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TIIVISTELMÄ 
 
Tämä opinnäytetyö tehtiin Suomen KL-Lämpö Oy:lle, joka palvelee energian 
valmistukseen, sen siirtoon ja käyttöön liittyvissä vedenkäsittelytarpeissa. Opinnäytetyö 
oli toinen, kahteen opintotyöhön jaetusta kokonaisuudesta. Toisen opinnäytetyön teki 
Tapani Latvala. Opinnäytetöiden yhteisenä aiheena oli luoda sakkakirjasto, joka 
helpottaa valitsemaan sopivimman peittauskemikaalin, kun halutaan puhdistaa 
lämmönsiirtolaitteissa olevaa korroosiotuotetta tai kerrostumia (esim. 
kalkkikerrostumia) eli sakkaa. Tavoitteena oli luoda toimiva sakkakirjasto, joka 
perustuu sakan alkuainekoostumuksen määrittelyyn ja siihen miten eri 
peittauskemikaalit liuottavat sakkoja ja mitkä näistä peittauskemikaaleista saattavat 
aiheuttaa korroosiota eri metallipinnoille.  
 
Tämä opinnäytetyö sisälsi sakkojen alkuainekoostumuksen määrittelyt ja sakkojen 
liuotuskokeet. Sakkojen alkuaineanalyysit ja kolmiulotteiset mikroskooppikuvat 
teetettiin Tampereen teknilliseltä yliopistolta (TTY). Sakkanäytteistä määritettiin 
alkuaineet ja niiden pitoisuudet pyyhkäisyelektronimikroskoopissa (SEM) olevan 
energiadispersiivistä menetelmää (EDS) käyttävän alkuaineanalysaattorin avulla. 
Liuotuskokeet suoritettiin ns. sokkokokeina eli kirjallisuutta ei käytetty hyväksi 
kokeiden aikana. Liuotuskokeissa sakkoja liuotettiin Suomen KL-Lämmön 
valmistamiin peittauskemikaaleihin. Peittauskemikaalien tuotenimiä ei mainita 
opinnäytetyössä. 
 
Suurin osa tutkimukseen valituista sakoista oli joko kalsium-, rauta- tai titaanipitoista 
sakkaa. Liuotuskokeissa mikään sakoista ei liuennut täysin yhteenkään 
peittauskemikaaliin. Happopohjaiset peittauskemikaalit liuottivat osittain sakkoja. 
Kalsiumsakkoja liuottivat parhaiten peittauskemikaalit 1 ja 2 ja rautasakkoja liuottivat 
peittauskemikaalit 4, 5 ja 6. 
 
Koska liuotuskokeiden tulokset perustuvat visuaaliseen määrittämiseen, ei niitä voida 
pitää täysin luotettavina. Luotettavampia tuloksia on mahdollista saada tekemällä 
liuotuskokeiden jälkeen liukenemattomalle sakalle imusuodatus, kuivaus ja punnitus. 
Punnittu sakka lähetetään takaisin TTY:lle analysoitavaksi, jotta saadaan tietää, mitä 
alkuaineita tietty peittauskemikaali liuotti. 
 
Avainsanat  lämmönvaihtimet, sakka, liuotuskoe, alkuaineanalyysi, 
korroosio, pyyhkäisyelektronimikroskooppi, peittauskemikaali 
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ABSTRACT 
 
This thesis was one of two theses that were made involving the same theme. The other 
thesis, which included corrosion analysis and the creation of the deposit library, was 
done by Tapani Latvala. The theses were made for Suomen KL-Lämpö Ltd and their 
purposes were to create a deposit library. The deposit library should tell its user which 
pickling chemical to use when heat exchangers are being cleaned. The deposit library 
was based on the results of different analyses which were done to the different deposit 
and pickling chemicals. These analyses were the element analysis, dissolving analysis 
and corrosion analysis.  
 
This thesis included the element and dissolving analysis. The element analyses were 
done in Tampere University of Technology with Scanning Electron Microscope (SEM). 
SEM gave the results for the composition of the elements in the deposit sample and the 
concentration of the elements. SEM also gave microscopic pictures of the areas that 
were analyzed. In dissolving analysis deposits were dissolved with pickling chemicals 
produced by KL-Lämpö. Because the pickling chemicals were produced by KL-Lämpö, 
their trade names were not published. 
 
The deposits were mostly calcium, iron or titanium deposits. In the dissolving analysis 
none of the deposits dissolved completely to the pickling chemicals. Acid based 
chemicals dissolved the best. Calcium concentrated deposits were dissolved the best 
with pickling chemicals numbers one and two. Iron concentrated deposits were 
dissolved the best with four, five and six. Because the results of the dissolving analyses 
were based on visual observation, the results weren’t completely reliable. 
 
 
Keywords  heat exchangers, deposit, dissolving analysis, element 
analysis, corrosion, Scanning Electronic Microscope, pickling chemical 
 

 

 

 

 



 
 

Esipuhe 
 

Talvella 2010 tarjoutui mahdollisuus opinnäytetyöhön, joka liittyi 

lämmönsiirtolaitteiden likaantumiseen. Opinnäytetöitä oli tarjolla kaksi, joiden yhteinen 

tarkoitus oli luoda sakkakirjasto. Opinnäytetöitä tarjosi Suomen KL-Lämpö Oy. 
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Termit ja lyhenteet 
 

Anaerobinen  Hapeton olosuhde 

Anodi  Elektrodi, jolla tapahtuu hapettuminen 

Diffuusio Ilmiö, jossa liuennut aine virtaa väkevämmästä liuoksesta 

laimeampaan, kun liuokset ovat toistensa kanssa 

kosketuksissa 

Eksoterminen reaktio Lämpöä synnyttävä reaktio 

Endoterminen reaktio Lämpöä sitova reaktio 

Faasi Yhtenäinen aineen olomuotoalue, joka erottuu selvästi 

tosista faaseista 

Galvaaninen korroosio Sähkökemiallinen korroosio 

Hapettuminen Prosessi, jossa aine luovuttaa elektroneja toiselle aineelle 

Inhibitio Tapahtuman estävä tekijä 

Katodi Elektrodi, jolla tapahtuu pelkistyminen 

Kolloidi Hienojakoinen eri aineita ja yhdisteitä sisältävä seos, jossa 

hiukkaset ovat sekoittuneet kaasuun, nesteeseen tai kiinteään 

aineeseen. Hiukkaskoko on 1–1000 nanometriä. 

Pelkistyminen Prosessi, jossa aine vastaanottaa elektroneja 

EDS Energiadispersiivinen menetelmä (Energy Dispersive 

Spectrometer) 

TTY  Tampereen teknillinen yliopisto 

SEM Pyyhkäisyelektronimikroskooppi (Scanning Elentronic 

Microscope) 



 
 

1 Johdanto 

 

Tämä opinnäytetyö oli toinen kahteen opinnäytetyöhön jaetusta kokonaisuudesta. 

Toisen opinnäytetyön, joka sisältää korroosiokokeet ja sakkakirjaston luomisen, teki 

Tapani Latvala. 

 

Opinnäytetyöt tehtiin Suomen KL-Lämpö Oy:lle, joka on erikoistunut palvelemaan 

energian valmistukseen, sen siirtoon ja käyttöön liittyvissä vedenkäsittelytarpeissa. 

Töiden tarkoituksena oli saada aikaan toimiva sakkakirjasto, joka helpottaa valitsemaan 

sopivimman peittauskemikaalin silloin, kun halutaan puhdistaa lämmönsiirtolaitteisiin 

kertyviä epäpuhtauksia eli sakkoja. Sakkakirjasto perustui siihen, miten eri 

alkuainekoostumuksen sisältävät sakat liukenivat Suomen KL-Lämmön omiin 

peittauskemikaaleihin ja mitkä näistä peittauskemikaaleista aiheuttivat korroosiota eri 

metallipinnoille.  

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli määrittää erilaisten sakkojen 

alkuainekoostumukset ja tutkia liuotuskokeiden avulla, miten hyvin eri 

peittauskemikaalit liuottavat erilaisia sakkanäytteitä. Työssä oli myös tavoitteena 

selvittää, mitkä veden ominaisuudet aiheuttavat korroosiota ja kerrostumia 

lämmönsiirtolaitteiden lämmönsiirtopinnoille ja minkälaista vettä 

lämmönsiirtotapahtumissa voidaan käyttää. Koska Suomen KL-Lämpö on erikoistunut 

vedenkäsittelyyn liittyvissä tarpeissa, keskitytään tässä työssä pelkästään veteen 

lämmönsiirtoaineena. 
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2 Suomen KL-Lämpö Oy 
 

Suomen KL-Lämpö Oy on suomalainen kemianalan yritys, joka palvelee energian 

valmistukseen, sen siirtoon ja käyttöön liittyvissä vedenkäsittelytarpeissa. Suomen KL-

Lämpö on perheyritys ja se työllistää 30 henkilöä. Se on perustettu vuonna 1993 ja sen 

liikevaihto on tällä hetkellä noin 3,2 miljoonaa euroa. Yrityksen asiakaskuntaan 

kuuluvat erilaiset teollisuusyritykset, energiaa tuottavat laitokset ja 

höyryvoimalaitokset, liike- ja asuinkiinteistöt sekä LVI-urakoitsijat ja LVI-liikkeet. 

(Suomen KL-Lämpö Oy; Edgren, Olli 7.7.2010) 

 

Suomen KL-Lämmön vedenkäsittelytuotteiden ja -palveluiden tarkoituksena on 

varmistaa asiakkaiden lämmitys-, jäähdytys-, lauhdutus- ja käyttövesijärjestelmien 

energiaa säästävä ja häiriötön toiminta. Suomen KL-Lämmön tuotteisiin ja palveluihin 

kuuluvat erikoiskemikaalit ja laitteet sekä asiantuntijapalvelut. Niiden lähtökohtana on 

pitää huolta yrityksen vesi- ja glykolijärjestelmistä siten, että lämmönsiirtopinnoille ei 

muodostu korroosiota tai kerrostumia epäpuhtauksista, jotka haittaavat lämmönsiirtoa ja 

nostavat energiakustannuksia. (Suomen KL-Lämpö Oy) 
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3 Lämmönsiirtoprosessit 
 

Teollisuuden kemiallisissa prosesseissa tapahtuu kemiallisia reaktioita, joista monet 

vapauttavat tai sitovat suuria lämpömääriä. Lämpöä vapauttavaa reaktiota kutsutaan 

eksotermiseksi reaktioksi, jossa syntyvä lämpö on pystyttävä siirtämään prosessista 

(systeemistä) pois. Eksotermisen reaktion vastakohta on endoterminen reaktio, joka ei 

voi tapahtua, ellei lämpöä tuoda reaktorissa tapahtuvaan reaktioon. Kemiallisten 

reaktioiden lisäksi on olemassa myös muita operaatioita, jotka vaativat määrätyn 

lämpötilan ja sen ylläpitämisen. Kaikki nämä tapaukset vaativat lämmitystä tai 

jäähdytystä eli lämmönsiirtoa. Prosessiteollisuudessa lähes kaikki yksikköprosessit 

sisältävät lämmönsiirtoa jossakin muodossa. (Mansukoski 1975,1; Pihkala 2005, 73; 

Järvelin,1)  

 

 

3.1 Lämmönsiirto 
 

Lämmönsiirrolla tarkoitetaan siirtoilmiötä, jossa lämpö siirtyy korkeammasta 

lämpötilasta matalampaan lämpötilaan. Lämmönsiirrolla on kolme perusilmiötä, jotka 

ovat lämmönjohtuminen, lämmön kuljetus ja lämpösäteily. Lämmönjohtumisesta 

puhutaan silloin, kun saman kappaleen (aineen) eri kohdissa tai kahden eri kappaleen 

(aineen) välillä valitsee lämpötilaero, joka pyrkii tasoittumaan, kun suurempienerginen 

aine luovuttaa lämpöä pienempi energiselle aineelle. Lämmön kuljetuksella tarkoitetaan 

lämmönsiirtoilmiötä, jossa lämpö siirtyy liikkuvan väliaineen välityksellä. Lämpösäteily 

tarkoittaa ilmiötä, jossa lämpimämmästä kappaleesta vapautuu säteilyenergiaa, mikä 

siirtyy aaltoliikkeenä tyhjössä (vakuumissa) tai väliaineessa ja toisen kappaleen 

kohdatessaan muuttuu siinä osin tai kokonaan lämpöenergiaksi. (Mansukoski 1975, 1 & 

10; Pihkala 2005, 73; Järvelin,1) 
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Lämpö voi siis siirtyä eri tavoilla väliaineesta toiseen. Yleensä nämä lämmönsiirtoilmiöt 

esiintyvät samaan aikaan. Lämmönsiirtoilmiö edellyttää lämpötilaeron ja sellaisen 

siirtopinnan, jossa lämmönsiirto on mahdollista. (Mansukoski 1975, 1 & 10; Pihkala 

2005, 73; Lämmönsiirtotekniikka, Järvelin, 1) 

 

Lämmönsiirto on optimaalisimmillaan silloin, kun lämmön siirtyminen väliaineesta 

toiseen ei muutu. Tähän myötävaikuttavat muun muassa veden laadun 

muuttumattomuus ja se, ettei kerrostumia ja korroosiota muodostu 

lämmönsiirtopinnalle. (Kurvinen, Sari 19.4.2010) 

 

 

3.2 Lämmönvaihtimet 
 

Lämmönsiirtolaitteet voidaan jakaa rekuperaattoreihin ja regeneraattoreihin niiden 

toimintatavan mukaan. Rekuperaattorit toimivat virtauksiltaan jatkuvatoimisesti, kun 

taas regeneraattoreissa virtaus on jaksottaista. Regeneraattoreita ovat esimerkiksi höyry- 

ja kaasuturbiinivoimalaitoksissa käytettävät pyörivät regeneraattorit. Rekuperaattoreita 

ovat periaatteessa kaikki jatkuvatoimiset lämmönsiirtimet, mutta yleensä 

rekuperaattori–nimitystä kuten regeneraattoriakin käytetään höyryvoimalaitosten 

suurien kaasu-kaasu–lämmönsiirtimien yhteydessä. (Mansukoski 1975, 43) 
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Jatkuvatoimiset lämmönsiirtimet voidaan vielä jakaa niiden rakenteen mukaan suoriin ja 

epäsuoriin lämmönsiirtimiin. Suoria kontaktisiirtimiä ovat mm. suihkulauhduttimet sekä 

höyryvoimalaitosten jäähdytystornit ja sekoitusesilämmittimet. Niissä lämmitettävä tai 

jäähdytettävä aine on välittömässä kosketuksessa lämmönsiirtoväliaineen kanssa. 

Epäsuorissa pintalämmönvaihtimissa lämmönsiirtoväliaine ja lämmitettävä aine on 

erotettu lämmönsiirtoseinämällä. Lämmönsiirtoväliaineen lämpöenergia siirtyy ensin 

seinämään ja siitä edelleen lämmitettävään aineeseen. Epäsuoria lämmönsiirtimiä ovat 

esimerkiksi höyryturbiinien jälkeiset lauhduttimet. (Mansukoski 1975, 34; Pihkala 

2005, 76; Lämmönsiirtimet, Järvelin, 1) 

 

Epäsuorat lämmönsiirtimet voidaan jakaa putki- ja levylämmönsiirtimiin niiden 

rakennemuodon mukaan. Putkilämmönsiirtimissä toinen aine virtaa pyöreän putken 

sisällä ja toinen aine virtaa putken ulkopuolelle järjestetyssä tilassa. 

Putkilämmönsiirtimiä ovat esimerkiksi kaksoisputki-, vaippaputki- ja 

ripaputkilämmönsiirtimet. Kuviossa 1 on kaksoisputkilämmönsiirrin, joka on 

rakenteeltaan yksinkertaisin putkilämmönsiirrin. (Lämmönsiirtimet, Järvelin, 1; 

Mansukoski 1975, 35–36 & 41) 

 

 

Kuvio 1: Kaksoisputkilämmönsiirrin (Mansukoski 1975, 35) 
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Kaksoisputkilämmönsiirrin koostuu kahdesta sisäkkäisestä putkesta, jotka ovat 

samankeskisiä. Toinen väliaineista virtaa uloimmassa putkessa ja toinen (väliaine 

virtaa) sisemmässä putkessa. (Mansukoski 1975, 3) 

 

Vaippaputkilämmönsiirtimessä putket ovat nipussa ja niitä ympäröi sylinterimäinen 

vaippa. Toisen väliaineen virratessa putkissa toinen väliaine virtaa putkinippua 

ympäröivässä vaipassa. Kuviossa 2 on esitetty vaippaputkilämmönsiirtimen rakenne ja 

väliaineiden virtaukset. (Mansukoski 1975, 36) 

 

 
Kuvio 2: Vaippaputkilämmönvaihtimen rakenne ja fluidien kulkusuunnat  

(Pihkala 2005, 78) 
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Putkissa virtaava väliaine syötetään lämmönvaihtimen päässä olevaan tilaan (kohta A). 

Siellä putkiväliaine jakaantuu eri putkiin ja virtaa lämmönvaihtimen toiseen päähän. 

Lämmönvaihtimen toisessa päässä sijaitsee putkiväliaineen ulostuloyhde (kohta B). 

Toinen väliaine syötetään putkia ympäröivään vaippaan (kohta c), missä se virtaa 

lämmönvaihtimen toiseen päähän ja poistuu omasta ulostuloaukostaan (kohta d). 

Vaipassa on yleensä myös virtausohjaimia, joiden avulla tehostetaan lämmönsiirtoa. 

Virtausohjaimet saavat aikaan vaippaväliaineen turbulenttisen virtauksen, kun 

väliaineen virtausnopeus lisääntyy. Kummatkin väliaineet virtaavat vain kerran 

lämmönvaihtimen läpi, mutta myös kehittyneempiä vaippaputkilämmönsiirtimiä on 

olemassa. Kuviossa 3 on vaippalämmönsiirrin, jossa putkiväliaineella on kaksi 

läpikulkua ja vaippaväliaineella vain yksi. (Pihkala 2005, 79) 

 

 

Kuvio 3: Vaippaputkilämmönvaihdin (Pihkala 2005, 79) 

 

Lämmönvaihtimen päädyt voidaan jakaa välilevyillä sopiviin osiin, jolloin putkessa 

virtaava väliaine pystyy virtaamaan lämmönvaihtimen läpi useamman kerran. 

Putkiväliaineen läpikulkukertoja lisäämällä voidaan nopeuttaa ja tehostaa 

lämmönsiirtoa. (Pihkala 2005, 79) 
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Levylämmönsiirtimissä levyt toimivat lämmönsiirtopintoina ja ne on sijoitettu 

vierekkäin ja yhdensuuntaisesti lämmönsiirtimissä. Levyjen reunoilla olevat 

tiivisteet tiivistävät levyt toisiaan vasten. Väliaineet virtaavat muotoilultaan 

uramaisten levyjen välissä. Joka toisessa välissä virtaa lämmin aine ja joka toisessa 

virtaa kylmä aine. Kuviossa 4 on esitetty levylämmönsiirtimen rakennekuva ja 

lämmönsiirtoaineiden virtaussuunnat sekä erilaisia lämmönsiirtopintoja. Muita 

levylämmönsiirtimiä ovat spiraali-, lamelli- ja kierukkalämmönsiirtimet. (Pihkala 

2005, 77; Lämmönsiirtimet, Järvelin, 1) 

 

 

Kuvio 4: Levylämmönvaihdin ja sen lämmönsiirtopinnat (Pihkala 2005, 77) 

 

Muita lämmönsiirtolaitteita ovat höyrykattilat, lauhduttimet, jäähdyttimet ja radiaattorit. 

Höyrykattilan perusosat ovat tulipesä, esikuumennin, tulistaja, syöttöveden esilämmitin 

eli ekonomaiseri ja polttoilman esilämmittimet. Voimalaitoskattiloissa kattilaosa on 

kiinnitetty polttouuniin ja tulipesän seinämät ovat putkikerrosten peittämät. Kuviossa 5 

on tyypillinen voimalaitoskattilatyyppi. (Mansukoski 1975, 41–43) 
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Kuvio 5. Höyrykattila. (Mansukoski 1975, 42) 

 

Lauhdutin on lämmönsiirrin, jonka periaatteena on hyväksikäyttää lauhtuvan höyryn 

aikaansaama suuri lämmönsiirtymiskerroin. Jäähdyttimet ovat lämmönsiirtimiä, joissa 

lämmintä nestettä jäähdytetään ilmalla. Yleensä neste kiertää putkissa ja ilma virtaa 

putkien ulkopuolella. Radiaattoreiksi kutsutaan lämmönsiirtimiä, joiden tarkoituksena 

poistaa systeemistä lämpöä. Esimerkiksi autojen jäähdyttimet ovat hyvin yleisiä 

sovellutuksia radiaattoreista. (Mansukoski 1975, 42–43) 
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3.3 Lämmönsiirtoväliaineet 
 

Lämmönsiirtoväliaine on aine, johon voidaan siirtää lämpöä primäärilämpölähteestä ja 

käyttää lämmitykseen muualla sijaitsevassa lämmönsiirtolaitteessa. 

Lämmönsiirtoväliaineena voi toimia myös jonkin aikaa lämpöä varastoivana aineena. 

Lämmönvaihtimessa väliaineet voivat olla joko neste-neste–, kaasu-kaasu– tai neste-

kaasu–muodossa. (Mansukoski 1975, 5; Pihkala 2005, 80) 

Vesi on yksi yleisimmin käytetty väliaine lämmönsiirrossa sen halpuuden vuoksi. 

Veden käyttö on edullista, koska sen ominaislämpö on korkea ja sitä on yleensä aina 

saatavilla. Veden käyttöalue lämmönsiirtoväliaineena on noin 0–300 °C ja 0–3 MPa 

ylipainetta. Veden haittapuolia lämmönsiirtoaineena on sen korroosiovaikutus ja 

lämmönsiirtopinnoille muodostuva mineraalikerros (kattilakivi höyrykattiloissa). Muita 

lämmönsiirtoväliaineita ovat vesihöyry, savukaasut sekä sulat metallit ja suolat. 

(Mansukoski 1975, 51–52) 

 

 

3.4 Likaantuminen 
 

Likaantumisella tarkoitetaan liukenemattomien aineiden eli sakkojen kertymistä 

lämmönvaihtimien lämmönsiirtopinnoille. Likaantumista muodostuu veden ja metallin 

aiheuttaman korroosion vaikutuksesta, jolloin lämmönsiirtimiin kertyy kidevedellisiä 

oksideja. Myös vapaiden, huokoisten tai geelimäisten, liukenemattomien suolojen 

kertyminen lämmönsiirtopinnoille aiheuttavat likaantumista. Likaantumista on myös 

lämmönsiirtojärjestelmässä olevat lehdet, risut, kuidut ja lämmönsiirtopintaan tarttunut 

kemiallinen lika, kuten pihka ja rasva. Kun liukenemattomista suoloista tai oksideista 

muodostuu kerrostumia lämmönvaihtimiin, puhutaan karstoittumisesta. Karstoittumista 

tapahtuu yleensä lämpötilan nousun myötä. (Määttä 1978, 37; Suomen 

korroosioyhdistys 1988, 432) 
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Likaantuminen ja karstoittuminen aiheuttavat häiriöitä lämmönsiirrossa. Likaantuminen 

estää esimerkiksi lämmönvaihtimen jäähdytysveden moitteettoman kulun ja 

karstoittuminen heikentää lämmönsiirron tehokkuutta. (Määttä 1978, 37) 
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4 Korroosiotuotteiden muodostuminen 
 

Korroosio eli syöpyminen on yksinkertaisuudessaan ilmiö, jossa materiaali muuttuu 

käyttökelvottomaan muotoon liukenemalla ympäristöönsä tai reagoimalla ympäristönsä 

kanssa muodostaen samalla kiinteitä korroosiotuotteita. Se on verrattavissa metallien 

valmistuksen käänteiseen tapahtumaan, jossa malmimineraalista prosessoitu metallinen 

olomuoto muuttuu takaisin malmimineraalia muistuttavaan, hapettuneeseen ja 

vähäenergiseen tilaan. Yleiskielessä korroosio tarkoittaa ruostetta. (Suomen 

korroosioyhdistys 1988, 17–18; TTY:n Materiaaliopin laitos) 

 

Korroosio aiheuttaa taloudellisia menetyksiä, tuotteiden ja ympäristön pilaantumista 

mm. painohäviöiden, pinnan laadun heikkenemisen sekä putkistojen ja säiliöiden 

puhkeamisen muodossa. Se aiheuttaa myös välittömiä ja välillisiä työturvallisuusriskejä. 

(Suomen korroosioyhdistys 1988, 17–18; TTY:n Materiaaliopin laitos) 
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4.1 Korroosion päätyypit 
 

Korroosiota on kolmenlaista: kemiallista korroosiota, sähkökemiallista korroosiota ja 

korkean lämpötilan korroosiota. Kemiallisesta korroosiosta on kyse silloin, kun 

materiaali liukenee suoraan syövyttävään ympäristöön ilman sähköä johtavaa liuosta, 

elektrolyyttiä. Sähkökemiallisen korroosion yhtenä välttämättömänä edellytyksenä on 

juuri elektrolyytti. Sähkökemiallinen korroosiossa materiaali liukenee ympäristöön 

kemiallisten ja sähköisten ilmiöiden yhteisvaikutuksesta. Kuviossa 6 on esitetty 

sähkökemiallisen korroosioon tarvittavat peruselementit. Näitä ovat kaksi metallia, 

joilla on eri jalousasteet sekä sähköä johtava yhteys (elektronijohde) kyseisten metallien 

välille ja elektrolyyttinen, ionijohtava yhteys näiden metallien välille. Elektrolyytin 

tehtävänä on kuljettaa virtaa anodin ja katodin välillä. (Suomen korroosioyhdistys 1988, 

22; TTY:n Materiaaliopin laitos) 

 

 

Kuvio 6. Sähkökemialliseen korroosioon vaadittavat peruselementit. (TTY:n 

Materiaaliopin laitos) 

 

Kun tarvittavat ehdot täyttyvät, on tuloksena korroosioparin muodostuminen, suljetun 

korroosiovirran synty ja epäjalomman materiaalin liukeneminen. Jalommasta metallista 

tulee katodi ja epäjalommasta metallista tulee anodi. Positiivisia ioneita liuokseen 

luovuttavan anodin vapautuneet elektronit siirtyvät metallista johdinta pitkin 

katodipinnalle. Liuoksessa oleva ioni tai liuennut happi reagoi näiden vapautuneiden 
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elektronien kanssa. Korroosiossa anodinen reaktio on aina metallin hapettuminen ja 

katodinen reaktio on metallin pelkistyminen. Käytännön esimerkkinä korroosioparista 

olkoon tavallinen paristo, jossa virtaa tuottaa sinkkikuoren syöpyminen. (Suomen 

korroosioyhdistys 1988, 22; TTY:n Materiaaliopin laitos) 

 

Sähkökemiallinen korroosio voi myös pysähtyä, jolloin metalli passivoituu. 

Reagoidessaan syövyttävän ympäristön kanssa saattaa tietyt metallit muodostaa 

liukenemisen yhteydessä korroosiotuotekerroksen. Tämä korroosiokerros eristää 

metallipinnan elektrolyytistä. Seurauksena on korroosiovirran katkeaminen ja 

korroosion pysähtyminen. Esimerkiksi ruostumattoman teräksen korroosiokestävyys 

perustuu tähän passivoitumisilmiöön. (Suomen korroosioyhdistys 1988, 22; TTY:n 

Materiaaliopin laitos 

 

Korkealämpötilan korroosio on pääasiassa korkean lämpötilan kiihdyttämän 

reaktionopeuden ansiosta tapahtuvaa metallin muuttumista erilaisiksi yhdisteiksi. Se on 

myös metallin liukenemista suliin korroosiotuotteisiin, joita liukenevan metallin 

pinnalle muodostuu. (TTY:n Materiaaliopin laitos) 

 

 

4.2 Olosuhteet korroosion muodostumiselle 
 

Veden korroosiotekijät jakautuvat kahteen erilliseen ryhmään: materiaalille ominaisiin 

tekijöihin ja ympäristötekijöihin. Veden korroosiota aiheuttavia ympäristötekijöitä ovat 

veden laatu, lämpötila ja virtausolosuhteet. Materiaalille ominaiset tekijät käsitellään 

Tapani Latvalan tekemässä opinnäytetyössä. (Suomen korroosioyhdistys 1988, 248)  
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4.2.1 Veden laatu 
 

Veden laadulla tarkoitetaan veden fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia. 

Veden fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten ominaisuuksien vaihtelut johtuvat itse 

vesimolekyylistä ja siitä, mitä aineita vedessä on. Esimerkiksi kemialliselta kannalta 

katsottuna luonnonvesi ei koskaan ole täysin puhdasta, koska siinä on aina liuenneena 

tai suspensiona ja kolloideina erilaisia orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä sekä 

mikrobeja. Korroosion muodostumisen kannalta veden laadulla voidaan tarkoittaa myös 

veden sisältämiä syövyttäviä ja inhiboivia yhdisteitä. Veden laatuun vaikuttavat muun 

muassa pH-arvo, alkaliteetti ja kovuus, liuenneet kaasut, rikkivety ja sulfidi, liuenneet 

suolat, metallit, orgaaninen ja suspendoitunut epäorgaaninen aines sekä mikrobit. 

(Suomen korroosioyhdistys 1988, 248; Paasonen-Kivekäs, Vesitalouden verkkokirja) 

 

 

pH-arvo 

Veden happamuutta tai emäksisyyttä kuvataan pH-arvolla, joka neutraaleissa 

olosuhteissa on seitsemän. Veden pH-arvo laskee happamuuden myötä ja nousee, kun 

vesi on emäksistä. Käytännössä pH mittaa veden vetyionipitoisuutta. Mitä suurempi 

vetyionipitoisuus on, sitä happamampaa on vesi. Veden happamuus riippuu yleensä 

hiilidioksidipitoisuuden suhteesta vetykarbonaattipitoisuuteen. Luonnonvesissä veden 

happamuuteen vaikuttavat myös humushapot ja paikallisista olosuhteista johtuvat 

ympäristötekijät kuten sateet tai maahan sitoutunut happamuus. Luonnonvesien pH voi 

näiden syiden vuoksi vaihdella hyvinkin laajasti, jopa 1,5–10 pH-arvon välillä. (Suomen 

korroosioyhdistys 1988, 248;Ympäristökeskus) 

 

Veden happamuus tai emäksisyys vaikuttaa materiaalin korroosiokestävyyteen. 

Jokaisella materiaalilla on pH-alueensa, joka on edullisin sen korroosiokestävyyden 

kannalta. Toisaalta tietyt metallit kuten alumiini, sinkki ja lyijy korrodoituvat sekä 

happamissa että alkalisissa olosuhteissa, eikä korroosion muodostuminen vaadi 

välttämättä edes happea. (Suomen korroosioyhdistys 1988, 248) 
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Alkaliteetti ja kovuus 

 

Veden alkaliteettia aiheuttavat veden sisältämät vetykarbonaatti eli bikarbonaatti-, 

karbonaatti- ja hydroksyyli-ionit. Veden alkaliteetti kuvaa veden puskurikapasiteettia. 

Bikarbonaatti-ionit toimivat puskurina ja pysäyttävät pH:n muutokset kumpaankin 

suuntaan Veden puskurikyky riippuu bikarbonaatti-ionien määrästä. Bikarbonaatti-

ionien määrä on puolestaan riippuvainen veden kalsiumpitoisuudesta. Yhdessä 

bikarbonaatti ja kalsium muodostavat kalsiumkarbonaattia. (Suomen korroosioyhdistys 

1988, 250; Hakola,Yhdyskuntavesi Suomessa, Paasonen-Kivekäs, Vesitalouden 

verkkokirja) 

 

Veden kovuutta aiheuttavat pääasiassa veden sisältämät kalsium- ja magnesiumsuolat. 

Kun vesi sisältää runsaasti hiilidioksidia, se pystyy liuottamaan maaperästä kalsium- ja 

magnesiumkarbonaattia. Tuloksena syntyy liukoista kalsium- ja 

magnesiumvetykarbonaattia, jota kutsutaan myös ohimeneväksi kovuudeksi. Kuviossa 7 

on ryhmitelty veden kokonaishiilidioksidi ominaisuuksien mukaan.( Suomen 

korroosioyhdistys 1988, 250) 

 

 

Kuvio 7: Veden kokonaishiilidioksidin ryhmittely ominaisuuksien mukaan (Suomen 

korroosioyhdistys 1988, 250) 
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Kun vesi on kalkki-hiilidioksiditasapainossa eli siinä vallitsee liukoisuustasapaino, 

veden vetykarbonaattimäärää vastaa tietty määrä vapaata hiilidioksidia. Jos vapaan 

hiilidioksidin määrä on suurempi kuin tasapaino vaatii, on vesi syövyttävää. Tällöin 

metallin pinnalle ei muodostu kalvoa, joka suojaisi sitä korroosiolta. Jos vapaan 

hiilioksidin määrä on pienempi kuin tasapaino edellyttää, muodostuu metallin pinnalle 

suojakalvo. Suojakalvo muodostuu, koska osa veden kalsiumvetykarbonaatista saostuu 

kalsiumkarbonaattina. Edellytykset suojakalvon muodostumiselle ovat, että vesi on 

lähellä kalkki-hiilidioksiditasapainoa (veden karbonaattikovuus on yli 0,36 mmol (Ca++ 

+ Mg++)/kg),että vesi sisältää tarpeeksi happea ja ettei siinä ole aineita, jotka estävät 

suojakalvon muodostumista. (Suomen korroosioyhdistys 1988, 251) 

 

 

Liuenneet kaasut 

 

Happi ja hiilidioksidi ovat tärkeimpiä liuenneita kaasuja, jotka aiheuttavat korroosiota. 

Hiilidioksidin vaikutusta korroosion muodostumiseen käsiteltiin jo edellä. Hapen 

vaikutus korroosion muodostumiseen voi olla joko syöpymistä kiihdyttävä tai 

syöpymistä hidastava tekijä. Kun happi on korroosiota kiihdyttävä tekijä, tapahtuu 

katodilla hapen pelkistyminen ja anodilla metallin liukeneminen. Korroosionopeus 

vedessä riippuu siitä, miten happi diffundoituu metallin pinnalle. Diffuusionopeuteen 

vaikuttavat veden happipitoisuus, liuenneiden suolojen määrä sekä veden lämpötila ja 

virtausnopeus. Kun happi toimii hidastavana tekijänä korroosion muodostumisessa, 

korroosiotuotteista syntyy suojakalvo tai metalli passivoituu. (Suomen 

korroosioyhdistys 1988, 251) 
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Rikkivety ja sulfidi 

 

Rikkivedyn tai sulfidien esiintyminen luonnon vesissä on seurausta orgaanisesta 

saostumisesta. Luonnon vesissä rikkivetyä ja sulfideja tavataan syvänteissä, satama-

alueilla, jokien suilla ja viemärien laskuaukioilla. Rikkivety voi aiheuttaa korroosiota 

teräksen ja kuparin pinnoille. Erityisen vaarallinen jännityskorroosio lisääntyy 

rikkivedyn vaikutuksesta. Kun vesi sisältää rikkivetyä, muodostuu metallin pinnalle 

huokoinen ja helposti irtoava sulfidikerros. (Suomen korroosioyhdistys 1988, 252) 

 

 

Liuenneet suolat 

 

Veteen liukenevia suoloja ovat esimerkiksi alkalikloridit, -sulfaatit ja –nitraatit, jotka 

tiettyyn kriittiseen väkevyyteen asti nopeuttavat korroosiota. Kloridi-ioneille on 

ominaista korvata inhiboiva aine tunkeutumalla metallin pinnalle muodostuvan 

suojakalvon läpi ja näin lisätä korroosion muodostumista. Yleensä muodostunut 

korroosio on pistekorroosiota tai jännityskorroosiota, kun kyseessä on teräspinta tai 

tietty alumiiniseospinta. Alkalisulfaatit aiheuttavat lämpöpinnoille saostumaongelmia 

sekä bakteerikäymistä, kun olosuhteet ovat anaerobiset. (Suomen korroosioyhdistys 

1988, 252) 
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Metallit 

 

Pohjavesissä esiintyy yleensä rautaa kahdenarvoisena, kun taas pintavesissä rauta 

esiintyy kolmenarvoisena. Pintavesissä rauta voi olla myös kompleksisesti sitoutuneena 

humusaineisiin. Kun rautaa esiintyy vedessä, myös mangaanin esiintyminen 

kahdenarvoisena on hyvin tavallista. Rauta ja mangaani aiheuttavat syöpymistä, 

saostumia ja tukkeutumia. (Suomen korroosioyhdistys 1988, 253) 

 

 

Orgaaninen ja suspendoitunut epäorgaaninen aines 

 

Humusaineet tai päästöjen aiheuttamat epäpuhtaudet ovat eräitä esimerkkejä 

monenlaisista orgaanisista yhdisteistä, joita vedessä saattaa olla. Orgaaninen aines 

esiintyy vedessä joko suspendoituneena, liukoisena tai kolloidisena. Se edistää 

korroosion muodostumista veden pH-arvoa alentamalla, pinnan kolloidikemiallisiin 

tapahtumiin vaikuttamalla ja saostumia aiheuttamalla. Saostumaongelmia aiheuttavat 

myös mineraaliaineet, kuten kalsium-, rauta- ja alumiinihydroksidien jäänteet sekä 

savikolloidit. (Suomen korroosioyhdistys 1988, 253) 

 

 

Mikrobit 

 

Yleisemmät haitalliset vedessä olevat mikrobit ovat rauta- ja mangaanibakteerit sekä 

bakteerit, jotka pelkistävät sulfaattia. Nämä mikrobit voivat aiheuttaa korroosio- ja 

saostumaongelmia. Etenkin korroosiossa mikrobeilla on suuri merkitys, koska niitä on 

aina siellä, missä pH-alueet ja lämpötila ovat sopivat ja missä on vähänkin vettä. 

(Suomen korroosioyhdistys 1988, 432 & 253) 
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Kun lämmönsiirtopintaan kiinnittyy mikrobikasvusto, puhutaan biofilmistä. Biofilmi eli 

eliökalvo tarttuu parhaiten, kun pinnassa on rosoisuutta ja kuollut kohta virtauksessa. 

Tällaisessa paikassa mikrobeille jää aikaa erittää hiilihydraatteja ja liimautua niiden 

avulla pintaan ennen huuhtoutumista pois. Myös kemiallinen lika lämmönsiirtopinnalla 

on suotuisa tarttumispaikka mikrobeille. Biofilmi on tärkein biologisen korroosion 

aiheuttaja metallisilla pinnoilla. Sen tähden biofilmit aiheuttavat lämmönvaihtimissa 

lämmönsiirron tehokkuuden heikentymistä ja siitä seuraavaa taloudellista menetystä. 

(Suomen korroosioyhdistys 1988, 432; Salkinoja-Salonen 2002, 461 & 463) 

 

 

4.2.2 Veden lämpötila 
 

Veden lämpötilan korotus vaikuttaa korroosion muodostumiseen ja sen luonteeseen 

hyvin paljon. Kun veden lämpötilaa nostetaan, korroosioreaktioiden nopeus ja hapen 

diffuusionopeus kasvavat ja samalla myös hapen liukoisuus veteen pienenee. Hapen 

diffuusionopeus määrää korroosionopeuden,siksi sillä on suuri merkitys vedessä 

tapahtuvan korroosion korroosiovyöhykkeelle. Kuviossa 8 on esitetty teräksen 

korroosionopeus lämpötilan funktiona.( Suomen korroosioyhdistys 1988, 255) 
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Kuvio 8: Teräksen korroosionopeus lämpötilan funktiona (Suomen korroosioyhdistys 

1988, 255) 

 

Kun suljetussa systeemissä happipitoisuus on vakio, on lämpötilan kasvun seurauksena 

korroosionopeuden kasvu suoraviivaista. Avoimessa systeemissä sitä vastoin 

korroosionopeus suurenee 80 ºC:seen, jonka jälkeen se alkaa pienentyä. 

Korroosionopeuden pienentyminen johtuu siitä, että yli 80 ºC:ssa hapen liukoisuuden 

pienentyminen on määräävää, kun taas alle 80 ºC:ssa hapen liukoisuuden pieneneminen 

kompensoituu hapen diffuusionopeuden kasvulla. Hapen diffuusionopeus kasvaa noin 3 

%/ ºC. (Suomen korroosioyhdistys 1988, 255) 

 

Veden lämpötilan korotuksen seurauksena ioniliikkuvuus lisääntyy ja siten myös 

sähkönjohtavuus kasvaa. Sähkönjohtavuuden kasvunopeus on noin 2 %/ ºC. 

Sähkönjohtavuuden kasvu ei pelkästään lisää korroosion muodostumista, vaan se 

muuttaa myös korroosion luonnetta. Lämpötilan korotus vaikuttaa myös pH-arvon 

alenemiseen, kun vetyioniaktiivisuus kasvaa. Myös suojakalvon 

muodostumismekanismi ja ominaisuudet muuttuvat veden lämpötilan nousun 

vaikutuksesta. Lämpötilan korotus vaikuttaa myös metallien potentiaalien 

muuttumiseen, ne tulevat jalommaksi. Metallien jalousjärjestys muuttuu, koska 

lämpötilan vaikutus eri metallien potentiaaliin on erilainen. Esimerkiksi noin 70 ºC:ssa 

sinkki on terästä jalompi metalli. (Suomen korroosioyhdistys 1988, 255) 
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4.2.3 Veden virtausnopeus 
 

Veden virtausnopeudella on veden lämpötilan ohella oma merkityksenä korroosioon ja 

saostumien muodostumiseen. Pistemäistä syöpymistä aiheuttaa seisova vesi, koska se 

edistää konsentraatioparien syntyä. Eroosiokorroosiota ja kavitaatiota sitä vastoin 

edistävät turbulenttiset, suuret virtausnopeudet. Myös syövyttävien ja inhibioivien 

aineiden diffundoituminen metallin pinnalle nopeutuu veden virtausnopeuksien 

kasvaessa. Tästä seurauksena on diffuusiokerroksen oheneminen ja korroosiotuotteiden 

poiskulkemisen nopeutuminen metallin pinnalta. Kuviossa 9 on esitetty veden 

virtausnopeuden vaikutus korroosionopeuteen. (Suomen korroosioyhdistys 1988, 255) 

 

 

Kuvio 9: Veden virtausnopeuden vaikutus korroosionopeuteen (Suomen 

korroosioyhdistys 1988, 256) 

 

 

4.3 Korroosio vedessä 
 

Vedestä johtuvat tekijät aiheuttavat erilaisia korroosiomuotoja materiaalien pinnoille. 

Korroosiomuodot ovat yleinen korroosio, piilo- ja rakokorroosio, pistesyöpyminen, 

eroosiokorroosio, kuoppakorroosio sekä jännityskorroosio ja korroosioväsyminen. 

(Suomen korroosioyhdistys 1988, 256–259) 
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Yleinen korroosio 

 

Yleinen korroosio on tasaista anodista liukenemista koko materiaalin pinnalle. Sen 

vaikutus materiaalipinnan vaurioitumiseen kestää kuitenkin suhteellisen kauan. 

Esimerkiksi kuparin yleinen korroosio eli sinisen veden häiriö aiheutuu happamista, 

pehmeistä vesistä. Myös veden pitkä kosketusaika metallin pinnalla ja korkea lämpötila 

edistävät kuparin yleistä korroosiota. Taulukossa 1 on esitetty kuparin yleistä 

korroosiota aiheuttavan veden ominaisuudet. (Suomen korroosioyhdistys 1988, 256) 

 

Taulukko 1: Kuparin yleistä korroosiota aiheuttavan veden ominaisuudet 

Sinisen veden häiriötä aiheuttavan veden laatu
pH‐arvo ≤ 6,7

Vapaa hiilidioksidi ≥ 15m mgCO2/kg

Vetykarbonaattikovuus ≤ 0,18 mmol (Ca++ + Mg++)/kg
Alkaliteetti ≤ 1 mmol/kg  

 

 

Piilo- ja rakokorroosio 

 

Piilokorroosio aiheutuu, kun metallin pinnalle rikastuu epäpuhtauksia pienen 

virtausnopeuden, tavanomaisen lämmönsiirron tai lämpöshokkien seurauksena ja 

syntyvän kerrostuman alle muodostuu happiköyhä alue. Kerrostumia aiheuttavia aineita 

ovat muun muassa. veden kiintoaine, magnetiitti sekä rauta-, mangaani- ja alumiini-

ionit, jotka saostuvat hydroksideina. Rakokorroosiosta puhutaan silloin, kun seisovaa 

vettä esiintyy terävissä kulmissa, laippa- ja kierreliitoksissa tai yleensä raoissa. 

Kuviossa 10 on kuva piilokorroosiota. (Suomen korroosioyhdistys 1988, 257-258) 
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Kuvio 10: Piilokorroosio (Suomen korroosioyhdistys 1988, 258) 

 

 

Pistesyöpyminen 

 

Pistekorroosiota aiheuttavat yleensä hitaat virtaukset tai puoliseisovat olosuhteet. Siihen 

vaikuttavat erityisesti veden laatu ja lämpötila, metallin pinnalle muodostuneen 

suojakalvon stabiilisuus sekä materiaalin metallurginen ja valmistustekninen tausta. 

Pistekorroosiota esiintyy tavanomaisesti paikallisesti passivoituvissa metalleissa ja 

metallin vaurioituminen on yleensä nopeaa. (Suomen korroosioyhdistys 1988, 258) 

 

Ruostumattoman teräksen pistekorroosiota aiheuttavat muun muassa kloridi-ionit. 

Kuparimetallin pistekorroosiota aiheuttavat yleensä taulukossa 2 esitetyt olosuhteet. 

Kuparin pistekorroosiota esiintyy myös pohjavesissä, jotka ovat olosuhteiltaan kylmiä, 

kovia tai puolikovia vesiä. (Suomen korroosioyhdistys 1988, 258) 
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Taulukko 2: Olosuhteet kuparimetallin pistesyöpymiselle 

 Kuparimetalleilla esiintyvän pistekorroosion olosuhteet

Suhde vetykarbonaatti (mgHCO3
‐/kg / sulfaatti(mgSO4

‐‐/kg) < 1

Kovuus < 0,5 mmol (Ca++ + Mg++)/kg

Kloridipitoisuus > 50 mgCl‐/kg
Lämpötila > 65 °C
Virtausnopeus < 0,3 m/s  

 

 

Eroosiokorroosio 

 

Eroosiokorroosiota aiheuttavat suuret virtausnopeudet ja voimakkaat turbulenssit. 

Tällöin esimerkiksi veden kiintoainehiukkaset kuluttavat mekaanisesti materiaalin 

pintaa tai saavat aikaan korroosiota. Myös veden happamuus ja lämpötila vaikuttavat 

eroosiokorroosion muodostumiseen. (Suomen korroosioyhdistys 1988, 258) 

 

 

Kuoppakorroosio 

 

Kuoppakorroosiota aiheuttavat lämmönvaihdinputkien poistamattomat vetorasvat. Jos 

vetorasvoja ei poisteta, muodostuu materiaalin pinnalle laikukas hiilikalvo 

loppuhehkutuksen seurauksena. Korroosio on galvaanista korroosiota, jossa hiilikalvo 

toimii katodina ja laikut toimivat anodina. (Suomen korroosioyhdistys 1988, 259) 
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Jännityskorroosio ja korroosioväsyminen 

 

Jännityskorroosiota syntyy, kun metalli on jännityksen alaisena syövyttävissä 

olosuhteissa. Vauriona on metallin pinnalle muodostuva paikallinen ohut läpitunkeutuva 

murtuma. Halkeaman kärjestä murtumat etenevät vetojännityksen ja korroosion 

yhteisvaikutuksesta. Taulukossa 3 on esitetty ympäristöolosuhteet, jotka vaikuttavat eri 

metallien jännityskorroosion muodostumiseen. (Suomen korroosioyhdistys 1988, 259) 

 

Taulukko 3: Jännityskorroosiota aiheuttavat ympäristöolosuhteet.  

Materiaali Ympäristöolosuhteet

Teräs nitriitti‐ ja hydroksyyli‐ionit (ts. liian korkea pH‐arvo)

Austeniittinen ruostumaton teräs halogeeni‐ionit (Cl‐, ClO‐, Br‐) ja hydroksyyli‐ionit

Messinki ammoniakki  
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5 Veden alkuperä 
 

Lämmönsiirtoaineena käytettävää vettä voidaan ottaa joko suoraan luonnon vesistä tai 

vettä voidaan esikäsitellä ennen käyttöönottoa. Siten veden laatu vaihtelee sen mukaan 

mistä vesi on peräisin ja millä tavalla se on käsitelty ennen käyttöä. (Kurvinen, Sari, 

25.5.2010) 

 

 

5.1 Luonnon vedet 
 

Luonnonvedet voidaan jakaa sade-, pinta-, pohja-, sekä murto- ja merivesiin. Pinta- ja 

pohjavesien laatuun vaikuttaa ilmasto, kallio- ja maaperän koostumus, maapinnan 

muodot eli topografia sekä lähiympäristön kasvillisuus. Luonnonvesissä voi olla 

esimerkiksi korkeita pitoisuuksia arseenia, fluoridia ja radonia, jotka ovat liuenneet 

kallioperästä. Luonnonvedet eivät ole koskaan täysin puhtaita vesiä. (Paasonen-

Kivekäs, Vesitalouden verkkokirja) 
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5.1.1 Sadevesi 
 

Sadevesi syntyy, kun meristä ja järvistä haihtuva vesihöyry tiivistyy nesteeksi. Sadevesi 

sisältää aina joukon aineita ja sen laatu riippuu siitä, mistä ilmamassat ovat tulleet ja 

minkälaista toimintaa kulloisellakin alueella on harjoitettu. Sadevedessä on aina 

ilmakehästä liuenneita kaasuja kuten happea, typpeä, hiilidioksidia ja hyvin pieniä 

määriä jalokaasuja. Sadeveden mukana maaperään ja vesistöön joutuu myös joukko 

muita aineita teollisuuslaitosten, liikenteen ja orgaanisten polttoaineiden palamisen 

seurauksena. Tällaisia aineita ovat muun muassa rikkidioksidi, hiilimonoksidi, typen 

oksidit, raskasmetallit, orgaaniset kemikaalit, tuhka ja pöly. Rikkidioksidin ja 

hiilidioksidin vaikutuksesta sadevesi on Suomessa hapanta. (Isoaho & Valve 1986, 108; 

Mikkola 1986, 160) 

 

 

5.1.2 Pintavesi 
 

Suomalaiset makean vesistön pintavedet ovat yleensä pehmeitä ja niiden suolapitoisuus 

on alhainen. Ne sisältävät usein runsaasti orgaanista ainesta, yleensä humusainetta 

Suomen runsaan eloperäisen metsä- ja suomaan takia. Vaikka tyypillisesti pintavedet 

luokitellaan hyvin happipitoisiksi, alentaa runsas humuspitoisuus vesistöjen 

kaasutaloutta. Humuksen hajoaminen lisää osaltaan vesistöjen hapen kulutusta. 

(Suomen korroosioyhdistys 1988, 248; Isoaho & Valve 1986, 109; Paasonen-Kivekäs, 

Vesitalouden verkkokirja) 

 

Suomen pintavedet ovat yleensä kykenemättömiä muodostamaan korroosiolta suojaavaa 

kalvoa metallien pinnoille. Tämä johtuu pintavesien pehmeydestä ja alhaisesta pH-

arvosta. Pintavesien happamuus johtuu huonojen puskuriominaisuuksien lisäksi 

ympäristöpäästöistä, humuksesta sekä kallio- ja maaperän happamista kivilajeista. 

Pintavesien kovuus vaihtelee 0,18–0,54 mmol (Ca+++Mg++)/kg välillä. Niiden pH-arvo 
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vaihtelee yleensä 6,5–7 pH-yksikköön ja tulevaisuudessa pintavedet happamoituvat 

entisestään. Yleensä pintavettä käytetään teollisuudessa prosessi- ja jäähdytysvedeksi. 

(Suomen korroosioyhdistys 1988, 248; Isoaho & Valve 1986, 110) 

 

 

5.1.3 Pohjavesi 
 

Suomalaiset pohjavedet ovat pintavesiimme nähden suolapitoisempia ja kovuudeltaan 

korkeampia. Pohjavesien kovuus vaihtelee 0,54–1,25 mmol (Ca+++Mg++)/kg välillä, 

tosin kalkkipitoisilla alueilla kovuus voi olla jopa 1,79 mmol (Ca+++Mg++)/kg. pH-arvo 

vaihtelee tavallisimmin 6–7 pH-yksikön välillä. Myös hiilidioksidipitoisuus on 

korkeampi kuin pintavesissä. Korkean hiilidioksidipitoisuuden johdosta pohjavedet ovat 

melko syövyttäviä. Runsaan hiilidioksidin lisäksi pohjavedet sisältävät usein myös 

runsaasti rautaa ja mangaania sekä muita liuenneita aineita enemmän kuin pintavedet. 

Rauta- ja mangaanipitoisuuksiin vaikuttavat luonnollisesti maaperän korkeat rauta- ja 

mangaanipitoisuudet sekä korkealla oleva pohjaveden pinta. Ainespitoisuus on 

riippuvainen pH-arvosta. Happamilla ja parhaiten rapautumista kestävien kivilajien 

alueella ainespitoisuus on pieni, kun taas emäksisillä kivilajialueilla se on suuri. 

Humusaineet, bakteeripitoisuus ja erityislika-aineiden pitoisuudet ovat pohjavesissä 

pienemmät kuin pintavesissä. Pohjavesille on myös tyypillistä, etteivät ne yleensä 

sisällä happea. Alueittain pohjavedet voivat lisäksi sisältää paljon kloridia. Pohjavesiä 

käytetään joissakin tapauksissa teollisuudessa prosessivesinä. (Suomen 

korroosioyhdistys 1988, 24; Isoaho & Valve 1986, 110–111; Paasonen-Kivekäs, 

Vesitalouden verkkokirja) 
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5.1.4 Murtovedet ja merivesi 
 

Suomen rannikkoalueiden murtovesialueita ovat Suomenlahti, Pohjanlahti ja Itämeri ja 

ne sisältävät suolaa keskimäärin vain kymmenesosan verrattuna valtamerien 

suolapitoisuuteen. Valtamerien suolapitoisuus on keskimäärin 3,5 % , kun taas Suomen 

merivesien suolapitoisuus vaihtelee 0,2–0,7 %:n välillä. Vaikka Suomen merivesien 

suolapitoisuus onkin pieni verrattuna valtameriin, on sillä kuitenkin syövyttävä 

vaikutus. Merivedet eivät missään olosuhteissa kykene muodostamaan korroosiota 

estävää kalvoa metallin pinnalle ja yleensä ne aiheuttavat pistekorroosiovaaran. Suurin 

osa meriveden suoloista on natrium- ja kloridi-ioneja. Merivesi sisältää myös 

magnesiumia ja kalsiumia sekä sulfaatteja ja jodideja. Suomen merivedet voivat myös 

sisältää kiinteitä epäpuhtauksia ja pelkistäviä yhdisteitä sekä aiheuttaa 

lämmönvaihtimiin mikrobikasvustoa. Murto- ja merivesien käyttö on rajoittunut 

Suomessa pelkästään jäähdytykseen. (Suomen korroosioyhdistys 1988, 248; Mikkola 

1986, 164; Isoaho & Valve, 111) 

 

 

5.2 Esikäsitellyt vedet 
 

Joissakin lämmönsiirtoprosesseissa veden täytyy olla laadultaan tietynlaista, ja ennen 

käyttöönottoa vesi täytyy esikäsitellä. Tällaista vettä tarvitaan esimerkiksi 

teollisuuslaitosten ja voimaloiden höyrykattiloiden suljetussa järjestelmässä. Kyseistä 

vettä kutsutaan kattilavedeksi. Sille on asetettu korkeat laatuvaatimukset kattilakiven 

(saostuman) ja höyrykattilassa ja siihen kuuluvissa laitteissa ja putkistoissa 

muodostuvan korroosion estämiseksi. (Isoaho & Valve 1986, 112; Pihkala 1998, 14) 
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5.2.1 Pehmennetty vesi 
 

Pehmennetty vesi on vettä, josta on poistettu kalsium- ja magnesiumionit. 

Yksinkertaisimmillaan veden pehmennyssuodin on ioninvaihtomassan sisältävä säiliö. 

Säiliössä ioninvaihtomassa ottaa vastaan mm. magnesium-, kalsium-, rauta- ja 

mangaanikationeja ja luovuttaa vastaavan määrän natriumioneja. Kun 

ioninvaihtomassan toimintakyky heikkenee, se elvytetään johtamalla 

natriumkloridiliuosta ioninvaihtomassan läpi. Tällöin kovuutta aiheuttaneet ionit 

poistuvat huuhteluveden mukana ja natriumkloridiliuoksen sisältämät natriumionit 

kiinnittyvät ioninvaihtomassaan. Pehmennetyssä vedessä materiaalin syöpyminen on 

suhteellisen tasaista. (Pihkala 1998, 14-15, Suomen korroosioyhdistys 1988, 252) 

 

 

5.2.2 Suolavapaa eli ionivaihdettu vesi 
 

Suolavapaa vesi (ionisoitu vesi) on vettä, josta on poistettu veteen liuenneet mineraalit. 

Suolojen poisto voidaan tehdä viidellä eri menetelmällä, joista jokainen antaa erilaisen 

lopputuloksen. Nämä viisi menetelmää ovat täyssuolanpoisto erillisioninvaihtimella, 

täyssuolanpoisto sekaioninvaihtimella, osittainen suolanpoisto ioninvaihtimella sekä 

suolan poisto käänteisosmoosilaitteilla tai tislaamalla. (Pihkala 1998, 15) 

 

 

Täyssuolanpoisto 

 

Täyssuolanpoisto tarkoittaa nimensä mukaisesti veteen liuenneiden suolojen täydellistä 

poistamista ioninvaihtomenetelmällä. Täyssuolanpoistossa on kaksi vaihetta. 

Ensimmäisessä vaiheessa veden sisältämät kationit vaihtuvat vetyioneiksi ja toisessa 

vaiheessa veden anionit vaihtuvat hydroksidiryhmiksi. Lopputuloksena on vety- ja 
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hydroksidi-ioneista muodostuva täyssuolavapaa vesi, jolla on sama tai alhaisempi 

suolapitoisuus kuin tislatulla vedellä. Kuviossa 11 on esitettynä kattilan syöttöveden 

käsittelyprosessi. Kuviossa 11 esiintyy virheellistä tietoa. Täyssuolanpoistossa 

kationinvaihdin on ennen anioninvaihdinta, mikä kuviossa 11 on esitetty toisinpäin. 

(Pihkala 1998, 15–16) 

 

 

Kuvio 11: Kattilan syöttöveden käsittely (Pihkala 1998, 16) 

 

Kuten kuviosta voidaan havaita, täyssuolanpoistoon käytetään kolmea eri 

ioninvaihtomassaa. Ensimmäisenä on vahvasti hapan kationinvaihdin, sitten vahvasti 

emäksinen anioninvaihdin ja viimeisenä sekavaihdin. Suolanpoistolaitoksilla näitä 

ioninvaihtomassoja yhdistellään eritavoin, jotta saadaan halutun laatuista vettä. 

Täyssuolanpoistossa käytettävät ioninvaihtomassat ovat polystyreenityyppistä 

materiaalia.(Pihkala 1998, 16) 
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Käänteisosmoosimenetelmä 

 

Osmoosi on ilmiö, jossa neste siirtyy itsestään puoliläpäisevän kalvon läpi. Neste siirtyy 

kalvon läpi laimeasta liuoksesta väkevään liuokseen ja samalla se synnyttää ns. 

osmoottisen paineen väkevälle puolelle. Kun väkevä liuos saatetaan suuremman paineen 

alaiseksi kuin osmoottinen paine, puhutaan käänteisosmoosista. Tällöin osmoottista 

painetta suurempi paine saa nesteen virtaamaan väkevästä liuoksesta kalvon läpi 

laimeampaan liuokseen. Kuviossa 12 on esitetty veden suolanpoisto käänteisosmoosilla. 

(Pihkala 1998, 16) 

 

 

Kuvio12: Käänteisosmoosin toimintaperiaate veden suolanpoistossa. (Pihkala 1998, 16) 

 

Väkevä epäpuhdas vesi puhdistetaan ajamalla se puoliläpäisevän kalvon läpi. Tällöin 

väkevälle puolelle jää mineraalimolekyyleillä väkevöitynyt vesi ja laimealle puolelle 

siirtyy puhdistettua suolavapaata vettä. (Pihkala 1998, 16) 
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5.2.3 Tislattu vesi 
 

Tislatulla vedellä tarkoitetaan vettä, josta on poistettu haihtumattomia epäpuhtauksia, 

esimerkiksi suoloja tislaamalla. Tislaus on nesteiden erottelumenetelmä, jossa kahden 

toisiinsa liukenevan aineen seoksesta erotetaan toinen aine höyrystämällä se toisesta. 

Helpommin höyrystyvä aine höyrystyy ja syntynyt höyry erotetaan lauhduttamalla.  

Tilaus perustuu yhdisteiden kiehumispisteisiin. Helpommin haihtuva ainesosa 

höyrystyy ja lauhtuu takaisin nesteeksi erottuen alkuperäisestä seoksesta. (Pihkala 2005, 

97; Facta tietopalvelu) 

 

Tislaus tapahtuu tislauskolonnissa. Tislauskolonnin toimintaperiaate 

yksinkertaisuudessaan on seuraava: kolonnin alaosassa kahden toisiinsa liukenevan 

aineen seosta kuumennetaan epäsuoralla lämmityksellä. Helpommin höyrystyvä aine 

virtaa kaasuna kolonnin yläosaan, jossa se kulkeutuu lauhduttimeen. Lauhduttimessa 

höyry lauhtuu takaisin nesteeksi eli tisleeksi. (Pihkala 2005, 98) 
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6 Sakan alkuperä 

Sakkakirjaston luomiseen valitut sakat ovat kerätty Suomen KL-Lämmön eri 

asiakkaiden lämmönsiirtolaitteista. Taulukossa 4 on esitetty sakkojen näytenumerot ja 

sijainnit lämmönsiirtolaitteissa. Myös lämmönsiirtolaitteen tyyppi on kerrottu. 

 

Taulukko 4: Sakkojen sijainnit lämmönsiirtolaitteissa 

Näytenumero Näytteenottopaikka
20053 Kattilan putket
30184 Savukaasulämmönvaihtimen kaukolämpöverkko
33883 Haihdutin 
34031 Kaukolämpökattila, kattilavesiputki
36956 Temperointipiirin mutatasku
37625 Lämmönvaihtimen jäähdytyspuolen levyt
37626 Lämmönvaihtimen lauhdepuolen 734/03 levyt
37627 Lämmönvaihtimenlauhdepuolen 598/63 levyt
37961 Höyrykattila, kattilavesiputki
38041 Sekundäärikierron putkiston seinämät
38253 Rengasvesivaihtimen syöksyvesipuolen tuloputki ennen vaihdinta
38461 Uunin jäähdytysjärjestelmä  

 

Likaantumista voi tapahtua lämmönsiirtolaitteen eri kohdissa, esimerkiksi putkissa. 

Likaantuminen riippuu esimerkiksi siitä, miten lämmönsiirtimessä virtaava vesi ja sen 

kanssa kosketuksissa oleva materiaali reagoivat keskenään. Tätä asiaa selventää näytteet 

36956 ja 38253. Esimerkkinäytteistä on kerrottu, minkälaisesta lämmönsiirtolaitteesta 

on kyse, missä sakka sijaitsee lämmönsiirtolaitteessa, minkälaista materiaalia 

likaantunut kohta on ja minkälaista vettä lämmönsiirtosysteemissä käytetään. 
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Näyte 36956 

 

Näyte 36956 on otettu temperointipiirin mutataskusta, joka on materiaaliltaan 

messinkiä. Virtaava aine on pehmennettyä vettä. Temperointilaitteen tarkoitus on säätää 

kalvontyöstöön tarkoitettujen telojen lämpötilaa. Mutataskuun kertyvä sakka vaikuttaa 

lämpötilaan ja telojen lämmitys häiriintyy. (Auvinen, Jarmo 2010) 

 

 

Näyte 38253 

 

Näyte 38253 on otettu syöksyvesisäiliön rengasvesivaihtimen syöksyvesipuolen 

tuloputkesta ennen vaihdinta. Putki on materiaaliltaan ruostumatonta terästä. 

Rengasvesivaihtimessa syöksyvesi jäähdytetään järvivedellä. Syöksyvesi on 

juurikkaasta haihdutettua lauhdetta. (Salonen Veli-Pekka 2010, Aaltonen, Jussi, 

15.9.2010) 
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7 Sakkojen koostumuksen määrittely 
 

Sakkanäytteiden alkuaineanalyysit teetettiin Tampereen teknillisessä yliopistossa. 

Näytteet analysoitiin pyyhkäisyelektronimikroskoopin (Scanning electronic microscope 

SEM) energiadispersiivisellä eli EDS-menetelmällä (Energy Dispersive Spectrometer 

EDS). EDS-menetelmällä sakkanäytteistä analysoitiin sekä näytteen alkuainekoostumus 

että alkuaineiden pitoisuudet. Pyyhkäisyelektronimikroskoopin avulla näytteistä otettiin 

myös kolmiulotteiset mikroskooppikuvat. Kuviossa 13 on esitetty 

pyyhkäisyelektronimikroskooppi sekä samassa yhteydessä oleva EDS-laitteisto. 

(Lepistö 2008, 183) 

 

 

Kuvio 13: Pyyhkäisyelektronimikroskooppi ja EDS-laitteisto 
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7.1 Pyyhkäisyelektronimikroskooppi 
 

Pyyhkäisyelektronimikroskooppi eli SEM soveltuu kiinteiden ja nestepitoisten 

materiaalien sekä joissakin tapauksissa myös nesteiden analysointiin. SEM:lla pystytään 

samanaikaisesti havainnoimaan näytteen pintarakenne sekä määrittämään näytteen 

kemiallinen koostumus että kiderakenne pieneltä alueelta. Näytteen pintarakenteen 

havainnoimiseen SEM muodostaa tarkan kolmiulotteisen kuvan. (Lepistö 2008, 43) 

 

Pyyhkäisyelektronimikroskoopin tärkeimmät perusosat näkyvän kuvan muodostumisen 

kannalta ovat elektronilähde, elektronien liikeratoja kontrolloivat linssit, matalassa 

paineessa oleva tila, matalan paineen synnyttämiseen soveltuva laitteisto, näytteenpidin, 

kuvan muodostamiseen tarvittavat laitteet ja laitteiston ja kuvanmuodostuksen 

kontrollointiin soveltuvat yksiköt. SEM:n ensisijainen toiminta tapahtuu tyhjiössä. 

Matalapaineisessa elektronimikroskoopissa pystytään synnyttämään elektroniemissio ja 

ennen kaikkea  pystytään mahdollistamaan elektronien häiriötön ja vapaa kulku. 

Kuviossa 14 on skemaattinen esitys pyyhkäisyelektronimikroskoopista. Siinä tyhjiön 

ulkopuolisia osia ovat ainoastaan kuvanmuodostusputki ja komponentit, jotka on 

merkitty suorakaidesymboleilla. (Lepistö 2008, 12, 36 & 49) 
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Kuvio 14: Skemaattinen esitys pyyhkäisyelektronimikroskoopista (Lepistö 2008, 49) 

 

Kuvan muodostumista varten näytteeseen kohdistetaan elektronisuihku, joka 

synnytetään SEM:n pylväsosan yläpäässä olevalla elektronilähteellä ts. elektronitykillä. 

Elektronilähteenä voidaan käyttää esimerkiksi termiseen emissioon perustuvaa 

volframilankaa. Elektronisuihkua ohjataan tyhjiössä sähkömagneettilinsseistä ja 

apertuureista koostuvan mikroskoopin optiikan avulla. Elektronisuihku ohjataan 

näytteen pinnalle, josta se siroaa. Kuva muodostuu pinnalta irronneista tai sironneista 

elektroneista. Mikroskoopin optiikan avulla elektronisuihkua voidaan poikkeuttaa ja 

tarkentaa. (Lepistö 2008, 13 & 49–51) 
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7.2 Energiadispersiivinen menetelmä 
 

Elektronidispersiivinen spektroskopia eli EDS on alkuaineanalysaattori, jonka avulla 

tunnistetaan näytteen alkuaineet ja niiden pitoisuudet. EDS-menetelmä perustuu 

röntgensäteiden energian ja intensiteetin mittaamiseen, joita näyteatomit emittoivat. 

EDS-laitteisto koostuu EDS-tunnistimesta, signaalivahvistimista, monikanava-

analysaattorista, ATK-yksiköstä sekä näyttö- ja tulostusyksiköstä. Kuviossa 15 on 

periaatekuva EDS-laitteistosta. (Lepistö 2008, 183) 

 

 

Kuvio 15: EDS-laitteiston periaatekuva (Lepistö 2008, 183) 

 

EDS-tunnistimen tunnistinkiteessä muodostuu ns. elektroni-aukkopareja, joita 

aiheuttavat näytteestä emittoituneet röntgensäteet. Nämä elektroni-aukkoparit ovat 

röntgensäteiden energiaan verrannollisia pulsseja, jotka siirretään monikanava-

analysaattorille vahvistuksen jälkeen. Monikanava-analysaattori luokittelee pulssit 

pulssikorkeuden perusteella eri kanaville. Koska näytteestä emittoituneiden 

röntgensäteiden energia-arvot vastaavat pulssikorkeuksia, muodostuu monikanava-

analysaattorin muistiin spektri. EDS-spektristä voidaan tunnistaa näytteessä olevat 
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alkuaineet ja niiden pitoisuudet. Kuviossa 16 on esitettynä eräs tyypillinen EDS-spektri. 

(Lepistö 2008, 183–184) 

 

 

Kuvio 16: EDS-spektri (Lepistö 2008, 188) 

 

 

7.3 Näytteen esivalmistus ja alkuaineanalyysit 
 

Pyyhkäisyelektronimikroskoopilla analysoitaessa näytteiden tulee johtaa sähköä, jotta 

SEM:ssa tapahtuva elektronisuihku ei aiheuta näytteiden varautumista. Tästä syystä 

näytteet täytyi pinnoittaa ohuella, hyvin sähköä johtavalla kerroksella, joten näytteille 

suoritettiin hiiletys. Hiiletystä varten näytteet murskattiin huhmareessa jauheeksi 

homogeenisen ja kattavan näytteen aikaansaamiseksi ja kiinnitettiin sähköä johtavan 

hiiliteipin tai -liiman avulla alumiinisiin sähköä johtaviin näytepidikkeisiin. Kuvassa 17 

on esitettynä muutama näyte, jotka ovat valmiita hiiletykseen. (Ritola, Merja 3.6.2010; 

Lepistö 2008, 121) 
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Kuvio 17. Esivalmiita näytteitä 

 

Hiiletys suoritettiin JEOL JEE 4B -nimisellä laitteella. Hiiletyslaite on esitetty kuviossa 

18. 

 

 

Kuvio 18. JEOL JEE 4B-hiiletyslaite 
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Sakkanäytteen hiiletys tapahtuu vakuumikammiossa, joka sijaitsee laitteessa 

ylävasemmalla (kuvio 15). Täydellinen vakuumi saadaan aikaan kahdella eri pumpulla, 

öljyrotaatio- ja diffuusiopumpulla, jolloin vakuumikammiosta poistuu happi. 

Vakuumikammiossa laitteen kaksi grafiittitankoa pinnoittavat näytteet hiiliatomeilla, 

joita höyrystyy, kun grafiittitangot kuumenevat tiettyyn lämpötilaan ja koskettavat 

toisiaan. Hiiletyksessä näytteiden pinnalle muodostuu ohut sähköä johtava hiilikerros. 

Kuvassa on esitetty muutama näyte hiiletyksen jälkeen. Kuvion 19 näytteet ovat 

vakuumikammiossa ja näytteiden yläpuolella voidaan nähdä myös grafiittitangot. 

(Nykänen, Juha, 15.9.2010 ) 

 

 

Kuvio 19: Näytteet hiiletyksen jälkeen. 

 

Hiiletyksen jälkeen näytteet analysoitiin pyyhkäisyelektronimikroskoopin EDS-

menetelmällä. Kuviossa 20 on muutama näyte EDS-laitteiston näytepitimessä valmiina 

alkuaineanalyysiä varten. 
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Kuvio 20: EDS:llä analysoitavia näytteitä 

 

EDS-analysaattorilla näytteille suoritettiin yleisanalyyseja ja alueanalyyseja sen 

mukaan, miten tasalaatuisia sakkanäytteet olivat. Näytteen tasalaatuisuus ilmeni 

mikroskooppikuvien perusteella. Jos sakkanäytteissä havaittiin poikkeavia partikkeleja, 

suoritettiin partikkeleille alueanalyysit. Alueanalyysin tarkoitus on kertoa poikkeavan 

esimerkiksi erivärisen tai muotoisen partikkelin koostumus. Yleisanalyysi käsittää 

sakkanäytteen tutkimisen tietyltä alueelta, jolloin saadaan tietoa tämän alueen 

alkuainekoostumuksesta. Yleensä yleisanalyysejä tehtiin yhdelle sakalla noin 2–3. 

 

Analyysien perässä olevat 50x, 100x ja 250x tarkoittavat suurennoksia, joilla 

mikroskooppikuvia tarkastellaan ja tutkitaan. 100x on tarkempi kuin 50x:n suurennos. 
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7.4 Tulokset ja tulkinta 
 

Taulukossa 5 on esitetty näytteen 20053 alkuaineanalyysien tulokset. Tulokset on 

annettu painoprosentteina. 

 

Taulukko 5: Näytteen 20053 alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet
Yleisanalyysi 100x, 
kuvio 21 (paino-%)

Yleisanalyysi 100x, 
kuvio 22 (paino-%)

Yleisanalyysi 50x, 
kuvio 23 (paino-%)

Alueanalyysi 25x25um 
valkoisesta 250x, 
kuvio 24 (paino-%)

Happi (O) 41,10 42,32 32,41 21,28
Fluori (F) 1,87 4,27
Natrium (Na) 0,29
Magnesium (Mg) 0,74 2,09 0,89
Alumiini (Al) 0,16
Pii (Si) 5,23 7,13 8,45 0,86
Fosfori (P) 5,97 3,34 5,10 6,65
Rikki (S) 1,34 0,65 0,92 0,60
Kalsium (Ca) 45,34 42,54 37,51 21,99
Kromi (Cr) 0,26
Rauta (Fe) 1,68 11,58 42,54
Kupari (Cu) 1,10 1,81  

 

Taulukosta 5 voidaan havaita, että yleisanalyysien perusteella näyte oli kovuussakkaa 

eli se sisälsi suurimmaksi osaksi kalsiumia (Ca). Näyte sisälsi myös jonkin verran rautaa 

(Fe), joka tulee hyvin ilmi valkoiselle partikkelille tehdystä alueanalyysistä. Näyte 

sisälsi siten osittain kovuussakkaa ja osittain korroosiosakkaa Näyte sisälsi myös pieniä 

määriä piitä (Si) ja fosforia (P). Kuvioissa 21–24 on esitetty mikroskooppikuvat 

alueista, joista näytettä on tutkittu. 

 

  
Kuvio 21: Yleisanalyysi 100x Kuvio 22: Yleisanalyysi 100x 
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Kuvio 23: Yleisanalyysi 50x Kuvio 24: Alueanalyysi 250x 

 

Analyysien perässä olevat 50x, 100x ja 250x tarkoittavat, millä suurennoksella 

mikroskooppikuvia tarkastellaan ja tutkitaan. 50x on tarkempi kuin 100x:n suurennos. 

Taulukoissa 6–15 on esitetty muiden sakkanäytteiden alkuaineanalyysien tulokset, 

poikkeuksena kuitenkin näyte 37625. Taulukon suuren koon vuoksi näytteen 37625 

alkuaineanalyysit ovat liitteessä 1. 

 

Taulukko 6: Näytteen 30184 alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet Yleisanalyysi 100x 
(paino-%)

Yleisanalyysi 100x, 
(paino-%)

Alueanalyysi vaaleasta 
partikkelista 1000x, 
(paino-%)

Happi (O) 40,36 39,81 19,39
Magnesium (Mg) 1,67 1,62 0,42
Alumiini (Al) 4,80 4,08 0,63
Pii (Si) 5,72 5,32 1,11
Rikki (S) 4,12 4,07 0,42
Kalium (K) 0,96 0,87 0,21
Kalsium (Ca) 39,28 41,31 2,13
Rauta (Fe) 3,10 2,90 75,70  
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Taulukko 7: Näytteen 33883 alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet Yleisanalyysi 50x,  
(paino-%)

Yleisanalyysi 100x,   
(paino-%)

Happi (O) 23,70 25,72
Magnesium (Mg) 0,20
Alumiini (Al) 0,16
Pii (Si) 0,52 0,61
Fosfori (P) 0,22
Rikki (S) 7,03 6,32
Kalsium (Ca) 0,19
Rauta (Fe) 68,39 66,93  

 

Taulukko 8: Näytteen 34031 alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet Yleisanalyysi 50x,  
(paino-%)

Yleisanalyysi 50x,  
(paino-%)

Yleisanalyysi 100x,  
(paino-%)

Happi (O) 33,89 40,61 26,27
Magnesium (Mg) 2,78 1,70 1,67
Alumiini (Al) 0,18 0,14
Pii (Si) 2,40 1,11 1,70
Fosfori (P) 0,10 0,13
Rikki (S) 1,40 0,41 1,88
Kalium (K) 0,14 0,29 0,16
Kalsium (Ca) 21,31 43,56 16,98
Rauta (Fe) 34,27 12,32 45,54
Kupari (Cu) 3,52 5,54  

 

Taulukko 9: Näytteen 36956 alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet Yleisanalyysi 100x,  
(paino-%)

Yleisanalyysi 100x,  
(paino-%)

Happi (O) 16,44 18,43
Fluori (F) 5,74 6,24
Natrium (Na) 0,56 0,97
Magnesium (Mg) 0,78 0,84
Alumiini (Al) 0,59 0,55
Pii (Si) 0,45 0,55
Fosfori (P) 1,63 1,70
Rikki (S) 0,46 0,65
Kalsium (Ca) 1,86 1,77
Mangaani (Mn) 1,18 1,01
Rauta (Fe) 67,33 54,63
Kupari (Cu) 2,13 1,62
Sinkki (Zn) 0,86 1,02  
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Taulukko 10: Näytteen 37626 alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet Yleisanalyysi 100x,  
(paino-%)

Yleisanalyysi 250x,  
(paino-%)

Happi (O) 34,98 30,28
Pii (Si) 0,52
Fosfori (P) 0,35
Rikki (S) 3,62 2,16
Titaani (Ti) 59,86 67,56
Rauta (Fe) 0,68  

 

Taulukko 11: Näytteen 37627 alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet Yleisanalyysi 20x,  
(paino-%)

Yleisanalyysi 100x,  
(paino-%)

Happi (O) 49,65 38,02
Fluori (F) 0,32
Natrium (Na) 1,06
Magnesium (Mg) 0,24
Alumiini (Al) 0,30
Pii (Si) 0,73 3,44
Fosfori (P) 0,09
Rikki (S) 22,42 16,99
Kloori (Cl) 0,06
Kalium (K) 0,18
Kalsium (Ca) 23,88 12,28
Titaani (Ti) 2,15 8,90
Barium (Ba) 8,05
Mangaani (Mn) 0,38
Rauta (Fe) 1,18 1,33
Kupari (Cu) 0,39
Sinkki (Zn) 0,49
Lyijy (Pb) 7,49  
 

Taulukko 12: Näytteen 37961 alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet Yleisanalyysi 100x,  
(paino-%)

Happi (O) 25,43
Magnesium (Mg) 8,67
Alumiini (Al) 0,39
Pii (Si) 7,53
Fosfori (P) 1,49
Rikki (S) 0,14
Kalium (K) 0,15
Kalsium (Ca) 8,75
Rauta (Fe) 47,44  
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Taulukko 13: Näytteen 38041 alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet Yleisanalyysi 100x, 
(paino-%)

P isteanalyysi valko inen 
pitkä part ikkeli,      
(paino -%)

Yleisanalyysi 100x,  
(paino-%)

Happi (O) 68,32 34,26 68,22
Fluori (F) 1,66
Natrium (Na) 3,96 1,87 3,15
Magnesium (Mg) 1,49 9,04
Alumiini (Al) 1,45 10,97 2,06
Pii (Si) 3,92 24,33 4,41
Fosfori (P) 0,63 1,41
Rikki (S) 4,65 5,64
Kalium (K) 0,86
Kalsium (Ca) 6,49 11,59 7,74
Titaani (Ti) 0,74
Rauta (Fe) 4,26 4,06 7,36
Sinkki (Zn) 5,47  
 

Taulukko 14: Näytteen 38253 alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet Yleisanalyysi 100x  
(paino-%)

P isteanalyysi valko inen 
part ikkeli 400x         
(paino -%)

Happi (O) 55,86 33,17
Natrium (Na) 0,79
Magnesium (Mg) 1,39 1,41
Alumiini (Al) 9,50 20,48
Pii (Si) 10,87 30,01
Fosfori (P) 0,94
Rikki (S) 3,68
Kalium (K) 1,08 11,16
Kalsium (Ca) 3,98 0,17
Titaani (Ti) 2,11
Rauta (Fe) 9,81 3,60  
 

 

 

 

 

 

 



57(119) 

Taulukko 15: Näytteen 38461 alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet Yleisanalyysi 100x 
(paino-%)

Yleisanalyysi 100x  
(paino-%)

Hiili ( C ) 11,30
Happi (O) 39,88 43,89
Fluori (F) 1,14 1,45
Natrium (Na) 1,16 2,59
Magnesium (Mg) 8,82 17,23
Alumiini (Al) 0,71 1,76
Pii (Si) 7,04 14,03
Fosfori (P) 0,41 1,15
Rikki (S) 0,26 0,55
Kloori (Cl) 0,35 0,81
Kalium (K) 0,13 0,24
Kalsium (Ca) 23,78 9,84
Mangaani (Mn) 0,35
Rauta (Fe) 4,66 6,47  
 

Sakkanäytteet olivat hyvin samantapaisia usein, ja ne sisälsivät joko kattilakiveä 

(kovuussakkaa) aiheuttavaa kalsiumia tai raudan aiheuttamaa korroosiosakkaa. 

Näytteistä löytyi myös kaksi hyvin titaanipitoista sakkaa, mikä viittaa siihen, että 

prosessista on muodostunut epäpuhtautta. Myös piin läsnäolo viittaa epäpuhtauksiin. 

Taulukossa 16 on esitetty yhteenveto alkuaineanalyysien tuloksista. Liitteestä 1 ovat 

taulukoihin 6–15 kuuluvat mikroskooppikuvat. 

 

Taulukko 16: Alkuaineanalyysien yhteenveto 

Näyte‐   
numero

Sakan pääalkuaineet Sakan pääkoostumus

20053 Kalsium Kovuussakkaa
30184 Kalsium Kovuussakkaa
33883 Rauta Korroosiosakkaa
34031 Kalsium ja rauta Kovuus‐ ja korroosiosakkaa
36956 Rauta Korroosiosakkaa
37625 Rauta ja titaani Koroosiosakkaa ja epäpuhtautta (titaani)
37626 Titaani Epäpuhtautta
37627 Kalsium ja rikki Kovuussakkaa
37961 Rauta Korroosiosakkaa
38041 Kalsium ja pii Kovuussakkaa ja epäpuhtautta (pii)
38253 Alumiini ja pii Korroosiosakkaa ja epäpuhtautta (pii)
38461 Kalsium ja magnesium Kovuussakkaa  
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8 Sakkojen liuotuskokeet 
 

Liuotuskokeet suoritettiin 4.8–17.9.2010 aikana. Ne suoritettiin ns. sokkokokeina. 

Sokkokoe tarkoittaa sitä, ettei kokeen aikana käytetä kirjallisuustietoa hyväksi, vaan 

sakkanäytettä liuotetaan kaikkiin testattaviin peittauskemikaaleihin, oli kyseessä sitten 

happo-, emäs- tai neutraalipohjainen peittauskemikaali. Sokkokokeiden tarkoituksena 

on saada mahdollisimman paljon tietoa siitä, miten erityyppiset sakat liukenevat eri 

peittauskemikaaleihin ja siitä, onko liuotusajalla merkitystä. Peittauskemikaaleina 

käytettiin Suomen KL-Lämmön peittauskemikaaleja. Peittauskemikaaleista käytetään 

numerointia 1–12. Taulukossa 17 on esitetty, mitkä peittauskemikaalit ovat happo-, 

mitkä emäs- ja mitkä taas neutraalipohjaisia. 

 

Taulukko 17: Peittauskemikaalien jaottelu pH:n/happamuuden mukaan 

Peittauskemikaali Happamuus
1 happo
2 happo
3 happo
4 happo
5 happo
6 happo
7 neutraali
8 emäs
9 emäs
10 emäs
11 neutraali
12 neutraali  

 

Liuotuskokeissa käytettiin kahtatoista (12) eri sakkaa, joista jokainen sakka liuotettiin 

kahteentoista (12) eri peittauskemikaaliin. Jokaiselle peittauskemikaalille oli määrätty 

tietty liuosväkevyys, millä liuotuskoe tuli suorittaa. Taulukossa 18 on esitetty eri 

peittauskemikaaleille asetetut liuosväkevyydet. 
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Taulukko 18: Peittauskemikaalien liuosväkevyydet 

Peittauskemikaali Liuosväkevyys (%)
1 35
2 25
3 35
4 25
5 25
6 10
7 3
8 2
9 20
10 5
11 25
12 1  

 

Samalla liuosväkevyydellä tehtiin myös toinen koe, jossa liuosta samanaikaisesti 

lämmitettiin. Sakkanäytteelle tehtiin myös nollanäyte, johon käytettiin talousvettä 

(H2O). Yhdelle sakalle suoritettiin siten yhteensä 25 eri liuotuskoetta. Ensimmäinen 

liuotuskoe valitulla liuotusväkevyydellä kesti vähintään tunnin, mutta korkeintaan kuusi 

tuntia. Toinen koe lämmityksen kanssa kesti vähintään tunnin, mutta enintään kolme 

tuntia. Vähäisen näytemäärän takia osa näytteistä jouduttiin käsittelemään 

poikkeusmenettelyillä. Näistä poikkeuksista on mainittu tarkemmin liitteessä 3, jossa on 

yhteenvedot jokaisen sakan liuotuskokeista. 
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8.1 Liuotuskokeiden suoritus 
 

Ennen varsinaisia liuotuskokeita peittauskemikaalit (100 %) laimennettiin niille 

määrätyille liuosväkevyyksille. Tämän jälkeen varsinainen sakkanäyte murskattiin 

huhmareessa tasalaatuiseksi, jonka jälkeen sitä punnittiin noin 1 g erlenmeyer-pulloon. 

Pulloon lisättiin tämän jälkeen 100 ml peittauskemikaalia. Liuosta sekoitettiin koko ajan 

kokeen aikana CERTOMAT® MO -tasoravistelijalla. Koe lopetettiin, kun sakka liukeni 

osittain tai kokonaan peittauskemikaaliin, tai kun todettiin, ettei sakka liukene 

ollenkaan. Kuviossa 25 on esitetty tasoravistelija. 

 

 
Kuvio 25: Tasoravistelija CERTOMAT® MO  
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Lämmitettävissä liuotuskokeissa sakan sisältävä peittauskemikaali lämmitettiin ensin 

nopeasti 35º:seen, jonka jälkeen lämpötila nostettiin hitaasti 50º:seen. Tässäkin 

kokeessa liuosta sekoitettiin koko liuotuskokeen ajan. Liuotuskokeissa käytettiin 

seuraavia välineitä: 

 vaaka 

 vetokaappi 

 tasoravistelija 

 keittolevy 

 huhmare 

 lämpömittari 

 250 ml erlenmeyer-pulloja 

 suppilo. 

 

 

8.2 Tulokset 
 

Näytettä 20053 oli yhteensä 24,166 g, joten siitä punnittiin jokaiseen liuotuskokeeseen 

noin 0,5g. Kuviossa 26 on esitetty kuva sakasta. 

 

 
Kuvio 26: Näyte 20053 
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Liuotuskokeiden tulokset perustuvat visuaaliseen havainnointiin. Sokkokokeiden 

perusteella mikään peittauskemikaali ei täysin liuottanut sakkanäytettä. Parhaan 

tuloksen antoivat peittauskemikaalit 4, 5 ja 6. Heti liuotuskokeiden alussa jokaisessa 

näissä peittauskemikaaleissa sakka lähti liukenemaan tai ainakin liukenemisreaktio oli 

havaittavissa liuoksen pinnalla. Kaikki nämä peittauskemikaalit liuottivat sakkoja 

nopeammin, kun niitä lämmitettiin. Emäs- ja neutraalipohjaiset peittauskemikaalit eivät 

liuottaneet sakkaa. Kuviossa 27–29 on esitetty sakkojen ja peittauskemikaalien 4–6 

liuotuskuvat. Kuvioissa oikealla ovat kokeen 1 (ilman lämmitystä) liuotuskuvat ja 

vasemmalla puolella ovat kokeen 2 (lämmityksen kanssa) liuotuskuvat. 

 

  
Kuvio 27: Peittauskemikaali 4 Kuvio 28: Peittauskemikaali 5 

 

  
Kuvio 29: Peittauskemikaali 6 
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Kuviosta 27 voidaan havaita, ettei sakka täysin liuennut peittauskemikaaliin. 

Vasemmanpuoleisessa pullossa on nähtävillä sakkaa pullon pohjassa. Loppujen 

sakkojen liuotuskokeiden mittauspöytäkirjat on nähtävissä liitteessä 2, liuotuskokeiden 

yhteenveto on liitteessä 3 ja liuotuskokeiden kuvat on liitteessä 4. 

 

Taulukossa 19 on yhteenveto kaikkien sakkojen liuotuskokeiden tuloksista. Taulukkoon 

on valittu vain ne peittauskemikaalit, jotka liuottivat kyseistä sakkaa parhaiten. 

Tummemmilla ja paksummilla numeroilla on merkitty kaikkein parhaiten sakkaa 

liuottava peittauskemikaali. Mikään sakoista ei täysin liuennut yhteenkään 

peittauskemikaaliin. Tarkemmat tulokset liuotuskokeista on luettavissa 

mittauspöytäkirjoista liitteestä 2. 

 

Taulukko 19: Liuotuskokeiden tulokset 

Näytenumero Sakkaa liuottavat peittauskemikaalit
20053 4,5 ja 6
30184 1,2,4,5 ja 6
33883 4,5 ja 6
34031 4 ja 5
36956 ei mikään
37625 3 ei liuennut
37626 happopohjaiset
37627 2,4,5 ja 6
37961 6
38041 3 + lämmitys
38253 ei mikään
38461 1  
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9 Päätelmät 
 

Liuotuskokeiden tuloksista voidaan todeta, että ainoastaan happopohjaiset 

peittauskemikaalit liuottivat tutkimukseen valittuja sakkoja. Yleensä lämmitys tehosti 

sakan liukenevuutta peittauskemikaaliin. Jos liuoksen väri muuttui kirkkaammaksi 

lämmityksen myötä, tarkoitti se yleensä sitä, että lämmitys nopeutti sakan liukenevuutta 

peittauskemikaaliin. Taulukkoa 18 tarkastelemalla voidaan havaita, että 

keskimääräisesti parhaiten sakkoja liuottivat peittauskemikaalit 4, 5 ja 6.  

 

Kun tarkastellaan alkuaineanalyyseja ja liuotuskokeiden tuloksia, voidaan päätellä, että 

peittauskemikaalit 1 ja 2 liuottavat parhaiten kovuussakkoja ja että rautasakkoja 

liuottivat parhaiten peittauskemikaalit 4, 5 ja 6. Voidaan myös havaita, että jos sakka 

sisälsi sekä rautaa ja kalsiumia, se liukeni paremmin peittauskemikaaleihin 4, 5 ja 6. 

Titaanipitoiset sakat eivät liuenneet kunnolla mihinkään peittauskemikaaliin.  

 

Liuotuskokeiden tuloksien luotettavuus oli suhteellisen huono, koska tulokset 

perustuivat visuaaliseen havainnointiin. Visuaalinen havainnointi sisälsi käytännössä 

vain silmämääräisen arvioinnin siitä, miten paljon sakkaa jäi erlenmeyer-pullon 

pohjalle.  

 

Jos aloittaisin tämän opinnäytetyön tekemisen uudestaan, tekisin liuotuskokeet hiukan 

eri tavalla. Sakkojen alkuaineanalyysit teettäisin edelleenkin TTY:lla, koska 

pyyhkäisyelektronimikroskooppi on hyvin kätevä analysointilaite. Se mittaa samalla 

sekä näytteen alkuainekoostumukset että niiden pitoisuudet. Liuotuskokeet tekisin myös 

melkein samalla tavalla, mutta sakkojen liukenemisen määrittelyyn käyttäisin eri 

menetelmää kuin visuaalista havainnointia. 
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 Liuotuskokeiden aikana kiinnittäisin enemmän huomiota muun muassa liuoksen väriin 

ja siihen muuttuuko liuoksen väri lämmitettäessä. Kokeessa 2 nostaisin lämpötilaa yli 

50 ºC:n liuotuskokeen loputtua. Tällöin voitaisiin saada selville liukeneeko sakka lisää 

lämpötilan nousun myötä. 

 

Ehdotan liuotuskokeiden tulosten luotettavuuden parantamiseksi, että liuotuskokeen 

lopussa sakkanäyte suodatettaisiin imusuodattimella, kuivattaisiin ja punnittaisiin. 

Tällöin saataisiin tietää, kuinka paljon tietty peittauskemikaali liuottaa sakkaa. Kuivattu 

ja punnittu näyte lähetettäisiin takaisin TTY:lle analysoitavaksi, jolloin 

alkuaineanalyysista selviäisi, mitä alkuaineita tietty peittauskemikaali liuottaa. Uudet 

alkuaineanalyysit kuivatuista ja punnituista näytteistä tulisivat tosin hyvin kalliiksi, 

koska analysoitavien näytteiden määrä moninkertaistuisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’ 
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Liitteet 
 

Liite 1: Alkuaineanalyysien tulokset ja mikroskooppikuvat 
 

Taulukko 1: Näytteen 20053 alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet Yleisanalyysi 100x, 
kuvio 1 (paino-%)

Yleisanalyysi 100x, 
kuvio 2 (paino-%)

Yleisanalyysi 50x, 
kuvio 3 (paino-%)

Alueanalyysi 25x25um 
valkoisesta 250x, 
kuvio 4 (paino-%)

Happi (O) 41,10 42,32 32,41 21,28
Fluori (F) 1,87 4,27
Natrium (Na) 0,29
Magnesium (Mg) 0,74 2,09 0,89
Alumiini (Al) 0,16
Pii (Si) 5,23 7,13 8,45 0,86
Fosfori (P) 5,97 3,34 5,10 6,65
Rikki (S) 1,34 0,65 0,92 0,60
Kalsium (Ca) 45,34 42,54 37,51 21,99
Kromi (Cr) 0,26
Rauta (Fe) 1,68 11,58 42,54
Kupari (Cu) 1,10 1,81  
 

  
Kuvio 1: Yleisanalyysi 100x Kuvio 2: Yleisanalyysi 100x 

 

  
Kuvio 3: Yleisanalyysi 50x Kuvio 4: Alueanalyysi 250x 
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Taulukko 2: Näytteen 30184 alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet Yleisanalyysi 100x,  
kuvio 5 (paino-%)

Yleisanalyysi 100x,  
kuvio 6 (paino-%)

Alueanalyysi vaaleasta 
partikkelista 1000x, 
kuvio 7 (paino-%)

Happi (O) 40,36 39,81 19,39
Magnesium (Mg) 1,67 1,62 0,42
Alumiini (Al) 4,80 4,08 0,63
Pii (Si) 5,72 5,32 1,11
Rikki (S) 4,12 4,07 0,42
Kalium (K) 0,96 0,87 0,21
Kalsium (Ca) 39,28 41,31 2,13
Rauta (Fe) 3,10 2,90 75,70  
 

  
Kuvio 5: Yleisanalyysi 100x Kuvio 6: Yleisanalyysi 100x 

 

 
Kuvio 7: Alueanalyysi 1000x 
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Taulukko 3: Näytteen 33883 alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet Yleisanalyysi 50x,  
kuvio 8 (paino-%)

Yleisanalyysi 100x,   
kuvio 9 (paino-%)

Happi (O) 23,70 25,72
Magnesium (Mg) 0,20
Alumiini (Al) 0,16
Pii (Si) 0,52 0,61
Fosfori (P) 0,22
Rikki (S) 7,03 6,32
Kalsium (Ca) 0,19
Rauta (Fe) 68,39 66,93  
 

  
Kuvio 8: Yleisanalyysi 50x Kuvio 9: Yleisanalyysi 100x 

 

Taulukko 4: Näytteen 34031 alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet Yleisanalyysi 50x,    
kuvio 10 (paino-%)

Yleisanalyysi 50x,    
kuvio 11 (paino-%)

Yleisanalyysi 100x,  
kuvio 12 (paino-%)

Happi (O) 33,89 40,61 26,27
Magnesium (Mg) 2,78 1,70 1,67
Alumiini (Al) 0,18 0,14
Pii (Si) 2,40 1,11 1,70
Fosfori (P) 0,10 0,13
Rikki (S) 1,40 0,41 1,88
Kalium (K) 0,14 0,29 0,16
Kalsium (Ca) 21,31 43,56 16,98
Rauta (Fe) 34,27 12,32 45,54
Kupari (Cu) 3,52 5,54  
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Kuvio 10: Yleisanalyysi 50x Kuvio11: Yleisanalyysi 50x 

 

  
Kuvio 12: Yleisanalyysi 100x 

 

Taulukko 5: Näytteen 36956 alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet Yleisanalyysi 100x, 
kuvio 13 (paino-%)

Yleisanalyysi 100x, 
kuvio 14 (paino-%)

Happi (O) 16,44 18,43
Fluori (F) 5,74 6,24
Natrium (Na) 0,56 0,97
Magnesium (Mg) 0,78 0,84
Alumiini (Al) 0,59 0,55
Pii (Si) 0,45 0,55
Fosfori (P) 1,63 1,70
Rikki (S) 0,46 0,65
Kalsium (Ca) 1,86 1,77
Mangaani (Mn) 1,18 1,01
Rauta (Fe) 67,33 54,63
Kupari (Cu) 2,13 1,62
Sinkki (Zn) 0,86 1,02  
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Kuvio 13: Yleisanalyysi 100x Kuvio 14: Yleisanalyysi 100x 
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Taulukko 6: Näytteen 37625 alkuaineanalyysien tulokset 
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Kuvio 15: Yleisanalyysi 20x Kuvio 16: Yleisanalyysi 100x 

  
Kuvio 17: Pisteanalyysi 50x Kuvio 18: Yleisanalyysi 100x 

 
Kuvio 19: Yleisanalyysi 25x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75(119) 

Taulukko 7: Näytteen 37626 alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet Yleisanalyysi 100x, 
kuvio 20 (paino-%)

Yleisanalyysi 250x, 
kuvio 21 (paino-%)

Happi (O) 34,98 30,28
Pii (Si) 0,52
Fosfori (P) 0,35
Rikki (S) 3,62 2,16
Titaani (Ti) 59,86 67,56
Rauta (Fe) 0,68  
 

  
Kuvio 20: Yleisanalyysi 100x Kuvio 21: Yleisanalyysi 250x 
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Näyte37627 

 

Taulukko 8: Alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet
Yleisanalyysi 20x, 
kuvio 22 (paino-%)

Yleisanalyysi 100x, 
kuvio 23 (paino-%)

Happi (O) 49,65 38,02
Fluori (F) 0,32
Natrium (Na) 1,06
Magnesium (Mg) 0,24
Alumiini (Al) 0,30
Pii (Si) 0,73 3,44
Fosfori (P) 0,09
Rikki (S) 22,42 16,99
Kloori (Cl) 0,06
Kalium (K) 0,18
Kalsium (Ca) 23,88 12,28
Titaani (Ti) 2,15 8,90
Barium (Ba) 8,05
Mangaani (Mn) 0,38
Rauta (Fe) 1,18 1,33
Kupari (Cu) 0,39
Sinkki (Zn) 0,49
Lyijy (Pb) 7,49  
 

  
Kuvio 22: Yleisanalyysi 20x Kuvio 23: Yleisanalyysi 100x 
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Näyte 37961 

 

Taulukko 9: Alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet Yleisanalyysi 100x,  
kuvio 24 (paino-%)

Happi (O) 25,43
Magnesium (Mg) 8,67
Alumiini (Al) 0,39
Pii (Si) 7,53
Fosfori (P) 1,49
Rikki (S) 0,14
Kalium (K) 0,15
Kalsium (Ca) 8,75
Rauta (Fe) 47,44  
 

  
Kuvio 24: Yleisanalyysi 100x 
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Näyte 38041 

 

Taulukko 10: Alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet Yleisanalyysi 100x, 
kuvio 25 (paino-%)

P isteanalyysi valko inen 
pitkä part ikkeli, kuvio  
26 (paino -%)

Yleisanalyysi 100x, 
kuvio 27 (paino-%)

Happi (O) 68,32 34,26 68,22
Fluori (F) 1,66
Natrium (Na) 3,96 1,87 3,15
Magnesium (Mg) 1,49 9,04
Alumiini (Al) 1,45 10,97 2,06
Pii (Si) 3,92 24,33 4,41
Fosfori (P) 0,63 1,41
Rikki (S) 4,65 5,64
Kalium (K) 0,86
Kalsium (Ca) 6,49 11,59 7,74
Titaani (Ti) 0,74
Rauta (Fe) 4,26 4,06 7,36
Sinkki (Zn) 5,47  
 

  
Kuvio 25: Yleisanalyysi 100x Kuvio 26: Yleisanalyysi 100x 

ja pisteanalyysi 
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Näyte 38253 

 

Taulukko 11: Alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet Yleisanalyysi 100x, 
kuvio 27 (paino-%)

P isteanalyysi valko inen 
part ikkeli 400x, kuvio  28 
(paino -%)

Happi (O) 55,86 33,17
Natrium (Na) 0,79
Magnesium (Mg) 1,39 1,41
Alumiini (Al) 9,50 20,48
Pii (Si) 10,87 30,01
Fosfori (P) 0,94
Rikki (S) 3,68
Kalium (K) 1,08 11,16
Kalsium (Ca) 3,98 0,17
Titaani (Ti) 2,11
Rauta (Fe) 9,81 3,60  
 

  
Kuvio 27: Yleisanalyysi 100x Kuvio 28: Pisteanalyysi 400x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80(119) 

Näyte 38461 

 

Taulukko 12: Alkuaineanalyysien tulokset 

Alkuaineet Yleisanalyysi 100x, 
kuvio 29 (paino-%)

Yleisanalyysi 100x, 
kuvio 30 (paino-%)

Hiili (C) 11,30
Happi (O) 39,88 43,89
Fluori (F) 1,14 1,45
Natrium (Na) 1,16 2,59
Magnesium (Mg) 8,82 17,23
Alumiini (Al) 0,71 1,76
Pii (Si) 7,04 14,03
Fosfori (P) 0,41 1,15
Rikki (S) 0,26 0,55
Kloori (Cl) 0,35 0,81
Kalium (K) 0,13 0,24
Kalsium (Ca) 23,78 9,84
Mangaani (Mn) 0,35
Rauta (Fe) 4,66 6,47  
 

  
Kuvio 29: Yleisanalyysi 100x Kuvio 30: Yleisanalyysi 100x 

 

 

 

 

 

 

 



81(119) 

Liite 2: Liuotuskokeiden mittauspöytäkirjat 

 

Näyte 20053 

 

Peittaus‐   
kemikaali

A) Koe 1                                      
paino (g)/tilavuus (ml)

B) Koe 2                                       
paino (g)/tilavuus (ml)

A) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

B) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

H2O 0,5752g/100ml 4h: ei liuennut

1 0,5336g/100ml 0,5320g/100ml 3h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys 
nopeutti sakan liukenemista 
peittauskemikaaliin.

2 0,5263g/100ml 0,5181g/100ml 3h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys 
nopeutti sakan liukenemista 
peittauskemikaaliin.

3 0,5399g/100ml 0,5388g/100ml 3h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

4 0,5513g/100ml 0,5936g/100ml 4h: liukeni osittain. Heti alussa 
on havaittavissa liukenemisreaktio 
liuoksen pinnalla.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys 
nopeutti sakan liukenemista 
peittauskemikaaliin.

5 0,5456g/100ml 0,5340g/100ml 4h: liukeni osittain. Heti alussa 
on havaittavissa liukenemisreaktio 
liuoksen pinnalla.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys 
nopeutti sakan liukenemista 
peittauskemikaaliin.

6 0,5334g/100ml 0,5215g/100ml 4h: liukeni osittain. Heti alussa 
on havaittavissa liukenemisreaktio 
liuoksen pinnalla.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys 
nopeutti sakan liukenemista 
peittauskemikaaliin.

7 0,5298g/100ml 0,5673g/100ml 3h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

8 0,5927g/100ml 0,5546g/100ml 3h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

9 0,5379g/100ml 0,5980g/100ml 3h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

10 0,5642g/100ml 0,5903g/100ml 3h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

11 0,5895g/100ml 0,5417g/100ml 3h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

12 0,4694g/100ml 0,5448g/100ml 3h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.
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Näyte 30184 

 

Peittaus-   
kemikaali

A) Koe 1                                      
paino (g)/tilavuus (ml)

B) Koe 2                                       
paino (g)/tilavuus (ml)

A) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

B) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

H2O 1,0070g/100ml 4,5h: ei liuennut.

1 1,0074g/100ml 1,0030g/100ml 4h: Liukeni melkein kokonaan. 
Ihan pieni musta sakka pohjassa 
noin 5mm halkaisijaltaan.

2h: liukeni malkein kokonaan. 
Ihan pieni musta sakka pohjassa 
noin 5mm halkaisijaltaan. Lämmi- 
tys tehostaa sakan liukenevuutta.

2 0,9982g/100ml 0,9977g/100ml 4h: liukeni malkein kokonaan, 
mutta ei yhtä hyvin kuin 1. Ihan 
pieni musta sakka pohjassa noin 
1cm halkaisijaltaan.

2h: liukeni melkein kokonaan, 
mutta ei yhtä hyvin kuin 1. Ihan 
pieni musta sakka pohjassa noin 
1cm halkaisijaltaan. Lämmi- tys 
tehostaa sakan liukenevuutta.

3 1,0015g/100ml 1,0042g/100ml 4,5h: ei liuennut. Ei liuottanut 
edes valkoista sakkaa, saati mustaa, 
joka jäi pohjalle.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
tehosta liukenevuutta.

4 1,0020g/100ml 1,0040g/100ml 4,5h: liukeni malkein kokonaan. 
Valkoinen sakka liukeni melkein 
heti, mustaa sakkaa pohjassa.

2h: liukeni melkein kokonaan. 
Lämmitys tehostaa/nopeuttaa 
liukenevuutta.

5 1,0079g/100ml 0,9982g/100ml 4,5h: liukeni malkein kokonaan. 
Valkoinen sakka liukeni melkein 
heti, mustaa sakkaa pohjassa.

2h: liukeni melkein kokonaan. 
Lämmitys tehostaa/nopeuttaa 
liukenevuutta.

6 1,0031g/100ml 1,0040g/100ml 4,5h: liukeni malkein kokonaan. 
Valkoinen sakka liukeni melkein 
heti, mustaa sakkaa pohjassa.

2h: liukeni melkein kokonaan. 
Lämmitys ei tehostanut 
liukenevuutta.

7 1,0050g/100ml 1,0024g/100ml 4,5h: ei liuennut. Ei liuottanut 
hyvin.

2h: ei liuennut. Lämmityksellä ei 
ole merkitystä.

8 1,0048g/100ml 1,0037g/100ml 4,5h: ei liuennut. Ei liuottanut 
hyvin.

2h: ei liuennut. Lämmityksellä ei 
ole merkitystä.

9 1,0060g/100ml 1,0069g/100ml 4h: ei liuennut. Ei liukene hyvin. 
Paljon sakkaa pohjalla.

1,5h: ei liuennut. Lämmityksellä 
ei ole merkitystä.

10 1,0009g/100ml 1,0022g/100ml 4h: ei liuennut. Ei liukene hyvin. 
Paljon sakkaa pohjalla.

1,5h: ei liuennut. Lämmityksellä 
ei ole merkitystä. Liuos muuttui 
täysin kirkkaaksi, kun sen 
lämpötilaa nostettiin.

11 1,0001g/100ml 0,9979g/100ml 4h: ei liuennut. Ei liukene hyvin. 
Paljon sakkaa pohjalla.

1,5h: ei liuennut. Lämmityksellä 
ei ole merkitystä.

12 1,0018g/100ml 1,0020g/100ml 4h: ei liuennut. Ei liukene hyvin. 
Paljon sakkaa pohjalla. Liuos 
muuttui melkein kirkkkaan 
väriseksi.

1,5h: ei liuennut. Lämmityksellä 
ei ole merkitystä.
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Näyte 33883 

 

Peittaus-   
kemikaali

A) Koe 1                                      
paino (g)/tilavuus (ml)

B) Koe 2                                       
paino (g)/tilavuus (ml)

A) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

B) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

H2O 1,0078g/100ml 4h: ei liuennut. Rauta ei liukene 
hyvin veteen, sakka ei liuennut 
hyvin.

1 1,0031g/100ml 1,0051g/100ml 4h: ei liuennut. Liukenee heti 
alussa osittain, mutta sakkaa jäi 
kellumaan pinnalle. Sakkaa jäi 
paljon pohjalle.

1,5h: ei liuennut. Liukenee heti 
alussa osittain. Läm- mitys ei auta 
sakan liukenemiseen. Sakkaa jäi 
paljon pohjalle.

2 1,0033g/100ml 1,0024g/100ml 5,5: ei liuennut. Sakka ei liukene 
alussa hyvin ja sitä jää pinnalle 
kellumaan. Sakkaa jäi paljon 
pohjalle.

1,5h: ei liuennut. Sakka liukenee 
paremmin alussa, mutta muuten 
lämmitys ei auta liukenemiseen.

3 1,0085g/100ml 1,0084g/100ml 4h: ei liuennut. Liukenee heti 
alussa osittain.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auta sakan liukenemiseen.

4 0,9988g/100ml 1,0022g/100ml 5,75h: Liukeni osittain. Sakka 
liukenee heti osittain. Lopussa 
suurin osa liuennut, pohjal- la 
mustia ja vaaleita partikkeleja.

3h: liukeni osittain. Lämmitys 
muuttaa liuoksen värin ja parantaa 
sakan liukenemista.

5 1,0083g/100ml 1,0024g/100ml 5,5h: liukeni osittain. Sakka 
liukenee heti osittain. Lopussa 
suurin osa liuennut, pohjal- la 
mustia ja vaaleita partikkeleja.

2h: Liukeni osittain. Lämmitys 
muuttaa liuoksen värin ja parantaa 
sakan liukenemista.

6 0,9992g/100ml 1,0007g/100ml 5,75h: ei liuennut. Sakka liukeni 
heti alussa osittain. Liuos vaahtoaa.

2h: ei liuennut. Lämmitys auttaa 
sakan liukenemiseen. 

7 1,0055g/100ml 1,0076g/100ml 4h: ei liuennut. Sakkaa jäi 
pinnalle ja pullon reunoille. Ei 
liukene hyvin, rauta ei liukene.

1,5h: ei liuennut. Sakka liukenee 
paremmin lämmitettäessä,mutta 
pohjalle jää paljon sakkaa.

8 1,0008g/100ml 1,0031g/100ml 5,5h: ei liuennut. Alussa ei 
tapahdu paljoa liukene- mista. 
Sakkaa pinalla. Ei värjäänny kuten 
hapoissa. Rauta ei liukene.

1,5h: ei liuennut. Sakka värjää 
liuoksen paremmin eikä pinnassa 
ole sakkaa. Lopussa pohjalle jää 
paljon sakkaa.

9 0,9938g/100ml 1,0051g/100ml 5,5h: ei liuennut. Liukeni osittain 
heti alussa. Värjääntyy, vaahtoaa. 
Rauta ei liukene.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auta sakan liukenemiseen.

10 0,9992g/100ml 0,9989g/100ml 5,5h: ei liuennut. Värjääntyy ja 
liukenee hyvin vähän.

1h: ei liuennut. Liuos on kirkasta. 
Lämmitys ei auta sakan 
liukenemiseen.

11 0,9971g/100ml 1,0042g/100ml 5,5h: ei liuennut. Liukenee vähän 
alussa, värjääntyy ja vaahtoaa. 

1,5h: ei liuennut. Liuottaa osan 
sakasta, pohjalla oli suhteellisen 
vähän vaahtosakkaa.

12 0,9994g/100ml 1,0040/100ml 5,5h: ei liuennut. Sakka liukenee 
vähän alussa. Sakkaa jää reunoille 
ja pinnalle alussa. Sakka liukenee 
huonosti.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
tehoa sakan liukenemiseen 
ainakaan paljon.

 



84(119) 

Näyte 34031 

 

t
A) Koe 1                                           
paino (g)/tilavuus (ml)

B) Koe 2                                               
paino (g)/tilavuus (ml)

A) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

B) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

H2O 1,0075g/100ml 4h: ei liuennut

1 0,9988g/100ml 1,0072g/100ml 3h: ei liuennut. Ei liukene hyvin. 1,5h: ei liuennut. Lämmitys 
nopeuttaa sakan liukenevuutta, 
mutta lopussa yhtä paljon sakkaa 
pohjalla.

2 1,0055g/100ml 0,9979g/100ml 3h: ei liuennut. Ei liukene hyvin. 1,5h: ei liuennut. Lämmitys 
nopeuttaa sakan liukenevuutta, 
mutta lopussa yhtä paljon sakkaa 
pohjalla.

3 0,9966g/100ml 1,0097g/100ml 3h: ei liuennut. Ei liukene hyvin. 1,5h: ei liuennut. Väri muuttui 
mustan ruskeasta ruskeaksi. 
Lämmitys nopeuttaa sakan 
liukenevuutta.

4 0,9934g/100ml 0,9954g/100ml 4h: liukeni osittain. Alussa 
valkoista sakkaa pinnalla, joka 
häviää myöhemmin.

2h: liukeni osittain. Liukenevuus 
nopeutuu ja tehostuu. Väri 
muuttui punaiseksi. 

5 1,0095g/100ml 1,0024g/100ml 4h: liukeni osittain. Alussa 
valkoista sakkaa pinnalla, joka 
häviää myöhemmin.

2h: liukeni osittain. Liukenevuus 
nopeutuu ja tehostuu. Väri 
muuttui punaiseksi. 

6 1,0066g/100ml 0,9966g/10ml 3h: ei liuennut. Ei liukene hyvin. 2h: ei liuennut. Väri muuttui, 
mutta sakkaa lopussa saman 
verran pohjalla.

7 1,0055g/100ml 0,9930g/100ml 3h: ei liuennut. Ei liukene hyvin. 1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auta.

8 1,0034g/100ml 1,007g/100ml 3h: ei liuennut. Ei liukene hyvin. 1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auta.

9 0,9975g/100ml 0,9970g/100ml 3h: ei liuennut. Ei liukene hyvin. 1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auta.

10 0,9999g/100ml 1,0014g/100ml 3h: ei liuennut. Sakka pinttyi 
pullon reunoille.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys auttoi 
liukenemiseen. Sakka pinttyi 
pohjaan. Väri kirkas.

11 1,0070g/100ml 0,9984g/100ml 3h: ei liuennut. Ei liukene hyvin. 1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auta.

12 0,9970g/100ml 1,0079g/100ml 3h: ei liuennut. Ei liukene hyvin. 1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auta.
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Näyte 36956 

 

Peittaus-   
kemikaali

A) Koe 1                                      
paino (g)/tilavuus (ml)

B) Koe 2                                       
paino (g)/tilavuus (ml)

A) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

B) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

H2O 1,0098g/100ml 4h: ei liuennut

1 0,9942g/100ml 0,9975g/100ml 3h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys 
nopeuttaa reaktiota.

2 1,0048g/100ml 0,9918g/100ml 3h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys 
nopeuttaa reaktiota.

3 0,9661g/100ml 0,9002g/100ml 3h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys 
nopeuttaa reaktiota.

4 0,9783g/100ml 0,9699g/100ml 4h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys 
nopeuttaa reaktiota.

5 0,9577g/100ml 0,9729g/100ml 4h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys 
nopeuttaa reaktiota.

6 0,9540g/100ml 0,9940g/100ml 4h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys 
nopeuttaa reaktiota.

7 0,9479g/100ml 0,9750g/100ml 3h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
tehoa.

8 0,9635g/100ml 1,0077g/100ml 3h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
tehoa.

9 0,9413g/100ml 0,9812g/100ml 3h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
tehoa.

10 0,9331g/100ml 0,9661g/100ml 3h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
tehoa.

11 0,9713g/100ml 0,9271g/100ml 3h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
tehoa.

12 0,9950g/100ml 0,7445g/100ml 3h: ei liuennut. Sakka ei liukene 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
tehoa.
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Näyte 37625 

 

Peittaus-   
kemikaali

A) Koe 1                                      
paino (g)/tilavuus (ml)

B) Koe 2                                       
paino (g)/tilavuus (ml)

A) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

B) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

H2O 0,5672g/100ml 4h: ei liuennut. Sakka ei liuennut. 
Osa kellui pinnalla ja osa pohjalla. 
Osa oli reunoilla.

3 1,0045g/100ml 1,0014g/100ml 4h: ei liuennut. Sakka ei liuennut 
hyvin. Alussa se värjäsi liuosta.

2h: ei liuennut. Lämmitys ei auta 
liukenevuuteen. Sakkaa on 
enemmän pohjassa kuin pelkässä 
sekoituksessa.  
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Näyte 37626 

 

Peittaus-   
kemikaali

A) Koe 1                                      
paino (g)/tilavuus (ml)

B) Koe 2                                       
paino (g)/tilavuus (ml)

A) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

B) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

H2O 0,5112g/100ml 3h: ei liuennut

1 0,5830g/100ml 0,5232g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkanäyte ei 
liuennut kunnolla 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys 
nopeutti reaktiota.

2 0,5627g/100ml 0,5255g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkanäyte ei 
liuennut kunnolla 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Värin 
perusteella lämmitys ei auttanut 
sakan liukenemiseen

3 0,5338g/100ml 0,5361g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkanäyte ei 
liuennut kunnolla 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys 
nopeutti reaktiota.

4 0,5901g/100ml 0,5946g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkanäyte ei 
liuennut kunnolla 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys 
nopeutti reaktiota.

5 0,5314g/100ml 0,5348g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkanäyte ei 
liuennut kunnolla 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys 
nopeutti reaktiota.

6 0,5420g/100ml 0,5690g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkanäyte ei 
liuennut kunnolla 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys 
nopeutti reaktiota.

7 0,5199g/100ml 0,5563g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkanäyte ei 
liuennut kunnolla 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

8 0,5675g/100ml 0,5238g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkanäyte ei 
liuennut kunnolla 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

9 0,5699g/100ml 0,5436g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkanäyte ei 
liuennut kunnolla 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

10 0,5913g/100ml 0,5786g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkanäyte ei 
liuennut kunnolla 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

11 0,5266g/100ml 0,5477g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkanäyte ei 
liuennut kunnolla 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

12 0,5337g/100ml 0,5678g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkanäyte ei 
liuennut kunnolla 
peittauskemikaaliin.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.
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Näyte 37627 

 

Peittaus-   
kemikaali

A) Koe 1                                      
paino (g)/tilavuus (ml)

B) Koe 2                                       
paino (g)/tilavuus (ml)

A) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

B) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

H2O 1,0008g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi paljon 
pohjalla.

1 1,0041g/100ml 1,0012g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi paljon 
pohjalla.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

2 1,0071g/100ml 1,0019g/100ml 3h: suurin osa liukeni. Hyvin 
vähän sakkaa pohjalla.

1,5h: suurin osa liukeni. 
Lämmitys nopeuttaa sakan 
liukenemista.

3 1,0049g/100ml 1,0033g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi paljon 
pohjalla.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

4 1,0090g/100ml 0,9988g/100ml 3h ei liuennut. Osa sakasta 
liukeni.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys 
nopeuttaa sakan liukenemista.

5 1,0074g/100ml 0,9942g/100ml 3h: ei liuennut. Osa sakasta 
liukeni.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys 
nopeuttaa sakan liukenemista.

6 1,0032g/100ml 1,0059g/100ml 3h: suurin osa liukeni. 1,5h: suurin osa liukeni. 
Lämmitys nopeuttaa sakan 
liukenemista.

7 0,9981g/100ml 1,0010g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi paljon 
pohjalla.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys auttoi 
vähän sakan liukenemiseen.

8 0,9969g/100ml 1,0031g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi paljon 
pohjalla.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut sakan liukenevuuteen.

9 0,9987g/100ml 1,0062g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi paljon 
pohjalla.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut sakan liukenevuuteen.

10 0,9939g/100ml 0,9993g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi paljon 
pohjalla.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut sakan liukenevuuteen.

11 0,9966g/100ml 1,0062g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi paljon 
pohjalla.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut sakan liukenevuuteen.

12 0,9959g/100ml 1,0099g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi paljon 
pohjalla.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut sakan liukenevuuteen.
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Näyte 37961 

 

Peittaus-   
kemikaali

A) Koe 1                                      
paino (g)/tilavuus (ml)

B) Koe 2                                       
paino (g)/tilavuus (ml)

A) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

B) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

6 1,0070g/100ml 1,0072g/100ml 4h: ei liuennut. Liukeni osittain 
alussa, mutta lopussa sakkaa jäi 
paljon pohjalle.

2h: ei liuennut. Väri ei muuttunut. 
Liukeni osin alussa, mutta ei yhtään 
sen paremmin kuin ilman 
lämmitystä.  

 

 

Näyte 38041 

 

Peittaus-   
kemikaali

A) Koe 1                                      
paino (g)/tilavuus (ml)

B) Koe 2                                       
paino (g)/tilavuus (ml)

A) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

B) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

3 0,9995g/100ml 1,0007g/100ml 4h: ei liuennut. Ei liukene yhtään, 
sakka kelluu pinnalla.

2h: suurin osa liukeni. Lämmitys 
auttaa liukenemista, sakan väri 
muuttuu tummemmak- si ja 
kokkareisemmaksi. Lämpöti- lan 
nosto 57-65˚C:seen liuotti 
suurimman osan sakasta. Pinnalla 
sakka faasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90(119) 

Näyte 38253 

 

Peittaus-   
kemikaali

A) Koe 1                                      
paino (g)/tilavuus (ml)

B) Koe 2                                       
paino (g)/tilavuus (ml)

A) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

B) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

H2O 0,4955g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi pohjalle 
ja liuoksen pinnalle kellumaan.

1 0,5049g/100ml 0,5050g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi pohjalle 
ja liuoksen pinnalle kellumaan.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

2 0,5054g/100ml 0,5051g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi pohjalle 
ja liuoksen pinnalle kellumaan.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

3 0,4994g/100ml 0,5000g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi pohjalle 
ja liuoksen pinnalle kellumaan.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

4 0,5002g/100ml 0,5014g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi pohjalle 
ja liuoksen pinnalle kellumaan.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

5 0,5070g/100ml 0,5011g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi pohjalle 
ja liuoksen pinnalle kellumaan.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

6 0,5073g/100ml 0,5059g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi pohjalle 
ja liuoksen pinnalle kellumaan.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

7 0,4990g/100ml 0,4992g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi pohjalle 
ja liuoksen pinnalle kellumaan.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

8 0,5045g/100ml 0,5098g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi pohjalle 
ja liuoksen pinnalle kellumaan.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

9 0,4954g/100ml 0,5060g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi pohjalle 
ja liuoksen pinnalle kellumaan.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

10 0,5035g/100ml 0,5059g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi pohjalle 
ja liuoksen pinnalle kellumaan.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys teki 
liuoksesta kirkkaan, mutta ei 
tehostanut merkittävästi näytteen 
liukenemista.

11 0,5083g/100ml 0,5039g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi pohjalle 
ja liuoksen pinnalle kellumaan.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

12 0,5050g/100ml 0,5033g/100ml 3h: ei liuennut. Sakkaa jäi pohjalle 
ja liuoksen pinnalle kellumaan.

1,5h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut.

 



91(119) 

Näyte 38461 

 

Peittaus-   
kemikaali

A) Koe 1                                      
paino (g)/tilavuus (ml)

B) Koe 2                                       
paino (g)/tilavuus (ml)

A) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

B) Liukenemisaika (h) ja 
havainnot

H2O 1,0068g/100ml 4h: ei liuennut. Väri muuttui 
hiukan vaaleanpunaiseksi, mutta 
sakka ei liuennut lähes lainkaan.

1 1,0083g/100ml 1,0016g/100ml 4h: suurin osa liukeni. Liukeni 
heti alussa osittain.

2h: suurin osa liukeni. Väri 
muutui hiukan tummemmaksi. 
Lämmitys auttaa liukenevuutta.

3 0,9930g/100ml 1,0010g/100ml 4h: ei liuennut. Liukeni osittain, 
mutta huonommin kuin 
peittauskemikaali 1.

2h: ei liuennut. Lämmitys ei 
auttanut liukenevuutta.
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Liite 3: Liuotuskokeiden yhteenvedot 

 

Näyte 20053 

 

Kokonaisnäytemäärä oli yhteensä 24,166g, joten jokaista näytettä punnittiin noin 0,5g. 

Sokkokokeiden perusteella mikään peittauskemikaali ei täysin liuottanut sakkanäytettä. 

Parhaan tuloksen antoivat peittauskemikaalit neljä, viisi ja kuusi. Heti liuotuskokeiden 

alussa, jokaisessa näissä peittauskemikaaleissa sakka lähti liukenemaan tai ainakin 

liukenemisreaktio oli havaittavissa liuoksen pinnalla. Kaikki yllämainitut 

peittauskemikaalit liuottivat sakkoja nopeammin, kun niitä lämmitettiin. Emäs- ja 

neutraalipohjaiset peittauskemikaalit eivät liuottaneet sakkaa. 

 

 

Näyte 30184 

 

Kokonaisnäytemäärä oli 37,617g, joten jokaista näytettä punnittiin noin 1g. 

Sokkokokeiden perusteella mikään peittauskemikaali ei täysin liuottanut sakkanäytettä. 

Parhaan tuloksen antoi peittauskemikaali yksi. Lämmitettäessä liukeneminen nopeutui. 

Myös peittauskemikaali kaksi ja kuusi liuottivat suhteellisen hyvin näytettä. 

Peittauskemikaali kuusi liuotti paremmin ilman lämmitystä. Tosin lämmityskoe kesti 

2,5h lyhyemmän ajan, joten silläkin voi olla jotain osuutta asiaan. Myös 

peittauskemikaalit neljä ja viisi liuottivat hyvin. Kaikissa yllämainituissa tapauksissa 

erlenmeyer -pullon pohjalle jäi mustaa sakkaa. Peittauskemikaali numero yhteen jäi tätä 

sakkaa kaikista vähiten. Peittauskemikaali kolme ei liuottanut ollenkaan. Loput 

peittauskemikaalit eivät myöskään liuottaneet sakkoja. 
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Näyte 33883 

 

Kokonaisnäytemäärä oli 99,64g, joten jokaista näytettä punnittiin noin 1 g. 

Sokkokokeiden perusteella mikään peittauskemikaali ei liuottanut sakkanäytettä täysin. 

Parhaat tulokset antoivat peittauskemikaalit neljä ja viisi. Myös peittauskemikaali kuusi 

liuotti suhteellisen hyvin. Näissä kolmessa tapauksessa lämmitys auttoi sakan 

liukenemiseen. Peittauskemikaali neljä liuotti parhaiten näytettä, varsinkin 

lämmitettäessä. Pelkän visuaalisen tarkastelun näkökulmasta täytyy myös mainita 

peittauskemikaali yksitoista, joka myös liuotti ihan hyvin. Tässäkin tapauksessa 

lämmitys auttoi sakan liukenemiseen.  Huonoiten näytettä liuotti peittauskemikaali 

kymmenen.  

Happopohjaiset peittauskemikaalit liuottivat näytettä enemmän kuin emäspohjaiset 

peittauskemikaalit. Veteen eli nolla näytteeseen sakka ei liuennut hyvin, mutta neutraalit 

peittauskemikaalit liuottivat sakkaa paremmin kuin emäspohjaiset peittauskemikaalit.  

 

 

Näyte 34031 

 

Kokonaisnäytemäärä oli 65,78g, joten jokaista näytettä punnittiin noin 1g. 

Sokkokokeiden perusteella mikään peittauskemikaali ei liuottanut sakkanäytettä täysin. 

Parhaat tulokset antoivat peittauskemikaalit neljä ja viisi, joista peittauskemikaali neljä 

liuotti parhaiten. Etenkin lämmitettäessä sakka liukeni todella hyvin peittauskemikaali 

numero neljään. Analysoitu sakka oli mustaa, mutta kemikaalin kanssa reagoidessa osa 

siitä muuttui valkoiseksi, joka sitten liukeni peittauskemikaaliin. Tällaisia valkoisia 

sakkoja tuottivat peittauskemikaalit yksi, kaksi, neljä, viisi ja kuusi. 
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Näyte 36956 

 

Kokonaisnäytemäärä oli 28,489 g, joten jokaista näytettä punnittiin noin 1g. 

Sokkokokeiden perusteella mikään peittauskemikaali ei liuottanut sakkanäytettä täysin. 

Visuaalisen havainnoinnin perusteella ei voida sanoa mikä peittauskemikaali liukenisi 

parhaiten. 

 

 

Näyte 37625 

 

Kokonaisnäytemäärä oli vain 3,933g, joten sille ei voitu suorittaa liuotuskokeita 

sokkokokeina. Sakkanäyte liuotettiin ainoastaan peittauskemikaaliin kolme. Sakalle 

suoritettiin myös nolla näyte, jota punnittiin noin 0,5g. Peittauskemikaaliin liuotettavia 

näytteitä punnittiin noin 1g. Sakka ei liuennut peittauskemikaaliin kolme. Lämmitys ei 

tehostanut liukenevuutta. Sakkaa kellui pinnalla, kun liuotuskokeet päättyivät. Sakkaa 

oli myös pullon pohjalla. 

 

 

Näyte 37626 

 

Kokonaisnäytemäärä oli 17,128g, joten jokaista näytettä punnittiin noin 0,5g. 

Sokkokokeiden perusteella mikään peittauskemikaali ei liuottanut sakkanäytettä täysin. 

Visuaalisen havainnoinnin perusteella ei voi sanoa mikä peittauskemikaali liukenisi 

parhaiten. Selkeästi kuitenkin jonkinlaista reaktiota aiheuttivat happopohjaiset 

peittauskemikaalit. 
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Näyte 37627 

 

Kokonaisnäytemäärä oli 43,072g, joten jokaista näytettä punnittiin noin 1g. 

Sokkokokeiden perusteella mikään peittauskemikaali ei liuottanut sakkanäytettä täysin. 

Parhaat tulokset antoivat peittauskemikaalit kaksi ja kuusi. Myös neljä ja viisi liuottivat 

jonkin verran sakkoja. Kaikissa tapauksissa lämmitys nopeutti liukenemisreaktioita. 

 

 

Näyte 37961 

 

Kokonaisnäytemäärä oli vain 2,401g, joten sille ei voitu suorittaa liuotuskokeita 

sokkokokeina. Sakkanäyte liuotettiin ainoastaan peittauskemikaaliin kuusi. 

Kummassakin liuotuskokeessa sakkanäytteet liukenivat osittain peittauskemikaaliin. 

Kummassakin tapauksessa erlenmeyer -pullon pohjalle jäi kuitenkin hyvin paljon 

sakkaa. Lämmitys ei värjännyt liuosta eriväriseksi verrattuna liuokseen, jota ei 

lämmitetty. Tästä havainnosta päätellen voidaan todeta, että lämmityksellä ei ole 

merkitystä liukenevuuden kannalta. 

 

 

Näyte 38041 

 

Kokonaisnäytemäärä oli vain 2,509g, joten sille ei voitu suorittaa liuotuskokeita 

sokkokokeina. Sakkanäyte liuotettiin ainoastaan peittauskemikaaliin kolme. Sakka ei 

liuennut ollenkaan pelkällä sekoittamisella vaan jäi liuoksen pinnalle kellumaan. Kun 

liuosta lämmitettiin, sakka alkoi liueta heti jonkin verran. Sen väri muuttui 

tummemmaksi ja osa siitä kokkaroitui pinnalle. 20 minuutin kuluttua lämmityksen 

aloittamisesta lämpötila nostettiin 57˚C:seen ja tämän seurauksena kokkareet katosivat 

ja sakka liukeni melkein kokonaan peittauskemikaaliin.  Liuoksen lämpötila laskettiin 
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takaisin noin 50˚C:seen ja annettiin sekoittua tässä lämpötilassa vielä noin tunti. Tämän 

jälkeen liuoksen lämpötila nostettiin niin korkeaksi, että sakka liukeni. Lämpötila oli 

tässä vaiheessa noin 65˚C:tta. Suurin osa sakasta liukeni, mutta hyvin pieni osa jäi 

kellumaan toisena faasina peittauskemikaaliliuoksen pinnalle. Jos tällaista sakkaa 

halutaan liuottaa peittauskemikaaliin kolme, täytyy liuos ehdottomasti lämmittää yli 

57˚C :seen. 

 

 

Näyte 38253 

 

Kokonaisnäytemäärä oli 19,427g, joten jokaista näytettä punnittiin noin 0,5g. 

Sokkokokeiden perusteella mikään peittauskemikaali ei liuottanut sakkaa kunnolla. 

Visuaalisesti havainnoimalla ei pystytä toteamaan mikä peittauskemikaali liuottaisi 

sakkaa parhaiten. Jokaisella peittauskemikaalilla oli lähestulkoon samanlainen reaktio 

sakkanäytteen kanssa. Mikään näyte ei liuennut. Sakkaa jäi pohjalle ja myös pinnalle 

kellumaan jokaisessa tapauksessa. 

 

 

Näyte 38461 

 

Kokonaisnäytemäärä oli vain 9,968g, joten sille ei voitu suorittaa liuotuskokeita 

sokkokokeina. Sakkanäytteet liuotettiin ainoastaan peittauskemikaaleihin yksi ja kolme. 

Näytteelle tehtiin myös nolla näyte. Parhaan liuotustuloksen sai aikaan 

peittauskemikaali yksi, kun sitä lämmitettiin. Peittauskemikaali yksi liuotti noin kaksi 

kertaa paremmin kuin peittauskemikaali kolme. Peittauskemikaali kolme liuotti 

huonosti eikä lämmitys juuri auttanut liukenevuuteen. Lämmityksellä saatiin ainoastaan 

nopeutettua liukenevuutta. Peittauskemikaali kolme saattaa liuottaa sakkaa enemmän 

jos sitä sekoittaisi ja lämmittäisi useita tunteja. 
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Liite 4: Liuotuskokeiden kuvat 

 

Näyte 20053 

 

Kuvioissa 3-14 vasemmalla puolella on esitetty koe 1 ja oikealla puolella koe 2. 

 

  
Kuvio 1: Sakkanäyte  Kuvio 2: Nollanäyte 

 

  
Kuvio 3: Peittauskemikaali 1 Kuvio 4: Peittauskemikaali 2 

 

  
Kuvio 5: Peittauskemikaali 3 Kuvio 6: Peittauskemikaali 4 

 



98(119) 

 

 

  
Kuvio 7: Peittauskemikaali 5 Kuvio 8: Peittauskemikaali 6 

 

  
Kuvio 9: Peittauskemikaali 7 Kuvio 10: Peittauskemikaali 8 

 

  
Kuvio 11: Peittauskemikaali 9 Kuvio 12: Peittauskemikaali 10 
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Kuvio 13: Peittauskemikaali 11 Kuvio 14: Peittauskemikaali 12 

 

 

Näyte 30184 

 

Kuvioissa 17-28 vasemmalla puolella on esitetty koe 1 ja oikealla puolella koe 2. 

 

  
Kuvio 15: Sakkanäyte  Kuvio 16: Nollanäyte 

 

  
Kuvio 17: Peittauskemikaali 1 Kuvio 18: Peittauskemikaali 2 
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Kuvio 19: Peittauskemikaali 3 Kuvio 20: Peittauskemikaali 4 

 

  
Kuvio 21: Peittauskemikaali 5 Kuvio 22: Peittauskemikaali 6 

 

  
Kuvio 23: Peittauskemikaali 7 Kuvio 24: Peittauskemikaali 8 
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Kuvio 25: Peittauskemikaali 9 Kuvio 26: Peittauskemikaali 10 

 

  
Kuvio 27: Peittauskemikaali 11 Kuvio 28: Peittauskemikaali 12 

 

 

Näyte 33883 

 

Kuviossa 46 peittauskemikaalien järjestys vasemmalta oikealle on seuraava: 9, 8 ja 7. 

 

  
Kuvio 29: Sakkanäyte  Kuvio 30: Nollanäyte 
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Kuvio 31: Peittauskemikaali 1, koe 1 Kuvio 32: Peittauskemikaali 1, koe 2 

 

  
Kuvio 33: Peittauskemikaali 2, koe 1 Kuvio 34: Peittauskemikaali 2, koe 2 

 

  
Kuvio 35: Peittauskemikaali 3, koe 1 Kuvio 36: Peittauskemikaali 3, koe 2 
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Kuvio 37: Peittauskemikaali 4, koe 1 Kuvio 38: peittauskemikaali 4, koe 2 

 

  
Kuvio 39: Peittauskemikaali 5, koe 1 Kuvio 40: Peittauskemikaali 5, koe 2 

 

  
Kuvio 41: Peittauskemikaali 6, koe 1 Kuvio 42: Peittauskemikaali 6, koe 2 
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Kuvio 43: Peittauskemikaali 7, koe 1 Kuvio 44: Peittauskemikaali 8, koe 1 

 

  
Kuvio 45: Peittauskemikaali 9, koe 1 Kuvio 46: Peittauskemikaalit 7-9, koe 2 

 

  
Kuvio 47: Peittauskemikaali 10, koe 1 Kuvio 48: Peittauskemikaali 10, koe 2 
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Kuvio 49: Peittauskemikaali 11, koe 1 Kuvio 50: Peittauskemikaali 11, koe 2 

 

  
Kuvio 51: Peittauskemikaali 12, koe 1 Kuvio 52: Peittauskemikaali 12, koe 2 

 

 

Näyte 34031 

 

Kuvioissa 55-66 vasemmalla puolella on esitetty koe 1 ja oikealla puolella koe 2. 

 

  
Kuvio 53: Sakkanäyte  Kuvio 54: Nollanäyte 
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Kuvio 55: Peittauskemikaali 1 Kuvio 56: Peittauskemikaali 2 

 

  
Kuvio 57: Peittauskemikaali 3 Kuvio 58: Peittauskemikaali 4 

 

  
Kuvio 59: Peittauskemikaali 5 Kuvio 60: Peittauskemikaali 6 
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Kuvio 61: Peittauskemikaali 7 Kuvio 62: Peittauskemikaali 8 

 

  
Kuvio 63: Peittauskemikaali 9 Kuvio 64: Peittauskemikaali 10 

 

  
Kuvio 65: Peittauskemikaali 11 Kuvio 66: Peittauskemikaali 12 
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Näyte 36956 

 

Kuvioissa 69-80 vasemmalla puolella on esitetty koe 1 ja oikealla puolella koe 2. 

 

  
Kuvio 67: Sakkanäyte  Kuvio 68: Nollanäyte 

 

  
Kuvio 69: Peittauskemikaali 1 Kuvio 70: Peittauskemikaali 2 

 

  
Kuvio 71: Peittauskemikaali 3 Kuvio 72: Peittauskemikaali 4 
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Kuvio 73: Peittauskemikaali 5 Kuvio 74: Peittauskemikaali 6 

 

  
Kuvio 75: Peittauskemikaali 7 Kuvio 76: Peittauskemikaali 8 

 

  
Kuvio 77: Peittauskemikaali 9 Kuvio 78: Peittauskemikaali 10 
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Kuvio 79: Peittauskemikaali 11 Kuvio 80: Peittauskemikaali 12 

 

 

Näyte 37625 

 

Kuviossa 82 keskellä on koe 1 ja oikealla koe 2. Vasemmalla puolella on nähtävissä 

nollanäyte. 

 

  
Kuvio 81: Sakkanäyte  Kuvio 82: Nollanäyte ja peittauskemikaali 3 
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Näyte 37626 

 

Kuvioissa 85-96 vasemmalla puolella on esitetty koe 1 ja oikealla puolella koe 2. 

 

  
Kuvio 83: Sakkanäyte  Kuvio 84: Nollanäyte 

 

  
Kuvio 85: Peittauskemikaali 1 Kuvio 86: Peittauskemikaali 2 

 

  
Kuvio 87: Peittauskemikaali 3 Kuvio 88: Peittauskemikaali 4 
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Kuvio 89: Peittauskemikaali 5 Kuvio 90: Peittauskemikaali 6 

 

  
Kuvio 91: Peittauskemikaali 7 Kuvio 92: Peittauskemikaali 8 

 

  
Kuvio 93: Peittauskemikaali 9 Kuvio 94: Peittauskemikaali 10 
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Kuvio 95: Peittauskemikaali 11 Kuvio 96: Peittauskemikaali 12 

 

 

Näyte 37627 

 

Kuvioissa 99-110 vasemmalla puolella on esitetty koe 1 ja oikealla puolella koe 2. 

 

  
Kuvio 97: Sakkanäyte  Kuvio 98: Nollanäyte 

 

  
Kuvio 99: Peittauskemikaali 1 Kuvio 100: Peittauskemikaali 
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Kuvio 101: Peittauskemikaali 3 Kuvio 102: Peittauskemikaali 4 

 

  
Kuvio 103: Peittauskemikaali 5 Kuvio 104: Peittauskemikaali 6 

 

  
Kuvio 105: Peittauskemikaali 7 Kuvio 106: Peittauskemikaali 8 
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Kuvio 107: Peittauskemikaali 9 Kuvio 108: Peittauskemikaali 10 

 

  
Kuvio 109: Peittauskemikaali 11 Kuvio 110: Peittauskemikaali 12 

 

 

Näyte 37961 

 

Kuviossa 112 vasemmalla puolella on esitetty koe 1 ja oikealla puolella koe 2. 

 

  
Kuvio 111: Sakkanäyte  Kuvio 112: Peittauskemikaali 6 
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Näyte 38041 

 

Kuviossa 114 vasemmalla puolella on esitetty koe 2 ja oikealla puolella koe 1. 

 

  
Kuvio 113: Sakkanäyte  Kuvio 114: Peittauskemikaali 3 

 

 

Näyte 38253 

 

Kuvioissa 116 keskellä on esitetty koe 1 ja oikealla koe 2. Vasemmalla puolella on 

nollanäyte. Kuvioissa 117-119 ja 122-128 vasemmalla puolella on esitetty koe 1 ja 

oikealla puolella koe 2. 

 

  
Kuvio 115: Sakkanäyte  Kuvio 116: Nollanäyte ja peittauskemikaali 1 
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Kuvio 117: Peittauskemikaali 2 Kuvio 118: Peittauskemikaali 3 

 

  
Kuvio 119: Peittauskemikaali 4 Kuvio 120: Peittauskemikaali 5, koe 1 

 

  
Kuvio 121: Peittauskemikaali 5, koe 1 Kuvio 122: Peittauskemikaali 6 
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Kuvio 123: Peittauskemikaali 7 Kuvio 124: Peittauskemikaali 8 

 

  
Kuvio 125: Peittauskemikaali 9 Kuvio 126: Peittauskemikaali 10 

 

  
Kuvio 127: Peittauskemikaali 11 Kuvio 128: Peittauskemikaali 12 
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Näyte 38461 

 

Kuvioissa 131-132 vasemmalla puolella on esitetty koe 1 ja oikealla puolella koe 2. 

 

  
Kuvio 129: Sakkanäyte  Kuvio 130: Nollanäyte 

 

  
Kuvio 131: Peittauskemikaali 1 Kuvio 132: Peittauskemikaali 3 

 


