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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittåiåi lähialueen lR-mittaukseen (NIR) vaikuttavia tekijöitä
kosteuspitoisuuden määrityksen kannalta. Samalla selvitettiin NlR-mittauksen sopivuus
kosteuspitoisuuden suoraan määrittämiseen leijukerrosrakeistusprosessista. FT-NIR-
mittauksien (Universal Spectrometer NIRVIS, Bühler AG) avulla pyrittiin vahvistamaan
käsitystä veden käyttäytymisestä NlR-spektrissä. FT-NlR-mittaukset suoritettiin useista eri
fosfaateista, lasikuulista, rakeistusnesteistä, rakeista ja rakeistusnesteillä kostutetuista
lasikuulista. Varsinaiset rakeistukset suoritettiin automatisoidulla leijukerrosrakeistimella
(Glatt WSG 5), johon oli liitetty nelikanavainen NlR-mittari (prototyyppi, VTT Elektroniik-
ka). Mitattavinaaallonpituuksinakäytettiin 1813 nm, 1998 nm,2136 nm ja 2214nm.

NlR-mittaustuloksista laskettiin "näennäiset veden absorbanssit" (apparent water absorbance,
AV/A) käyttäen laskennassa kahta eri aallonpituus yhdistelmää. Kalibrointiyhtälöt laadittiin
AWA.-mallien ja referenssimenetelmällä (IR-kuivain) mitattujen kosteuspitoisuuksien välille.
Tutkimuksessa selvitettiin, oliko hyödyllistä laatia sekä rakenteellisesti hyvin läheisille
materiaaleille että rakeistuksen eri vaiheille omat kalibrointiyhtälöt. Tämän lisäksi selvitettiin,
häiritsikö rakeistusnesteen sideaine mahdollisesti kosteuden määritystä ja vertailtiin eri
aallonpituuksia käytetyssä laskentamallissa.

Tausta-absorbanssin vaikutusten poisto AWA-menetelmällä havaittiin rakeiden kosteus-
pitoisuuden mäåiritystä helpottavaksi tekijäksi. Se mahdollisti vesimolekyylien OH-sidosten
absorboiman säteilyn vertailun eri kosteuspitoisuuksilla, ilman tausta-absorbanssin nousun
aiheuttamia häiriöitä. Eri materiaalien erilaiset kalibrointiyhtälöt tukivat käsitystä, ettei
samoja kalibrointiyhtälöitä kannattanut käyttää eri materiaaleilla. Rakeistuksissa käytettyjen
sideaineiden ei havaittu häiritsevän NlR-mittausta. Rakeistusprosessin jako vaiheisiin paransi
kalibrointiyhtãlöiden luotettavuutta. AV/A-malleissa käytetyistä aallonpituusyhdistelmistä
kokonaisuuden kannalta parhaimmat tulokset saatiin, kun aallonpituuksina olivat 1813 nm,
1998 nm ja2214 nm. Jatkotutkimuksien kannalta NlR-laitteella mitattavien aallonpituuksien
lukumäärää on kuitenkin syytä lisätä.
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