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TIIVISTELMÄ 
 
 

 Kumiteollisuudessa vapautuu luonnonkumin mastisoinnin eli pehmentämisen sekä 
muiden sekoitusvaiheiden yhteydessä pahanhajuisia yhdisteitä, jotka aiheuttavat 
merkittävää hajuhaittaa ympäristöön. Hajunpoistoa vaikeuttaa se, että 
sekoituskoneilta tulevat poistokaasut sisältävät hyvin monia kemialliselta 
luonteeltaan erilaisia haisevia yhdisteitä. 

 
Vuonna 2002 testattiin happopesuria Nokian Renkaat Oy:llä hajuyhdisteiden 
poistossa, mutta tällä menetelmällä ei saatu hajuongelmaa ratkaistuksi. Tämän työn 
tarkoituksena oli selvittää, voidaanko emäspesurilla vähentää haisevien yhdisteiden 
määrää poistoilmassa. Kokeilu perustui siihen, että poistokaasut sisältävät 
happamia yhdisteitä, kuten aldehydejä ja fenoleja, jotka voidaan neutraloida 
emäksen avulla.  

 
 Menetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta, emäspesurin testiajoja sekä 

hajumittauksia. Mittaukset ja näytteiden otot suoritettiin ilmakanavista ennen 
pesuria sekä pesurin jälkeen käyttämällä pesurissa pesunesteenä emäksistä 
pesuliuosta sekä vertailun vuoksi käyttämällä pesuliuoksena vettä. 
Jatkuvatoimisella FID-analysaattorilla määritettiin hiilivetypitoisuus mastisoinnin 
aikana ja aktiivihiiliputkiin kerätyistä näytteistä tehtiin kaasukromatografinen 
analyysi. Lisäksi hajupaneelin avulla määritettiin hajun intensiteetti pusseihin 
kerätyistä ilmanäytteistä. 

 
Tulosten analysoinnin jälkeen tultiin siihen tulokseen, ettei emäspesu vähennä 
hajua toivotulla tavalla, vaan samaan tulokseen päästään pelkällä vesipesulla. Haju 
muuttui hieman erilaiseksi emäspesurin jälkeen. On mahdollista, että jotkut 
happamat yhdisteet ovat vähentyneet. Hajun intensiteetti pysyi kuitenkin yhtä 
voimakkaana. 

 
 Näiden testien jälkeen voidaan sulkea pois se mahdollisuus, että emäspesulla 

voitaisiin ratkaista kumin mastisoinnista aiheutuva hajuongelma. Tästä eteenpäin 
tulee pohtia ja kokeilla muita mahdollisia ratkaisuja hajun vähentämiseksi. Työssä 
on käyty läpi lyhyesti muut hajunpoistomenetelmät ja arvioitu niiden soveltuvuutta 
Nokian Renkaiden hajuongelman poistoon. 
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ABSTRACT 
 
 

The exit gas of the rubber mixing machine consists of many different kinds of 
compounds which causes a harmfull odour to environment. Especially the 
mastication of the natural rubber causes strong odour which is considered a 
significant problem in Nokian Tyres Ltd. 
 
In the year 2002 there was tried to solve the odour problem by acid scrubber. 
The purpose of this thesis was to define if it is possible to reduce odour by sodium 
hydroxide scrubber. There are acid compounds for example aldehydes and phenols 
in exit gas which can be neutralized by alkaline solution. 
 
The methods used were literature study, hydrocarbon measurement by FID-
analyzer, gas chromatographic analysis and odour test. 
 
These experiments showed that it was not possible to reduce odour by alkaline 
scrubber. There have been shortly gone through other odour control methods in this 
thesis and estimated their usability to solve the odour problem. 
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1 JOHDANTO 
 

Kumiteollisuudessa syntyy kumin mastisoinnin eli luonnonkumin pehmittämisen 

sekä muiden sekoitusvaiheiden yhteydessä hajupäästöjä. Haju on yksi Nokian 

Renkaiden merkittävimmistä ympäristönäkökohdista ja tämän työn tekeminen 

lähtee yrityksen tarpeesta näiden alkuvalmistuksessa syntyvien hajupäästöjen 

vähentämiseen. 

 

Tavoitteena oli selvittää, voidaanko emäspesurilla vähentää hajua aiheuttavia 

yhdisteitä sekoituskoneiden poistoilmasta. Aiemmin alkuvalmistuksen hajupäästöjä 

oli pyritty vähentämään happopesurilla, mutta tällä menetelmällä ei saatu aikaan 

parannusta hajupäästöjen suhteen, vaan samaan tulokseen päästiin pelkällä 

vesipesulla.   

 

Työn aihe oli haastava ja mielenkiintoinen ja liittyi luontevasti koulutukseeni, sillä 

työn tekemisessä oli mahdollista hyödyntää sekä kemian- että ympäristötekniikan 

osaamista. Työn tavoitteet olivat teoriaan perehtyminen, hajutestauksen valmistelu 

ja valvonta sekä tulosten analysointi ja parannusehdotusten teko. Toivon, että työ 

tuo apua Nokian Renkaiden hajuongelman ratkaisemiseen. 

 

2 YRITYSKUVAUS   
 

Nokian Renkaat Oyj on vuonna 1988 perustettu yhtiö, joka listautui Helsingin 

Arvopaperipörssiin vuonna 1995. Yhtiön juuret ulottuvat kuitenkin jo vuoteen 

1898, jolloin sai alkunsa Suomen Gummitehdas Oy. Yhtiö aloitti 

henkilöautorenkaiden valmistuksen vuonna 1932 ja tunnetuin tuote Nokian 

Hakkapeliitta -rengas tuli tuotantoon vuonna 1936. /14/ 

 

Nokian Renkaat on Pohjoismaiden suurin rengasvalmistaja sekä toimialan 

kannattavampia yrityksiä maailmassa. Yhtiö kehittää ja valmistaa henkilöautojen 

kesä- ja talvirenkaita sekä raskaiden koneiden erikoisrenkaita. Yhtiö on myös 

Pohjoismaiden suurin pinnoitusmateriaalien valmistaja, ja lisäksi se omistaa 
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Pohjoismaiden suurimman rengasketju Vianorin, johon kuuluu 190 myyntipistettä 

Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Venäjällä. /14/ 

 

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 602,2 miljoonaa euroa ja 

henkilöstön määrä vuoden lopussa 2757. Tuotekehitys, hallinto, markkinointi sekä 

valtaosa tuotannosta ovat sijoittuneet Nokian tehtaalle, joka näkyy kuvassa 1.  

Nokian Renkaiden toinen päätuotantolaitos käynnisti toimintansa Venäjällä kesällä 

2005. /14/ 

 

 
Kuva 1. Nokian tuotantolaitos /14/ 

 

3 KUMISEKOITUKSEN KOMPONENTIT 
 

3.1 Yleistä 
 

Kumisekoitus koostuu useista eri komponenteista, joista tärkeimpiä ovat 

elastomeeri eli kumi, täyteaineet, pehmittimet, lisäaineet sekä vulkanointiaineet. 

Aineiden prosentuaaliset osuudet kumisekoituksessa ilmenevät kuvasta 2. 

Elastomeeri on kumisekoituksen tärkein komponentti, joka antaa sekoitukselle sen 

luonteenomaiset fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. Lisäaineilla pyritään 

vaikuttamaan sekoituksen prosessointiominaisuuksiin, lopputuotteen 

ominaisuuksiin sekä alentamaan hintaa. /11/ 
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 Kuva 2. Renkaan kumisekoituksen komponentit /13/ 

 

3.2 Kumilaadut 
 

3.2.1 Luonnonkumi 
 

Luonnonkumia saadaan kumipuusta (Hevea brasiliensis) luonnonlateksina, joka on 

polyisopreenin ja veden emulsio. Luonnonkumi on yleiskumi, jolla on korkea 

kimmoisuus, alhainen lämmönkehitys dynaamisessa rasituksessa, hyvä raakalujuus 

ja -tarttuvuus sekä hyvä kulutuskestävyys. Sään- ja otsoninkestävyys 

luonnonkumilla on kuitenkin huono. /11/  

 

Kumipuita kasvaa muun muassa Malesiassa, Indonesiassa, Thaimaassa, Nigeriassa, 

Liberiassa ja Brasiliassa /10, s. 4/. Luonnonkumia kerätään päiväntasaaja-alueilla 

tekemällä kumipuuhun viilto ja asettamalla sen alle kuppeja, joihin tihkuu lateksia. 

Lateksiin lisätään ammoniakkia säilöntäaineeksi. /17, s. 1/ 

 

Kumimaidon jatkokäsittelynä tapahtuu lateksin koagulointi sekä kuivaus. 

Koagulointi tapahtuu muurahais- tai etikkahapolla, jonka jälkeen kiinteään 

olomuotoon muuttunut kumi levytetään tai granuloidaan sekä kuivataan. Yleisesti 

käytetty kuivaustapa on kumilevyjen kuivatus palavan puun savussa. Savussa 

olevat yhdisteet suojaavat kumia hapettumiselta ja homeilta. Luonnonkumi sisältää 

muutaman prosentin muun muassa hartseja, valkuaisaineita ja sokereita, mitkä 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 10 (57) 
Kemiantekniikan koulutusohjelma 
Riikka Innanmaa 

voivat toimia heikkoina antioksidantteina ja kiihdyttiminä. Kumin savustus 

parantaa valkuaisaineiden säilyvyyttä. /17, s.1/ 

 

Luonnonkumi on ainoa kumilaatu, joka on mastisoitava sekoituskoneessa ennen 

prosessointia. Mastisointi tarkoittaa kumin viskositeetin alentamista pilkkomalla 

polymeeriketjuja joko mekaanisesti tai kemiallisesti. Kemiallisesti mastisointia 

voidaan edistää peptisointiaineella, joka saa aikaan ketjujen pilkkoutumista. 

Viskositeetin alentaminen saa kumin pehmeämmäksi ja helpottaa työstämistä. 

Mastisointi vaikuttaa myös lopullisen tuotteen fysikaalisiin ominaisuuksiin. /11/ 

 

3.2.2 Synteettiset kumit 
 

Isopreenikumi eli IR on synteettinen vastine luonnonkumille. Se on puhtaampaa, 

vaaleampaa ja tasalaatuisempaa kuin luonnonkumi. Sillä on muutoin lähes samat 

ominaisuudet kuin luonnonkumilla, mutta sen lujuus on heikompi. /11/ 

 

Styreenibutadieenikumi eli SBR on styreenin ja butadieenin yhdistelmäpolymeeri. 

Sitä käytetään korvaamaan luonnonkumia joko kokonaan tai siihen sekoitettuna. 

SBR-sekoitukset vaativat vahvistavien täyteaineiden käyttöä. SBR:llä on hyvä 

kulumis- ja vanhenemiskestävyys, mutta pakkasenkestävyys on huonompi kuin 

luonnonkumilla. /11/ 

 

Butadieenikumia eli BR:ää käytetään seoksissa muiden yleiskumien kanssa. Sillä 

on hyvä sään-, lämmön- ja pakkasenkestävyys, kyky sisällyttää itseensä suuria 

öljy- ja nokimääriä sekä hyvä dynaamisen rasituksen kesto. Butadieenikumilla on 

erinomainen kimmoisuus, joka tekee siitä vaikean työstää. Sitä käytetään muun 

muassa autonrenkaiden sivupinnoissa lisäämään taivutuksenkestoa. /11/ 

 

Butyylikumi eli IIR ei sekoitu muiden kumilaatujen kanssa. Sillä on erittäin 

alhainen kaasunläpäisevyys, jonka vuoksi sitä käytetään sisärenkaissa ja 

vulkanoimismuottien paistotyynyissä. Sillä on myös hyvä sään-, otsonin- ja 

lämmönkestävyys. /11/ 
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3.3 Muut sekoituksen komponentit 
 

Täyteaineet jaetaan lujittaviin eli aktiivisiin aineisiin sekä inaktiivisiin aineisiin. 

Aktiivisilla täyteaineilla pyritään vaikuttamaan sekoituksen lujuuteen ja 

parantamaan muokattavuutta. Inaktiivisia täyteaineita käytetään lähinnä hinnan 

alentamisen vuoksi. Aktiivisia täyteaineita ovat karkea noki, silica, kaoliini, 

jauhettu liitu ja talkki. Täyteaineen keskimääräisen hiukkaskoon tulee olla alle  

1 mikrometriä, jotta sillä olisi kumia vahvistavia vaikutuksia. Noki antaa 

lujittamisen lisäksi suojan UV-säteilyä vastaan sekä säätelee kumin ominaisuuksia 

kuten kovuutta. /11/ 

 

Pehmentimet ovat erilaisia mineraaliöljyjä. Niiden tarkoituksena on parantaa 

työstettävyyttä ja dispergoitumista eli saada täyteaineet jakautumaan tasaisesti 

kumimatriisiin. Ne myös alentavat viskositeettia ja parantavat tarttuvuutta. /11/ 

 

Vulkanoimisaineina käytetään esimerkiksi rikkiä. Vulkanoimisaine muodostaa 

vulkanoinnin aikana sidoksia polymeeriketjujen välille, jolloin kumin ominaisuudet 

muuttuvat lämmön ja vulkanoimisaineen vaikutuksesta. Kumi muuttuu 

vulkanoinnissa plastisesta elastiseksi. Kiihdyttimillä säädellään vulkanoitumis- 

reaktion käynnistymistä, vulkanoitumisaikaa ja -lämpötilaa. Hidastimien 

lisäyksellä puolestaan estetään vulkanoitumisen käynnistyminen renkaan 

valmistusprosessin aikana, sillä vulkanoitunutta kumia ei voida enää palauttaa 

plastisoituun muotoon tuotantoprosessissa. /11/ 

 

Lisäksi sekoituksiin lisätään erilaisia apuaineita, kuten suoja-aineita, hartseja ja 

peptisaattoreita. Suoja-aineet suojaavat rengasta hapen, otsonin ja UV-säteilyn 

vaikutukselta. Erilaiset hartsit kuten fenoli- ja kumaronihartsi parantavat 

sekoituksen tarttuvuutta ja vaikuttavat lopputuotteen kovuuteen. Peptisointiaineita 

käytetään luonnonkumin mastisoinnin yhteydessä. Ne pilkkovat kumin pitkiä 

molekyyliketjuja parantaen sekoituksen prosessoitavuutta. /11/ 
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4 SEKOITTAMINEN 
 

4.1 Perusteita 
 

Sekoittaminen on ensimmäinen vaihe kumituotteiden valmistuksessa. Siinä 

yhdistetään kumipolymeeriin täyteaineet, pehmittimet ja muut pienkemikaalit. 

Laadukkaan sekoituksen valmistaminen on perusedellytys kaikelle muulle 

kumitehtaassa tapahtuvalle toiminnalle. Sekoittaminen vaatii myös suuria 

investointeja ja kuluttaa paljon energiaa ja näin ollen sekoitusosaston toiminnalla 

on suuri merkitys koko kumitehtaan kilpailukyvyn kannalta. /19, s. 6/ 

 

Kumin sekoitusprosessissa pyritään saamaan kaikki raaka-aineet mahdollisimman 

hyvin sekaisin keskenään. Vaikeinta on saada täyteaineet, kuten noki tai silica, 

sekoittumaan tasaisesti niiden suuren määrän sekä ominaispinta-alan vuoksi. 

 /17, s. 25/ 

 

Toinen kumin sekoittamisen päätarkoituksista on oikean viskositeetin 

aikaansaaminen kumimassalle. Tätä kutsutaan mastisoinniksi. Luonnonkumilla on 

korkea molekyylipaino ja näin ollen suuri viskositeetti. Mastisoinnissa pilkotaan 

molekyyliketjuja, jolloin myös viskositeetti alenee. Mastisointimekanismeja on 

kolme: mekaaninen, kemiallinen ja terminen. Mekaanisessa mastisoinnissa kumia 

pehmennetään sekoituskoneen roottoreiden avulla. Kemiallinen ja terminen 

mastisointi taas vaativat korkeita lämpötiloja. Mastisointi edellyttää 

peptisointiaineen ja hapen läsnäoloa, jotta katkenneet molekyyliketjut eivät liity 

uudelleen toisiinsa. Toisinaan mastisoinnin yhteydessä voidaan sekoittaa myös osa 

täyteaineesta ja tällöin sitä kutsutaan nokimastisoinniksi. /10, s. 27/    

 

Kumin sekoittamisen yhteydessä on seurattava kaiken aikaa lämpötilan kehitystä. 

Liian korkea lämpötila on haitaksi polymeereille, ja koko kumisekoitus voi olla 

palovaarassa varsinkin, jos happea on läsnä. Myös vulkanointiaineet reagoivat 

lämpötilan nousuun, ja kumi saattaa vulkanoitua ennen aikojaan, mikäli lämpötila 

on liian korkea. /17, s. 25/   
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Kumin sekoittaminen tapahtuu useammassa vaiheessa. Luonnonkumi on aina ensin 

mastisoitava eli pehmitettävä. Perussekoitusvaiheessa kumiin lisätään kaikki 

tarvittavat lisä- ja täyteaineet paitsi vulkanointiin vaikuttavat aineet. Sekoittaminen 

tapahtuu 3-8 minuutissa 140 – 180 °C:ssa lämpötilan noustessa. Rikitysvaiheessa 

perussekoitukseen lisätään vulkanointiaineet. Rikityksessä lämpötila pidetään 

huomattavasti alhaisempana, noin 90 – 120 °C:ssa, kuin perussekoitusvaiheessa. 

Tällä tavoin estetään vulkanoitumisen alkaminen jo sekoitusvaiheessa, minkä 

korkeampi lämpötila aiheuttaisi. Myös sekoitusaika on rikityksessä lyhyt, noin 2 

minuuttia. /11/ 

 

Jokaisessa vaiheessa kumisekoituksesta otetaan näytteet, jotka toimitetaan 

sekoitusvalvomoon. Perussekoituksista tutkitaan kumin viskositeetti. 

Rikityssekoituksista tutkitaan sekä viskositeettia että vulkanoitumisastetta. 

Jokaisella sekoituksen parametrilla on raja-arvonsa, joiden välissä mittaustulosten 

tulee pysyä. Vasta kun valvomo on antanut hyväksynnän, voi sekoitukset ottaa 

käyttöön. /11/ 

 

4.2 Sekoituslaitteet 

4.2.1 Sekoitusvalssi 

 
Sekoitusvalssissa on kaksi laakeroitua sileää telaa, jotka pyörivät toisiaan vastaan. 

Teloilla on usein erilaiset pyörimisnopeudet, jolloin sekoitus tehostuu. Telat on 

myös varustettu lämmitys- ja jäähdytysmahdollisuudella. Sekoittamisen alussa 

elastomeeri syötetään telojen väliin ja sen pehmentymisen jälkeen alkaa muiden 

komponenttien syöttö. Sekoittamista tehostetaan ”puukkotyöliikkeillä”. Nykyään 

valsseja käytetään vähän, sillä niillä on pieni kapasiteetti sekä pitkä sekoitusaika 

verrattuna seuraavassa luvussa 4.2.2 esiteltyyn sisäsekoittimeen. /19, s. 9/ 

 

Valsseja käytetään koville, tarttuville ja värillisille sekoituksille. Valsseja käytetään 

myös sekoituskoneiden perässä, joilla sekoituskoneelta tuleva kumi ajetaan 

levymäiseksi. Tämä näkyy kuvassa 3. /19, s. 9/ 
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Kuva 3. Valssi sekoituskoneen perässä 

 

4.2.2 Sisäsekoitin 
 

 Sisäsekoittaja on rakenteeltaan suljettu kammio, jossa kaksi muotoiltua roottoria 

pyörii toisiaan vastaan. Roottorien liike saa aikaan sekoitustapahtuman. 

Kammiosekoitin täytetään syöttösuppilon kautta mäntä ylhäällä. Täyttö alkaa 

elastomeerin syötöstä ja lyhyen pehmitysajan jälkeen lisätään muut ainesosat. 

Aineiden lisäys tapahtuu joko automaattisesti tai osittain manuaalisesti. 

Paineilmatoiminen mäntä painuu alas ja aikaansaa tarvittavan puristuspaineen 

aineisiin. Sisäsekoittimen rakenne käy ilmi kuvasta 4. /19, s. 10–11/ 

 

Tyypillisesti sisäsekoittimilla sekoittaminen suoritetaan kahdessa ja silica-

sekoituksilla jopa kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa sekoitetaan 

elastomeeri, täyteaineet, öljyt ja muut kemikaalit rikkiä ja kiihdyttimiä lukuun 

ottamatta. Tämän jälkeen sekoitus pudotetaan eli poistetaan koneesta ja 

jäähdytetään. Vulkanointikemikaalit lisätään toisessa sekoitusvaiheessa. Näin 

vältetään vulkanoinnin alkaminen jo sekoitusvaiheessa. /19/ 
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 Kuva 4. Sekoituskoneen rakenne /17, s. 26/ 

 

Sisäsekoittajat ovat nopeita, tehokkaita ja tietokoneohjattuja. Kuvassa 5 on näyttö 

sekoituskoneen ohjaamosta. Sisäsekoittajien kohdalla sekoitusten tekijän vaikutus 

lopputulokseen on myös vähäisempi kuin sekoitusvalssien kohdalla eli saadaan 

tasalaatuisempia sekoituksia. Sisäsekoitin on myös ympäristöystävällisempi ja 

työhygieenisempi vaihtoehto, sillä suuri osa nokipölystä jää sekoituskoneen sisään, 

kun taas sekoitusvalssin tapauksessa kaikki kiintoainehiukkaset pääsevät ilmaan. 

Sisäsekoittimet vaativat kuitenkin paljon energiaa, sillä niissä on suuret 

sähkömoottorit. Tehontarve 190 kg:n sekoituksilla on noin 800–1500 kW ja 

suuremmilla 450 kg:n sekoituksilla jopa 2-3 MW. /19/ 
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Kuva 5. Sekoituskoneet ovat tietokoneohjattuja 

 

4.2.3 Apu- ja oheislaitteet  
  

 Sekoituskoneiden lisäksi sekoitusprosessissa tarvitaan muitakin laitteita, kuten 

punnitus- ja annostelulaitteita, vastaanottolaitteita sekä jäähdytyslaitteita. 

Elastomeerit voidaan paloitella ja punnita erillisellä vaa´alla, ja hihnakuljetin 

kuljettaa ne tämän jälkeen sekoituskoneeseen. Luonnonkumipaaleja 

kuljetushihnalla näkyy kuvissa 6 ja 7. /19, s. 12–13/ 

 

  
 Kuva 6. Luonnonkumipaaleja 

  



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 17 (57) 
Kemiantekniikan koulutusohjelma 
Riikka Innanmaa 

  
 Kuva 7. Luonnonkumipaaleja matkalla sekoituskoneeseen 

 

Noet, öljyt ja eniten käytetyt pienkemikaalit varastoidaan yleensä siiloissa, joista ne 

annostellaan automaattisesti vaakojen kautta sekoittimeen. Vähemmän käytetyt 

kemikaalit sitä vastoin annostellaan sopivasta materiaalista valmistettuihin 

muovipusseihin ja heitetään sellaisinaan sekoituksen joukkoon. /19, s. 12–13/ 

 

Koneesta pudottamisen eli poistamisen jälkeen sekoitus on suurina ”möykkyinä” 

niin sanotun alakoneen sisällä, josta ne ajetaan valsseilla levymäiseen muotoon. 

Levyksi ajon jälkeen kumi ajetaan yleensä saippuointiliuoksen läpi jäähdytys- 

laitteeseen. Kaikki vaiheet läpikäynyttä kumilevyä näkyy kuvassa 8. /19, s. 12–13/ 

 

 
 Kuva 8. Kumilevyä valmiina työstettäväksi 
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Luonnonkumin mastisoinnin yhteydessä sekoituskoneeseen ei lisätä muita aineita 

mahdollista peptisointiainetta lukuun ottamatta. 

 

4.3 Sekoitukseen vaikuttavat tekijät 
 

Sekoitukseen vaikuttaa muun muassa sekoituskoneen täyttöaste, roottoreiden 

pyörimisnopeus ja männän paine. Täyttöasteen valinta on erittäin tärkeä dispersion 

kannalta. Liian suuri täyttöaste saa aikaan sen, että osa aineista jää 

sekoituskoneen ”kurkkuun” eikä joudu roottorien aikaansaamien voimien 

vaikutuksen piiriin. Jos taas täyttöaste on liian alhainen, mäntä ei aiheuta riittävää 

painetta kammioon, jolloin tarvitaan pitempi sekoitusaika. Ihanteellinen täyttöaste 

etsitään kokeellisesti ja siihen vaikuttaa polymeeri- ja täyteainetyyppi, 

sekoituskoneen kuluneisuus ynnä muut tekijät. Yleensä täyttöaste vaihtelee 55 - 75 

%:n välillä. Rikityksessä käytetään usein pienempää täyttöastetta kuin 

perussekoituksissa lämmönnousun hillitsemiseksi. /19, s. 14–16/ 

 

On mahdollista, että männän paineen lisääminen pienentää vaadittavaa 

sekoitusaikaa. Paineen lisäämisen hyöty riippuu kuitenkin sekoituksen laadusta. 

Riittävä männän paine on tärkeää erityisesti sekoituksen alkuvaiheessa. Tietyn 

sekoitus- ja konekohtaisen rajapaineen jälkeen paineen lisäämisellä ei saavuteta 

enää lisähyötyä. Roottorien pyörimisnopeuden lisääminen parantaa dispersiota 

mutta myös tehontarve lisääntyy suorassa suhteessa pyörimisnopeuden kasvuun ja 

sekoitus myös lämpenee nopeammin. /19, s. 14–16/ 

 

Sekoituskoneen tehontarve riippuu sekoituksen koostumuksesta. Tehontarve 

lisääntyy luonnollisesti sekoituksen viskositeetin kasvaessa sekä käytettäessä 

korkeampaa männän painetta. Yleensä sekoitukseen kulutettu teho, moottorin ja 

vaihteiston häviöitä huomioimatta, muuttuu sekoituksessa kehittyväksi lämmöksi. 

Näin ollen lämpötilan nousunopeus on verrannollinen tehonkulutukseen ja siihen, 

miten tehokkaasti lämpöä voidaan siirtää jäähdytysveteen. /19, s. 14–16/ 
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4.4 Sekoituskriteerit 
 

Kun sekoitus on valmis, se poistetaan koneesta. Tätä kutsutaan pudottamiseksi. Sitä, 

milloin sekoitus on valmis, ei ole kuitenkaan mahdollista määrittää visuaalisesti 

eikä mittausten avulla. Näin ollen pudotusajankohta määritetään kokemukseen 

perustuvilla kriteereillä. Pudotuskriteereinä voidaan käyttää sekoitusaikaa ja 

lämpötilaa, eli sekoitus pudotetaan tietyn kokeellisen ajan perusteella tai sitten, kun 

se on saavuttanut tietyn lämpötilan. /19, s. 16/ 

 

Pudotuskriteereinä voidaan käyttää myös energiaa tai lämpöhistoriaa. Tällöin 

sekoituskone tyhjennetään, kun sekoittamiseen on käytetty tietty määrä energiaa tai 

kun sekoittamisen yhteydessä on syntynyt tietty lämpömäärä. Lämpömäärän 

mittaus tapahtuu integroimalla lämpötilannousukäyrä ajan suhteen. /19, s. 16/ 

 

Lisäksi pudotusajan arvioimisessa voidaan käyttää koneenhoitajan ammattitaitoon 

perustuvia subjektiivisia menetelmiä, jolloin tarkastellaan koneen ääntä, männän 

liikettä tai koneen värähtelyä. Kaikki pudotuskriteerit antavat yleensä toistettavia 

tuloksia, mikäli olosuhteet pysyvät vakioina. Mikäli elastomeerin viskositeetti tai 

jäähdytysveden lämpötila vaihtelee esimerkiksi vuodenajan mukaan, johtavat 

pudotuskriteerit erilaiseen tulokseen. Tällöin sekoituskriteereille tulisi laatia 

korjauskertoimia muuttuneiden olosuhteiden varalle. /19, s. 16/ 

 

4.5 Sekoitushäiriöt 
 

Tyypillisiä sekoitushäiriöitä aiheuttaa se, jos sekoituksessa esiintyy vulkanoituja 

kokkareita. Tämä voi johtua kiihdyttäjien huonosta dispersiosta, jolloin 

paikallisesti joissain kohdissa esiintyy suuria kiihdyttäjäkonsentraatioita. Myös 

sekoituskoneen mahdolliset epäpuhtaudet eli jäämät aiemmista sekoituksista voivat 

vulkanoitua tuoreen sekoituksen joukossa. Kokkareita voi aiheuttaa 

lisäksi ”kierrätyskumin” eli ahvallin käyttö sekoituksessa. /19, s. 17/ 
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Sekoitus voi myös vulkanoitua tavanomaista nopeammin tai sillä voi olla lyhyt 

työstöaika. Näitä häiriöitä voivat aiheuttaa kiihdyttäjien liian suuri määrä, väärän 

kiihdyttäjän käyttö tai sekoituksen liian korkea lämpötila rikityksessä. /19, s. 17/ 

 

Sekoitushäiriöiden syyn löytäminen ei ole usein kovin helppoa ja usein häiriö ehtii 

hävitä ennen kuin syy siihen on löydetty. Syitä etsittäessä kirjataan ylös kaikki 

mahdolliset tekijät, jotka saattavat olla syynä häiriöön ja tämän jälkeen yksi 

kerrallaan tarkastetaan kaikki tekijät, kunnes syy löytyy. Pääpainon tulisi kuitenkin 

olla ennaltaehkäisevässä toiminnassa. /19, s. 17/ 

                                                                                               

5 HAJUPÄÄSTÖJEN TEORIA 
 

5.1 Hajujen määrityksen lähtökohdat 
 

Haju koetaan erittäin merkittäväksi ympäristöhaitaksi, vaikka se ei yleensä aiheuta 

suoranaista vaaraa. Hajun merkittävin vaikutus onkin viihtyisyyden vähentäminen. 

Suomessa ympäristöön hajua päästävien teollisuuslaitosten aiheuttamaa hajuhaittaa 

arvioidaan tapauskohtaisesti, eikä yhdenmukaista käytäntöä tai arviointiperustetta 

hajujen suhteen ole käytössä. Hajuun voidaan kuitenkin puuttua lainsäädännön 

avulla, mikäli se koetaan selvästi häiritseväksi tai terveydelle vaaralliseksi. 

Hajupäästön vaikutus yksilöön ilmenee kuvasta 9. /1, s. 9–10/ 

 
Kuva 9. Hajupäästöstä aiheutuva hajuhaitta /1/ 
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Ilmansuojelulaissa kielletään sellainen toiminta, josta aiheutuu ilman pilaamista. 

Rakennuslaki taas vaatii, että asemakaava on laadittava siten, että se täyttää 

viihtyisyyden ja terveellisyyden vaatimukset. Naapurussuhdelaissa kielletään 

sellainen toiminta, josta aiheutuu lähistöllä asuville kohtuutonta pysyvää rasitusta 

esim. löyhkän, kaasujen tai höyryjen vuoksi. Naapuruussuhdelaki on sisällytetty 

ympäristölupamenettelylakiin. Laki ei kuitenkaan varsinaisesti kiellä 

hajuyhdisteiden päästämistä ilmaan. Ainoastaan Hollannissa, Tanskassa ja 

Saksassa on esitetty ohjearvoja ja suosituksia hajupäästöille. /1, s. 41, 74/ 

 

5.2 Hajun määritysmenetelmät 
 

Ulkoilmassa esiintyvien epäpuhtauksien pitoisuus voidaan määrittää 

olfaktometrisesti ihmisen hajuaistin avulla. Olfaktometri on laite, jonka pääosat 

ovat kaasunlaimennusyksikkö ja portti, jonka kautta näyte virtaa analysoitavaksi. 

Olfaktometrisissa määrityksissä hajua analysoi hajupaneeli, jonka jäseniksi 

suositellaan valittavaksi vähintään 8-10 aistitoiminnaltaan normaalia ihmistä, jotka 

on opastettu ja motivoitu kyseiseen tehtävään. /9, s. 21/  

 

Ihmisen nenä on tällä hetkellä paras määritysmenetelmä, sillä haju on hyvin 

subjektiivinen käsite. Hajun voimakkuuden kokeminen kuitenkin vaihtelee ihmisen 

mukaan, jolloin yliherkkien ihmisten kokemat tai selvästi virheelliset tulokset on 

jätettävä huomioimatta tuloksia tarkasteltaessa. /1, s. 11/ 

 

Tunnetuille yhdisteillä pitoisuus ilmaistaan joko tilavuusyksikköä kohti (mg/m3) tai 

tilavuussuhteena (ppm tai ppb). Haisevan ilman kohdalla edellä mainitut 

määritystavat soveltuvat kuitenkin harvoin käytettäviksi, sillä haiseva ilma sisältää 

usein hyvin monia epäpuhtauksia, joiden pitoisuudet saattavat olla hyvin pieniä ja 

vaikeasti määritettäviä. /1, s. 11/ 

 

Aineiden pitoisuudesta ei myöskään voi suoraan päätellä hajun voimakkuutta, sillä 

eri aineilla on erilaiset hajukynnykset. Jotkin aineet haisevat voimakkaasti jo hyvin 

pieninä pitoisuuksina ja jotkut taas eivät haise suurinakaan pitoisuuksina. 

Hajupitoisuuden mittana käytetäänkin tällöin hajuyksikköä kuutiometrissä ilmaa 
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(h.y./m3), joka kertoo, kuinka monta kertaa haiseva ilma on laimennettava, jotta se 

tulisi hajuttomaksi. /1, s. 11/ 

 

Hajupitoisuudesta ei suoraan saada selville, kuinka voimakkaana haju koetaan 

pitoisuuksissa, jotka ovat hajukynnystä isompia. Kahden eri hajulähteen päästöt 

eivät välttämättä haise yhtä voimakkaasti, vaikka niillä olisi sama hajupitoisuus. 

Päästön laimeneminen ja hajun voimakkuus vaihtelee yhdisteen mukaan.  

/1, s. 36, 72/ 

 

Hajuhaitan selvittämiseksi voidaan järjestää myös asukaspaneelitutkimus. Sen 

periaatteena on, että joukko valittuja ihmisiä kirjaa ylös omassa asuinympäristös- 

sään kokemiaan hajuhaittoja. Tutkimus kestää pitkään, yleensä 4-12 kuukautta. 

Havainnot käsitellään tilastollisesti ja näin saadaan selville hajun esiintymistiheys 

sekä hajuhaitan suuruus. Asukaspaneelin avulla voidaan selvittää 

teollisuuslaitoksen vaikutus ympäristönsä ilmanlaatuun. /1, s. 14/ 

 

Hajun vaikutuksia ympäristöön voidaan arvioida myös hajuyhdisteiden 

leviämismallin avulla. Hajumallisovelluksissa selvitetään päästöjen leviämiseen ja 

hajupitoisuuden muodostumiseen vaikuttavat meteorologiset tekijät, maaston 

korkeuserot, rakennukset sekä leviämisympäristön laatu, kuten kasvillisuus, 

vesistöt ja asutus. Mallisovellukset tehdään tietokoneella. Hajulaskelmia varten on 

selvitettävä kohteen hajupäästön määrä sekä hajupitoisuus. Laskelmissa käytetään 

alueen sääoloja kuvaavia meteorologisia havaintotietoja. Hajuyhdisteiden 

leviämislaskelmien tulokset ovat aluejakaumakuvia, joissa kartalla 

esitetään ”samanarvonviivoilla” kuinka paljon hajua esiintyy eri puolilla 

tarkasteltavaa aluetta. /6/ 

 

5.3 Hajuhaittaa aiheuttavat yhdisteet 
 

Suurimpia hajuhaittoja teollisuudessa aiheuttavat orgaaniset yhdisteet, kuten 

merkaptaanit, orgaaniset sulfidit, amiinit, aldehydit ja karboksyylihapot. 

Epäorgaanisista yhdisteistä eniten hajua aiheuttavat muun muassa rikkiyhdisteet ja 

ammoniakki. Kuvassa 10 on esitetty orgaaniset haisevat yhdisteet järjestyksessä 
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100 %:n tunnistuskynnyspitoisuuden mukaan eli toisin sanoen hajupaneelin kaikki 

jäsenet ovat tunnistaneet haisevan yhdisteen seuraavaan järjestykseen. Matalimman 

hajukynnyksen omaavat aineet haisevat jo hyvinkin pieninä pitoisuuksina. /9, s.14/ 

 

 
Kuva 10. Yhdisteiden luokittelu 100 %:n tunnistuskynnyspitoisuuden perusteella  

/9, s. 14/ 

 

Rikkiyhdisteistä hajuhaittojen kannalta tärkeimpiä ovat metyylimerkaptaani, 

dimetyylidisulfidi sekä rikkivety. Tyypillistä rikkiä sisältäville yhdisteille on 

mädän kananmunan haju. Hajuhaittoja aiheuttavista typpiyhdisteistä alhaisimmat 

hajukynnykset ovat amiineilla, joille on tyypillistä kalamainen haju. Ammoniakki 

luetaan myös hajuyhdisteiden joukkoon, vaikka sen hajukynnys on suhteellisen 

korkea. /9, s. 14/ 

 

Haisevien orgaanisten happiyhdisteiden esiintyminen on laajaa, ja esimerkiksi 

karboksyylihappoja ja aldehydejä löydetään yleensä lähes kaikista hajukaasu- 

näytteistä. Matalimmat hajukynnykset happiyhdisteistä ovat pienimolekyylisillä 

aldehydeillä sekä akrylaateilla. /9, s. 15/ Aromaattisilla hiilivedyillä, kuten 

esimerkiksi styreenillä ja fenolilla, on pistävän makea haju /18/.  
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5.4 Hajunpoistomenetelmät  
 

Haisevien kaasujen puhdistukseen käytettävistä menetelmistä tehokkain on 

terminen poltto. Se on kuitenkin kaikkein kallein toteuttaa. Kun orgaanisia 

hajuyhdisteitä poltetaan, ne hajoavat hiilidioksidiksi, vedeksi, typpidioksidiksi ja 

rikkidioksidiksi. Hiilen, rikin ja typen oksidit ovat kasvihuonekaasuja, jotka 

lisäävät ilmaston lämpenemistä. Epäorgaanisia yhdisteitä poltettaessa syntyy 

yhdisteen alkuaineita vastaavia oksideja tai happoja. Nämä poltossa syntyvät 

sekundääriset ilman epäpuhtaudet on poistettava kaasuvirrasta ennen kuin se 

johdetaan ulkoilmaan. /9, s. 63/ Termisen polton käytön rajoituksena on sen 

kalleuden lisäksi se, että puhdistettavan kaasun tulisi olla mahdollisimman kuivaa. 

Jos kaasulla on korkea kosteuspitoisuus, energiakustannukset muodostuvat varsin 

suuriksi. /7/ 

 

Muita mahdollisia hajukaasujen puhdistusmenetelmiä ovat nesteabsorptio, hapetus, 

aktiivihiiliadsorptio ja biologinen puhdistus. Hajuhaittoja voidaan myös torjua 

toteuttamalla prosessimuutoksia, jolloin haisevia yhdisteitä muodostuu vähemmän 

tai ei ollenkaan. Hajuyhdisteiden pitoisuuksia voi olla myös mahdollista laimentaa 

hajukynnyksen alapuolelle tai peittää haju laadultaan hyväksyttävällä toisella 

hajulla. Käytännössä hajun peittäminen toisella hajulla on mahdollista vain, jos 

hajupäästö toistuu hyvin harvoin. Jatkuvaan käyttöön menetelmä ei sovi. Usein 

hajuhaittoja aiheuttavat toiminnot sijoitetaan asutusalueen ulkopuolelle, mikäli se 

on mahdollista. /9, s. 74/ 

 

Menetelmän valintaan vaikuttaa itse prosessi, mitä hajuyhdisteitä prosessissa 

syntyy, ja mitä muita hajuyhdisteitä poistokaasu sisältää. Jotta hajunpoisto olisi 

tehokasta, sen tulisi päästä jopa 95–100 % vähentämiseen haisevien yhdisteiden 

suhteen. /9, s. 63/ 

 

Nesteabsorptiossa käytetään sopivaa nestettä, johon poistokaasussa olevat 

hajuyhdisteet imeytyvät. Neste voi olla esimerkiksi hapon tai emäksen vesiliuosta. 

Menetelmä perustuu poistokaasujen yhdisteiden liukenemiseen tai reagoimiseen 
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absorptionesteen kanssa. Tämä työ perustuu nesteabsorptioon emäksellä, mihin on 

keskitytty tarkemmin luvussa 6.3.2.  

 

Hajuyhdisteitä voidaan hapettaa muun muassa vetyperoksidilla H2O2, 

kaliumpermanganaatilla KMnO4 tai otsonilla O3. Vetyperoksidi on kauan tunnettu, 

eikä se muodosta hajotessaan jätettä. Kaliumpermanganaatti hajottaa orgaanisia 

sulfideja, aldehydejä, amiineja, merkaptaaneja, fenoleita sekä heterosyklisiä 

komponentteja. Se toimii tehokkaimmin pH-alueella 8-9,5. Käytön ongelmana on 

se, että KMnO4:n hajotessa pesuriin muodostuu mangaania, joka kerrostuu pesurin 

pinnoille. Likaantuminen näkyy painehäviön kasvuna. Tämän vuoksi pesuri on 

puhdistettava säännöllisesti. Puhdistus voidaan tehdä natriumbi- sulfiittiliuoksella, 

mutta sen haittana ovat aineen korrosoivat ominaisuudet. /7/  

 

Mikko Kuusiston diplomityössä ”Haju ja pölypäästöjen vähentäminen 

märkäpesuritekniikalla” on vetyperoksidilla hapettamalla saatu lupaavimmat 

tulokset orgaanisten hajuyhdisteiden poistossa, ja puhdistuskyky on vaikuttanut 

hyvältä. Muita kokeiltuja aineita kyseisessä työssä olivat KMnO4 sekä rikkihapon 

ja natriumhydroksidin vesiliuokset. Kyseinen työ on tehty LimnoTech Finland 

Oy:lle, joka valmistaa lignosulfaattipulvereita. Yrityksen poistokaasujen 

haisevimpia yhdisteitä ovat muun muassa alkoholit, aldehydit, dimetyylisulfidi 

sekä tolueeni. /7/ 

 

Absorptiossa poistettava aine imeytyy nesteeseen, kun taas adsorptiolla 

tarkoitetaan poistettavan komponentin kiinnittymistä kiinteän aineen pintaan. 

Adsorptiossa kaasut johdetaan kiinteän huokoisen materiaalin, kuten aktiivihiilen, 

läpi. Tällöin hajua aiheuttavat yhdisteet jäävät adsorbentin pinnalle. Aktiivihiili 

adsorboi tehokkaasti orgaanisia yhdisteitä ja sitä on mahdollista käyttää myös 

rikkivedyn ja rikkihiilen adsorbointiin, sillä rikkiyhdisteet hapettuvat sen pinnalla 

alkuainerikiksi, joka takertuu aktiivihiileen. Aktiivihiili adsorboi voimakkaasti 

muun muassa alkoholeja, dimetyylisulfaattia, fenoleita, merkaptaaneja, nikotiinia, 

savua ja kalanhajua. /9, s. 69/ 
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Aktiivihiiltä voidaan käyttää, kun kaasussa on useita hajua aiheuttavia yhdisteitä, 

joiden pitoisuudet ovat alhaiset tai kun kaasussa on yksi komponentti, jonka 

pitoisuus on suhteellisen korkea. Aktiivihiilisuodattimella puhdistettavan kaasun 

lämpötilan tulee olla melko matala, noin 30 - 40 °C, ja kaasun tulee olla 

suhteellisen kuivaa ja pölytöntä. Menetelmän tehokkuus on parhaimmillaan yli  

90 %. /9, s. 70/  

 

Biologinen hajunpoisto perustuu elävien mikrobien kykyyn hapettaa orgaanisia ja 

epäorgaanisia yhdisteitä. Tätä on käytetty jo pitkään hyväksi jäteveden- 

puhdistuksessa. 1950-luvulta asti biologista puhdistusta on käytetty myös 

hajuyhdisteiden poistamiseen. Biologisessa suodatuksessa mikrobit ovat 

kiinnittyneinä suodatinmateriaalin pinnalle ja kaasu virtaa hitaasti 

suodatinkerroksen läpi. Jos puhdistettava kaasu sisältää runsaasti pölyä tai rasvaa, 

ne tulee poistaa etukäteen. Suodatinmateriaalikerroksen paksuus on tavallisesti  

0,5 – 1,0 m. /9, s. 71–72/ 

 

On oleellista, että puhdistettava kaasu ei sisällä mikrobeille toksisia yhdisteitä ja 

että kaasun lämpötila on tasainen ja mikrobien kannalta optimaalinen, mieluiten 

noin 25 – 30 °C, kuitenkin vähintään välillä -5 - 60 °C. Myös suodattimen pH:n 

tulee pysyä mikrobien kannalta sopivana. Tarvittavan ravinnon mikrobit saavat 

joko suodatinmateriaalista, ravinnelisäyksinä tai puhdistettavasta kaasusta.  

/9, s. 71–72/ 

 

Hajunpoiston tehokkuus riippuu virtausnopeudesta suodattimessa, hajuyhdisteiden 

sorptionopeudesta ja mikrobien nopeudesta hajottaa hajuyhdisteitä. Käyttö- 

kohteeseen sopiva suodatin ja toimintaedellytykset löydetään useimmiten 

kokeilemalla. Biosuodatus soveltuu myös muun muassa muovien tuotannossa sekä 

kumituotteiden valmistuksessa syntyvien hajukaasujen käsittelyyn, mikäli 

prosessissa syntyvät yhdisteet eivät ole mikrobeille myrkyllisiä. /9, s. 71–72/ 

 

Biosuodatin sopii kaikkein parhaiten laimeiden vakionopeudella syntyvien 

hajukaasujen puhdistamiseen ja sen etuja ovat alhaiset kustannukset ja soveltuvuus 

erittäin monille eri epäpuhtauksille. Haittoina voidaan pitää suurta tilantarvetta, 
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suodatinmateriaalin rajallista kapasiteettia sekä mahdollista ominaishajua. 

Biosuodatuksella on mahdollista päästä 98 %:n hajunpoistoon. /9, s. 72/ 

 

Biopesurissa yhdistetään absorptio nesteeseen ja yhdisteitä hajottavat mikrobit. 

Pesunesteenä käytetään vettä, jonka pH säädetään halutulle tasolle hajuyhdisteiden 

neutraloimiseksi. Veteen voidaan lisätä myös mikrobien tarvitsemat ravinteet. 

Mikrobit ovat joko vapaana pesunesteeseen dispergoituneina tai täytekappaleiden 

pinnoille kiinnittyneinä. Aineensiirtoon voidaan käyttää täytekappalekolonnia, 

pohjakolonnia tai suihkupesuria. Biopesurin käytön edellytys on se, että 

hajuyhdisteet ovat vesiliukoisia ja kemiallisesti hajoavia. Tämän lisäksi kaasun 

lämpötilan tulisi olla alle 40 °C. /9, s. 72 - 73/ 

 

5.5 Alkuvalmistuksen hajupäästöt 
 

Nokian Renkailla alkuvalmistuksessa vapautuu kumin sekoittamisen yhteydessä 

lämpötilan vaikutuksesta kaasumaisia haisevia yhdisteitä. AX-suunnittelun vuonna 

2000 tekemien määritysten mukaan poistokaasujen eniten hajua aiheuttavat 

yhdisteet ovat asetaldehydi, styreeni, fenoli sekä metyyliamiini. Aineiden 

pitoisuudet vaihtelevat kuitenkin sekoituksesta riippuen. Joistakin sekoituksista 

vapautuu myös hajukynnyksen ylittävät määrät ammoniakkia sekä etanolia. /3/ 

 

Sekoittamisen yhteydessä vapautuu myös muun muassa silaanirungon sisältäviä 

orgaanisia yhdisteitä ja C6-C15-hiilivetyjä, joista pääosa on rakenteeltaan syklisiä. 

Lisäksi poistokaasut sisältävät C8-C12 -aromaattisia hiilivetyjä sekä C5-aldehydi ja 

kinolijohdoksen. Poistokaasuista on määritetty kymmenittäin muitakin aineita, 

kuten rikkidioksidia, rikkivetyä, dimetyylisulfidia, tolueenia, asetonia ynnä muita 

haisevia yhdisteitä. Niiden määrät ovat kuitenkin varsin pieniä. /3/ 

 

Hajunpoiston ongelmana on se, että poistokaasut sisältävät useita luonteeltaan 

hyvin erilaisia yhdisteitä sekä se, että haisevien yhdisteiden laji ja määrät 

vaihtelevat eri sekoitusten mukaan. 
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Mastisoinnista tulevan hajun on koettu olevan aistinvaraisesti voimakkaampi kuin 

muilla kumisekoituksilla. AX-suunnittelun mittausten perusteella asetaldehydin 

pitoisuus on nimenomaan mastisoinnissa moninkertaisesti korkeampi kuin muilla 

sekoituksilla. Mastisoinnissa kuitenkin myös ammoniakin ja metyyliamiinin 

pitoisuuden ovat moninkertaisia. On todennäköistä, että asetaldehydi on yksi hajun 

merkittävimmistä komponenteista, sillä sen hajukynnys on erittäin matala. Koska 

aldehydit ovat kemialliselta luonteeltaan happoja, niitä voidaan tehokkaasti 

vähentää emäspesulla. Myös fenolit ovat happoja. Tästä näkökulmasta katsottuna 

emäspesun toimivuus alkuvalmistuksen hajunpoistossa tuntuu teoreettisesti 

todennäköiseltä. 

 

Luonnonkumisekoitukset haisevat voimakkaammin kuin synteettiset sekoitukset. 

Luonnonkumi sisältää hiilivetyrakenteen lisäksi valkuaisaineita, jotka koostuvat 

aminohapoista. Oletettavasti aminohappojen ja hiilivety-yhdisteiden kemiallisissa 

reaktioissa korkeissa lämpötiloissa voi syntyä muun muassa metyyliamiinia. 

Amiinit puolestaan hajoavat ammoniakiksi 140 °C:n lämpötilassa /9, s. 50/. 

 

Luonnonkumiin myös lisätään ammoniakkia säilyvyyden parantamiseksi, mikä 

selittää ammoniakin runsaan määrän nimenomaan mastisoinnin poistokaasuissa. 

Luonnonkumin koagulointiin käytetään myös muurahais- tai etikkahappoa. 

Luonnonkumin mastisoinnin poistokaasujen asetaldehydi eli etanaali sekä etanoli 

voivat syntyä hiilivetyjen ja lisättyjen aineiden hajotessa korkeassa lämpötilassa ja 

muodostaessa keskenään uusia yhdisteitä. 

 

Fenoli on todennäköisesti peräisin hartseista ja alkoholit puolestaan erilaisista 

liuottimista sekä silicasta. Etanoli hapettuu helposti asetaldehydiksi, jota löytyy 

runsaasti sekoitusten hajupäästöistä. Aromaattiset ja alifaattiset hiilivedyt ovat 

puolestaan monet peräisin liuottimista ja pehmittimistä. Styreeniä syntyy 

pääasiassa styreenibutadieenikumia sisältävistä sekoituksista. Ilmeisesti myös 

sekoituskoneeseen sekä pesureiden kiertoveteen jää jonkin verran kemikaaleja 

edellisistä sekoituksista, jolloin on luonnollista, että esimerkiksi mastisoinnin 

hajukaasunäytteet sisältävät monenlaisia yhdisteitä, vaikka sen yhteydessä ei lisätä 

muita kemikaaleja kuin mahdollisesti peptisointiainetta. Itse mastisoinnista ei 
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pitäisi vapautua esimerkiksi styreeniä, mutta vuoden 2000 mittauksissa sitä löytyi 

mastisoinnin poistokaasusta. Oletettavasti styreeniä jää pesureiden kiertoveteen ja 

vapautuu sieltä, mikäli mastisointi aloitetaan styreenibutadieenikumin 

sekoittamisen jälkeen. 

 

Taulukkoon 1 on kerätty tiedot AX-suunnittelun mittausraportista SK 13 vuonna 

2000. Taulukkoon on poimittu mastisoinnin eniten hajua aiheuttavat yhdisteet. On 

huomattava, ettei yhdisteiden pitoisuuksista mg/m3 voi vetää johtopäätöstä hajun 

suhteen, sillä kaikilla yhdisteillä on erilainen hajukynnys. Hajukynnys on pienin 

pitoisuus ilmassa, joka on mahdollista aistia. Pitoisuuden ja hajukynnyksen 

suhteesta ilmenee, kuinka moninkertaisesti haju ylittää hajukynnyksen. 

 

Taulukko 1. Eniten hajua aiheuttavat yhdisteet mastisoinnissa vuonna 2000 

mitattuna ilmakanavista ennen ja jälkeen pesurin /3/ 

 

 Mittaus- ja 
analyysimenetelmä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdiste   
Hajukynnys 
(mg/Nm3) 

Pitoisuus/ 
hajukynnys
-suhde   

    
Ennen 

(mg/Nm3) 
Jälkeen 

(mg/Nm3)   
Ennen 

(mg/Nm3) 
Jälkeen 

(mg/Nm3) 
nesteabsorptio/ioni- 
kromatografia ammoniakki 106 17,6 3,5 30 5 
SepPAK-
patruuna/nestekro- 
matografia asetaldehydi 9,48 8,97 0,37 26 25 
  formaldehydi <0,14 <0,11 0,1 1,4 1,1 
aktiivihiiliputki/kaasu
kromatografia etanoli 7,13 24,4 19,2 0,4 1,3 
  asetoni 11,4 5,7 35 /2/     
  styreeni 1,32 1,43 0,1 13 14 

  

muut haihtuvat 
orgaaniset 
yhdisteet 29,1 11,8       

nesteabsorptio/neste
kromatografia ja 
kaasukromatografia metyyliamiini 2,43 0,52 0,026 94 20 
XAD2-
putki/nestekromato- 
grafia fenoli <0,433 <0,638 0,2 2 3 

 

Vuonna 2000 määritykset olivat erittäin laajat ja työläät, sillä aineita määritettiin 

monilla eri menetelmillä. Tästä huolimatta kaikkia poistokaasuissa olevia yhdisteitä 

ei ole pystytty määrittämään. Taulukossa 1 näkyy kohta muut haihtuvat orgaaniset 

yhdisteet, joiden tarkemmasta koostumuksesta ei ole tietoa. Näin ollen ei ole 

selvillä, onko tässä joukossa haisevia yhdisteitä. 
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6 PESURILAITTEISTO 

 

6.1 Yleistä 
 

Tuotantoprosessista tulevat poistokaasut imetään sekoituskoneelta märkäerottimiin 

eli kaksoispyörrepesureihin, joissa kiintoainehiukkaset poistetaan ennen ulos- 

puhallusta. Pesureiden pesuveteen kertyvä kiintoaines suodatetaan nauha- 

suodattimen paperiviiran avulla pois kiertovedestä. Poistokaasujen hajua 

aiheuttavat epäpuhtaudet olisi tämän jälkeen tarkoitus neutraloida kemiallisesti 

täytepatjapesurissa. /5, s. 4/  

  

Hajujen neutralointi ei ole kuitenkaan tähän mennessä onnistunut. Täytepatja- 

pesurilla on tehty vuonna 2002 happotestaus, jolloin pesuriin on lisätty rikkihappoa. 

Tarkoituksena on ollut poistokaasuissa olevien emäksisten yhdisteiden neutralointi. 

Happopesuri ole kuitenkaan vähentänyt hajua toivotulla tavalla, ja tämän jälkeen 

täytepatjapesuri on ollut käytössä pelkkänä vesipesurina. 

 

Pesuri on varustettu automaattisella pH-valvonnalla ja neutralointikemikaalia on 

mahdollista annostella pesunesteeseen tarpeen mukaan. Neutralointiasema valvoo 

poistoveden pH-arvoa. Happopesun yhteydessä neutralointiaineena on käytetty 

natriumhydroksidia. Emäspesun yhteydessä neutralointiaineena on tarkoitus 

vastaavasti käyttää rikkihappoa. Neutralointiprosessissa hapon ja emäksen 

reagoidessa syntyy vesiliukoisia suoloja ja vettä, ja veden pH asettuu noin arvoon 7. 

Kun pH on saavuttanut asetusarvon, vesi voidaan pumpata viemäriin. Pesureiden 

vesi kiertää prosessissa, mutta siitä poistetaan noin 200 litraa vettä päivässä ja 

otetaan vastaava määrä tuorevettä tilalle. /5, s. 4/ 

6.2 Kiintoaineen poisto 
 

Poistokaasun mukana kulkeutuva kiintoaine poistetaan kahdessa pyörrepesurissa. 

Pesureiden läpi kulkeutuvan poistoilman määrä on noin 2000 m3/h. Kaasun 

lämpötila vaihtelee 30 - 100 °C välillä tullessaan ensimmäiseen pyörrepesuriin 

suuttimen paineen ollessa noin 2 bar. Pyörrepesurit näkyvät kuvissa 11 ja 12.  

/5, s. 10/ 
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Kuva 11. Etualalla pienempi pyörrepesuri 

 

 
 Kuva 12. Suurempi pyörrepesuri 

 

Pestävä kaasu johdetaan tangentiaalisesti ensimmäisen vaiheen yläosaan, johon 

kolmella suuttimella ruiskutetaan vesiverho. Kaasu kiertää ensimmäisessä 

vaiheessa spiraalimaisesti ylhäältä alaspäin. Tämän jälkeen vesi ja siihen 

sekoittuneet epäpuhtaudet johdetaan alla olevaan vesisäiliöön. Toisessa vaiheessa 

kaasu virtaa alhaalta ylöspäin joutuen voimakkaaseen kontaktiin alaspäin virtaavan 

veden kanssa. Tässä vaiheessa kaasun lämpötila on 30–50 °C. /5, s. 10/  

 

Kaasun pesu tapahtuu ensin sisäänmenoaukoissa veden ja kaasun sekoittuessa, 

sitten väliosassa keskipakoisvoiman vaikutuksesta ja yläosan vesisuihkussa. Toisen 
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vaiheen veden ja epäpuhtauksien poisto tapahtuu pesurin alla olevaan välisäiliöön. 

Pyörrepesureissa poistuu myös jonkin verran hajua aiheuttavia kaasuja. /5, s. 5/  

 

Pyörrepesureiden pesunesteen välisäiliöissä on kumiset sulkuventtiilit, jotka 

laskevat veden, mutta estävät ilman virtauksen takaisin pesuriin päin. Välisäiliössä 

on sähkötoiminen sekoitin ja vesisumutusmahdollisuus. Välisäiliön kannessa oleva 

pumppu nostaa veden viirasuodattimelle. Välisäiliö on varustettu yläraja- 

hälytyksellä, joka hälyttää, mikäli vesi ei poistu säiliöstä. Vikatilanteessa vesi 

virtaa ylivuodon kautta viemäriin. /5, s. 7/ 

 

Viirasuodatin suodattaa kiertoveteen kertyvän kiintoaineen kiertovesijärjestelmästä. 

Suodattimessa on metallinen tukiverkko, jonka päällä on paperinauhasuodatin. 

Likainen kiertovesi virtaa paperisuodattimen läpi, ja ajan mittaan suodatin 

menee ”tukkoon”. Tällöin uimurikytkin tunnistaa sen ja käynnistää siirtomoottorin, 

joka ajaa paperinauhaa eteenpäin, kunnes vedenpinta jälleen laskee. Viiraa voidaan 

ajaa myös käsikäytöllä eteenpäin esimerkiksi paperin vaihdon yhteydessä ja 

häiriötilanteissa. Viirasuodattimessa on rajakytkin, joka tunnistaa paperirullan 

loppumisen ja antaa siitä hälytyksen. /5, s. 7/  

 

Viiralle tulevaan veteen lisätään kostutuskemikaalia, jotta nokipöly saadaan 

laskeutumaan. Paperiviiran kangas on hydrofiilistä repimislujaa kangasta. 

Paperiviira näkyy kuvassa 13. /16/   

 

 
 Kuva 13. Kiintoainemassaa paperiviiralla 
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6.3 Hajukaasujen pesu 
 

6.3.1 Täytepatjapesuri 
 

Kokeissa käytetään täytepatjapesuria, joka on tarkoitettu kaasumaisten 

epäpuhtauksien poistamiseen sekä nestepisaroiden ja pienhiukkasten erottamiseen 

poistoilmavirrasta. Pesunesteenä käytetään vettä, johon lisätään sopivaa kemikaalia 

pH-säädön avulla. /5, s. 6/ 

 

Pesurissa keskipakoispuhallin puhaltaa puhdistettavan kaasun pesurin läpi 

poistohormiin. Kaasun pesukäsittely tapahtuu täytepatjassa, jonka korkeus on 1,5 

m. Täytepatja muodostuu TELPAC-täytekappaleista, joiden avulla saadaan lisättyä 

kontaktipintaa kaasun ja nesteen välille. Pesurin alaosa muodostaa kiertovesisäiliön, 

josta syötetään vettä kiertovesipumpulla täytepatjan yläpuolella olevalle neljälle 

suuttimelle. Pesuvesi valuu patjassa alaspäin ilman virratessa ylöspäin. Pesuri 

toimii siis vastavirtaperiaatteella. Kuvassa 14 ja 15 näkyvät täytepatjapesurin 

kiertovesisäiliö sekä itse pesuri. /5, s. 6/ 

 

Jos pesuriin lisätään happoa tai emästä, on kiertovesi neutraloitava ennen viemäriin 

johtamista. Emäskokeilussa pesurin kiertovesisäiliöön lisättiin natriumhydroksidia 

ja neutralointisäiliöön rikkihappoa. 

  

Kun vedenpoisto alkaa, pesusäiliön tyhjennysputkessa oleva magneettiventtiili 

aukeaa ja pysyy auki niin kauan, että neutralointiaseman yläraja-anturi toimii. 

Silloin käynnistyvät sekoitin ja liuoksen pH-valvonta. pH-mittauksen ohjaamana 

annostelupumppu annostelee säiliöön automaattisesti neutralointiin tarvittavan 

määrän happoa tai emästä. /5, s. 8/ 

 

Kun haluttu pH-arvo on saavutettu, sekoitin pysähtyy ja poistopumppu käynnistyy. 

Poistopumppu käy, kunnes vedenpinta saavuttaa neutralointiaseman alarajan. 

Neutralointiaseman annoskapasiteetti on noin 200 litraa. Neutralointisäiliö näkyy 

kuvassa 16. /5, s. 8/ 
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Kuva 14. Täytepatjapesurin kiertovesisäiliö 

 
Kuva 15. Täytepatjapesuri taka-alalla 

 
Kuva 16. Neutralointisäiliö, johon syötetään happoa 
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6.3.2 Absorptio nesteeseen 
 

Kaasuvirrasta voidaan poistaa haisevia yhdisteitä absorboimalla eli imeyttämällä ne 

sopivaan nesteeseen kaasunpesutekniikkaa käyttäen. Menetelmä perustuu siihen, 

että haisevien yhdisteiden liukoisuus pesunesteeseen on suurempi kuin 

poistokaasuun. Pesunesteenä voidaan käyttää vettä, emäksistä vesiliuosta, hapanta 

vesiliuosta tai vesiliuosta, johon lisätään hapettavaa kemikaalia. On myös 

mahdollista käyttää näiden yhdistelmiä. Hajunpoistoon käytetään harvoin 

orgaanisia liuottimia niiden myrkyllisyyden sekä kalliin hinnan vuoksi. /5, s. 66/ 

 

Happamien ja emäksisten pesunesteiden käyttö perustuu siihen, että monet hajua 

aiheuttavat yhdisteet ovat luonteeltaan joko happoja tai emäksiä. Happoja ovat 

muun muassa rikkiyhdisteet, fenolit, aldehydit, merkaptaanit ja karboksyylihapot. 

Emäksisiä yhdisteitä puolestaan ovat amiinit sekä ammoniakki. Happamia 

yhdisteitä voidaan poistaa emäksisellä pesuliuoksella, esimerkiksi NaOH-liuoksella. 

Emäksisiä yhdisteitä puolestaan poistetaan happamalla liuoksella, kuten 

esimerkiksi H2SO4-liuoksella. /5, s. 66/ 

 

On kuitenkin huomioitava, että happamia tai emäksisiä pesuliuoksia käytettäessä 

hajuongelmaa ei välttämättä voida kokonaan ratkaista sillä, että hajuyhdisteet on 

poistettu kaasuvirrasta. Hajuyhdisteet jäävät pesuliuokseen ja olosuhteiden 

sopivasti muuttuessa ne voivat jälleen vapautua kaasumaisina. Kun pesunesteeseen 

lisätään voimakkaasti hapettavia kemikaaleja, reagoivat hajuyhdisteet liuoksen 

happiatomien kanssa ja muodostavat usein hajuttomia ja vesiliukoisia yhdisteitä. 

Tällä menetelmällä vältetään sekundääristen hajuhaittojen syntyminen eli se, että 

hajuyhdisteet vapautuisivat uudelleen kaasumaisina pesuliuoksesta ilmaan. 

Hapettimina voidaan käyttää esimerkiksi vetyperoksidia, otsonia, kalium- 

permanganaattia tai klooridioksidia. /5, s. 66–67/ 

 

Kaasujen pesuun käytetään usein joko täytekappalepesuria, suihkupesuria tai 

tornipesuria, jotka toimivat vastavirtaperiaatteella. Myös monivaihepesuri voi tulla 

kyseeseen, mikäli poistokaasussa on runsaasti erilaisia ominaisuuksia omaavia 

yhdisteitä. Monivaihepesuri kootaan pesuyksiköistä, joissa jokaisessa voidaan 

käyttää omaa pesunestekiertoa. Tällöin ensimmäisessä yksikössä voidaan poistaa 
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emäksiset kaasuyhdisteet happopesulla ja seuraavassa yksikössä happamat 

kaasuyhdisteet emäspesulla. Emäspesuun voidaan lisäksi lisätä hapettavaa 

kemikaalia, jolla erotusta saadaan tehostettua. Hapetusyksikkö voi olla myös 

erillisenä. Monivaiheristivirtapesurin periaate on esitetty alla olevassa kuvassa 17.  

/9, s. 67/ 

 

 

 
Kuva 17. Monivaiheristivirtapesuri /9, s. 67/ 

 

6.3.3 Happo-emästeoria 
 

 Yleisen määritelmän mukaan happo on aine, joka luovuttaa vetyionin H+ ja emäs 

puolestaan on aine, joka vastaanottaa vetyionin. Liuoksen happamuus tai 

emäksisyys voidaan määrittää oksoniumioni- tai hydroksidi-ionikonsentraation 

avulla seuraavista määritelmistä: 

 

  pH = -log[H3O+]  

 

  pOH = -log[OH-]  

 

 Koska veden ionitulo [H3O+][OH-] = 10-14  niin pH + pOH = 14 . 

 

Neutraloitumisreaktioksi kutsutaan reaktiota, jossa H+ ja OH- -ionit reagoivat 

vedeksi ja samalla syntyy suolaa, kuten 
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2 NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O, 

 

jossa natriumhydroksidin ja rikkihapon reagoidessa syntyy natriumsulfaattia ja 

vettä. /8, s. 213–215/ 

 

6.3.4 Pesurin suunnittelu 

 

Lämpötila ei pysy yleensä pesureissa vakiona. Absorptiolämmön tai kemiallisen 

reaktiolämmön vapautuminen nostaa pesunesteen lämpötilaa jonkin verran /7/. 

Lämpötilaa kuitenkin alentaa veden haihtuminen pesunesteestä. Lämpötilan 

alenemisen vuoksi pesureihin tuleekin syöttää lämmintä kaasua tai lämmittää kaasu 

tarpeen vaatiessa ja asentaa pesuriin hyvät eristykset. Muussa tapauksessa 

lämpötilan lasku voi aiheuttaa jopa pesurin jäätymisen. /16/ 

 

Märkäpesurien mitoitus hajuyhdisteiden poistossa on usein hankalaa johtuen 

absorptioprosessiin liittyvien kemiallisten ja fysikaalisten ilmiöiden 

monimutkaisuudesta. Ratkaisu on sitä hankalampaa, mitä enemmän systeemissä on 

komponentteja. Ongelmia aiheuttaa myös hajua aiheuttavien yhdisteiden 

aineominaisuustietojen vähäinen saatavuus. Suunnittelussa voidaan käyttää apuna 

tietokoneohjelmistoja, kuten ChemCAD-ohjelmistoa fysikaalisten mittojen 

suunnittelussa tai esimerkiksi Eguiterm Extended-ohjelmaa aine- ja lämpötaseiden 

suunnittelussa. /7/ 

 

6.3.5 Turvallisuusnäkökohdat 
 

Kun pesunesteenä käytetään happamia tai emäksisiä liuoksia, on huomioitava, että 

kaikki väkevät hapot ja emäkset ovat voimakkaasti syövyttäviä. Ne tuhoavat 

kudosta ja näin ollen niitä käsiteltäessä on tärkeää perehtyä aineiden 

käyttöturvallisuuteen. Kemikaalin valmistajan, maahantuojan ja luovuttajan on 

huolehdittava siitä, että pakkaus on kestävä ja turvallinen. Päällyksestä tulee aina 

löytyä kemikaalin tiedot, varoitusmerkit sekä tarpeelliset ohjeet. /15, s. 9-10/ 
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Kemikaalia hallussaan pitävän ja käyttävän henkilön tulee huolehtia siitä, että 

alkuperäistä vastaavat varoitukset löytyvät aina säilytysastiasta. Aineiden 

käyttöturvallisuustiedotteista löytyvät muun muassa aineen ominaisuuksiin, 

terveysvaikutuksiin, turvalliseen käyttöön sekä aineiden hävittämiseen liittyvät 

ohjeet, joihin tulee perehtyä huolellisesti ennen käytön aloittamista. /15, s. 9-10/ 

 

Rikkihappo syövyttää voimakkaasti ihoa, silmiä ja limakalvoja. Happoroiske 

silmiin voi aiheuttaa vakavia silmävaurioita ja jopa näön menetyksen. Tästä syystä 

hätäsuihku ja silmänhuuhtelupullo, jossa on puhdasta vettä, tulee olla saatavilla 

käsittelytilan läheisyydessä. Mahdolliset roiskeet huuhdellaan välittömästi 

runsaalla vedellä ja tarpeen vaatiessa on hakeuduttava lääkäriin. Jos iholle tai 

silmään on roiskunut natriumhydroksidin vesiliuosta, tulee sitä huuhdella 30 

minuuttia juoksevalla vedellä ja ottaa yhteys lääkäriin, mikäli ärsytys vielä tämän 

jälkeen jatkuu. /12/ 

 

Emäspesurikokeessa käytetään emäksenä natriumhydroksidia ja neutraloivana 

happona rikkihappoa. Kokeissa tulee huomioida, että kemikaalit säilytetään 

turvallisesti eikä sivullisille, esimerkiksi huoltohenkilöstölle, aiheudu kemikaaleista 

vaaraa. Lattialle tai muualle ympäristöön roiskunut happo tai emäs on välittömästi 

kuivattava.  

 

Happoa mahdollisesti laimennettaessa on huomioitava, että happo tulee aina lisätä 

veteen eikä toisinpäin. Veden kaataminen väkevään happoon aiheuttaa voimakkaan 

lämmönkehityksen ja roiskumisvaaran. Varsinkin rikkihapon kohdalla tämä on 

erittäin todennäköistä. Myös natriumhydroksidia liuotettaessa kehittyy 

voimakkaasti lämpöä ja tästä syystä mahdollinen laimennus tulee tehdä hyvin 

lämpöä kestävässä astiassa. /15, s. 15/ 

 

Pienet määrät laimeaa happoa tai emästä voidaan hävittää laimentamalla ne 

runsaaseen veteen ja kaatamalla ne viemäriin. Väkevät hapot ja emäkset sekä 

suuret liuosmäärät tulee aina ensin neutraloida ennen viemäriin laskemista. 

Emäskokeilussa käytetty kanisteri näkyy kuvassa 18. /15, s. 17/ 
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Kuva 18. Emäskanisteri 

 

7 MITTAUKSET 
 

7.1 Esivalmistelut 
 

 Koska 93 % rikkihappoa ja 30 % natriumhydroksidia oli saatavilla Nokian 

Renkaiden kemikaalivarastossa, niitä ei tarvinnut erikseen tilata. Kemikaalit 

haettiin varastosta 6.2.2006 lämpimään, sillä natriumhydroksidi oli jäätynyt 

ulkovarastossa. Uudet pH-mittarit oli myös tilattu jo aikaisemmin, sillä mittarit 

tulee vaihtaa säännöllisin väliajoin. 

  

Pesurilaitteiston pH-mittarit kalibroitiin hajumittauksia edeltäneellä viikolla 

8.2.2006. Emässäiliön pH-mittarin kalibrointiin käytettiin liuoksia, joiden pH-arvot 

olivat 7 ja 12, ja neutralointisäiliön mittarin kalibrointiin liuoksia pH-arvoiltaan 4 

ja 7.  

 

Laitteisto säädettiin pitämään pH-arvo alueella 11,5 - 12, jossa haluttujen 

yhdisteiden oletettiin parhaiten erottuvan. AX-suunnittelutoimisto simuloi pesurin 

toimintaa Scrubmaster-pesurilaskentaohjelmalla käyttäen tietoja aiemmista 

mittauksista. Ohjelman avulla valittiin optimi-pH.  

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 40 (57) 
Kemiantekniikan koulutusohjelma 
Riikka Innanmaa 

Normaalisti kalvopumput annostelevat automaattisesti sopivan määrän kemikaaleja 

säiliöihin. Automatiikka ei kuitenkaan toiminut halutulla tavalla, sillä kemikaalin 

syöttö ei katkennut, vaikka haluttu pH-arvo saavutettiin. Tämän vuoksi laitteistoa 

jouduttiin kalibroinnin sekä emäskokeilun aikana käyttämään käsikäytöllä niin, että 

kemikaalin syöttö katkaistiin, kun haluttu pH-arvo saavutettiin. Oletettavasti 

ohjaukset oli kytketty pois, sillä laitteisto oli pitkään ollut käytössä pelkällä 

vesipesulla. 

 

7.2 Hajumittaukset 
 

 Hajumittaukset suoritettiin 13.2.2006 AX-suunnittelun toimesta. Mittaajina 

toimivat Seppo Heinänen ja Marko Liikanen. Mittausten aikana sekoituskoneella 

14 oli päällä luonnonkumien mastisoinnit ”NR20 normaali” 170 °C:ssa sekä tämän 

jälkeen ”NR20 kova” 155 °C:ssa. ”NR20:n normaalin” ajo aloitettiin kello 10.00 

ja ”NR20:n kovan” ajo kello 11.00. 

 

Mittausmenetelminä käytettiin jatkuvatoimista hiilivetymittausta FID- 

analysaattorilla sekä ilmanäytteiden ottoa pusseihin silloin, kun hiilivetypitoisuudet 

olivat laitteen näyttämän käyrän mukaan korkeimmillaan. Hiilivetyanalysaattori 

näkyy kuvassa 19 ja ilmanäytepussit kuvassa 20. Lisäksi aktiivihiiliputkiin kerättiin 

näytteitä, joille tehtiin kaasukromatografinen analyysi.  

 

 
Kuva 19. Jatkuvatoiminen hiilivetyanalysaattori 
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Kuva 20. Ilmanäytteitä pusseissa 

 

Mittaukset ja näytteiden otot suoritettiin ilmakanavasta ennen pesuria sekä pesurin 

jälkeen. Myös kanavien ilmavirrat ja lämpötilat mitattiin. Ekomans Oy:n Timo 

Torsti piti kirjaa pH:n muuttumisesta kokeiden aikana ja lisäsi tarvittaessa 

käsikäytöllä emästä emäskokeilun ja happoa vesikokeilun aikana. Taulukosta 2 

näkyy pH:n muuttuminen emäskokeilun aikana sekä se, mihin kellonaikaan 

natriumhydroksidia on lisätty. pH pysyi emäskokeilun aikana hyvin haluttujen pH-

arvojen 11,5–12 rajoissa, vaikka annostelua säädettiinkin käsikäytöllä. 

 

Taulukko2. pH:n muuttuminen emäskokeilun aikana 
Klo pH Selitys
7.45 8.00 Annostelu alkoi
8.05 12.00 Emässyöttö lopetettu
8.30 12.00
9.38 11.18 Lisää emästä
9.40 12.05 Emässyöttö lopetettu
10.18 11.81
10.28 11.58
10.30 11.50 Lisää emästä
10.38 11.68 Emässyöttö lopetettu
10.48 11.54 Lisää emästä
10.50 11.90 Emässyöttö lopetettu
10.54 11.84
10.59 11.79
11.05 11.68
11.10 11.63 Lisää emästä
11.15 12.01 Emässyöttö lopetettu
11.21 11.84
11.30 11.60  
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Mittaukset suoritettiin pelkällä vedellä emäskokeilun jälkeen. Tällöin 

sekoituskoneella oli päällä mastisointi ”NR20 normaali” 170 °C:ssa. Ajo aloitettiin 

kello 12.45. Välissä pH säädettiin neutraaliksi, vesi johdettiin viemäriin sekä 

otettiin uudet vedet tilalle. Laitteistoon oli kuitenkin hieman jäänyt emästä ja tämän 

vuoksi jouduttiin aika ajoin annostelemaan hieman happoa, jotta saatiin 

täytepatjapesurin pH pysymään neutraalin tuntumassa.  

 

pH-mittari sijaitsee suoraan syötön alla täytepatjapesurin kiertovesisäiliössä ja tästä 

syystä pH näyttää laskevan happaman puolelle ennen sekoitusta. pH:ta ei saatu 

muutoinkaan pidettyä niin hyvin tavoitearvossa kuin emäskokeilun tapauksessa. 

Tärkeintä oli kuitenkin se, ettei pH ole kovin paljoa emäksisellä puolella, jotta 

saadaan vertailu emäskokeiluun. Taulukossa 3 näkyy pH:n muuttuminen, kun 

pesuria käytettiin pelkällä vedellä.  

 

Taulukko 3. pH:n muuttuminen vesiajon aikana 

Klo pH Selitys
12.50 7.86
12.54 8.20
13.15 9.00 Lisätty happoa
13.22 3.10 Syöttö lopetettu
13.28 4.00 Sekoitus
13.30 6.50
13.32 7.30
13.33 7.70
13.35 8.26
13.36 8.37 Lisätty happoa
13.37 4.30 Syöttö lopetettu
13.38 7.70 Lisää happoa
13.39 3.45  

 

Veden lämpötila ennen pientä pyörrepesuria oli 31 °C ja ennen isoa pyörrepesuria 

30 °C. Pesureiden jälkeen lämpötila oli laskenut 18 °C:een. Lämpötilan lasku 

johtuu veden haihtumisesta. Kaasun suhteellinen kosteus pesureiden jälkeen on  

100 %. 
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8 TULOKSET 
 

Kappaleen 8 tulokset on saatu AX-suunnittelutoimiston mittausraportista ”SK 14 

pesurin hajunerotusasteen mittaus 13.2.2006” /4/. 

8.1 Hiilivetypitoisuus 
 

Seuraavasta taulukosta 4 ilmenee FID-analysaattorilla mitatut hiilivetypitoisuudet 

sekä erotusasteet emäsajon sekä vesiajon aikana. Emäsajon aikana sekoituskoneella 

oli päällä luonnonkumin mastisointi ”NR20 normaali” ja tämän jälkeen 

mastisointi ”NR20 kova”. Vesiajon aikana sekoituskoneella oli päällä 

ainoastaan ”NR20 normaali”. 

 

 Taulukko 4. Hiilivetypitoisuudet ennen ja jälkeen pesurin /4/ 
Tuote ja pH Ennen (ppm) Jälkeen (ppm) Erotusaste (%)
NR20 normaali, pH n.11.7 254 85,7 66,2
NR20 kova, pH n.11,7 288 86,2 70,0
NR20 normaali, pH n.6,7 253 83,3 67,1

  
 

Hiilivetypitoisuuksien tarkempi muuttuminen mastisointien aikana ajan funktiona 

on esitetty liitteissä 1 ja 2. 

  

8.2 Poistokaasusta määritetyt yhdisteet 
 
 

Aktiivihiiliputkiin kerätyt näytteet analysoitiin kaasukromatografisesti. Taulukossa 

5 on esitetty analyysin tulokset näytteistä, jotka kerättiin emäspesun ollessa 

käynnissä.  
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Taulukko 5. Kaasukromatografisesti analysoidut hiilivety-yhdisteet ennen ja 
jälkeen pesurin /4/ 

Mittauspiste Ennen Jälkeen
päivä 13.2.2006 13.2.2006
aloitus 10:06:06 10:07:00
lopetus 10:31:10 10:31:37 Erotusaste
Liuotinpitoisuus mg/Nm3 mg/Nm3 %
2-butanoni (=MEK) 3,7 1,3 63,7
asetoni 18,4 6,7 63,7
3-metyylibutanaali** 3,7 6,7 -81,4
2-metyylibutanaali** 1,5 6,7 -353
propyyli-isosyanaatti*** 14,7 0,7 95,5
tolueeni <0,7 0,7 9,3
muut VOC:it* 11 3,3 69,8
summa 54 26 51,5
FID 252 83
summa/FID-vaste 0,2 0,3
Liuotinosuus % %
2-butanoni (=MEK) 6,8 5,1
asetoni 34,2 25,6
3-metyylibutanaali** 6,8 25,6
2-metyylibutanaali** 2,7 25,6
propyyli-isosyanaatti*** 27,4 2,6
tolueeni 1,4 2,6
muut VOC:it* 20,5 12,8
summa 100 100

  
  

Asetonia on ennen pesuria mitatussa ilmavirrassa eniten 18,4 mg/Nm3. Asetonin 

määrä laskee pesureiden jälkeen 6,7 mg/Nm3. Koska asetonin hajukynnys on 35 

mg/m3 /2/, asetonilla ei ole hajun kannalta merkitystä. Muutoinkin liuotinosuudet 

ovat melko pieniä. 3-metyylibutanaalin määrä 3,7–6,7 mg/Nm3 ylittää reilusti 

hajukynnyksen 0,008 mg/m3 /2/. 2-metyylibutanaalin hajukynnys on oletettavasti 

samaa luokkaa, joten se myös aiheuttaa hajua. Negatiiviset erotusasteet johtuvat 

siitä, että likainen pesuvesi kiertää pesureissa. Vesi tulisi vaihtaa useammin, jotta 

saataisiin luotettavampia mittaustuloksia. 

 
Taulukossa 6 on esitetty kaasukromatografisen analyysin tulokset näytteistä, jotka 

kerättiin aktiivihiiliputkiin vesipesun ollessa käynnissä. Ennen pesuria otetut 

näytteet epäonnistuivat, joten erotusasteita ei voida laskea. 
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Taulukko 6. Kaasukromatografisesti analysoidut hiilivety-yhdisteet ennen ja 
jälkeen pesurin /4/ 
Mittauspiste Ennen Jälkeen
päivä 13.2.2006 13.2.2006
aloitus 12:51:39 12:53:50
lopetus 13:16:12 13:16:37
Liuotinpitoisuus mg/Nm3 mg/Nm3
2-butanoni (=MEK) <1,6 <1,4
asetoni <2,8 3,5
3-metyylibutanaali** <1,6 3,5
2-metyylibutanaali** <1,6 3,2
propyyli-isosyanaatti*** <0,8 0,7
tolueeni <0,8 1,1
muut VOC:it* <0,8 3,5
summa <9,8 16,9
FID 247,0 81,0
summa/FID-vaste 0,0 0,2
Liuotinosuus % %
2-butanoni (=MEK) 16,0 8,3
asetoni 28,0 20,8
3-metyylibutanaali** 16,0 20,8
2-metyylibutanaali** 16,0 18,8
propyyli-isosyanaatti*** 8,0 4,2
tolueeni 8,0 6,3
muut VOC:it* 8,0 20,8
summa 100,0 100,0  

*laskettu heptaanina 
 ** laskettu pentanaalina 

*** laskettu heptaanina  

8.3 Hajupaneeli 
 

AX-suunnittelu suoritti hajujen analysoinnin hajupaneelin avulla. Tulokset hajun 

intensiteetille ilmenevät alla taulukoista 7, 8 ja 9. Hajun intensiteetti määritettiin 

hajupaneeliin osallistuvien henkilöiden hajuaistin avulla. 

 

Hajun voimakkuutta eli intensiteettiä kuvataan numeroilla 1-6, joiden merkitys on 

selitetty alla. 

 

0 = ei havaittavissa  4 = voimakas    

1 = tuskin havaittavissa  5 = hyvin voimakas  

2 = lievä   6 = sietämättömän voimakas  

3 = selvästi havaittavissa 
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Taulukko 7. Hajupaneelin tulokset emäksisellä liuoksella tuotteella NR20 normaali 
/4/ 
 

ennen pesuria pesurin jälkeen
Haistelija/ laimennus (krt) 50 100 250 500 puhdas 50 100 250 500 puhdas
Marko 3 5 5 3 0 4 4 2 2 0
Adriana 6 6 6 6 0 6 6 2 2 0
Seppo 4 2 1 2 0 5 5 1 1 0
Mikko 5 5 3 4 2 3 2 2 1 1
Antti 2 4 2 2 1 5 4 2 3 0
Henna 5 5 1 3 0 3 3 4 4 3
Hannele 5 6 5 4 1 4 4 3 3 2
Sirkku 4 4 2 2 0 3 3 0 1 2
keskiarvo 4.3 4.6 3.1 3.3 0.5 4.1 3.9 2 2.1 1  

 

 
Taulukko 8. Hajupaneelin tulokset emäksisellä liuoksella tuotteella NR20 kova /4/ 
 

ennen pesuria pesurin jälkeen
Haistelija/ laimennus (krt) 50 100 250 500 puhdas 50 100 250 500 puhdas
Marko 5 3 4 2 0 5 3 3 3 1
Adriana 5 3 3 1 0 4 3 2 3 0
Seppo 5 5 4 3 0 3 4 3 3 0
Mikko 5 5 3 2 2 5 3 4 3 2
Antti 5 4 2 1 0 3 4 3 3 0
Minna 4 4 5 2 1 3 4 3 5 2
Hannele 6 5 4 1 0 4 4 2 3 2
keskiarvo 5 4.1 3.6 1.7 0.4 3.9 3.6 2.9 3.3 1  

  
 

Hajun intensiteetin keskiarvo mastisoinnin ”NR20 normaalin” aikana on 

emäksisellä liuoksella ennen pesuria 3,8 ja pesurin jälkeen 3,0. Tuotteella ”NR20 

kova” hajun intensiteetin keskiarvo ennen pesuria on 3,6 ja pesurin jälkeen 3,4. 

Hajut ovat siis selvästi havaittavia tai jopa voimakkaita. Hajunerotusaste on 

parhaimmillaan noin 20 %. 
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Taulukko 9. Hajupaneelin tulokset neutraalilla liuoksella /4/ 
 

ennen pesuria pesurin jälkeen
Haistelija/ laimennus (krt) 50 100 250 500 puhdas 50 100 250 500 puhdas
Marko 5 3 2 3 0 3 3 2 2 0
Adriana 4 4 4 4 0 3 2 2 1 1
Seppo 5 4 4 3 0 3 2 3 1 0
Mikko 2 2 2 3 1 4 3 3 3 2
Antti 4 3 2 1 0 4 3 2 2 2
Minna 5 4 3 3 0 3 4 2 2 2
Hannele 4 4 3 3 0 4 3 3 3 1
Sirkku 4 4 2 3 0 3 3 2 2 1
keskiarvo 4.1 3.5 2.8 2.9 0.1 3.4 2.9 2.4 2 1.1  
 

Hajun intensiteetin keskiarvo neutraalilla liuoksella tuotteella ”NR20 normaali” on 

ennen pesuria 3,3 ja pesurin jälkeen 2,7. Erotusaste on 20 %:n luokkaa ja haju on 

selvästi havaittavissa. 

 

8.4 Erotusasteiden yhteenveto 

 
Pesureiden erotusasteiden yhteenvedot on esitetty taulukoissa 10, 11 ja 12. 

Pesureiden mitattu ilmavirta emäksisen ajon aikana oli 0,24 Nm/s, lämpötila ennen 

pesuria 36,7 °C ja lämpötila pesurin jälkeen 12,7 °C. Ilmavirta vesipesun 

tapauksessa oli 0,23 Nm/s, lämpötila ennen pesuria 37,1 °C ja pesurin jälkeen  

11,3 °C. 

 
Taulukko 10. Erotusasteet emäksisellä pesuliuoksella /4/ 
 

 

Mittausmenetelmä Pitoisuus Erotusaste
NR20 normaali, pH n.11,7 Ennen Jälkeen  %
FID (ppm) 254 85.7 66.2
Aktiivihiili (mg/m3) 53.6 26 51.5
Hajupaneeli (intensiteetti) 3.8 3 20.5  

 
  

Taulukko 11. Erotusasteet emäksisellä pesuliuoksella /4/ 
 

 

Mittausmenetelmä Pitoisuus Erotusaste
NR20 kova, pH n.11,7 Ennen Jälkeen  %
FID (ppm) 288 86.2 70
Aktiivihiili (mg/m3)
Hajupaneeli (intensiteetti) 4.2 3.4 19.1  
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Taulukko 12. Erotusasteet neutraalilla pesuliuoksella /4/ 
 

 

Mittausmenetelmä Pitoisuus Erotusaste
NR20 normaali, pH n.6.7 Ennen Jälkeen  %
FID (ppm) 253 83.3 67.1
Aktiivihiili (mg/m3) 16.9
Hajupaneeli (intensiteetti) 3.3 2.7 19.8  

 
 

9 TULOSTEN TARKASTELU 
 

9.1 Hiilivetypitoisuus 

 

Pesureiden erotusaste hiilivety-yhdisteille on varsin hyvä, jopa 66–70 %. 

Erotuskyky ei kuitenkaan parane emäspesulla, vaan samaan tulokseen päästään 

pelkällä vesipesulla. Vuonna 2002 erotusaste happopesurikokeilussa SK 15 oli 30 

% ja vuonna 2000 SK 13 vesipesun aikana määritettynä 57,5 %. Vertailua toisiinsa 

vaikeuttaa se, että mittaukset on tehty eri sekoituskoneilla, edelliset mittaukset on 

tehty joitakin vuosia sitten sekä se, että ilmamäärät ovat erisuuruisia 

mittaustilanteissa. 

 

AX-suunittelun raportin mukaan vuoden 2002 mittauksissa ilmamäärät olivat jopa 

kolme kertaa suuremmat kuin tämän työn yhteydessä tehdyissä mittauksissa. 

Hiilivetyjen massavirrat kuitenkin olivat mittauskerroilla lähellä toisiaan. 

 

Vaikka pesurit erottavat hiilivetyjä näinkin hyvin, ei mastisoinnista aiheutuva haju 

vähene samassa suhteessa. Tästä voidaan päätellä, ettei hiilivetyjen erotusasteesta 

voida vetää johtopäätöksiä hajun voimakkuuden suhteen ja että haisevimmat 

yhdisteet ovat mahdollisesti muita kuin hiilivetyjä. 

 

9.2 Poistokaasusta määritetyt yhdisteet 

 

Kaasukromatografisesti määritetyt aineet olivat osittain erilaisia kuin vuonna 2000 

määritetyt aineet. Vuonna 2000 kaasukromatografisesti määritettiin hajukynnyksen 
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ylittävät määrät styreeniä ja nyt tehdyissä määrityksissä styreeniä ei löytynyt 

lainkaan. Styreeniä tulee kuitenkin lähinnä styreenibutadieenikumia sekoitettaessa 

eikä sitä mastisoinnista mielestäni pitäisi tullakaan. Oletettavasti vuonna 2000 on 

SK 13 sekoitettu ensin styreenibutadieenikumia sisältävää sekoitusta ja tämän 

jälkeen aloitettu mastisointi. Styreenijäämiä on siis jäänyt sekoituskoneeseen ja 

pesureiden kiertoveteen. Kiertovesi tulisi vaihtaa useammin, jotta aiempien 

sekoitusten yhdisteet eivät sotkisi mittaustuloksia. Tällä kertaa SK 14 ajettiin vain 

mastisointia, mutta nyt ei tehty lähellekään niin laajoja määrityksiä poistokaasujen 

sisältämistä aineista kuin vuonna 2000. 

 

Asetonia löytyi sekä vuonna 2000 että nyt tehdyissä määrityksissä. On kuitenkin 

huomioitava, että asetonin hajukynnys on 35 mg/m3. Nokian Renkailla asetonin 

määrä on niin pieni, ettei sillä ole hajun kannalta merkitystä. 

 

Vuonna 2000 tehdyt määritykset olivat runsaasti kattavammat, sillä silloin mittaus- 

ja määritysmenetelmiä oli useita. Vuoden 2000 määritysten tulokset on esitetty 

taulukossa 1 sivulla 29. Pelkästään aktiivihiiliputkeen kerätyistä näytteistä ei kyetä 

määrittämään kuin murto-osa poistokaasujen sisältämistä aineista. Tällä kertaa yhtä 

laajoja määrityksiä ei tehty, sillä ne ovat hyvin työläitä ja runsaasti aikaa vieviä. 

Kaiken lisäksi oletettiin, että mastisoinnin hajupäästöissä esiintyy edelleenkin 

samoja aineita kuin vuonna 2000, sillä prosessi ei ole siitä muuttunut. 

 

Vaikka liuotinaineet kaasukromatografisesti nyt määritytettynä poikkeavat vuoden 

2000 aineista, ovat liuotinaineiden määrät niin pieniä, ettei niillä ole hajun kannalta 

kovin suurta merkitystä. Tosin 3-metyylibutanaalin määrä 3,5–6,7 mg/Nm3 ylittää 

hajukynnyksen 0,008 mg/m3 reilusti. Myös 2-metyylibutanaalin määrä aiheuttaa 

oletettavasti hajua. Kyseisten aineiden hajua kuvataan mallasmaiseksi. 

 

Oletukseni on se, että mastisoinnissa haisevat edelleen eniten asetaldehydi, 

ammoniakki, formaldehydi, metyyliamiini ja fenoli. Tämän oletuksen perustan 

vuonna 2000 määrityksiin, joissa näiden aineiden hajukynnykset ylittyivät 
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moninkertaisesti nimenomaan mastisoinnissa. Erityisesti asetaldehydin, 

metyyliamiinin ja ammoniakin määrät olivat mastisoinnissa suuremmat kuin muilla 

sekoituksilla. Ammoniakin määrä kuitenkin vähenee vesipesun aikana, sillä 

ammoniakkia liukenee veteen. Sen sijaan esimerkiksi asetaldehydin määrä ei 

vähene vesipesussa. Haju on kuitenkin usean eri yhdisteen sekoitus ja kaikkien 

haisevimpien yhdisteiden määrää pitäisi saada vähennettyä huomattavasti, jotta 

haju vähenisi. Tämä on ongelmallista, sillä haisevat yhdisteet ovat kemialliselta 

luonteeltaan hyvin erilaisia. 

 

Kaikkia poistokaasuissa olevia yhdisteitä ei ole myöskään kyetty määrittämään 

edes vuoden 2000 laajoissa määrityksissä, joten tuntemattomien haihtuvien 

orgaanisten yhdisteiden joukossa voi olla lisää haisevia yhdisteitä. 

 

9.3 Hajupaneeli 

 

Hajupaneelin määrittämät voimakkuudet mastisoinnin hajuille ovat erittäin korkeat. 

Hajunerotusaste on korkeimmillaan vain 20 %. Tähän tulokseen päästään pelkällä 

neutraalilla liuoksella, joten emäspesusta ei ole hajunpoiston kannalta hyötyä. Jopa 

500-kertaisilla laimennoksilla mastisoinnin hajut tuotteella ”NR20 normaali” ovat 

luokkaa 3, mikä tarkoittaa selvästi havaittavissa olevaa hajua.  

 

Vuonna 2002 hajunerotusasteen on todettu olevan 30 % sekä happo- että 

vesipesulla. Oletukseni on, että ero erotusasteessa johtuu epävarmuudesta, joka 

aiheutuu siitä, että hajua määritetään aistinvaraisesti ihmisistä koostuvan 

hajupaneelin avulla. AX-suunnittelun raportin mukaan hajunerotusasteen 10 %:n 

eroon voi olla syynä yllämainitun seikan lisäksi hajuaistimuksen suuri 

epälineaarisuus, mahdollisesti päästöjen erilainen koostumus sekä erisuuruiset 

ilmavirrat. 

 

On myös mahdollista, että osa pienemmän pyörrepesurin suuttimista oli 

mittaushetkellä tukossa, jolloin erotuskyky luonnollisesti vähenee. Tulosten 

vertailua vaikeuttaa suuresti se, että mittaukset on tehty eri sekoituskoneilla. 
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AX-suunnittelun Seppo Heinäsen mukaan haju muuttui ehkä hieman erilaiseksi 

emäspesulla, mutta hajun intensiteettiin sillä ei ollut vaikutusta. Voi siis olla 

mahdollista, että jotkut happamat yhdisteet ovat vähentyneet, mutta eivät riittävästi, 

jotta haju vähenisi. On myös mahdollista, että natriumhydroksidin ominaishaju on 

hieman muuttanut poistokaasun hajua. 

  
 

10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Tämän työn puitteissa tehtyjen kokeiden perusteella näyttää siltä, ettei emäspesulla 

ole mahdollista vähentää luonnonkumin mastisoinnista syntyvää hajua. Emäspesu 

ei vähennä hajua sen paremmin kuin vuonna 2002 kokeiltu happopesu, vaan 

pelkällä vesipesulla päästään samoihin tuloksiin. 

 

Teoreettisesti emäksisiä yhdisteitä pitäisi pystyä vähentämään happopesulla ja 

vastaavasti happamia yhdisteitä emäspesulla. Tapauksissa, jossa poistokaasuista 

löytyy molempia yhdisteitä, on emäs- ja happopesuri mahdollista kytkeä jopa 

sarjaan. Tällöin myös neutralointi järjestyy helposti emäksen ja hapon 

neutraloituessa keskenään seuraavassa vaiheessa. Käytännön kokeet kuitenkin 

osoittavat, ettei nesteabsorptio emäksellä tai hapolla sovellu käytettäväksi Nokian 

Renkaiden hajukaasujen poistossa. 

 

Haisevat yhdisteet eivät ole absorboituneet eli imeytyneet pesunesteeseen halutulla 

tavalla. Erotuskyvyn olisi oltava hajukaasujen suhteen hyvin suuri, jopa yli 80 %, 

jotta hajunpoisto olisi riittävän tehokas. Tällä hetkellä vesipesulla saavutetaan 20–

30 %:n erotusaste hajuyhdisteille ja haju tuntuu voimakkaana. Voi olla mahdollista, 

ettei täytepatjapesurin kapasiteetti tai täytepatjakerroksen tilavuus ole riittävä, jotta 

hajukaasut ehtisivät absorboitua pesunesteeseen, sillä absorptio on melko hidas 

aineensiirtoprosessi. Pesuri on kuitenkin kehitetty nimenomaan Nokian Renkaiden 

hajuyhdisteiden poistoon, joten siinä suhteessa mitoitusten pitäisi olla kunnossa. 

 

Hajupaneelin avulla määritettynä pesurin erotuskyky hajukaasuille oli tämän työn 

puitteissa tehdyissä mittauksissa vesipesullakin vain 20 %, kun taas erotuskyky 
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vuoden 2002 mittauksissa oli 30 %. Voi olla mahdollista, että osa pienemmän 

pyörrepesurin suuttimista oli tukossa, joka alensi pesutulosta hieman. Vuonna 2002 

mittaukset tehtiin sekoituskoneella 15 ja tällä kertaa sekoituskoneella 14. Tulosten 

vertailua vaikeuttaa siis myös eri koneet, sillä koneilla on erisuuruiset ilmavirrat. 

Koska hajun intensiteettiä arvioidaan aistinvaraisesti ihmisistä koostuvan 

hajupaneelin avulla, sisältyy hajun erotuskyvyn tuloksiin luonnollisesti myös 

melko suuri epävarmuus. Haju on kuitenkin hyvin subjektiivinen käsite, ja tästä 

syystä hajupaneeli on tällä hetkellä paras menetelmä hajun voimakkuutta 

määritettäessä. 

 

Nokian Renkaiden alkuvalmistuksen hajupäästöjen vähentämisen ongelma on se, 

että hajukaasut sisältävät useita kymmeniä erilaisia yhdisteitä, jotka ovat 

kemialliselta luonteeltaan hyvin erilaisia, ja haju on monen eri yhdisteen 

muodostama seos. Myöskään yhdisteiden pitoisuuksista (mg/m3) poistoilmassa ei 

voida vetää johtopäätöksiä hajun suhteen, sillä eri yhdisteillä on erilainen 

hajukynnys. Tästä syystä tulee tarkastella pitoisuuden suhdetta hajukynnykseen. 

Haisevien yhdisteiden määrää tulisi siis pystyä alentamaan hajukynnyksen 

alapuolelle, jotta hajuongelma poistuisi.  

 

Vuonna 2000 tehtyjen määritysten mukaan mastisoinnissa useat aineet ylittivät 

hajukynnyksen moninkertaisesti, jotkut jopa monikymmenkertaisesti. 

Hajukynnyksen ylittäviä aineita olivat ammoniakki, asetaldehydi, formaldehydi, 

etanoli, styreeni, metyyliamiini ja fenoli. Styreeniin suhtaudun kuitenkin 

varauksella, sillä käsitykseni mukaan sitä ei pitäisi syntyä luonnonkumin 

mastisoinnin aikana, vaan styreenibutadieenikumia sekoitettaessa. Tämän työn 

puitteissa tehdyissä kaasukromatografisissa määrityksissä styreeniä ei löytynyt 

mastisoinnin poistokaasuista lainkaan. Vuoden 2000 mittauspäivinä ajettiin 

mahdollisesti styreenibutadieenikumia sisältävää sekoitusta ennen mastisointia ja 

on mahdollista, että jäämiä styreenistä on jäänyt sekoituskoneeseen ja pesureiden 

kiertoveteen. Jo vuonna 2000 tehdyissä määrityksissä saatiin negatiivisia 

erotusasteita joillekin yhdisteille, aivan kuten tämänkin työn puitteissa tehdyissä 

määrityksissä. Ei ole mahdollista, että yhdisteiden määrä nousisi pesureiden jälkeen. 
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Negatiiviset erotusasteet selittyvät sillä, että likainen pesuvesi kiertää pesurissa ja 

vääristää tuloksia. Vesi pitäisi vaihtaa huomattavasti useammin, jotta tulokset 

olisivat luotettavia. 

 

Kaasukromatografisissa määrityksissä asetonin määrä oli kaikista suurin. Asetonin 

määrä 3,5–6,7 mg/Nm3 jää kuitenkin reilusti hajukynnyksen 35 mg/m3 alapuolelle. 

Sen sijaan kaasukromatografisissa määrityksissä löytyi 3-metyylibutanaalia 3,5 

mg/Nm3. Kyseisen aineen hajukynnys on 0,008 mg/m3 ja sen hajua kuvataan 

mallasmaiseksi. Poistokaasusta määritettiin myös 2-metyylibutanaalia, jonka haju 

ja hajukynnys ovat oletettavasti samaa luokkaa. Kyseiset yhdisteet ovat siis myös 

hajussa mukana olevia komponentteja. 

 

Luonnonkumiin lisätään säilyvyyden vuoksi muun muassa ammoniakkia ja 

luonnonkumin koagulointiin käytetään etikkahappoa tai muurahaishappoa. 

Ammoniakkia löytyykin nimenomaan mastisoinnin poistokaasuista runsaasti. 

Lisäksi löytyy runsaasti asetaldehydiä eli etanaalia, joka on etikkahapon aldehydi ja 

todennäköisesti peräisin luonnonkumin koaguloinnin etikkahappolisäyksestä. 

Lisäksi mastisoinnista löytyy runsaasti metyyliamiinia, jota voi syntyä hiilivetyjen 

ja ammoniakin hajoamistuotteiden reagoidessa keskenään. Mastisoinnin 

haisevimmat yhdisteet koostuvat lähinnä hiilestä, vedystä, hapesta ja typestä. 

Korkeissa lämpötiloissa luonnonkumiin lisätyt aineet sekä hiilivedyt hajoavat, ja 

nämä hajoamistuotteet muodostavat uusia yhdisteitä keskenään. 

 

Poistokaasu sisältää kuitenkin myös muita haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, joita ei 

ole kyetty sen tarkemmin tunnistamaan ja hiilivetypitoisuus ylittää 

monikymmenkertaisesti hajukynnyksen. On hyvin mielenkiintoista, että 

hiilivetypitoisuutta saadaan vähennettyä vesipesureilla jopa 66–70 %, mutta haju ei 

vähene samassa suhteessa. Hiilivetypitoisuuden vähenemisestä ei voida vetää 

juurikaan johtopäätöksiä hajun voimakkuuden suhteen. Oletettavasti kaikista 

voimakkaimmin hajua aiheuttavat yhdisteet ovat siis muita kuin hiilivetyjä. 

Hiilivedyt ovat kuitenkin hajussa mukana olevia komponentteja. 
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Vaikka joku yksittäinen hajukaasukomponentti saataisiinkin poistettua kaasusta, 

sillä ei ole hajun intensiteetin kannalta merkitystä, jos muita haisevia yhdisteitä jää 

silti runsaasti poistoilmaan. Tai mikäli joitain hajukaasukomponentteja saataisiin 

vähennettyä, mutta niiden määrä silti ylittää reippaasti hajukynnyksen, ei hajun 

vähenemistä pystytä todennäköisesti aistimaan, vaan kaasu tuntuu haisevan aivan 

yhtä paljon.  

 

Hajukaasujen puhdistukseen on olemassa myös muita menetelmiä kuin kokeiltu 

nesteabsorptio. Näitä ovat poltto, hapetus, aktiivihiiliadsorptio sekä biologinen 

puhdistus. Paras tilanne olisi, mikäli puhdistus voitaisiin tehdä jo olemassa olevilla 

pesurilaitteilla, eikä uusia investointeja puhdistuslaitteisiin tarvitsisi tehdä. 

 

Poltto on menetelmänä kaikista tehokkain, mutta se on kustannuksiltaan niin suuri, 

ettei polttolaitoksen käyttöönotto ole mahdollista. Poltto ei sovellu käytettäväksi 

Nokian Renkaiden hajukaasujen poistoon myöskään siksi, että hiilivetypitoisuuden 

pitäisi olla suurempi, jotta palaminen olisi tehokasta. Lisäksi puhdistettavan kaasun 

pitäisi olla suhteellisen kuivaa ja Nokian Renkailla kaasun suhteellinen kosteus 

pesureiden jälkeen on jopa 100 %. Pesu on välttämätöntä kiintoaineen 

poistamiseksi. Energiakustannukset nousisivat kohtuuttoman suuriksi, mikäli 

kostea kaasu olisi saatava kuivaksi ennen polttoa. 

 

Aktiivihiiliabsorptio ei myöskään sovellu Nokian Renkaille. Aktiivihiiltä käytetään 

yleensä silloin, kun voidaan määrittää yksi haiseva komponentti, jonka 

poistamisella hajuongelma saadaan poistettua. Aktiivihiiltä käytetään esimerkiksi 

rikkiyhdisteiden poistoon. Myös aktiivihiiliadsorptiossa kaasun tulee olla kuivaa. 

 

Biologista puhdistusta käytetään menestyksekkäästi jätevesien hajujen poistoon. 

Menetelmässä mikrobit hajottavat orgaanista ainesta hajuttomaan muotoon. 

Teoriassa biologinen puhdistus sopii myös teollisuuden hajukaasujen 

puhdistukseen. Sitä käytetään hajukaasunpuhdistuksessa kuitenkin melko vähän, 

sillä kyseisellä menetelmällä on omat rajoituksensa. Hajukaasut eivät saa 
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esimerkiksi sisältää mikrobeille toksisia yhdisteitä, mitä esimerkiksi monet 

lyhytmolekyyliset hiilivedyt ovat. Useimmat mikrobit tarvitsevat toimikseen myös 

runsaasti happea, jolloin tehokkaasta hapetuksesta on huolehdittava. 

 

Kemiallinen hapetus on mielestäni varteenotettava vaihtoehto Nokian Renkaiden 

hajukaasujen puhdistuksessa. Hapetuskemikaaleina voidaan käyttää muun muassa 

vetyperoksidia, otsonia ja kaliumpermanganaattia. Kaliumpermanganaatti 

muodostaa kuitenkin hajoamistuotteenaan mangaania, joka kerrostuu pesurin 

pinnoille. Tästä syystä kaliumpermanganaatin käyttäminen pesurissa aiheuttaa sen, 

että pesuri olisi puhdistettava hyvin usein. Tämä voi muodostua ongelmalliseksi, 

joten parempi olisi käyttää jotain muuta hapetuskemikaalia. 

 

Otsoni on tehokkain hapetuskemikaali, mutta otsonointi myös kallein menetelmä. 

Nokian Renkaille on tehty tutkimus vuonna 2004 liittyen otsonin käyttö- 

mahdollisuuteen hajukaasujen puhdistuksessa ja tuloksena on ollut, että otsoni on 

potentiaalinen vaihtoehto hajukaasujen poistossa. Otsoni on kuitenkin kalleutensa 

lisäksi myrkyllinen ja vaikeasti käsiteltävä kaasu, joten suhtaudun menetelmän 

käyttöönottoon varauksella. Otsoni on myös pysymätön yhdiste, joten se on 

valmistettava paikanpäällä otsonaattorilla. Lisäksi se voi muodostaa yllättäviä 

yhdisteitä poistokaasuissa olevien aineiden kanssa sekä aiheuttaa turvallisuusriskin. 

 

Hapetuskemikaaleista vetyperoksidia on käytetty hyvin pitkään hajunpuhdistus- 

kemikaalina. Vetyperoksidin etuna on se, että sen hajoamistuotteina syntyy vettä ja 

happea tai mahdollisesti hydroksyyliradikaaleja. Tästä syystä vetyperoksidia ei 

luokitella ympäristölle vaaralliseksi kemikaaliksi, eikä sen määrää 

vesijohtovedessä seurata. Mielestäni vetyperoksidi voisi olla hyvä vaihtoehto, 

mikäli hapetuksen toimivuutta halutaan kokeilla hajukaasujen poistossa. 

Vetyperoksidia voidaan myös annostella olemassa olevilla kalvopumpuilla 

täytepatjapesuriin, joten sen kokeileminen ei vaadi laiteinvestointeja. Hapetuksen 

kokeileminen vaatii kuitenkin lisäselvityksiä. 
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