Tämän kaltaisella PCC tyypillä saadaan korkeammassa täyteainepitoisuudessa Fairchildin /9/ mukaan parempi
tasapaino optisten sekä lujuusominaisuuksien välillä verrattuna skalenoedriseen tai
perinteiseen prismaattiseen PCC:hen. Fairchildin tekemien tutkimuksien mukaan ko.
strukturoidulla PCC:lla saavutetaan n.24 % täyteainepitoisuudessa yhtä hyvä opasiteetti ja
parempi vetolujuus kuin skalenoedrisella PCC:lla 15 % täyteainepitoisuudessa. /9/

Kuva 6

Prismaattinen kalsiitti (vasemman puolinen) ja kimppumainen prismaattinen
kalsiitti (oikean puolinen). /9/
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3. 4

Aragoniitti

Aragoniittinen PCC on muodoltaan neulamainen, jonka rakenne on esitetty kuvassa 7.
Tämän tyyppinen PCC muodostaa yleensä saostuessaan siilimäisiä agglomeraatteja.
Aragoniitilla on hieman korkeampi tiheys kuin muilla PCC:n polymorfeilla (kalsiitti,
vateriitti) sekä muita PCC-laatuja korkeampi taitekerroin, mikä voidaan nähdä taulukosta I.
Aragoniittista PCC:tä käytetään erikoispapereiden täyteaineina esimerkiksi savukepaperissa
ja ohuissa hienopapereissa./9,16/

Kuva 7
4

Aragoniittinen PCC. /1/

HIENOJAUHATUS

Jauhatusprosessissa yleensä käytettävällä kuulamyllyllä saadaan hienoimmillaan n.20 µm
kokoista partikkeleita. Jos lopputuotteelta halutaan tätä pienempää partikkelikokoa, on
loppujauhatukseen

käytettävä

joko

helmi-

tai

suihkumyllyä.

Suihkumyllyjen

jauhatusprosessi tapahtuu kuivajauhatuksena ja helmimyllyissä märkäjauhatuksena.
/8,10,23/
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4.1

Helmimyllyt

Hienojauhatusprosessiin soveltuu hyvin helmimyllyt, joiden jauhatussylintereihin lisätään
jauhinkappaleet

eli

helmet

sekä

jauhettava

materiaali. Helmimyllyjen pyörivän

sekoituselimen avulla saadaan jauhettava materiaali eli liete sekä helmet voimakkaaseen
liikkeeseen. Tämän seurauksena partikkelit hienontuvat pääsääntöisesti hiertymällä helmiä
sekä toisia partikkeleita vasten. Jauhatustapahtuman alkuvaiheissa hienonnus tapahtuu
murtumalla,

mutta

jauhatustapahtumaa

hiertymiseksi. Tällöin

jatkettaessa

saadaan pienempiä

hajoamismekanismi

muuttuu

kuin 1 µm:n kokoisia partikkeleita.

Helmimyllyillä saavutetaan nykyisen teknologian avulla hienoimmillaan 15 nm kokoisia
partikkeleita käyttämällä jauhinkappaleina hyvin pieniä helmiä. /7,8,10,21,23/
Helmimyllyn rakenteeseen kuuluu vaaka- tai pystysylinterinen jauhinastia, sekoitinelin,
sihti, jauhinhelmet ja jauhettava materiaali. Helmimyllyjen konstruktioista pystymyllyt
voivat olla joko suljettuja tai avoimia, mutta vaakamyllyt voivat olla ainoastaan suljettuja.
Helmimyllyjen rakenne nähdään kuvien 8.1 ja 8.2 avulla, joista kuva 8.1 esittää
pystyhelmimyllyn rakennetta ja kuva 8.2 esittää vaakahelmimyllyn rakennetta. Kun näitä
kahta pystymyllykonstruktiota verrataan toisiinsa, suljettu on kapasiteetiltaan paljon
avointa pystymyllyä tehokkaampi sylinterin tilavuuteen nähden, minkä seurauksena
myllyssä voidaan käyttää suurempaa täyttöastetta. Helmimyllyjen sekoituselimiä on esitetty
kuvan 9 avulla. /7,8,10,20,21,22,23/
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Kuva 8 .1

Pysty- eli vertikaalihelmimyllyn rakenne./8/
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Kuva 8.2

Vaaka- eli horisontaalihelmimyllyn rakenne. Kuvassa separation gap =
erotus aukko, sampling point = näytteen otto paikka, cooling inlet =
jäähdytysvirta sisään, cooling out = jäähdytysvirta ulos, compartments =
lokerot, agitation disc = jauhinelimen levy, mill inlet = myllyn syötön
sisääntulovirran kohta ja mill outlet = myllyn ulostulovirran kohta /20/

Jauhatusprosessiin käytettävä mylly on valittava jauhettavan materiaalin ja halutun
lopputuotteen vaatimusten mukaisesti. Mylly, joka ei sovellu pienten partikkelien
hienonnukseen

saattaa

soveltua

hyvin

isompien

partikkelien

jauhatukseen.

Ultrahienojauhatuksessa käytetään normaalisti helmimyllyä, jos jauhettava materiaali ei
erikseen vaadi kuivajauhatusta. Helmimyllyllä on suihkumyllyyn verrattuna paljon
pienempi energiankulutus, mutta helmimyllyjä ei voida käyttää paineistetuissa olosuhteissa.
Tämän takia hyvin viskoottisten materiaalien hienonnus ei ole mahdollista helmimyllyillä.
/13,23/
Helmimyllyt soveltuvat melko pehmeiden materiaalien, kuten pigmenttien, hienonnukseen,
joiden Mohs-kovuus on alle 5. Helmimyllyjä käytetään mm. hienojauhettaessa kaoliinia,
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maalia, kalsiumkarbonaattia, lääkeaineita sekä hiiltä. Hienonnus tapahtuu helmillä eli
pienikokoisilla jauhinkappaleilla. Suositeltu syötön koko on alle 70 µm, mutta voi olla
isompikin, jolloin vaaditaan suurempia helmiä. /8,10/
Myllyssä käytettäviä sekoituselimiä on useita erilaisia ja esimerkkejä niistä ne on esitetty
kuvassa 9. Helmimyllyissä käytetään normaalisti jotakin seuraavista kolmesta eri
sekoitinelimistä: tappi-, kiekko- tai levysekoitinta. Jauhinkiekko on joko umpinainen tai
rei'itetty. Tappisekoitin vaikuttaa jauhatuksessa partikkelikokoon sekä partikkelimuotoon
enemmän kuin kiekkosekoittimet, jolloin partikkelit jauhautuvat paremmin käytettäessä
tappisekoitinta. /7,8,10,21/

Kuva 9

Helmimyllyissä käytettävät erilaisia sekoitinelimiä. /7/

Helmimyllyyn syötettävä jauhettava materiaali johdetaan myllyyn lietteenä siten, että liete
kulkeutuu helmien lomitse. Tätä helmien sekä lietteen systeemiä sekoitetaan roottoriin
kiinnitetyn sekoitinelimen avulla. Roottorin nopeus eli ts. sekoituselimen pyörimisnopeus
on luokkaa 900 - 1500 rpm, mikä on kuitenkin prosessista riippuvainen. /10/
Helmimyllyt voidaan jakaa kahteen erilaiseen konstruktioon vaaka- ja pystysylinterisiksi.
Toisin sanoen myllyt jaetaan horisontaali- ja vertikaalimyllyiksi riippuen siitä, onko
pyörimisakseli pysty- vai vaakasuuntaisesti kiinnitetty. Jauhinkammiot ovat pinnoitettu
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helmimyllyissä kulutusta kestäväksi, jolloin myllyn käyttöikää saadaan pidemmäksi.
Lisäksi minimoidaan kulumisesta johtuvia epäpuhtauksien määrää lopputuotteessa ja siten
myllyn elinikää pidennetään. Suljettujen myllyjen ja varsinkin vaakasylinteristen myllyjen
haittapuolena on nopeampi kuluminen verrattuna pystysylinterisiin myllyihin. Pystymyllyt
voidaan vielä jakaa

jauhettavan materiaalin purkautumisen perusteella vapaasti

purkautuviksi ja paineella seulan läpi purkautuviksi. /7,8,10,22,23/
Sekoituksen lisäksi jauhinastian koko ja muoto vaikuttavat siihen, miten jauhettava
materiaali liikkuu myllyssä, ja täten sillä on myös merkitystä materiaalin jauhautuvuuteen.
Jauhinastioiden koko vaihtelee riippuen myllyn käyttö käyttötarkoituksesta ja vaaditusta
kapasiteetista. Esimerkiksi laboratorioissa myllyjen jauhinastian koko on noin 0,25 dm3 ja
tehdaskokoisessa jauhinastian koko saattaa olla yli 500 dm3. Teollisuudessa kapasiteettia
voidaan säätää käyttämällä useampaa helmimyllyä rinnan tarpeen mukaan. /22,23/
Riippumatta myllyn konstruktiosta, helmimyllyssä on tiheä sihti, jonka aukonkoko
määräytyy yleensä myllyssä käytettyjen helmien koosta. Tällä estetään helmien joutuminen
tuotteeseen. Helmimyllyjen vaakamyllykonstruktion etuihin kuuluu helmien sekä
jauhettavan materiaalin jakautuminen tasaisemmin myllyssä ja tämän lisäksi helppo
huollettavuus. Pystymallisten helmimyllyjen etuina ovat, että ne soveltuvat laajalle
viskositeettialueelle sekä ovat rakenteeltaan yksinkertaisia. Hienontamiseen käytettävän
myllyn konstruktion määrää jauhettava materiaali ja käytettävissä oleva tila./7,8,10,23/
Helmimyllyjen sisällä olevaa helmien määrää kuvataan täyttöasteella, joka määritellään
suhteuttamalla

helmien

bulkkitilavuus

jauhatussylinterin

kokonaistilavuuteen.

Jauhinhelmien täyttöaste on täten myllyn energiatehokkuuden kannalta jauhatuksen tärkein
parametri, koska sillä vaikutetaan lopputuotteen partikkelikokoon. Jauhinhelmien täyttöaste
on suunnilleen 50 % myllyn tilavuudesta, mutta optimaalinen täyttöaste määräytyy
kuitenkin käytetyistä jauhinkappaleista. Mikäli tämä täyttöaste on korkeampi, silloin
jauhatusprosessin energiatehokkuus on parempi. Täten parannetaan myös prosessin
jauhatusastetta. /7,8,10,19,22,25/
Mikäli täyttöastetta vähennetään, lopputuotteen hienousaste huononee samaa jauhatusaikaa
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käytettäessä. Tämän vuoksi jauhatusprosessissa pyritään pitämään mahdollisimman suurta
helmien täyttöastetta. Toisaaalta liian korkealla helmien täyttöasteella huononnetaan
jauhatusprosessin toimintaa, sillä myllyn ja jauhinhelmien kuluminen lisääntyy sekä myllyn
reunoille saattaa muodostua niin kutsuttuja kuolleita alueita, missä ei jauhautumista
tapahdu. /25/
Helmimyllyissä jauhettavan suspension konsentraatio voi olla 20- 60%. Kun konsentraatio
nousee yli 50%:n, energiankulutus kasvaa selvästi. Tutkittaessa jauhatusta energiankulutus
on merkittävä tekijä, koska jauhatuksen tarvitsema energia kasvaa hienonnusasteen
noustessa. Erään laboratoriomittakaavaisen ominaisenergiankulutus oli 250 – 400 kWh/t
prosessiolosuhteista

riippuen.

Käyttämällä

sopivia

jauhatusapuaineita,

ominaisenergiankulutus laskee parhaimmillaan 50%, jolla saadaan aikaan huomattavia
säästöjä kustannuksista. /7,8,10/
Jauhatusprosessin aikana hienonnuksen tehokkuuteen vaikuttavat partikkelien ja helmien
kontaktien määrään tietyn ajan aikana ja näiden kontaktien intensiteetti. Helmimyllyssä
hienonnus tapahtuu pääasiassa kahdessa paikassa, joissa hienonnusenergia kohdistuu
parhaiten. Nämä sijaitsevat jauhinsäiliön reunoissa sekä sekoituselimen vieressä.
Helmimyllyssä liike-energia kasvaa sekoituselimen läheisyydessä, kun jauhinkappaleet
liikkuvat jauhinsäiliön seinämiä kohti. Helmien ollessa jauhinsylinterin reunoilla
jauhettavan materiaalin partikkeleihin vaikuttaa helmien välinen paine. Toisin sanoen
helmet ovat tuettuna keskipakoisvoiman vaikutuksesta. Täten hienonnuksen tehokkuus on
riippuvainen helmien välisestä paineesta sekä paineen kohdistamasta pinta-alasta. Juuri
nämä helmien väleissä esiintyvät voimat vaikuttavat partikkeleihin hienonnuksen aikana.
Täten hierteen vaikutus on lähes merkityksetön. Mikäli halutaan partikkeleiden
rikkoutuvan, silloin näiden partikkeleiden on oltava kontaktissa helmien kanssa. Mikäli
partikkelien koko pienenee niin pieneksi, että partikkelit eivät pysy jauhinhelmien välissä ja
kulkeutuvat lietteen mukana, on saavutettu kyseisen myllyn hienonnusraja. Jos näitä
partikkeleita halutaan vielä jauhaa pienemmiksi, silloin on siirryttävä käyttämään
pienempiä helmiä. /10/
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4.2

Prosessiparametrit

Tärkeimmät prosessiparametrit hienojauhatuksessa ovat myllyssä käytettävien helmien
koko, tiheys, myllyn rakenne (helmimylly vai suihkumylly) ja jauhatusaika. Näiden lisäksi
jauhatukseen vaikuttaa jauhettavan lietteen ominaisuudet ja käytetyt dispergointiaineet.
Näitä käydään tarkemmin läpi seuraavien kappaleitten aikana. Hienojauhatuksen
prosessiparametreillä

on

vaikutusta

lopputuotteen

laatuun

sekä

prosessin

taloudellisuuteen./18/

4.2.1 Jauhettava materiaali
Jauhatustulokseen yksi merkittävimmin vaikuttavista tekijöistä on jauhettava materiaali
itsessään. Täten jauhettavan materiaalin partikkelikoolla sekä partikkeli muodoilla, lietteen
pH:lla ja lämpötilalla on vaikutusta jauhettavan lietteen reologiaan ja siten myöskin
jauhatukseen. Epäsäännölliset partikkelit sisältävät usein enemmän epäjatkuvuuskohtia,
joista partikkeli murtuu helpoimmin. Näiden lisäksi jauhettavan materiaalin kovuus
vaikuttaa jauhatustulokseen, koska kovempaa materiaalia on yleensä vaikeampi jauhaa
pienemmiksi partikkeleiksi verrattaessa pehmeämpään materiaaliin. Toisaalta kova
materiaali voi olla haurasta ja siten hienontuu hyvin. Tämä tarkoittaa sitä, että
jauhatusprosessi vaatii enemmän energiaa sekä pidemmän jauhatusajan jauhettaessa
kovempaa materiaalia samaan partikkelikokoon. Mitä suurempia jauhatusprosessin
syöttömateriaalin partikkelit ovat, sitä enemmän tarvitaan energiaa niiden hienontamiseksi
tiettyyn partikkelikokoon. /10,19,20/
Jauhettavan lietteen viskositeetti on erittäin tärkeä muuttuja jauhatustuloksen kannalta.
Jauhettavien lietteiden viskositeetit ovat luokkaa 50 - 5000 mPas. Mitä viskoosimpi liete
on, niin sitä pienempi on myllyn läpi virtaava tilavuusvirta sekä siten vaikuttaa helmien
erottamista materiaalista. Ulosottoseulan tukkeutuminen voi johtua viskositeetin korkeasta
noususta. /10/
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Yhtenä tärkeänä parametrina jauhatuksessa pidetään jauhettavan materiaalin kuivaainepitoisuutta. Tämän jauhettavan lietteen kuiva-ainepitoisuuden merkitys nähdään
partikkeleiden

jauhautumisessa

sekä

materiaalin

kuiva-ainepitoisuus

prosessin
ei

energiankulutuksessa.

merkittävästi

vaikuta

Jauhettavan
jauhatuksen

partikkelikokojakaumaan. /21,22/
Kuiva-ainepitoisuudet ovat 20 - 60 %. Lietteen kuiva-ainepitoisuus vaikuttaa prosessin
lopputulokseen, joka riippuu prosessiolosuhteista ja jauhettavasta materiaalista. Esimerkiksi
kuiva-ainepitoisuus vaikuttaa merkittävästi jauhettavan materiaalin sekoitusnopeuteen.
Kuiva-ainepitoisuuden lisääminen parantaa energiatehokkuutta sekä samanaikaisesti
pienentää lopputuotteen partikkelikokoa. Toisaalta myllyissä kuiva-aineen kasvattaminen
estää helmien liikettä ja siten hienonnettavat partikkelit eivät jauhaudu tehokkaasti. Mikäli
kuiva-ainepitoisuus nousee liian korkeaksi, se tukkii myllyn. Kuiva-ainepitoisuuden ollessa
taas liian pieni partikkeleita on silloin vähän, että helmet osuisivat jauhettavaan materiaaliin
kunnolla, jolloin prosessin tehokkuus kärsii. /8,10,20,21/

4.2.2 Syöttönopeus ja jauhatuspanoksen koko
Jatkuvatoimisilla myllyillä jauhatustulokseen vaikuttaa myös lietteen syöttönopeus, koska
lietteen viipymä muuttuu syöttönopeuden mukaan. Jauhatusprosessin energiankulutus
tuotettua tonnia kohti laskee samalla, kun syöttönopeus kasvaa, mutta toisaalta tuotteen
loppukoko kasvaa. Mikäli syöttönopeus kasvaa liikaa myös jauhatuksen energiankulutus
kasvaa. Tästä johtuen jauhatusprosessilla on optimaalinen syöttömäärä, joka riippuu
jauhettavasta materiaalista sekä prosessista. /8/
Jauhinkappaleiden

täyttöasteella

ja

jauhatuspanoksen

suuruudella

on

vaikutusta

jauhettavien partikkeleiden sekä jauhinkappaleiden käyttäytymiseen myllyssä. Liian
pienellä jauhinkappaleiden täyttöasteella jauhinhelmet eivät jakaudu tasaisesti myllyn
seinämälle jauhatusprosessin aikana, minkä seurauksena jauhatus tapahtuu epätasaisesti.
Myllyn täyttöoptimi jauhatusprosessin aikana on prosessikohtainen, mikä selvitetään ensin
laboratorio mittakaavassa, edelleen pilot- mittakaavassa ja lopulta tuotantomittakaavassa
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resurssien salliessa. /10/
Mitä suurempi täyttöaste on, sitä enemmän esiintyy jauhinkappaleiden ja jauhettavan
materiaalin välillä hienontavia törmäyksiä. Tällöin kasvaa myöskin energiankulutus. Paras
jauhatustulos voidaan saavuttaa helmien sekä lietteen tilavuuksien ollessa samat.
Sekoitusnopeutta lisäämällä voidaan kompensoida myllyssä olevaa alhaista täyttömäärää.
/10/

4.2.3 Lämpötila
Jauhatuksen aikana lämpötila nousee, koska kaikki jauhatusprosessiin syötetty energia ei
kulu partikkelien halkeamisissa ja suurin osa ylimääräisestä energiasta muuttuu lämmöksi.
Lämpötilan nousu kuivajauhatusprosessissa saattaa aiheuttaa partikkelien plastista
muodonmuutosta. Märkäjauhatusprosessissa ei muodostu polymorfista muodonmuutosta,
koska vesi toimii sekä jäähdyttäjänä että voiteluaineena. Lämpötilalla ei ole merkittävää
vaikutusta lopputuotteen partikkelikokoon. /24/
Märkäjauhatuksessa lämpötila saattaa vaikuttaa jauhettavan lietteen reologiaan, millä on
vaikutusta prosessin toimintaan. Prosessin lämpötila saattaa toimia indikaattorina
jauhatusprosessin toimivuudesta. Lämpötilan normaalia suurempi nousu voi vasta kertoa,
että prosessin aikana tapahtuu jotain epänormaalia tai ei-toivottavaa. /10/

4.2.4 Sekoitus
Jauhatukseen vaikuttaa myös sekoitusnopeus, sillä sekoitusnopeuden muuttuessa muuttuu
myöskin jauhatus helmien ja partikkeleiden välisten törmäysten määrä. Sekoituselimen
pyörimisnopeus ja prosessin jauhatusnopeus ovat toisiinsa nähden suoraan verrannollisia.
Toisin sanoen nopealla sekoituksella saadaan nopeutettua partikkeleiden hajoamista ja
samaan aikaan nopealla sekoituksella lisätään energiankulutusta. /8,10/
Mikäli prosessi on panostyyppinen eli panosjauhatus, niin silloin hitaalla sekoituksella
saavutetaan hitaammin haluttuun lopputuotekokoon taloudellisesti. Sekoituksella ei ole
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vaikutusta lopputuotteen partikkelikokojakaumaan. /20,22/
Myllyillä

on

kuitenkin

olemassa

sekoitusnopeuden

raja,

jonka

jälkeen

partikkelikokojakauma ei muutu, vaikka lisättäisiin pyörimisnopeutta. Tätä kutsutaan
sekoituksen optiminopeudeksi. Tämän optiminopeuden jälkeen energiankulutus kasvaa
sekä samalla jauhinkammion ja jauhinkappaleet myös kuluvat enemmän. Mikäli
sekoitetaan optiminopeutta hitaammin, ei kyetä saamaan helmiä liikkumaan hienonnuksen
kannalta riittävän tehokkaasti. /10,25/
Hienonnuksen optiminopeus riippuu aina prosessiolosuhteista, jauhettavan materiaalin
kuiva-ainepitoisuudesta sekä jauhettavasta materiaalista. Sekoitukselle on esitetty määrän
suhteen nyrkkisääntö helmien, jonka mukaan myllyssä on paljon jauhinkappaleita, on
sekoitusnopeuden oltava alhainen. Tämän säännön mukaan, jos helmiä on vähän, niin
silloin tulee käyttää tarpeeksi suurta sekoitusnopeutta, jotta saavutetaan riittävä intensiteetti
helmien sekä jauhettavan materiaalin välille. /10,25/
Jauhatuksen ominaisenergiankulutukseen vaikuttaa sekoituselimen kehänopeus, jota
pidetään

jauhinkappaleiden

ohella

yhtenä

helmimyllyjen

merkittävimmistä

prosessiparametreista jauhinkappaleiden kanssa. /10/

4.2.5 Jauhinkappaleet
Jauhinkappaleita eli helmiä valmistetaan muun muassa lasista, alumiinioksidista, teräksestä,
zirkoniumdioksidista sekä erilaisista keraamisista materiaaleista. Märkäjauhatuksessa ei
mielellään käytetä teräksestä valmistettuja, koska ne reagoivat veden kanssa kulumisen
myötä muodostaen jauhinkammioon kaasua, mikä vaikuttaa jauhettavan materiaalin
liikkuvuuteen myllyssä. /8,10,26/
Jauhinkappaleiden halkaisijat voivat olla halkaisijaltaan muutaman millimetrin kokoisia tai
pienempiä. Helmien halkaisijat ovat yleensä 0,5 - 5 mm ja jos käytetään kvartsihiekkaa,
kvartsihiekan halkaisijat ovat yleensä 0,4 - 0,8 mm. Helmien materiaaleina voidaan käyttää
esimerkiksi alumiinioksidia, lasia sekä zirkoniumyhdisteistä valmistettuja helmiä.
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Jauhinhelmien

tiheydellä

vaikutetaan

jauhatustulokseen

sekä

jauhatusprosessin

taloudellisuuteen. Jauhatuksessa päästään sitä pienempään partikkelikokoon, mitä
pienempiä helmet ovat ja mitä suurempi on jauhinkappaleiden tiheys. Näiden
jauhinkappaleiden tiheyden vaikutus jauhatuksessa riippuu sekoituksen suuruudesta ja
jauhettavan materiaalin (lietteen) kuiva-ainepitoisuudesta. Helmet kallistuvat tiheyden
mukaan, varsinkin pienillä halkaisijoilla. /7,8,10,25/
Jauhinkappaleiden materiaalilla on vaikutusta niin jauhatustulokseen kuin prosessin
taloudellisuuteenkin. Jauhinhelmien materiaalin valintaan vaikuttaa jauhatustehokkuuden
lisäksi prosessissa sallitut kontaminaatiot. Helmien on oltava riittävän lujaa materiaalia,
etteivät ne kulu jauhatusprosessin aikana liian paljon. Taulukosta III nähdään jauhinhelmien
ominaisuuksia. Helmet kuluvat niiden koon perusteella. Epäpuhtauksia alkaa esiintyä
tuotteessa helmien liian suuresta kulumisesta johtuen, eikä niitä saada erotettua
lopputuotteesta. Helmien kulumisesta seuraa, että niitä joudutaan vaihtamaan usein, mikä
lisää kustannuksia. Mikäli helmet ovat liian kovaa materiaalia, niin ne kuluttavat itse
myllyä. Tällä on siten samanlainen vaikutus energiakulutukseen sekä lopputuotteeseen kuin
helmien kulumiseen. Helmien rajun kulumisen seurauksena on, että vaikuttaa ajan myötä
myllyn täyttöasteeseen. Seuraavassa taulukossa III on esitelty erilaisten jauhinkappaleiden
ominaisuuksia./10,23,24/

Taulukko III Jauhinhelmien ominaisuudet. /10/
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Bel Fadhel et al. /20/ mukaan suurten helmien käyttö (partikkelikoon vaihdellessa 1,8 - 2,2
mm) on suositeltavaa lyhyillä jauhatusajoilla. Tämän seurauksena partikkelikoko pienenee
ja sen kokojakauma pienenee nopeammin kuin käytettäessä halkaisijaltaan pienempiä
helmiä. Bel Fadhel et al. /20/ mukaan jauhinhelmien ja partikkelikoon välisen
optimikokosuhde on 20:1. Jos jauhatusaikaa pidennetään, saadaan parempi jauhatustulos
pienemmillä helmillä. Tietyn ajan jauhatuksen jälkeen suuret jauhinhelmet ovat liian isoja
verrattaessa jauhettavaan lietteeseen, jonka seurauksena prosessitehokkuus pienenee
jauhinhelmien sekä jauhettavan materiaalin välisten törmäysten lukumäärän vähentyessä.
Toisaalta jauhinhelmien pienentyessä törmäysten intensiteetti vähenee helmien painon
pienentymisen johdosta. Tämän seurauksena tarvitaan enemmän törmäyksiä saavuttaakseen
tietty partikkelikoko. On havaittu, että jos jauhinhelmet ovat liian pienet syöttöön nähden,
ne eivät pysty rikkomaan partikkeleita riittävän tehokkaasti, jolloin tällä on negatiivinen
vaikutus tuotteen partikkelikokoon, partikkelikokojakaumaan ja prosessin tehokkuuteen.
/20/
Yhden helmen hienonnuskyky on riippuvainen sen koosta, tiheydestä, sekoituselimen
kehänopeudesta sekä itse jauhettavan lietteen tiheydestä ja partikkelin koosta.
Jauhatusprosessin ominaisenergiankulutusta voi verrata suoraan helmien kokoon. Energiaa
kuluu vähemmän käytettäessä pienempiä helmiä kuin isompia helmiä, jotta saavutetaan
haluttu partikkelikoko. Helmien optimikoko pienentyy ominaisenergian kulutuksen suhteen
helmien tiheyden ja sekoituksen kehänopeuden kasvaessa. Jauhinkappaleiden koolla on
vaikutusta
käytettäessä

lopputuotteen
saadaan

partikkelien

pidempiä

ja

muotoon,
koverampia

sillä

suurempia

partikkeleita

jauhinkappaleita

kuin

pienemmillä

jauhinkappaleilla./8,10,19/
Prosessin energiatehokkuutta sekä taloudellisuutta parantaa, kun käytetään sopivankokoisia
jauhinkappaleita. Viime aikoina lietteiden laatuvaatimuksien seurauksena on alettu käyttää
yhä pienempiä jauhinkappaleita. Nykyään käytettävät helmet ovat kooltaan usein alle 0,5
mm. /8,10,19,20,23/
Helmillä on oma kokojakaumansa, johon vaikuttaa myös niiden kuluminen. Tätä jakaumaa
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voidaan halutaessa leventää käyttämällä erikokoisia jauhinkappaleita eli käyttämällä niin
kutsuttua sekapanosta. Helmien bimodaalisen kokojakauman jauhinkappaleita käytettäessä
on saatu suurempi jauhava massa, minkä seurauksena energian kulutuskin on kasvanut.
Lopputuotteen

partikkelikokoon

bimodaalisen

kokojakauman

jauhinkappaleilla

on

negatiivinen vaikutus./10/

4.2.6 Jauhatusvaiheet ja jauhatusaika
Hienonnettaessa partikkelien väliset etäisyydet toisiinsa nähden vähenevät samaan aikaan,
kun partikkeleiden määrä kasvaa jauhatuksen aikana. Parin minuutin ajan partikkelikoko
pienentyy nopeasti jauhatuksen aloituksesta, jonka jälkeen jauhatuksen keskimääräinen
partikkelikoon

pienentyminen

hidastuu.

Keskimääräinen

partikkelikoko

kasvaa

agglomeroitumisen vuoksi jauhettaessa tarpeeksi pitkään, jos jauhatuksen yhteydessä ei
käytetä dispergointiainetta. /10,19,22,24/
Jauhatuksen alkuvaiheissa partikkelikokojakauma on levein, koska silloin on jo
muodostunut hienoja partikkeleita, mutta suurimmat partikkelit eivät ole ehtineet vielä
hienontua.

Jauhatusta

jatkettaessa

tämä

partikkelikokojakauma

kapenee

ja

partikkelikokojakauman keskikoko pienenee. Jauhatusprosessin alussa partikkelin muoto
muuttuu. Esimerkiksi neulamaiset tai pitkän malliset partikkelit katkeavat ja tämän
seurauksena muuttuvat pyöreämmiksi. Kun hienonnusta jatketaan, partikkelien muoto
pysyy suunnilleen vakiona. /10,20/
Pitkä jauhatusaika lisää hienon aineksen määrää lietteessä ja samaan aikaan lisääntyy
jauhatusajan vaikutuksesta partikkelien agglomeroituminen, joka on riippuvainen
partikkeleiden sähkövarauksista ja kosteudesta. Partikkeleiden agglomeroituminen on yhä
voimakkaampaa partikkelikoon pienentyessä ja leikkausvoimien kasvaessa. Partikkelien
väliset varaukset, esimerkiksi van der Wals voimat ja elektrostaattiset voimat, vaikuttavat
materiaalin jauhettavuuteen merkittävästi varsinkin partikkeleiden agglomeroitumiseen.
Tämän lisäksi partikkeleiden varauksien määrä vaikuttaa partikkeleiden liikkuvuuteen ja
käyttäytymiseen myllyssä. Partikkeleiden varaus on suunnilleen yhden elektronin suuruinen
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halkaisijaltaan 1 µm kokoisilla partikkeleilla. /8,10/
Jos jauhatusprosessissa ei voida säätää jauhatusaikaa, lopputuotteen laatuun pystytään
vaikuttamaan jauhatusvaiheiden määrän avulla. Mitä enemmän jauhatusvaiheita on, sitä
hienompaa

lopputuotetta

saadaan.

Jauhatusvaiheiden

määrä

määräytyy

halutusta

partikkelien hienousasteesta, jauhatuspanoksen koosta ja prosessissa olevista helmistä. /25/

4.2.7 Jauhatusapuaineet
Kun jauhatusaikaa pidennetään, korostuu sopivien apuaineiden tarve jauhatuksessa.
Prosessin jauhatusaikaa voidaan pienentää liittämällä prosessiin luokitin, jolla palautetaan
jauhatuksen ylisuuret partikkelit takaisin jauhatukseen. /8,10/
Jauhettavan lietteen reologiaan voidaan vaikuttaa käyttämällä dispergointiaineita.
Dispergointiaineet

vaikuttavat

partikkeleiden

pintaominaisuuksiin,

jolloin

estetään

partikkeleiden mahdollinen agglomeroituminen ja tästä muodostuvat ongelmat. Jauhettavan
materiaalin virtausominaisuuksia saadaan parannettua käyttämällä dispergointiaineita
optimaalisesti. Tällöin voidaan kasvattaa lietteen kuiva-ainepitioisuutta, jonka seurauksena
käytettävän myllyn kapasiteetti nousee. Nämä virtausominaisuudet parantuvat tehokkaasti
erityisesti käytettäessä sellaisia apuaineita, jotka kasvattavat partikkelien välisiä
repulsiovoimia. /8,10,21/
Jauhettavan materiaalin kuiva-ainepitoisuus ja sen suuri hienoaineen osuus on normaalia
ultrahienojauhatuksessa. Partikkelit agglomeroituvat partikkelien sähkövarauksien ja muun
muassa partikkelien koon johdosta. Näillä on tosi epäedullinen vaikutus jauhatukseen
huonontamalla

jauhettavan

materiaalin

virtausominaisuuksia,

kasvattamalla

energiankulutusta sekä mahdollisesti jauhatusprosessin tehokkuus alenee. /8,21/
Apuaineiden tarve ja soveltuvuus ovat jauhettavasta materiaalista riippuvaista. Esimerkiksi
Tuunilan /8/ mukaan kipsin jauhaminen helmimyllyllä ei onnistu ilman, että käytettäisiin
apuaineita, jolloin kipsi niin sanotusti puuroutuu vähäisilläkin kiintoainepitoisuuksilla.
Verrattaessa Tuunilan /8/ mukaan kalkin jauhamistuloksiin helmimyllyllä saadaan kalkkia
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jauhettua ilman apuaineitakin riittävän tehokkaasti. Tosin, kun ei käytetä apuaineita
partikkelit agglomeroituvat ja jauhettava liete vaahtoutuu voimakkaasti. /8,21/
Apuaineilla on todettu olevan vähentävä vaikutus myös myllyn kulumiseen prosessin
aikana

käytettäessä

sopivia

apuaineita.

Normaalisti

suurin

kuiva-ainepitoisuus

helmimyllyjauhatuksessa on noin 50 %, kun ei käytetä dispergointiainetta. Kun käytetään
sopivaa

dispergointiainetta,

kiintoainepitoisuudessa.

samaa

Näillä

materiaalia

voidaan

dispergointiaineilla

jauhaa

jopa

mahdollistetaan

80

%

lopputuotteen

partikkelikoon pieneneminen ja sopivaa dispergointiainetta käytettäessä saadaan kapeampi
partikkelikokojakauma. Tämän seurauksena jakaumakäyrä saadaan siirrettyä alhaisempaan
partikkelikokoon. /8,10,21/

II
5

KOKEELLINEN OSA
KOKEEN TARKOITUS

Kokeellisessa osassa jauhettiin aragoniittista PCC:tä pystyhelmimyllyllä. Kokeen
tarkoituksena oli selvittää, miten prosessiparametrit (jauhinelimen, helmet, apuaine ja
konsentraatio)

vaikuttavat

jauhettavan

materiaalin

eli

PCC:n

keskimääräiseen

hienousasteeseen. Kokeet suoritettiin 23-faktorikoe järjestelyllä /11/, joissa kullakin
parametrille annettiin suurempi ja pienempi arvo. Tämän lisäksi oli tarkoituksena selvittää,
millä

eri

prosessimuuttujilla

saadaan

mahdollisimman

pieni

partikkelikoko

eri

jauhatustavoilla eli raju- ja helläjauhatuksella. Rajussa jauhatuksessa pyrittiin saamaan
PCC- partikkelit mahdollisimman pieniksi ja hellässä jauhatuksessa pyrittiin saamaan PCCpartikkelien kiteet mahdollisimman hellästi irti toisistaan eli haluttiin saada partikkelit
ehjinä irti toisistaan käyttämällä sopivaa kierrosnopeutta.

6

KOEJÄRJESTELYT JA MITTAUSTEN SUORITUS

Kokeet suoritettiin käyttämällä 500 ml kokoisella avoimella pystyhelmimyllyllä.
Sekoitinelimenä

käytettiin

tappi-

ja

levyelintä,

jauhatusapuaineena

CMC:tä,

ja
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jauhatushelminä zirkonium- sekä lasihelmiä.
Kokeet suoritettiin kolmen muuttujan faktorikoejärjestelyillä, jossa yhdessä koesarjassa
muutetaan jokaista muuttujaa kerrallaan. Koejärjestelystä on esitetty havainnollistava
taulukko IV / 11/. Kokonaisjauhatusaikana oli kaikissa kokeissa 40min. Rajun jauhatuksen
tarkoituksena oli saada jauhettavan materiaalin (PCC) partikkelit mahdollisimman pieniksi
ja hellän jauhatuksen tarkoituksena oli saada yksittäiset partikkelikiteet irtoamaan toisistaan
mahdollisimman ehjinä ja hellästi.
Jokaisen

jauhatuksen

partikkelikokojakauma

jälkeen

otettiin

noin

ja ominaispinta-ala.

20

ml

Näytteet

näyte,

joista

tutkittiin

analysoitiin LS13320

Laser

Diffraction Particle Size Analyzer- laitteistolla näytteen mediaanin sekä keskimääräisen
partikkelikoon. Ominaispinta-alat eli BET- arvot mitattiin Micromeritics:n Gemini V pintaala ja kuplakoko analysaattorilla.
Koesarjoja oli kaksi raju- ja helläjauhatus sekä näiden lisäksi tehtiin vertailujauhatukset,
joissa selvitettiin vielä helmien ja sekoitintyypin vaikutusta tuotteen ominaisuuksiin.

6.1

Raju jauhatus

Raju jauhatus suoritettiin käyttämällä jauhinelimen kierrosnopeutena 700 rpm ja
jauhinelimenä tappielintä. Kierrosnopeudet mitattiin ja säädettiin oikeiksi käyttämällä
kierrosnopeusmittaria.

Jauhatushelminä

käytettiin

1,5

dm3

zirkoniumhelmiä

ja

jauhatusapuaineena käytettiin CMC:tä. Zirkoniumhelmien koko oli 0,4 – 0,6 µm.
Jauhettavan PCC:n massa lietteissä oli 300 g, jonka lietteen konsentraation suurempana
arvona käytettiin 20 p-% ja pienempänä 10 p-%. Rajussa jauhatuksessa jokaisen kokeen
jauhatusaika oli 40 min, jonka jälkeen jauhatustuotteista otettiin näytteet analysointia
varten.
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6.2

Hellä jauhatus

Hellä jauhatus suoritettiin käyttämällä jauhinelimen kierrosnopeutena 450 rpm ja
jauhinelimenä levyelintä. Jauhatushelminä käytettiin 1,5 dm3 zirkoniumhelmiä ja
jauhatusapuaineena käytettiin CMC:tä. Zirkoniumhelmien koko oli 0,4 – 0,6 µm.
Jauhettavan PCC:n massa lietteissä oli 300 g, jonka lietteen suurempana arvona käytettiin
20 p-% ja pienempänä 10 p-%. Hellässä jauhatuksessa otettiin näytteet 20 ja 40 min
jauhatusten jälkeen.

6.3

Vertailujauhatukset

Vertailujauhatukset suoritettiin käyttämällä samaa jauhatuselimen kierrosnopeutta kuin
hellässä

jauhatuksessa

eli

450

rpm.

Vertaisjauhatuksessa

käytettiin

molempia

sekoituselimiä, jotta voidaan nähdä miten suuri vaikutus jauhinelimen tyypillä on
keskimääräiseen partikkelikokoon samoissa prosessiolosuhteissa. Tämänkaltainen koe
tehtiin myös helmien suhteen, jossa zirkoniumhelmien sijasta käytettiin lasihelmiä.
Zirkoniumhelmien kokona oli 0,4 – 0,6 µm ja lasihelmien kokona oli 0,75 µm.
Jauhatusapuainetta ei käytetty vertaisjauhatuksien aikana.
Ensimmäisessä

vertailujauhatuksessa

käytettiin

sekoituselimenä

tappielintä,

jauhatushelminä zirkoniumhelmiä 1,33 kg, kiintoainepitoisuutena 20 p-%. Toisessa
vertailujauhatuksessa käytettiin, sekoituselimenä levyelintä, jauhatushelminä 1,33 kg
lasihelmiä ja kiintoainepitoisuutena 20 p-%. Vertailujauhatuksissa otettiin näytteet 20 ja 40
min jauhatusten jälkeen.

32

6.4

Faktorikoe

Käytetty 23-faktorikoejärjestelmä on esitetty taulukossa IV.
Taulukko IV Taulukko on havainnollistava kolmen muuttujan 23-faktorikoejärjestelmästä.
Taulukossa olevilla – arvoilla kuvataan ko. muuttujan pienempää arvoa ja +
arvoilla ko. muuttujan suurempaa arvoa. / 11/
x1
+
+
+
+

7

x2
+
+
+
+

x3
+
+
+
+

y

MITTAUSTULOKSET

Ensin määritettiin lähtöaineen partikkelikokojakaumasta keskimääräinen partikkelikoko ja
ominaispinta-ala (BET), jotka ovat nähtävissä taulukosta V

Taulukko V

Alkuperäisen materiaalin tiedot
keskimääräinen
partikkelikoko, mediaani,
[µm]
[µm]
Lähtöaine, ei jauhettu
PCC

7.1

2,523

2,801

BET,
[m2/g]
8,7296

Raju jauhatus

Rajun jauhatuksen tarkoituksena oli jauhata PCC- partikkelit mahdollisimman pieniksi.
Rajun jauhatuksen faktorikoesarjan tulokset on nähtävissä taulukosta VI.
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Taulukko VI Rajun jauhatuksen kokeiden keskimääräiset partikkelikoot, käytetyt
prosessiparametrit sekä BET-arvot eli partikkelien ominaispinta-alat.

Koe
num.
1
2
3
4
5
6
7
8

x1,
x3,
CMC
x2,
jauhatushelmien
on/off- konsentraatio
määrä
pitoisuus
[p-%]
[%]
0
10
50
1
10
50
0
20
50
0
10
100
1
20
50
1
10
100
0
20
100
1
20
100

y,
keskim.partikkelikoko
[µm]
5,111
3,252
4,607
1,212
4,625
5,835
4,028
52,7

BET,
[m2/g]
31,1301
22,5403
13,4501
1,2898
22,8644
3,4394
34,7951
1,8531

Taulukosta VI nähdään ominaispinta-alan perusteella kokeen seitsemän tuottavan kaikista
hienoimpia partikkeleja. Kokeen seitsemän ominaispinta-alaksi saadaan 34,7951 m2/g.

Microsoft Office 2007 Excel:n regressio-toiminnon avulla saatiin estimoitua partikkeleiden
BET-arvojen lineaarista riippuvuutta apuaineesta CMC, lietteen konsentraatiosta sekä
helmien täyttöasteesta. Regressioanalyysin tulokset ovat esitetty taulukossa VII. Taulukossa
VII muuttujalla X1 tarkoitetaan apuainetta, CMC, muuttujalla X2 konsentraatiota ja
muuttujalla X3 täyttöastetta. Tämän jälkeen saatujen tuloksien avulla muodostettiin
kuvaaja, jossa on y-akselissa regressioanalyysistä saadut ennustetut BET-arvot ja xakselissa mitatut BET-arvot. Tämä on esitetty kuvassa 10.

Seuraava yhtälö (1) esittää kolmen muuttujan lineaarista yhtälöä. Tässä yhtälössä kertoimet
b, c ja d ovat taulukon VII kertoimia, kunkin muuttujan osalta. Yhtälöstä muodostettavan
mallin vakioarvoa kuvaa kolmen muuttujan lineaarisessa yhtälössä suure a.

(1)
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Kuvassa 10 on verrattu regressioanalyysin tuloksena saadulla mallilla laskettuja BET-arvoja
mitattuihin arvoihin nähden. R2 -arvo kuvaa muodostettavan kolmen muuttujan lineaarisen
yhtälön korrelaatiokerrointa.

Taulukko VII Regressioanalyysin tulokset, jossa on esitetty kertoimet ja P-arvot.
Kertoimet P-arvo
Leikkauspiste 32,93293 0,218821
Muuttuja X 1
-7,49198 0,499724
Muuttuja X 2 0,364078 0,736917
Muuttuja X 3
-0,24304 0,29558

Taulukon VII kertoimet kuvaavat kunkin muuttujan vaikutusta y-arvoon eli negatiivinen
muuttujan arvo kuvaa muuttujan pienentyvää y-arvoa, kun taas positiivinen muuttujan arvo
kuvaa suurentuvaa y-arvoa. P-arvo kertoo muuttujan merkityksellisyyden eli mitä pienempi
on P-arvo, sitä suurempi on kyseisen muuttujan merkitys y-arvoon.
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Ennustetut BET-arvot

25
R² = 0,3469
20

Rajun
jauhatuksen
BET

15

Linear (Rajun
jauhatuksen
BET)

10
5
0
0

10

20

30

40

Mitatut BET-arvot

Kuva 10

Laskettujen ja mitattujen BET-arvojen pohjalta muodostettu linearisointi
mallin mukaisesti.
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Tulosten perusteella rajussa jauhatuksessa käytettäessä suurempaa konsentraatiota ja
suurempaa täyttöastetta (helmien määrän suhde jauhtettavan näytteen määrään) saadaan
suurempia ominaispinta-ala arvoja eli toisin sanoen saadaan hienoimpia pigmenttikiteitä.
Rajussa jauhatuksessa täyttöaste on vaikuttavuudeltaan tärkein parametri, koska
täyttöasteella on pienin P-arvo rajun jauhatuksen tuloksissa, kuten näemme taulukosta VII.

7.2

Hellä jauhatus

Hellän jauhatuksen tarkoituksena oli jauhata PCC- partikkelit mahdollisimman hellästi irti
toisistaan siten, että partikkelit pysyisivät ehjinä. Hellän jauhatuksen faktorikoesarjan
tulokset on nähtävissä taulukosta IIX ja IX.

Taulukko IIX Hellän jauhatuksen keskimääräiset partikkelikoot, kokeissa käytetyt eri
prosessimuuttujat sekä BET-arvot eli partikkelien ominaispinta-alat, kun
näytteitä on jauhtettu 20 minuuttia.

Koe
num.
10
11
12
13
14
15
16
17

t,
min
20
20
20
20
20
20
20
20

x1,
CMC
x2,
on/off- konsentraati
pitoisuu
o
s
[p-%]
0
10
1
10
0
20
0
10
1
20
1
10
0
20
1
20

x3,
y,
jauhatushelmie keskim.partikkelikok
n määrä
o
BET,
[%]
[µm]
[m2/g]
50
1,99
10,4146
50
36,54
8,6841
50
2,537
7,3689
100
5,922
9,3457
50
2,626
9,0215
100
4,144
9,8651
100
5,741
1,5133
100
2,948
0,8895
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Taulukko IX Hellän jauhatuksen keskimääräiset partikkelikoot, kokeissa käytetyt eri
prosessimuuttujat sekä BET-arvot eli partikkelien ominaispinta-alat, kun
näytteitä on jauhettu 40 minuuttia.

Koe
num.
10
11
12
13
14
15
16
17

t,
min
40
40
40
40
40
40
40
40

x1,
CMC
x2,
on/off- konsentraati
pitoisuu
o
s
[p-%]
0
10
1
10
0
20
0
10
1
20
1
10
0
20
1
20

x3,
y,
jauhatushelmie keskim.partikkelikok
n määrä
o
[%]
[µm]
50
1,3
50
2,227
50
2,654
100
2,631
50
2,646
100
1,104
100
2,478
100
2,271

BET,
[m2/g]
11,8328
8,9443
7,039
10,6484
9,2603
12,7678
1,8902
0,4169

Microsoft Office 2007 Excel:n regressio-toiminnon avulla saatiin estimoitua partikkeleiden
BET-arvojen lineaarista riippuvuutta apuaineesta CMC, lietteen konsentraatiosta sekä
helmien täyttöasteesta. Regressioanalyysin tulokset on esitetty taulukossa X, jossa
muuttujat ovat samat kuin taulukossa VII. Taulukossa X on esitetty 20 minuuttia ja 40
minuuttia jauhettujen näytteiden regressioanalyysin tulokset, jotka perustuvat ominaispintaalamittauksiin. Tämän jälkeen saatujen tuloksien avulla muodostettiin kuvaajat 20 minuutin
sekä 40 minuutin jauhatuksista erikseen, joissa on y-akselissa regressioanalyysistä saadut
ennustetut BET-arvot ja x-akselissa mitatut BET-arvot. Nämä on esitetty kuvien 11 ja 12
avulla. Kuvassa 11 on esitetty 20 minuuttia jauhetun hellän jauhatuksen regressioanalyysin
tuloksista tehty kuva. Kuvassa 12 on esitetty 40 minuuttia jauhetun hellän jauhatuksen
regressioanalyysin tuloksista tehty kuva.
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Taulukko X

Hellän jauhatuksien regressioanalyysien tulokset, jossa on esitetty yhtälön
kertoimet sekä P-arvot.

Leikkauspiste
Muuttuja X 1
Muuttuja X 2
Muuttuja X 3

t,min
20
20
20
20

Kertoimet
19,68255
-0,04557
-0,48791
-0,06938

P-arvo
0,009296
0,981744
0,059658
0,137523

t ,min
40
40
40
40

Kertoimet
21,7051
-0,00527
-0,63967
-0,05677

P-arvo
0,014689
0,998323
0,053491
0,295373

Taulukon X kertoimet sovitetaan kolmen muuttujan lineaariseen yhtälöön (1), jonka avulla
on saatu seuraavat kuvat 11 ja 12, jotka kuvaavat mitattujen ja regressiomallilla laskettujen
BET-arvojen lineaarista riippuvuutta.
12

Ennustetut BET-arvot

10

R² = 0,7188
Hellän jauhatuksen
BET,t= 20min

8
6

Linear (Hellän
jauhatuksen BET,t=
20min)

4
2
0
0

5

10

15

Mitatut BET-arvot

Kuva 11

Laskettujen ja mitattujen BET-arvojen pohjalta muodostettu linearisointi
mallin mukaisesti, kun näytettä on jauhettu 20 minuuttia.
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14

Ennustetut BET-arvot

12

R² = 0,6874

10
Hellän jauhatuksen
BET,t= 40min

8
6

Linear (Hellän
jauhatuksen BET,t=
40min)

4
2

0
0

5

10

15

Mitatut BET-arvot

Kuva 12

Laskettujen ja mitattujen BET-arvojen pohjalta muodostettu linearisointi
mallin mukaisesti, kun näytettä on jauhettu 40 minuuttia.

Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että hellässä jauhatuksessa saadaan pienempiä BETarvoja, kun käytetään CMC:tä ja suurempaa täyttöastetta. Konsentraation suhteen
pienemmät konsentraatiot näyttäisivät tuottavan suurempia BET -arvoja. Tämä on
regression P-arvon perusteella vaikuttavuudeltaan tärkein parametri hellässä jauhatuksessa.
Tämä konsentraation vaikutus nähdään taulukoista IIX ja IX, joissa vertailemalla kokeiden
15 ja 17 20 minuuttia jauhettua näytettä 40 minuuttia jauhettuun näytteeseen nähdään
oleellisia eroja. Käytettäessä konsentraationa 10 p-% olevaa PCC:tä 20 minuutin jälkeen
ominaispinta-alaksi tuli 9,8651 m2/g, kun taas käytettäessä 20 p-% PCC:tä, jota oli jauhettu
yhtä kauan, ominaispinta-alaksi saatiin 0,8895 m2/g. Näiden välinen ero suureni oleellisesti,
kun näytteitä oli jauhettu 40 minuuttia. Jolloin pienempää konsentraatiota käytetyn näytteen
ominaispinta-alaksi tuli 12,7678 m2/g ja suurempaa konsentraatiota käytettäessä 0,4169
m2/g. Tulokset viittaavat siihen, että käytettäessä suurempaa lietteen konsentraatiota
partikkelit agglomeroituu jauhatuksen aikana.
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7.3

Vertailujauhatukset

Vertaisjauhatuksessa käytettiin molempia sekoituselimiä, jotta voidaan nähdä miten suuri
vaikutus

jauhinelimen

tyypillä

on

keskimääräiseen

partikkelikokoon

samoissa

prosessiolosuhteissa. Tämänkaltainen koe tehtiin myös helmien suhteen, jossa testattiin
zirkoniumhelmien

lisäksi

toisena

helmityyppinä

lasihelmiä.

Vertailujauhatuksien

faktorikoesarjan tulokset on esitetty taulukossa XI.
Taulukko XI Vertailujauhatuksien keskimääräinen partikkelikoko, eri muuttujat sekä
muuttujien BET-arvot eli ominaispinta-alat.

Vert.jauh.
1
2
1
2

t,
min
20
20
40
40

y,
x4,
x5,
keskim.partikkelikoko
sekoituselin helmityyppi
[µm]
Tappi
Zirkonium
2,446
Levy
Lasi
2,072
Tappi
Zirkonium
3,308
Levy
Lasi
1,895

BET,
[m2/g]
12,3845
9,8938
14,8821
11,7243

Kuvan 13 mukaisessa tilanteessa vertailujauhatuksessa kaksi käytettävällä sekoituselimen
ja jauhatuselimen yhteisvaikutuksesta johtuen partikkelin keskimääräinen partikkelikoko on
pienempi verrattaessa ensimmäiseen vertailujauhatukseen. Näiden vertailujauhatuksien
välinen ero on melko suuri, kun PCC: tä on jauhettu 20 minuuttia.
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9
8
Diff.volume,%

7
6
5

Vertailu jauhatus 1,20min

4
3

Vertailu jauhatus 2, 20min

2

Alkup.mat.

1

0
0,01

0,1

1

10

100

Partikkelikoko,um

Kuva 13

Vertailujauhatuksien 20 minuutin jälkeen otettujen näytteiden
partikkelikokojakaumat.

Kuvan 14 mukaisessa tilanteessa vertailujauhatuksen yksi käytettävällä sekoituselimen ja
jauhatuselimen

yhteisvaikutuksesta

johtuen

partikkelien

keskimääräinen

partikkelikokojakauma on pienempi verrattaessa toiseen vertailujauhatukseen. Näiden
vertailujauhatuksien välinen ero on nyt melko pieni, kun PCC:tä on jauhettu 40 minuuttia.
Vertaisjauhatuksessa yksi on muodostunut jonkin verran agglomeraatteja, joita indikoiva
piikki voidaan havaita kuvassa 14 noin 40 µm kohdalla. Näiden agglmeraattien vuoksi
vertailujauhatuksen kaksi partikkelikokojakauma on pienempi kuin vertailujauhatuksen
yksi.
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9
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Diff.volume,%

7
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Vertailujauhatus 1, 40min

4
3

Vertailujauhatus 2, 40min
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1
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0,01

0,1

1

10

100

1000

Partikkelikoko,um

Kuva 14

Vertailujauhatuksien 40 minuutin jälkeen otettujen näytteiden
partikkelikokojakaumat.

Vertailujauhatuksen kaksi osalta keskimääräinen partikkelikoko muuttui vähän, kun
jauhatusta jatkettiin 20 minuutista 40 minuuttiin. Jolloin vertailujauhatuksen kaksi
keskimääräinen partikkelikoko oli 20 minuutin jälkeen 2,072 µm ja 40 minuutin jälkeen
1,895 µm. Verrattaessa vertailujauhatukseen yksi keskimääräinen partikkelikoko muuttui
oleellisesti pienemmäksi, kun jauhatusta jatkettiin 20 minuutista 40 minuuttiin.
Vertailujauhatuksen yksi keskimääräinen partikkelikoko oli 20 minuutin jälkeen 2,446 µm
ja 40 minuutin jälkeen 3,308 µm. Lopulta vertailujauhatuksen kaksi keskimääräinen
partikkelikoko oli pienempi kuin vertailujauhatuksen yksi. Tämä nähdään taulukosta XI ja
kuvasta 14. Vertailujauhatuksessa yksi partikkelit ovat todennäköisesti agglomeroituneet
jauhatuksen aikana. Suurimpana syynä tähän voidaan pitää, ettei jauhatuksien yhteydessä
käytetty apuainetta.

Ominaispinta-alojen suhteen jatkettaessa vertailujauhatuksia 20 minuutista 40 minuuttiin
voidaan sanoa, että vertailujauhatus yksi tuottaa suurempia BET -arvoja kuin
vertailujauhatus kaksi. Jauhattaessa vertailujauhatusta yksi 20 minuutin jälkeen saatiin
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12,3845 m2/g ja vastaavaksi lukemaksi vertailujauhatuksen kaksi saatiin 9,8938 m2/g.
Jatkettaessa jauhatuksia saatiin vertailujauhatukselle yksi arvo 14,8821 m2/g, kun
vertailujauhatukselle kaksi saatiin paljon pienempi arvo 11, 7243 m2/g. Nämä on nähtävissä
taulukosta XI. Näistä tuloksista nähdään, että käytettäessä tappielintä ja zirkoniumhelmiä
saadaan paljon suurempia ominaispinta-ala arvoja, kuin käytettäessä levyelintä ja
lasihelmiä.

8

JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULOSTEN TARKASTELU

Työssä tutkittiin eri prosessimuuttujien vaikutusta partikkelikokojakauman keskimääräiseen
partikkelikokoon jauhamalla 500 ml kokoisella jauhimella. Jokaisesta näytteestä mitattiin
keskimääräiset partikkelikoot ja partikkelien ominaispinta-alat, joiden perusteella työn
tuloksia myös analysoitiin. Työ suoritettiin käyttämällä kolmen muuttujan 23- faktorikoe
järjestelmää /11/, josta on esitetty havainnollistava taulukko IV. Työ suoritettiin tekemällä
kolme erilaista jauhatusta raju-, vertais- ja hellä jauhatus.
Rajun

jauhatuksen

tarkoituksena

oli

saada

jauhettavan

materiaalin

partikkelit

mahdollisimman pieniksi. Rajussa jauhatuksessa käytettiin kierrosnopeutena 700 rpm.
Hellän jauhatuksen tarkoituksena oli saada jauhettavan materiaalin partikkelit irti toisistaan
mahdollisimman

hellästi

ja

ehjinä.

Näiden

jauhatuksien

jälkeen

tehtiin

kaksi

vertaisjauhatusta, joiden tarkoituksena oli saada tietoa, miten suuri vaikutus oli
jauhinelimen ja jauhinhelmien tyypien yhteisvaikutus tuotteen hienousasteeseen. Hellässä
jauhatuksessa ja vertaisjauhatuksissa käytettiin kierrosnopeutena 450 rpm.

Rajun jauhatuksen tulosten perusteella suurimman osan kokeiden ominaispinta-alat ovat
suurentuneet huomattavasti alkuperäisen PCC -näytteen ominaispinta-alasta, joka oli
8,7296 m2/g. Näistä kokeista kokeesta seitsemän saatiin kaikista hienoimpia partikkeleja,
jonka BET – arvoksi saatiin 34,7951 m2/g, koska tämän kokeen partikkelien ominaispintaalat olivat kaikista suurin. Kokeessa seitsemän saatu ominaispinta-alan arvo on saatu
käyttämällä suurempaa konsentraatiota ja käyttämällä suurempaa täyttöastetta eli
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suurempaa helmimäärää suhteessa näytteen määrään. Tähän tulokseen on myös vaikuttanut
hyvin paljon täyttöasteen lisäksi konsentraatio, koska verrattaessa kokeen seitsemän
ominaispinta-ala arvoa kokeeseen neljä. Koe neljä oli muutoin samanlainen jauhatus paitsi,
että käytettiin pienempää konsentraatiota eli 10 p-%.

Käytettäessä pienempää

konsentraatiota saatiin ominaispinta-alaksi 1,2898 m2/g. Tämä nähdään taulukosta VI.

Käytetyllä jauhatusapuaineella (CMC) ei näyttänyt olevan kovin suurta merkitystä PCC:n
jauhautumiseen. Sillä näyttäisi kuitenkin olevan pientä merkitystä jauhautuvuuteen
pienemmällä myllyn täyttöasteella, joka voidaan havaita taulukosta VI.

Rajussa jauhatuksessa täyttöaste eli helmien suhde jauhettavan näytteen määrään on
vaikuttavuudeltaan regressioanalyysin perusteella tärkein parametri rajussa jauhatuksessa.

Hellän jauhatuksen ominaispinta-alojen mittaustuloksista nähdään, kun on käytetty
pienempää konsentraatiota, ominaispinta-alat ovat kasvaneet. Tämä BET -arvojen kasvu
pienemmän konsentraation suhteen havaitaan kokeiden 10, 13 ja 15 tuloksista. Kokeissa 10
ja 13 käytettiin prosessiolosuhteina kierrosnopeutena 450 rpm, konsentraationa 10 p-% ja
kokeissa ei käytetty apuainetta. Kokeessa 10 käytettiin 50 %:n täyttöastetta, kun taas
kokeessa 13 käytettiin 100 %:n täyttöastetta. Kokeessa 15 käytettiin prosessiolosuhteina
konsentraationa 10 p-%, 100 %:n täyttöasetetta, kierrosnopeutena 450 rpm ja käytettiin
apuainetta. Päinvastoin kuin rajussa jauhatuksessa, jossa isommat konsentraatiot ovat
tuottaneet suurempia BET -arvoja.

Tämä ero nähdään hyvin vertailemalla kokeiden 15 ja 17 näytteiden tuloksia. Kokeet 15 ja
17 ovat muuten samoja kokeita paitsi, että kokeessa 15 on käytetty pienempää 10 p-%:n
konsentraatiota ja kokeessa 17 suurempaa 20 p-%:n konsentraatiota. Käytettäessä
pienempää konsentraatiota, 10 p-%, 20 minuutin jälkeen ominaispinta-alaksi saatiin 9,8651
m2/g, kun taas käytettäessä suurempaa konsentraatiota, 20 p-%, ominaispinta-alaksi saatiin
0,8895 m2/g. Näiden välinen ero suureni oleellisesti, kun jauhatusta jatkettiin 20 minuutista
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40 minuuttiin. Jolloin pienempää konsentraatiota käytetyn näytteen ominaispinta-alaksi
saatiin 12,7678 m2/g, kun taas käytettäessä suurempaa konsentraatiota saatiin ominaispintaalan arvoksi 0,4169 m2/g. Konsentraation suhteen pienemmät konsentraatiot näyttäisivät
tuottavan suurempia BET-arvoja. Tulokset viittaavat siihen, että käytettäessä suurempaa
lietteen konsentraatiota partikkelit agglomeroituu jauhatuksen aikana. Nämä nähdään
taulukoista IIX ja IX.
Hellän jauhatuksen regressioanalyysin perusteella konsentraatio on vaikuttavuudeltaan
tärkein parametri hellässä jauhatuksessa. Tämä nähdään taulukosta X.

Ensimmäisessä vertaisjauhatuksessa tapahtui aluksi pieni muutos keskimääräisessä
partikkelikoossa, kun keskimääräinen partikkelikoko pieneni alkuperäisestä arvosta 2,523
µm arvoon 2,446 µm. Verrattaessa vertaisjauhatukseen kaksi PCC: n keskimääräinen
partikkelikoko pieneni ensimmäiseen vertailujauhatukseen nähden paljon enemmän, kun
keskimääräinen partikkelikoko pieneni alkuperäisestä keskimääräisen partikkelikoon
arvosta 2,523 µm arvoon 2,072 µm. Tämä voidaan nähdä kuvasta 13.
Jauhettaessa PCC –kiteitä edelleen 20 minuutista 40 minuuttiin pieneni keskimääräinen
partikkelikoko

huomattavasti

pienemmäksi

vertailujauhatuksen

kaksi

osalta.

Keskimääräinen partikkelikoko pieneni vertailujauhatuksessa kaksi loppukokoon 1,895 µm.
Vertailujauhatuksessa yksi jatkettaessa 20 minuutista 40 minuuttiin havaitaan taulukosta XI
ja kuvista 13 ja 14 keskimääräisen partikkelikoon kasvavan suuremmaksi kuin alkuperäinen
keskimääräinen partikkelikoko, joka johtui partikkeleiden agglomeroitumisesta, jonka
vuoksi

tätä

tulosta

ei

voida

pitää

luotettavana.

Yhtenä

syynä

partikkelien

agglomeroitumiseen voidaan pitää, ettei käytetty apuainetta.

Vertailujauhatuksien partikkelien ominaispinta-alojen suhteen voidaan sanoa, että
partikkelit ovat hienontuneet alkuperäisestä partikkelikoosta (BET-arvosta) 8,7296 m2/g.
Ensimmäisen

20

minuutin

jälkeen

ominaispinta-alat

kasvoivat

molempien

vertailujauhatuksien suhteen. Ensimmäisen vertailujauhatuksista saatiin 12,3845 m2/g ja
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toisesta vertailujauhatuksesta saatiin 9,8938 m2/g. Jauhatuksia jatkettaessa 20 minuutista 40
minuuttiin partikkelien ominaispinta-alat suureni toisin sanoen partikkelit hienontuivat
edelleen. Ensimmäisen vertailujauhatuksen tulokseksi saatiin 14,8821 m2/g ja toisesta
vertailujauhatuksen tulokseksi saatiin 11,7243 m2/g, kun jauhatuksia oli kulunut 40
minuuttia. Tämä voidaan nähdä taulukon XI avulla.
Vertailujauhatuksien tuloksien perusteella voidaan sanoa,
jauhinkappeleilla

voidaan

vaikuttaa

selvästi

että jauhinelimellä ja

partikkelien

hienontumiseen.

Vertailujauhatuksien BET-tuloksista nähdään, että käytettäessä jauhinelimenä tappielintä ja
jauhinkappaleina zirkoniumhelmiä, saadaan selvästi hienompia kiteitä kuin käytettäessä
jauhinelimenä lasielintä ja jauhinkappaleina lasihelmiä.

Saatujen tulosten perusteella jauhatustavalla ja jauhatusparametrien arvoilla on partikkelien
hienontumiseen merkittävä vaikutus. Tämä voidaan nähdä taulukoiden VI, IIX ja IX. Rajun
jauhatuksella saatiin hienoimmillaan ominaispinta-alaksi 34,7951 m2/g ja hellällä
jauhatuksella

saatiin

hienoimmillaan

12,7678

m2/g.

Vertailujauhatuksista

saatiin

hienoimmillaan ominaispinta-alaksi 14,8821 m2/g. BET-tulosten perusteella voidaan sanoa,
että PCC –kiteitä kannattaisi jauhaa rajulla jauhatustavalla.
Vertailujauhatuksien tuloksien perusteella voidaan sanoa, jos hellä jauhatus suoritettaisiin
uudelleen siten, että käytettäisiin jauhatuselimenä tappielintä ja jauhatushelminä
zirkoniumhelmiä voitaisiin saada paljon pienempiä kiteitä kuin tämän työn yhteydessä
saadut hellän jauhatuksien tulokset. Tämä vaatisi kuitenkin lisätutkimusta aiheesta.
Tässä tutkimuksessa konsentraation vaikutus oli erilainen eri jauhatustyypeissä siten, että
hellässä saatiin isompia ominaispinta-aloja pienemmällä konsentraatiolla, kun taas rajussa
jauhatuksessa isommalla konsentraatiolla saavutettiin hienompaa tuotetta. Konsentraation
todellista vaikutusta PCC:n jauhautumiseen eri jauhautustavoilla kannattaisi tutkia edelleen
tarkemmin. Saatuja tuloksia voidaan pitää BET-tulosten perusteella varsin luotettavina.
Virheet olivat pieniä ja ne eivät vaikuttaneet olennaisesti tuloksiin.
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