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Pitkäaikaisen säj-lytyksen sekä emulgaattorin etyleenioksidiketjun
pi-tuuden ja emulgaattorimäänän vaikutus emulsiovoiteen stabiilisuuteen
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Tutkimuksen tarkoituksena oli sel-vittää pitkäaikaisen säilytyksen
vaikutusta emulsiotilan pysyvyyteen, kun voiteita säilytettiln kolmessa
eni l-ämpötilassa vuoden ajan. Lisäksi tutkittiin ionlttumattoman
emulgaattorin etyleenioksidiketjun pituuden ja käytetyn emulgaattori-
määrän vaikutusta ö/v-emulsloiden eräisiin fysikaallslin ominalsuuksiin
(sähkönjohtokyky, bermiset ominaj-suudet, viskositeettl ja kiteisyys-
aste).

Työssä tutkittiin aluksi voiteet, joita oli säilytetty yksi vuosi kol-
messa eni lämpötil-assa (+10 oC, +25 oC, +35 oC). Näissä voiteissa
muuttujina ol-ivat emulgaattorimäärä (0.5 %, 3 %, 5 %, 7 %) sekä iääh-
dytysnopeus (30 minuuLLLa Lai 120 minuuttla). Tutkimusta jatkettiln
valmlstamalla uusi tutkimusvoidesarja käytfäen kolmea eri emulgaattoria
ja kolmea eri emulgaattoripitoisuutta (1 %, 3 %, 5 %). Voiteet valmis-
tettiin instrumentoidulla voidekoneell-a. Voiteiden viskositeetit mitaf-
tiin rolaat,ioviskosimetrilla, sähkönjohtokyky 1ämpötilan funktlona
sähkönjohtokyvynmittausl-aitteella ja kiteisyysaste jauheröntgendiffnak-
tometrilla. Termisten ominaisuuksien tutkimiseen käytet,tiin differen-
tiaal-ista skanningkaforimetnia (DSC) sekä termogravimetria (TG) .
Mittaukset suoritet,tlin vuonokausi valmistuksen jälkeen sekä kahden
kuukauden kolmessa eri lämpötil-assa sä1lyttämisen jäl-keen.

Pitkäaikaisen sällytyksen aikana kaikkien voiteiden stabij-lisuus o1i
vähentynyt selvästi. Epästabiilelmpia ol1vat voiteet, joissa oJ-i joko
hyvin vähän (0.5 %) tai paljon (7 %) emulgaattoria. Tällaiset, volteet
ol ivaL myös herkempiä lämpötilan muutoksille. Tästä voidesanjasta sta-
biil-ein oIi 3 "/o srn¡rl-gaattoria sisältänyt voide.

Sekä emulgaattorimääräl1ä että emulgaattonln etyleenioksidlketjun
pituudella oIi suuri merkltys emulsiovoiteen stablil-isuuteen. Etylee-
nioksidiketjun piLuuden kasvaessa ja emulgaattorimäärää lisättäessä
volteiden sbabiitisuus lisääntyi, yleensä kuitenkin vain tiettyyn
rajaan saakka. Etyleeni.oksidiketjun pidentyessä liikaa ketjut ahtau-
tuivat, jolloin stabiloivan nestekiderakenteen muodostumlnen estyi.

Näistä voiteista stabiiteimmilta vaikuttivaL 3 % emulgaatloria slsäl-
täneet voiteet riippumatta etyleenioksidikeljun piluudesta. Etyleeni-
oksidiketjun pituuden kasvaessa emulgaattorimäärän lisääminen yli 3 %:n

ei lisännyt emulsioiden stabiilisuutta. Pitkän etyleenloksidiketjun
omaavaL emulsiovoiteet vaikuttivat varsin stabiilèilta myös 1 % emul-
gaaltoripitoisuuksilla, kun taas lyhyen etyleenioksidiketjun sisältä-
neet voiteet olivat useimmissa mittauksissa epästabiiteja näin pienillä
emulgaaltoripi toisuuks 11 I a .
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ö/v-emulsiovoiteen stabiilisuus nes tekiderakenne DSC viskosi teeTG


