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Kumpulan tiedekirjasto

Ilmakehässä tapahtuvan hiukkasmuodostuksen ymmärtämiseksi tarvitaan mittalaitteita, joilla

voidaan mitata hiukkasia heti vastamuodostuneista aerosolihiukkasista lähtien. Aivan pienimpien

aerosolihiukkasten mittaaminen asettaa monenlaisia haasteita mittaukselle sekä mittalaitteille.

Seikat, kuten lämpötila, ilmankosteus ja hiukkasten kemiallinen koostumus, vaikuttavat mittaus-

tuloksiin.

Tässä työssä pyrittiin selvittämään miten paljon näyteilman kosteus vaikuttaa dietyleeniglykolia

käyttävän hiukkaskasvattimen mittaustuloksiin. Tutkimuskohteena oli Airmodus A10 hiukkaskas-

vatin(PSM), jossa hiukkaset kasvatetaan dietyleeniglykolihöyryllä niin, että ne voidaan tämän

jälkeen laskea perinteisellä kondensaatioydinlaskurilla. Käyttämällä dietyleeniglykolia kasvatuksen

ensimmäisessä vaiheessa pystytään mittaamaan hiukkasia noin 1 nanometrin kokoisista hiukkasista

lähtien. Tutkimuksen aikana tuotettiin kokoluokiteltu ja kemialliselta koostumukselta tunnettu

näyteaerosoli, jonka avulla laitteen havaintotehokkuus mitattiin vertailulaitetta vasten. Laitteen

leikkausraja ja havaintotehokkuus mitattiin kahdella erilaisella näytteellä erilaisissa näyteilman

kosteuksissa. Mittauksissa käytetyt hiukkaset tuotettiin putkiuunilla kiinteästä ammoniumsul-

faatista ja sähkösumuttamalla metanoliin liuotetusta tetraheptyyliammoiumbromidista(THABr)

ja tetrapropyyliammoniumjodidista(TPAI).

Kokeellisten mittausten perusteella näyteilman kosteudella on selvä vaikutus laitteen toimintaan.

Samoilla laitteen toimintaa määrittävillä virtaus- ja lämpötila-asetuksilla laitteella voidaan mitata

pienempiä hiukkasi, jos näyteilman kosteus on suurempi. Laitteen kalibrointi, leikkausraja-

saturaattorivirtauksen funktiona, siirtyi 0.2 - 0.3 nanometriä näyteilman kosteuden kasvaessa 1 -

40 % huoneenlämpötilassa. Leikkausrajan siirtyminen havaittiin kummallakin tavalla tuotetuilla

hiukkasilla. Lisäksi havaintotehokkuutta onnistuttiin parantamaan käyttämällä toimintanesteenä

puhtaan dietyleeniglykolin sijaan vesi-dietyleeniglykoli-liuosta.

Kokeellisten mittausten lisäksi näyteilman kosteuden vaikutuksia pyrittiin selvittämään simuloimal-

la laitteen virtauksia COMSOL muptiphysics -ohjelmalla. Mallinnettujen lämpötilojen, virtausten ja

höyryjen pitoisuuksien avulla laskettiin nukleaatiotodennäköisyys ja Fletcherin halkaisija eri näyteil-

man kosteuksissa. Simulaation mukaan vesihöyryn pitoisuus osassa, jossa mitattavat hiukkaset ak-

tivoituvat, on niin suuri, että se vaikuttaa nukleaatiotodennäköisyyteen. Tämän perusteella havaittu

efekti ei kosketa vain kyseistä laitetta vaan muitakin dietyleeniglykolia käyttäviä hiukkaslaskureita.
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1. Johdanto  

Aerosoli on seos, joka koostuu kaasumaisesta väliaineesta ja siinä leijuvista kiinteistä tai 

nestemäisistä hiukkasista. Ilmakehän aerosolit vaikuttavat maapallon lämpötilaan suorien ja 

epäsuorien mekanismien kautta. Ne absorboivat ja sirottavat auringosta tulevaa valoa ja 

vaikuttavat siten suoraan maapallon säteilytasapainoon (esim. Bellouin et al., 2005). Tämän 

lisäksi aerosolihiukkaset vaikuttavat pilvien muodostukseen ja sitä kautta epäsuorasti 

maapallon lämpötilaan (esim. Wang and Penner, 2008).   Kansainvälisen ilmastopaneelin 

IPCC 2013 raportin mukaan aerosolihiukkasten vaikutus säteilytasapainoon sisältää vielä 

paljon epävarmuuksia (Stocker et al., 2013).  Eri malleilla saatu kokonaisvaikutuksen 

vaihteluväli ulottuu positiivisen ja negatiivisen säteilypakotteen puolelle, mikä voi tarkoittaa 

ilmastoa lämmittävää tai viilentävää vaikutusta. Aerosolihiukkasten vaikutuksiin liittyvät 

epävarmuudet ovat merkittävästi suurempia kuin esimerkiksi kasvihuonekaasuilla. 

Kasvihuonekaasujen vaikutukset säteilypakotteeseen ovat kuitenkin aerosolihiukkasia 

suuremmat. 

Hiukkasia päätyy ilmakehään sekä ihmisen toiminnasta riippuvista antropogeenisistä että 

luonnollisista lähteistä kuten tulivuoren purkauksista tai metsien kaasujen vaihdosta. 

Aerosolihiukkasia voi päätyä ilmankehään suoraan hiukkasina eli priimäärisinä päästöinä tai 

kaasuina, jotka muodostavat sekundäärisiä hiukkasia kaasu-hiukkas-muuntuman kautta 

(esim. Kulmala et al., 2013). Sekundääristen aerosolihiukkasten elinkaari sisältää: 

hiukkasten muodostumisen tiivistymiskykyisistä höyryistä nukleaation kautta, 

vastamuodostuneiden hiukkasten kasvun kokoon, jossa ne vaikuttavat pilvimuodostukseen 

tai vuorovaikuttavat tehokkaasti suoraan auringonvalon kanssa ja aikanaan poistumisen 

ilmakehästä esimerkiksi märän tai kuivan laskeutumisen vaikutuksesta. Näiden hiukkasten 

ilmastovaikutusten ymmärtäminen vaatii koko prosessin tuntemisen aivan ketjun alkupäästä 

lähtien. 

Ilmakehässä tapahtuvaa hiukkasmuodostusta on havainnoitu järjestelmällisesti jo yli 

kahdenkymmenen vuoden ajan (Mäkelä et al., 1997; Kulmala et al., 2000; Mäkelä et al., 

2000), mistä huolimatta aihe on edelleen hyvin ajankohtainen. Hiukkasmuodostusta 

kaasumaisista esiasteista on mitattu eri mantereilla erilaissa ympäristöissä niin kaupungeissa, 

sademetsissä kuin korkealla vuorilla ilmakehän olosuhteissa (esim. Kulmala et al., 2004b; 

Manninen et al., 2010) sekä ilmakehän olosuhteita mukailevissa puhtaissa ja kontrolloiduissa 
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kammioissa (esimerkiksi Kiendler-Scharr et al., 2009; Kirkby et al., 2011). Mittalaiteiden 

kehitys on mahdollistanut hiukkasten havaitsemisen aivan hiukkasmuodostuksen 

alkutaipaleelta lähtien. Varaukseltaan neutraalinen hiukkasten mittaaminen aivan 1 

nanometrin kokoisista ja vain muutamista molekyyleistä koostuvista klustereista lähtien on 

ollut mahdollista jo muutamien vuosien ajan (Jiang et al., 2011; Kulmala et al., 2013). 

Ilmakehän ioneilla tämä on ollut mahdollista jo jonkin verran aiemmin (Tammet, 2006; 

Mirme et al., 2007). Tämän lisäksi massaspektrometrien kehittyminen on mahdollistanut 

kaasumaisten esiasteiden mittaamisen korkealla resoluutiolla suoraan ilmakehän paineesta 

(Junninen et al., 2010). 

Ilmakehässä tapahtuvan hiukkasmuodostuksen ymmärtäminen vaatii mittausten lisäksi 

siihen liittyvien prosessien teoreettisen ymmärtämisen. Teoreettisen tarkastelun testaaminen 

vaatii mitattavia suureita, joilla malleja voidaan verrata mittaustuloksiin. Tällaisia suureita 

ovat esimerkiksi hiukkasten kasvunopeus ja muodostumisnopeus. Näiden määrittäminen 

vaatii hiukkasten lukumääräpitoisuuden ja kokojakauman mittaamisen riittävällä 

aikaresoluutiolla. Laitteita, joilla nämä voidaan mitata 1 - 2 nanometrin kokovälillä 

ilmakehässä esiintyville pitoisuuksille, ei ole kuitenkaan saatavilla kovin montaa (Kulmala 

et al., 2012).  

Kondensaatioydinlaskuri on perinteinen aerosolimittalaite, jolla voidaan luotettavasti mitata 

hyvinkin pieniä hiukkaspitoisuuksia (single particle counting) sekä kooltaan pieniä 

hiukkasia. Näiden toiminta perustuu hiukkasten kasvattamiseen tiivistyvän höyryn avulla. 

90-luvun alusta lähtien näillä on kyetty mittaamaan hiukkasia noin 3 nanometristä alkaen 

(Stolzenburg and McMurry, 1991). Laboratorio-olosuhteissa kondensaatioon perustuvilla 

mittalaitteilla on päästy tätä pienempiin kokoihin (Okuyama et al., 1984; Gamero-Castano 

and de la Mora, 2000) mutta vasta dietyleeniglykolia käyttävä hiukkaskasvatin PSM 

(Particle Size Magnifier) (Vanhanen et al., 2011) mahdollisti lukumääräpitoisuuden ja 

kokojakauman mittaamisen 1 – 3 nanometrin kokovälillä kenttäolosuhteissa.  

Ilmakehän olosuhteissa tapahtuvissa mittauksissa vallitsevat olosuhteet kuten lämpötila ja 

ilmankosteus vaihtelevat. Mitattaessa aivan pienempiä aerosolihiukkasia monenlaisten 

asioiden kuten mitattavien aerosolien kemiallisen koostumuksen ja näyteilman kosteuden on 

havaittu vaikuttavan siihen kuinka hiukkaset onnistutaan kasvattamaan laitteissa (esim. 

O'Dowd et al., 2004; Kangasluoma et al., 2014). 
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Tämän tutkimuksen aikana pyrittiin selvittämään miten paljon näyteilman kosteus vaikuttaa 

dietyleeniglykolikäyttöisen hiukkaskasvattimen suorituskykyyn. Hypoteesina oli, että 

näyteilman kosteus voi vaikuttaa laitteen kalibrointiin, jolla lukumääräpitoisuusdata voidaan 

muuntaa kokojakaumaksi. Muutokset kokojakaumamuunnoksen tarkkuudessa vaikuttavat 

suoraan kasvunopeusmittausten luotettavuuteen. Tätä varten valmisteltiin koelaitteisto, millä 

pystyttiin tuottamaan aerosolihiukkasia tunnetulla koolla ja kemiallisella koostumuksella, 

kontrolloimaan näyteilman kosteutta ja vertaamaan laitteella mitattua pitoisuutta tunnettuun 

pitoisuuteen. Tutkimuksen aikana mittalaitteen vaste mitattiin kahdella eri menetelmällä 

tuotetuilla hiukkasilla. Päätavoitteena oli selvittää miten paljon laitteen kalibrointi muuttuu 

kosteuden muuttuessa ja onko muutos samanlainen aerosolihiukkasilla koostumuksesta 

riippumatta. Mittaustulosten perusteella pyrittiin kehittämään mittalaitteiden luotettavuutta 

pitkäaikaisissa mittauksissa. Tämän lisäksi näyteilman kosteuden vaikutukset haluttiin 

ymmärtämään teoreettisista lähtökohdista. Olosuhteet laitteen sisällä pyrittiin simuloimaan 

ja tämän perusteella muodostamaan teoreettinen ennuste ilmankosteuden muutoksen 

aiheuttamille muutoksille laitteen toiminnassa.  
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2. Teoria  

2.1 Heterogeeninen nukleaatio 

Nukleaatiolla tarkoitetaan uuden faasin muodostumista labiilin eli epävakaan (emo)faasin 

sisään. Esimerkkejä tästä ovat nestemäisten pisaroiden muodostumista ylikylläisessä 

vesihöyryssä, kaasukuplien muodostuminen kiehuvassa nesteessä tai jääkiteiden 

muodostuminen alijäähtyneessä nesteessä. Tämän tutkielman yhteydessä nukleaatiolla 

tarkoitetaan yksinomaan kaasufaasista kondensoituun olomuotoon tapahtuvaa muutosta.  

Emofaasi voi koostua yhdestä kaasusta tai useammasta, jolloin sitä kutsutaan 

monikomponenttiseksi nukleaatioksi. Kun uusi faasi muodostuu suoraan höyryn keskelle, 

kyseessä on homogeeninen nukleaatio. Pisara voi muodostua myös olemassa olevalle 

pinnalle, esimerkiksi astian reunalle tai aerosolihiukkasen pinnalle. Tällöin kyseessä on 

heterogeeninen nukleaatio, missä uusi muodostuva pisara ikään kuin lainaa olemassa olevaa 

pintaa, jolloin nukleaatio tapahtuu helpommin. Pilvipisaroiden muodostuminen ilmakehän 

olosuhteissa tapahtuu käytännössä aina heterogeenisen nukleaation kautta, sillä ilmassa on 

aina epäpuhtauksia ja olemassa olevia aerosolihiukkasia, joiden ympärille pisara voi 

muodostua. Lisäksi ilmakehässä oleva vesi ei ole riittävän ylikylläinen muodostaakseen 

hiukkasia homogeenisesti aivan ääritapauksia lukuun ottamatta (Sassen, 1989). Sähkövaraus 

tekee nukleaatiosta edelleen energeettisesti edullisempaa, jolloin nukleaatio tapahtuu 

helpoimmin varatun kuin neutraalin hiukkasen ympärille (Wilson, 1911; Atkins and 

Macdermott, 1982; Lovejoy et al., 2004).  

2.2 Saturaatiosuhde ja supersaturaatio 

Tarkennetaan termejä ja aloitetaan kylläisestä höyrystä tarkastelemalla tasapainotilannetta. 

Kylläisen höyryn tapauksessa neste-kaasurajapinnassa nesteestä poistuvien molekyylien 

määrä on sama kuin kaasusta nesteeseen siirtyvien molekyylien määrä. Kyseessä on 

tasapainotilanne, jossa nettovuo rajapinnan läpi on nolla. Kylläisen höyryn paine 𝑃s(𝑇, 𝑥), 

riippuu nesteen ominaisuuksista ja lämpötilasta. Kaasufaasi ei siis määrää kylläisen höyryn 

painetta, vaan se on yksin omaan kondensoituneen aineen ominaisuus. (esim. Vehkamäki, 

2006) Kylläisen höyryn paineen Pi,s(χ,T) ja höyryn osapaineen Pi avulla voidaan määritellä 

saturaatiosuhde aineella i 
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𝑆𝑖 =
𝑃i

𝑃i,s(𝑥𝑖, 𝑇)
, 

(1) 

   

joka on höyryn osapaineen suhde kylläisen höyryn paineeseen. Kylläisen höyryn paine 

riippuu lämpötilasta T ja seoksessa aineen i χi mooliosuudesta nesteessä (Vehkamäki, 2006). 

Tasapainotilanteessa S = 1, ja vastaavasti sitä pienempi saturaatiosuhde tarkoittaa, että 

nestettä haihtuu enemmän kuin sitä tiivistyy. Kun S > 1 on kaasussa ikään kuin liikaa höyryä, 

joka pyrkii tiivistymään nesteeksi.  Supersaturaatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa 

saturaatiosuhde on yli yksi. Vaikka saturaatiosuhde olisi yli yhden, se ei vielä tarkoita, että 

kaasufaasiin syntyy nestepisaroita, etenkin jos olemassa olevaa nestepintaa ei ole (Aitken 

and Knott, 1923). Kaasufaasi voi jäädä labiiliin tilaan, sillä uuden pinnan muodostaminen 

vaatii energiaa ja uuden faasin muodostuminen ei tapahdu, jos energiavalli ei ylity. 

Nukleaatio tapahtuu vain, jos saturaatiosuhde on riittävän paljon tasapainotilaa suurempi tai, 

jos osa tarvittavasta energiasta saadaan lainaamalla olemassa olevaa pintaa. Teoreettisesti 

tätä voidaan lähestyä klassisen nukleaatioteorian, molekyylidynaamisten simulaatioiden tai 

kvanttikemian avulla. Tämän tutkimuksen yhdessä käytetään klassisen nukleaatioteorian 

viitekehystä. 

Tasapainohöyrynpaine kaarevan pinnan kuten nestepisaran yläpuolella on suurempi kuin 

tasaisen pinnan yläpuolella, mitä kutsutaan kelvin efektiksi. Tämä suhde voidaan lausua 

yhtälön  

𝑃dp,s

𝑃 ∞ ,s
= exp (

4𝑣𝜎g,l

𝑘𝐵𝑇𝑑𝑝
) (2) 

avulla, missä Pdp,s on höyryn osapaine tasapainotilanteessa dp  halkaisijan omaavan pisaran 

pinnalla, P∞,s äärettömän suuren pisaran eli tasopinnan yläpuolella, v nestemolekyylin 

tilavuus, σl,g pintajännitys neste-kaasu rajapinnassa, kB Boltzmannin vakio ja T lämpötila 

(esim. Hinds, 1999). Tätä kutsutaan Kelvin yhtälöksi ja se kertoo kuinka suuri höyryn 

osapaineen suhde tasapainohöyrynpaineeseen eli yhtälön 1 mukainen supersaturaatio 𝑆 tulee 

olla, jotta pisara säilyy tasapainotilassa. Yhtälöstä 2 nähdään, että mitä pienempi pisara on, 

sitä suurempi supersaturaatio tasapainotilanteeseen tarvitaan. Vastaavasti mitä suurempi 

pisara, sitä enemmän se muistuttaa tasopintaa ja sitä pienempi tasapainohöyrynpaineiden ero 

pisaran ja tasopinnan yläpuolella on. 
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Useamman komponentin tapauksessa saturaatiosuhde kuvaa sitä kuinka suuri komponentin 

i höyrynpaine on suhteessa tasapainotilanteeseen liuoksen pinnalla.  Kylläisen höyryn paine 

liuospinnan yllä voidaan kirjoittaa aktiivisuuskertoimen γ( xi,T)  ja mooliosuuden avulla, jos 

kylläisen höyryn paine puhtaan aineen yllä Pi,p(T) tunnetaan. Tällöin 

𝑃i,s(𝑥𝑖, 𝑇) = 𝑃𝑖,𝑝(𝑇)𝛾(𝑥𝑖, 𝑇)𝑥𝑖 (3) 

missä γ( xi,T) on aktiivisuuskerroin kuvaa sitä, miten paljon liuos poikkeaa ideaalisesta 

liuoksesta. Tällöin saturaatiosuhde voidaan kirjoittaa muodossa.  

𝑆𝑖 =
𝑃𝑖

𝑃𝑖,𝑝(𝑇)𝛾(𝑥𝑖, 𝑇)𝑥𝑖
=

𝐴𝑔,𝑖

𝐴𝑙,𝑖 
 (4) 

𝐴g,i on aktiivisuus kaasufaasissa ja Al,i aktiivisuus nestefaasissa. Aktiivisuus kaasufaasissa on 

komponentin i höyrynpaineen suhde kylläisen höyryn paineeseen puhtaan nesteen i pinnalla.   

Aktiivisuuskertoimille liuoksessa pätee seuraava yhtälö vakio-paineessa ja -lämpötilassa 

∑𝑥𝑖𝑑 ln 𝛾𝑖 = 0  (vakio 𝑇, 𝑃 ), (5) 

jonka perusteella kahden komponentin tapauksessa toinen aktiivisuuskerroin voidaan laskea 

(yhtälö 6), jos toinen aktiivisuuskerroin tunnetaan mooliosuuden funktiona (Wagner, 1952). 

ln 𝛾2(𝑥2) = −
𝑥1

𝑥2
ln 𝛾(𝑥1) + ∫

ln 𝛾1(𝜉)

(1 − 𝜉)2
𝑑𝜉

𝑥1

0

  (6) 

 

Tämän tutkielman yhteydessä saturaatiosuhteella ja supersaturaatiolla viitataan 

höyrynpaineeseen suhteessa tasapainohöyrynpaineeseen liuokseen pinnalla.  

2.3 Klassinen nukleaatioteoria  

Lähdetään liikkeelle yksinkertaisimmasta tilanteesta, joka on homogeeninen nukleaatio, 

yhden tiivistyvän höyryn tapauksessa. Pisaran muodostuessa rajapinnan muodostumiseen 

tarvittava energia saadaan Gibbsin vapaan energian muutoksesta Δ𝐺, joka voidaan kirjoittaa 

muodossa 

Δ𝐺ℎ𝑜𝑚 = 𝑛Δ𝜇 + 𝐴g,l 𝜎𝑔,𝑙  (7) 

missä n on molekyylien lukumäärä pisarassa, Δμ kemiallisen potentiaalin muutos 

faasimuutoksessa, Ag,l on rajapinnan pinta-alan ja  𝜎𝑔,𝑙 pintajännitys neste-kaasu-rajapinnassa 

(esim.Yue and Hamill, 1979). Alaindeksillä merkitään jo valmiiksi, että kyseellä on vapaan 

energian muutos homogeenisen nukleaation tapauksessa. Pallonmuotoiselle r-säteiselle 



   Teoria 

7 

 

pisaralle pinta-ala on 4πr2. Olettamalla kaasu ideaalikaasuksi kemiallisen potentiaalin muutos 

voidaan kirjoittaa Δμ = kBTlnS ja yhtälön 7 mukainen vapaan energian muutos edelleen. 

Δ𝐺ℎ𝑜𝑚 = −
4

3
𝑟3

1

𝑣
 𝑘B𝑇 ln 𝑆 + 4𝜋𝑟2 𝜎𝑔,𝑙,  

(8) 

missä molekyylien lukumäärä n on lausuttu tilavuuden ja molekyylin tilavuuden suhteena. 

Kuvassa 1 on havainnollistettu vapaan energian muutos pisaran halkaisijan funktiona. 

mielivaltaisella asteikolla (yhtälö 8) tilanteessa, jossa S=1 ja S > 1. Kriittinen klusteri on 

klusteri, joka vastaa vapaan energian muutoksen maksimia. Tätä vastaava säde on  

r∗ =
2𝜎𝑔,𝑙,𝑠𝑜𝑙𝑣

𝑇 𝑘B ln 𝑆
, 

(9) 

mikä on sama yhtälö kuin yhtälöstä 2 ratkaistu säde. Kriittistä klusteria vastaava energia eli 

potentiaalivallin korkeus on puolestaan 

ΔGℎ𝑜𝑚
∗ =

4

3
𝜋𝑟∗2𝜎𝑔,𝑙. 

(10) 

 

Kuva 1 Gibbsin vapaan energian muutos klusterin säteen funktiona. Kriittinen klusteri on vapaan 

energian muutoksen maksimia vastaava klusteri, jota vastaavaa sädettä ja vapaan energian muutosta 

merkitään asteriskilla (*). 

Kahden tai useamman komponentin tapauksessa yhtälö 7 voidaan kirjottaa muodossa 

Δ𝐺ℎ𝑜𝑚 = ∑ 𝑛𝑖Δ𝜇𝑖 + 𝐴g,l 𝜎𝑔,𝑙,𝑠𝑜𝑙,  
(11) 
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missä 𝜎𝑔,𝑙,𝑠𝑜𝑙  on liuoksen pintajännitys (Laaksonen et al., 1999). Jos mooliosuudet 

kriittisessä klusterissa kahden komponentin tapauksessa tunnetaan, voidaan kriittisen 

klusterin säde kirjottaa vastaavalla tavoin kuin yhtälön 9 tapauksessa yhdelle komponentille 

(esim. Lauri, 2006). Tällöin kriittisen klusterin säde  

r∗ =
2𝜎𝑔,𝑙,𝑠𝑜𝑙( 𝑥1 𝑣1 + (1 − 𝑥1)𝑣2 )

(𝑥 ln 𝑆1 + (1 − 𝑥1) ln 𝑆2) 𝑇 𝑘B 
 

(12) 

ja muodostumiseen tarvittava energia  

ΔGℎ𝑜𝑚
∗ =

4

3
𝜋𝑟∗2𝜎𝑔,𝑙,𝑠𝑜𝑙. 

(13) 

Molemmissa puhtaan aineen pintajännitys on korvattu liuoksen pintajännityksellä. 

Lisäksi kokoonpuristumattomalle nesteelle voidaan johtaa seuraava riippuvuus 

Δ𝜇1𝑣1 = Δ𝜇2𝑣2 (14) 

(Reiss, 1950), mistä seuraa edelleen ehto 

−
𝑣1

𝑣2
+

lnS1

ln 𝑆2
= 0, 

(15) 

jonka avulla voidaan ratkaista mooliosuudet. 

2.4 Heterogeeninen nukleaatioteoria 

Heterogeenisessä tapauksessa Gibbsin energian muutos voidaan lausua homogeenisen 

Gibbsin energian ja geometrisen tekijän fg tulona 

Δ𝐺ℎ𝑒𝑡 = 𝑓𝑔Δ𝐺ℎ𝑜𝑚, (16) 

missä fg on määritelty seuraavasti (Fletcher, 1958).   

𝑓𝑔 =
1

2
(1 +  (

1 − 𝑋𝑚

𝑔
)

3

+ 𝑋3 (2 − 3
(𝑋 − 𝑚)

𝑔
+ (

𝑋 − 𝑚

𝑔
)

3

)

+ 3𝑋2𝑚 (
𝑋 − 𝑚

𝑔
− 1))  

(17) 

 

Yhtälössä 17 tekijä g = √1 + X2 − 2𝑚𝑋 , ja m kontaktikulman kosini 𝑚 = cos 𝜃𝑐  ja X =

Rydin

𝑟∗
. Rydin on tiivistymisytimen säde ja r* kriittisen klusterin koko. Kuvassa 2 on 
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havainnollistettu geometria tilanteessa, jossa pisara muodostuu olemassa olevan hiukkasen 

pinnalle ja kuinka kontaktikulma θc on määritelty. Kontaktikulma on tässä tapauksessa 

kiinteän ytimen pinnan tangentin ja ytimen muodostuvan kriittisen klusterin pinnan tangentin 

välinen kulma. Kontakti kulma voidaan laske Youngin yhtälöstä, jos pintajännitys tunnetaan 

kaasu-neste-, neste-kiinteä- ja kaasu-kiinteä-rajapinnassa.  

  

Kuva 2 Heterogeenisen nukleaation geometrian havainnollistus. Pintojen normaali yhtymäkohdassa 

on merkitty katkoviivalla ja tangentit yhtenäisellä viivalla.  

2.5 Nukleatiotodennäköisyys 

 Nukleaatiotodennäköisyys P heterogeenisessä nukleaatiossa on käyttökelpoinen suure, sillä 

se kuvaa todennäköisyyttä, että pisara tai klusteri muodostuu hiukkasen pinnalle tietyissä 

olosuhteissa. Tämä vastaa hyvin läheisesti aktivaatiotodennäköisyyttä hiukkaslaskureissa, 

mikä esitellään myöhemmin tässä kappaleessa. Nukleaatiotodennäköisyyden laskemiseksi 

on tunnettava nukleaationopeus joka on muodostuneiden klusterien lukumäärä 

aikayksikössä. Nukleaatiotodennäköisyys voidaan laskea yhtälöstä 

𝑃 = 1 − exp(−𝐽ℎ𝑒𝑡4𝜋𝑅𝑦𝑑𝑖𝑛
2 𝑡), (18) 

missä Jhet on heterogeeninen nukleaationopeus ja t aikaväli, jolla tarkastelu tehdään (esim.  

Lazaridis et al., 1992). Sädettä, joka vastaa 0.5 todennäköisyyttä yhtälössä 19, kutsutaan 

Fletcherin säteeksi. 

Heterogeeninen nukleaationopeus saadaan yhtälöstä 

𝐽ℎ𝑒𝑡 = 𝑅𝑎𝑣𝑔𝑁𝑎𝑑𝑠 ⋅ exp (−
Δ𝐺ℎ𝑒𝑡∗

𝑘𝐵𝑇
) 𝑍, (19) 
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missä, Ravg on keskimääräinen kasvunopeus, Nads monomeerien konsentraatio pinnalla ja Z 

Zeldovichin korjaustermi (Stauffer, 1979). 

Kahden komponentin tapauksessa keskimääräinen kasvunopeus Ravg voidaan kirjoittaa 

muodossa 

𝑅𝑎𝑣𝑔 =
𝛽1𝛽2 

𝛽1 sin2 Υ + 𝛽2 cos2 Υ
, (20) 

missä ϒ on kasvuvektorin kasvun suunta. Yksinkertaisimmillaan tämä voidaan 

approksimoida yhtälön 21 avulla, kun on moolisuudet kriittisessä klusterissa 

tunnetaan.(Määttänen et al., 2007) 

Υ ≈ tan−1 (
1 − 𝑥1,𝑐𝑟𝑖𝑡

𝑥1,𝑐𝑟𝑖𝑡
)    (21) 

Yhden komponentin kasvunopeus lasketaan ottamalla huomioon vain höyrymolekyylien 

suorista törmäyksistä johtuva depositio pisaran pinnalle. Tällöin kasvunopeus voidaan 

kirjoittaa muodossa  

𝛽𝑖 =
𝑝𝑖

√2𝜋𝑘𝐵𝑇𝑚𝑖

 (22) 

missä mi on molekyylin massa (Pruppacher et al., 1998). 

Monomeerien konsentraatio pisaran pinnalla on approksimoitu summana kahden 

komponentin monomeerien konsentraatiosta.  

𝑁𝑎𝑑𝑠 ≈ 𝑁𝑎𝑑𝑠,1 + 𝑁𝑎𝑑𝑠,2 , (23) 

missä 

𝑁𝑎𝑑𝑠,𝑖 ≈ 𝑐𝑖√
𝑘𝐵𝑇

2𝜋𝑚𝑖

1

𝑣𝑏,𝑖
exp (

𝐹𝑑𝑒𝑠,𝑖

𝑘𝐵𝑇
). (24) 

Fdes,i on molekyylin desorptio energia. 𝑣𝑏,𝑖 molekyylien värähtelytaajuus. 

Zeldovichin korjaustermiä ei tässä työssä lasketa tarkassa muodossa vaan se 

approksimoidaan homogeenisellä yhtälöllä (Kulmala and Viisanen, 1991): 
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𝑍ℎ𝑜𝑚 = √
𝜎𝑔,𝑙,𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑘𝐵𝑇
 
(1 − 𝑥𝑐𝑟𝑖𝑡)𝑣1 + 𝑥𝑐𝑟𝑖𝑡 𝑣2

2𝜋𝑟𝑐𝑟𝑖𝑡 
2   (25) 

 

2.6 Kastepiste ja suhteellinen kosteus 

Kastepiste Tkaste on lämpötila, jossa ilmassa oleva vesihöyry alkaa tiivistyä, jos pinta tai 

tiivistymisydin on läsnä.  Ilman suhteellinen kosteus kastepisteessä on 100 % eli vesihöyryn 

osapaine on yhtä suuri kuin kylläisenhöyrynpaine kyseisessä lämpötilassa. Kylläisenhöyryn 

paine nestemäisen vedenpinnan yläpuolella voidaan esittää yhtälöllä 

𝑝𝑠𝑎𝑡,𝐻2𝑂 = 𝑃𝑐 exp (
𝑇𝑐

𝑇
(𝑐1𝑣1 ∗ +𝑐2𝑣

2

3 + 𝑐3𝑣3+𝑐4𝑣3
1

2 + 𝑐5𝑣4 + 𝑐6𝑣7
1

2))  (hPa), 
(26) 

missä 𝑃c (hPa) ja 𝑇c (K) ovat kriittinen paine ja lämpötila, 𝑣 määritelty 𝑣 = 1 −
𝑇

𝑇𝑐
 ja 𝑐i ovat 

empiirisiä parametreja1  (Wagner and Pruss, 2002).  

Kyseiset parametrit ovat voimassa vain nestemäiselle vedelle. Jäälle tai erilaiselle lämpötila-

alueella tarvitaan omat parametrit. Kylläisenhöyrynpaine kiinteän veden yläpuolella on 

alempi kuin nestepinnan yläpuolella. Vesi alkaa siis jäätyä lämpötilan ollessa kolmoispisteen 

alapuolella ennen kuin suhteellinen kosteus nestepinnan yläpuolella on 100 %. Tästä syystä 

jäähdytettyyn peiliin perustuva kastepistemittari mittaa jäätymispistelämpötilaa kastepisteen 

sijaan, kun kastepiste on kolmoispisteen alapuolella. Laite voi kuitenkin muuntaa 

jäätymispistelämpötilan kastepisteeksi seuraavasti: 

𝑠𝑢ℎ𝑡𝑒𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑢𝑠 𝑅𝐻 = 100%
𝑝𝑠𝑎𝑡,𝐻2𝑂(𝑇𝑑𝑒𝑤𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡)

𝑝𝑠𝑎𝑡,𝐻2𝑂(𝑇)
 

(27) 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑢𝑠 𝐴𝐻 =
𝑝𝑠𝑎𝑡,𝐻2𝑂(𝑇𝑑𝑒𝑤𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡)

𝑇𝑑𝑒𝑤
 ( 

𝑔

𝑚3
 ) 

(28) 

 

2.7 Teoria kondensaatioydinlaskurin taustalla 

Kondensaatioydinlaskurin toiminta-ajatus on yksinkertainen ja se juontaa juurensa aina 

1800-luvun merkittävän vaikuttajan John Aitkenin 1888 valmistamaan kannettavaan 

hiukkaslaskuriin (Aitken and Knott, 1923). Kondensaatioydinlaskuri perustuu 

                                                 
1 𝑇c = 647.096 K, 𝑃c = 220640 hPa, 𝑐1 = -7.85951783, 𝑐2= 1.84408259, 𝑐3 = -11.7866497, 𝑐4 = 22.6807411, 𝑐4 

= -15.9618719 ja 𝑐5 = 1.80122502. 
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aerosolihiukkasten ohjaamiseen tilaan, missä ylikylläisessä tilassa oleva höyry tiivistyy 

hiukkasten pinnalle kasvattaen ne optisesti havaittavaan kokoon. Hiukkasista sironneen 

valon määrä on häviävän pieni silloin, kun hiukkasten halkaisija on paljon valon 

aallonpituutta pienempi. Tämän vuoksi alle 300 nanometrin hiukkaset (90 nm joillekin, kuten 

UHSAS ultra high sensitivity aerosol spectrometer (Cai et al., 2008)) on kasvatettava ennen 

kuin ne voidaan havaita luotettavasti laservalon sironnan avulla (Sorensen et al., 2011). 

Ylikylläinen höyry voidaan saada aikaan erilasin menetelmin kuten jäähdyttämällä, kaasun 

adiabaattisen laajenemisen kautta tai sekoittamalla eri kaasuja (Cheng, 2011). Adiabaattinen 

laajeneminen tarkoittaa prosessia, missä lämpöä ei siirry väliaineeseen tai pois siitä. 

Kondensaatioydinlaskuri voi toimia jatkuvalla virtauksella tai sykleissä kuten kaasun 

laajenemiseen perustuvat laitteet tyypillisesti toimivat. Tästä eteenpäin käytännöllisyyden 

nimissä kondensaatioydinlaskurista käytetään lyhennystä CPC (Condensation Particle 

Counter), mikä on yleisesti käytetty termi laitteelle. Tämän tutkimuksen yhteydessä käytetyn 

laitteen toimintaperiaate muistuttaa läheisesti sekoitustyypin CPC:tä sekä perinteistä 

laminaarisen virtauksen CPC:tä, minkä vuoksi nämä käsitellään muita tarkemmin.  

Aktivoituminen on termi, jota käytetään pääasiassa pilvipisaroiden yhteydessä. Se tarkoittaa 

tilannetta, jossa höyryn (veden) saturaatiosuhde ylittää kriittisen saturaatiosuhteen ja pisara 

samalla kriittisen halkaisijan, jonka jälkeen pisara voi jatkaa kasvamista ilman, että 

saturaatiosuhteen tarvitsee edelleen kasvaa (Köhler, 1936). Tämän tutkielman yhteydessä 

termiä aktivaatio käytetään kuvaamaan tilannetta, missä mitattava aerosolihiukkanen alkaa 

kasvaa mittalaitteessa. Tilanne on analoginen suuremmassa mittakaavassa tapahtuvan 

pilvipisaroiden muodostumisen kanssa.  

2.7.1 Jatkuvavirtauksinen laminaarisen virtauksen CPC (Laminar diffusion CPC 

LDCNC) 

Yleisimmin käytetty tapa aikaansaada supersaturaatio CPC:ssä, missä virtaus on 

laminaarinen, on kyllästää aerosolivirtaus höyryllä lämmitetyssä osassa ja tämän jälkeen 

jäähdyttää kylläinen virtaus. Kun kylläinen virtaus viedään jäähdytettyyn putkeen 

(condenser), muodostuu virtaukseen lämpötila- sekä höyryn pitoisuusgradientti. Sekä lämpö, 

että höyrymolekyylit liikkuvat kohti kylmää seinämää ja, jos kaasun lämmönjohtavuus on 

suurempi kuin höyrymolekyylien diffuusiokerroin, saavutetaan virtauksen keskellä 

supersaturaatio (Fernandez de la Mora, 2011). Tällä tavoin toimivissa CPC:issä käytetään 

nesteitä kuten butanoli tai dietyleeniglykoli, joilla on verrattain raskaat höyrymolekyylit ja 
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sitä kautta hidas diffuusio. Vesikäyttöisissä laskureissa vesimolekyylien diffuusio on 

puolestaan niin nopeaa verrattuna lämmön siirtymiseen, että supersaturaatio saavutetaan 

myös lämmittämällä kylläistä virtausta.(Hering et al., 2005) 

2.7.2 Jatkuvalla virtauksella toimiva sekoitustyypin CPC (turbulent mixing 

condensation particle counters) 

Sekoitustyypin kondensaatioydinlaskureissa aerosolivirtaus sekoitetaan turbulenttisesti 

lämpimään höyryllä kyllästettyyn virtaukseen. Ideaalitilanteessa sekoittuminen on 

adiabaattinen prosessi, minkä tuloksena on tasaisesti sekoittunut virtaus hyvin määritellyllä 

saturaatiosuhteella. Adiabaattisesti sekoittuneen virtauksen lämpötila Tmix ja höyrypitoisuus 

Hi,mix saadaan seuraavista yhtälöistä 29 - 31 (Okuyama et al., 1984). 

𝑇𝑚𝑖𝑥 =
(𝐶p,sat𝑇sat𝑄sat + 𝐶näyte𝑇näyte𝑄näyte)

𝐶mix 𝑄mix
 

(29) 

𝐻i,mix = 𝐻i,sat ⋅ 𝑀𝑅, (30) 

Cp,i on ominaislämpökapasiteetti ja Qi massavirta, MR virtauksien sekoitussuhde ja 

Hi, on komponentin i massaosuus virtauksessa. Hi liittyy höyrypaineeseen 

seuraavan yhtälön kautta:  

 

  

𝐻i =
𝑀i

𝑀ilma

𝑃i

𝑃air
 

(31) 

  

Käytännössä sekoittuminen ei kuitenkaan tapahdu täysin adiabaattisesti eikä virtauksen 

saturaatiosuhde ole suoraviivaisesti laskettavissa (Seto et al., 1997; Gamero-Castano and de 

la Mora, 2000). Tämän vuoksi laskennallinen saturaatiosuhde ei ole täysin luotettava tämän 

tyyppisissäkään laitteissa. 

2.8 Homogeeninen nukleaatio kondensaatioydinlaskureissa 

Kondensaatioydinlaskurin toiminta perustuu heterogeeniseen nukleaatioon ja myös – ainakin 

osittain – nano-Köhler käyttäytymiseen (Kulmala et al., 2004a; Kulmala et al., 2007). 

Mitattavat aerosolihiukkaset toimivat ytiminä, joiden ympärille ylikylläinen höyry 

muodostaa pisaroita. Lisäksi pitoisuuden mittaaminen perustuu kasvatettujen pisaroiden 

mittaamiseen yksi kerrallaan, minkä vuoksi CPC:t ovat lähtökohtaisesti luotettavampia 

pienten pitoisuuksien mittaamisessa kuin esimerkiksi sähkövarauksen keräämiseen tai koko 
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aerosolipopulaation sironnan mittaamiseen perustuvat mittalaitteet. Käytännössä yksittäisten 

pisaroiden mittaaminen onnistuu vain riittävän pienillä pitoisuuksilla, minkä jälkeen 

pitoisuus määritetään korjaamalla mitattua pitoisuutta kokonaissironnalla tai ottamalla 

pitoisuus suoraan kokonaissironnasta. 

Kun supersaturaatiota kasvatetaan, pienenee pienimmän hiukkasen halkaisija, mikä 

aktivoituu laitteessa. Tämä halkaisija saadaan esimerkiksi Kelvin yhtälöstä (yhtälö 2) tai 

nano-köhler teorian kynnyshalkaisijasta, jossa kasvu alkaa. Kun supersaturaatiota edelleen 

kasvatetaan, alkaa höyryssä muodostua pisaroita homogeenisen nukleaation kautta. Tällöin 

pisarat muodostuvat ilman tiivistymisydintä, eikä saatava signaali ole enää suoraan 

riippuvainen mitattavien aerosolihiukkasten lukumäärästä. Ylimääräistä signaalia nimitetään 

tässä tutkielmassa homogeeniseksi taustaksi. Homogeeninen tausta rajoittaa sitä, miten 

korkeaa supersaturaatiota voidaan käyttää CPC:ssä. Raja, jonka jälkeen homogeeninen 

nukleaatio alkaa tapahtua riippuu CPC:ssä käytettävästä nesteestä. Sovelluksissa, joissa 

mitataan pieniä pitoisuuksia, on erityisen tärkeää ettei mittalaitteessa ole ylimääräistä taustaa. 

2.9 Kondensaatioydinlaskurin toimintaneste 

CPC:issä käytetään monenlaisia toimintanesteitä esimerkkinä: butanoli, propanoli, vesi ja 

dietyleeniglykoli. CPC:n toiminnan kannalta nesteen tärkeimmät parametrit ovat 

pintajännitys ja kylläisen höyryn paine (Iida et al., 2009). Klassisen nukleaatioteorian 

perusteella rajapinnan muodostamiseksi tarvittavan energian suuruus (yhtälö 7) riippuu 

pintajännityksestä neste-kaasurajapinnassa.  Mitä suurempi pintajännitys, sitä korkeampi 

supersaturaatio tarvitaan ennen kuin homogeenistä nukleaatiota tapahtua. Kylläisen höyryn 

paine määrää puolestaan höyrymolekyylien määrän tasapainotilanteessa ja samoin 

tunnetussa saturaatiosuhteessa. Tämä vaikuttaa siihen kuinka usein höyrymolekyylit 

törmäävät hiukkaseen. Nukleaation kautta muodostuneiden hiukkasten syntymisnopeus 

riippuu energiavallin korkeuden lisäksi törmäysten tiheydestä (termit Ravg ja Nads). Matala 

kylläisen höyryn paine ja korkea pintajännitys molemmat nostavat supersaturaatiota, jolla 

homogeenistä taustaa alkaa esiintyä. Supersaturaatio puolestaan suurimmaksi osaksi määrää 

pienimmän ytimen koon, joka ympärille pisara voi muodostua. Tämän vuoksi esimerkiksi 

dietyleeniglykoli sopii hyvin käyttönesteeksi CPC:hen, jolla pyritään mittaamaan aivan 

pienimpiä aerosolihiukkasia.  
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2.10 Kondensaatioydinlaskurin havaintotehokkuus 𝜼𝒄𝒑𝒄 

Kondensaatioydinlaskurin havaintotehokkuus ηcpc on mitattujen hiukkasten määrän ja 

todellisen pitoisuuden suhde, joka on voimakkaasti riippuvainen hiukkasten koosta. 

Havaintotehokkuus voidaan jakaa eri tekijöihin seuraavasti 

𝜂𝑐𝑝𝑐(𝑑𝑧) = 𝜂𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎𝑎𝑡𝑖𝑜(𝑑𝑧) ⋅  𝜂𝑜𝑝𝑡𝑖𝑖𝑘𝑘𝑎(𝑑𝑧) ⋅ 𝜂𝑙ä𝑝ä𝑖𝑠𝑦(𝑑𝑧), (32) 

 

missä ηaktivaatio tarkoittaa aktivoitumistodennäköisyyttä, ηoptiikka todennäköisyyttä, että 

kasvatetut hiukkaset havaitaan ilmaisimella ja ηläpäisy on läpäisytodennäköisyys, joka on 

riippuvainen näytelinjassa tapahtuvista diffuusiosta ja inertiasta riippuvista häviöistä 

(Stolzenburg and McMurry, 1991).  

3. Menetelmät 

3.1 Airmodus A11 nCNC –järjestelmä 

Tämän tutkimuksen yhteydessä käytetty Airmodus A11 nCNC -järjestelmä koostuu 

Airmodus A10 hiukkaskasvattimesta (PSM) ja A20 kondensaatioydinlaskurista, mikä on 

tyypillinen LDCNC-tyyppinen butanoli-CPC. Järjestelmässä hiukkaset kasvatetaan kahdessa 

vaiheessa, ensin dietyleeniglykolilla ja edelleen butanolilla CPC:ssä, jossa mitattu pitoisuus 

lasketaan. PSM:n toimii osin kuten LDCNC ja osin kuten sekoitustyypin CPC sillä 

erotuksella, että siinä ei ole kasvatettuja hiukkasia laskevaa optiikkaa. Säätämällä PSM:n eri 

osien lämpötilaa laitteen toiminta voidaan muuttaa monipuolisesti. Erilaisilla lämpötila-

asetuksilla PSM saadaan toiminaan niin, että supersaturaatio saavutetaan puhtaasti 

sekoittamalla tai päinvastoin puhtaasti näytevirtaa jäähdyttämällä (Kangasluoma et al., 

2015).  

Kaaviokuva PSM:n toiminnasta on esitetty kuvassa 3. Siinä näytevirtaus Qae sekoitetaan 

turbulenttisesti lämmitetyn DEG-höyryllä kyllästetyn virtauksen kanssa. Sekoitettu virtaus 

jäähdytetään kasvuosassa, missä DEG-höyryn supersaturaatio saavutetaan käytettäessä 

tyypillisiä lämpötila-asetuksia. Tästä lähtien tekstissä saturaattorin läpi kulkevaa 

tilavuusvirtausta kutsutaan saturaattorivirtaukseksi Qsat. Virtauksia säädetään 

massavirtasäätimillä, joilla säädetään saturaattorivirtaus ja ylivirtausta. Ylivirtausta säätävä 

massavirtasäädin pyrkii pitämään näytevirtauksen vakiona 2.5 l/min, kun 
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saturaattorivirtausta muuttuu 0.1 ja 1 l/min välillä. Tällöin myös kokonaisvirtaus laitteen läpi 

muuttuu. Kondensaatioydinlaskurille menevä virtaus Qcpc on kontrolloitu kriittisellä aukolla 

CPC:n puolelta. Massavirtasäätimet on säädetty muuttamaan massavirtaus 

tilavuusvirtaukseksi 20 °C lämpötilassa ja normaalipaineessa. Supersaturaation suuruutta, ja 

pienimmän laitteessa kasvavan hiukkasen kokoa, voidaan muuttaa muuttamalla lämpötiloja 

tai saturaattorivirtausta. Lämpötilojen muuttaminen on hidasta lämmitettävän/jäähdytettävän 

massan vuoksi ja vakaiden olosuhteiden saavuttaminen kestää minuuteista kymmeniin 

minuutteihin. Virtausten muuttaminen on puolestaan verrattain nopeaa massavirtasäätimien 

avulla. Skannaavassa toimintamoodissa saturaattorivirtausta muutetaan jaksollisesti 0.1 ja 1 

l/min välillä. Aerosolihiukkasten kokojakauma 1 - 3 nanometrin väillä voidaan määrittää 

käyttämällä PSM:ää skannaavassa moodissa (Lehtipalo et al., 2014). Inversiossa tarvittavista 

parametreista kerrotaan lisää myöhemmin tässä kappaleessa. 

 

Kuva 3. Kaaviokuva PSM:n lämpötiloista ja virtauksista. Näytevirtaus sekoitetaan 

saturaattorivirtauksen kanssa ennen jäähdytettyä kasvuosaa. Massavirtasäätimet (MFC) säätävän 

ylivirtausta saturaattovirtauksen perusteella siten, että näytevirtaus on kokoajan 2.5 l/min. 

Pelkästään PSM:lle ei voi varsinaisesti määrittää havaintotehokkuutta, sillä laiteessa 

itsessään ei ole ilmaisinta, eikä sillä yksin kyetä havaitsemaan mitään. Koko A11 nCNC:lle 

havaintotehokkuus on puolestaan mielekäs käsite ja se voidaan mitata laboratoriossa 

vertailulaitetta vasten. Sovellettaessa yhtälöä 32 A11 nCNC:lle aktivoitumistodennäköisyys 

ηaktivaatio(dz) tarkoittaa todennäköisyyttä, että mitattavat hiukkaset onnistutaan kasvattamaan 

PSM:ssä. Pisarat, jotka aktivoituvat PSM:ssä kasvavat noin 90 nanometriin (Vanhanen et al., 
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2011) ja ovat niin suuria, että ne kasvavat myös CPC:ssä. Läpäisytodennäköisyys pitää 

sisällään kaikki häviöt PSM:n tuloaukolta CPC:n ilmaisimelle.  

Tässä vaiheessa on vielä syytä määritellä muitakin PSM:n toimintaa kuvaavia tunnuslukuja. 

Aktivaatiovirtaus Qaktivaatio on saturaattorivirtaus, jolla saavutetaan 50 % 

aktivaatiotodennäköisyys tietyn kokoiselle aerosolihiukkaselle. Maksimihavaintotehokkuus 

ηdet,max puolestaan kertoo suurimman havaintotehokkuuden kyseisen kokoiselle hiukkaselle. 

Maksimimaksimihavaintotehokkuus ja aktivaatiovirtaus hiukkasen koon funktiona tarvitaan, 

kun mitatusta kokonaispitoisuudesta, saturaattorivirtauksen funktiona, määritetään 

hiukkasten kokojakauma inversiolla. Inversiossa käytetään normaalijakautuneita 

tiheysfunktiota, joiden korkeus riippuu maksimihavaintotehokkuudesta ja aktivaatiovirtaus 

on tiheysfunktion jakauman keskikohta. 

Kuvassa 4 on havainnollistettu, millä tavoin nämä parametrit määritetään PSM 

mittausdatasta. Kun havaintotehokkuus mitataan saturaattorivirtauksen funktiona, muistuttaa 

saatu käyrä muodoltaan logistista funktiota, koska kyseessä on periaatteessa kertymäfunktio. 

Maksimihavaintotehokkuus on havaintotehokkuuden arvo, johon havainto tehokuuden arvo 

tasaantuu. Aktivaatiovirtaus on virtaus, jolla havaintotehokkuus on puolet tästä 

maksimiarvosta. Tässä työssä nämä parametrit määritettiin sovittamalla mittaustuloksiin 

logistinen malli  

𝑓(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑥) =  
( 𝑎 −  𝑏  )

1 + (
𝑥
𝑐)

𝑑  +  𝑏, 
(33) 

 

missä 𝑏 = 𝜂𝑐𝐶𝑁𝐶  ja d = 𝑄aktivaatio. Sovituksen avulla aktivaatiovirtaus voidaan määrittää, 

vaikka havaintotehokkuus ei ehdi tasaantua maksimiarvoon. Parametri on a = funktion 

alaraja. 
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Kuva 4. Simuloitu mittausdata ja siihen tehty yhtälön 33 mukainen sovitus. Aktivaatiovirtaus Qaktivaatio 

on virtaus, jolla saavutetaan puolet maksimihavaintotehokkuudesta ηdet,max. Molemmat tunnusluvut 

saadaan suoraan sovituksen parametreista. 

3.2 Sähkösumutus (Elektrospray) 

Sähkösumutus on menetelmä, jolla voidaan tuottaa näyteaerosoli tunnetulla 

liikkuvuusjakaumalla aivan nanometrin kokoisiin aerosolihiukkasiin saakka (Ude and de la 

Mora, 2005). Menetelmässä näyte liuotetaan johtavaan nopeasti haihtuvaan nesteeseen, joka 

suihkutetaan ohuen neulan läpi sähkökenttään. Neulan kärjen ohitse tuodaan ilmavirtaus, 

johon pisarat suihkutetaan. Tavallisesti neulan läpi sumutettava neste on korkeajännitteessä 

ja seinämät maapotentiaalissa. Korkeajännitteen polariteetti määrää ovatko tuotetut 

aerosolihiukkaset positiivisesti tai negatiivisesti varautuneita. Positiivisella jännitteellä 

tuotetut hiukkaset ovat varautuneet positiivisesti. Monesti varautuneet pienet pisarat 

haihtuvat ja kutistuneet pisarat hajoavat sähköstaattisen voiman vaikutuksesta. Jäljellä jää 

näytteestä koostuvia varattuja hiukkasia, joiden koko on pienimmillään yksittäisiä suuria 

molekyylejä. Sähkökentästä, ohivirtauksen suuruudesta ja nesteen syöttönopeudesta riippuen 

aikaansaadaan erilainen suihku. Näiden lisäksi tuotetun aerosolin kokojakaumaan vaikuttaa 

nesteen sähkönjohtavuus ja lukumääräpitoisuuteen näytteen konsentraatio sumutettavassa 

nesteessä. (Chen et al., 1995). 
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Kuvassa 5 on esitetty mittauksissa käytetty sähkösumutuslaitteisto. Laitteistossa näyte 

tuodaan kammioon ohuen, sisähalkaisijaltaan 20 µm kokoisen, kapillaarineulan lävitse. 

Neulan toinen pää on näytepurkissa, jossa on liuotettu näyte sekä korkeajännitteeseen 

kytketty hopeaelektrodi. Näytepurkkiin yhdistetyllä ruiskulla tuotetaan ylipaine, jolla neste 

pakotetaan neulan läpi.  

 

Kuva 5. Työn aikana käytetty omavalmisteinen sähkösumutus-laitteisto (elektrospray) (Design: 

Attoui) koostuu, teräksisestä ikkunallisesta kammioista, kapilaarineulasta ja teflonrungosta, johon 

näytepurkki, korkeajännitelähde (HV) ja ylipaineen tuottamiseen käytettävä ruisku on kiinnitetty. 

Korkeajänniteliitin on kytketty nesteeseen hopeaelektrodilla. Nestemäinen näyte ja sitä kuljettava 

kapillaarineula ovat korkeassa potentiaalissa ja neulasta eristetty kammio puolestaan 

maapotentiaalissa. 

3.3 Putkiuuni 

Putkiuuni on sähkösumutuksen ohella toinen yleinen tapa tuottaa aerosolihiukkasia. Uuni on 

tyypillisesti keraaminen lämpöä kestävä putki, jonka sisällä kiinteää näytettä kuumennetaan 

inertissä kaasuvirtauksessa. Näytettä höyrystyy kantokaasuun, jossa näyte tiivistyy 

hiukkasiksi lämpötilan laskiessa riittävästi. Tämän työn aikana käytettiin Carbolite Furnaces 

MTF 12/388 putkiuunia ja näytteenä kiinteää ammoniumsulfaattia (VWR >99.5 %). Uunin 

jälkeen näytelinjassa oli nestevaipalla toimiva jäähdytin, jolla tehostettiin virtauksen 

jäähtymistä. Tämän lisäksi linjassa oli 241Am-varaaja.  Putkiuunilla tuotetut hiukkaset ovat 

varauksettomia toisin kuin sähkösumutetut hiukkaset. Menetelmällä voidaan tuottaa 

ammoniumsulfaatista hiukkasia hyvin määritellyllä kemiallisella koostumuksessa 1 nm 

kokoisista klustereista lähtien (Kangasluoma et al., 2013).  
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3.4 Sähköinen liikkuvuus ja liikkuvuushalkaisija 

Seuraavaksi määritellään sähköinen liikkuvuus Zp.  Kun varattu aerosolihiukkanen viedään 

sähkökenttään, kohdistuu siihen sähköstaattinen voima. Sähkökenttä kiihdyttää hiukkasta 

kunnes hiukkaseen kohdistuvat vastusvoimat ovat yhtä suuret sähkökentän aiheuttaman 

voiman kanssa. Tällöin hiukkanen on saavuttanut loppunopeuden vte ja jatkaa matkaa 

tasaisella nopeudella. vte on riippuvainen väliaineen ominaisuuksista, hiukkasen 

massavaraussuhteesta sekä aerodynaamisista ominaisuuksista. Sähköinen liikkuvuus 

määritellään nopeuden vte ja sähkökentän voimakkuuden E suhteena 𝑍 = 𝑣𝑡𝑒 𝐸⁄ . Sähköinen 

liikkuvuus on suure, joka kuvaa hiukkaseen vaikuttavien aerodynaamisten vastusvoimien ja 

sähköstaattisen voiman suhdetta ja se on kääntäen verrannollinen hiukkasen halkaisijaan. 

Muunnos sähköisen liikkuvuuden ja hiukkasen halkaisijan välillä tehdään tyypillisesti, ja 

myös tämän tutkielman aikana yhtälön 34 avulla. 

𝑍𝑝 =
𝑛𝑒𝐶𝑐

3 𝜋𝜇𝑑𝑧

 
(34) 

 

missä n on alkeisvarausten e lukumäärä hiukkasessa ja μ väliaineen viskositeetti.  Cc 

(Cunningham slip correction factor) on hiukkasen koosta riippuva korjaustermi, millä 

voidaan ottaa huomioon väliaineen ”epäjatkuvuus”.  Termi voidaan lausua dimensiottoman 

Knutsenin luvun Kn avulla. Tällöin Cc on 

𝐶c  =  1 +  Kn ( 𝐴 +  𝐵 ⋅  𝑒 
−𝐶

𝐾𝑛 ) 

𝐾𝑛 =
𝜆

𝑑𝑝
 ,  

(35) 

missä 𝜆 on hiukkasen keskimääräinen vapaamatka väliaineessa. Parametrit A = 1.142, B = 

0.558 ja C = 0.999 kiinteille hiukkasille (Kulkarni et al., 2011). Korjaustermin arvo on 

merkittävä, kun hiukkasen halkaisija on pieni suhteessa vapaaseen matkaan väliaineessa. 

Suurille hiukkasille termi lähestyy arvoa yksi (dp→10μm). 

Käytettäessä yhtälöä 34 hiukkaset oletetaan pallomaisiksi ja tiheydeltään 1g/cm3. Tällöin 

halkaisija, joka saadaan muunnoksesta, on sähköinen ekvivalentti liikkuvuus halkaisija. 

Tässä opinnäytetyössä käytetään tätä halkaisijamääritelmää aerosolihiukkasten koolle, ellei 

erikseen toisin mainita. 
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3.5 Sähköinenliikkuvuusanalysaattori DMA (Differential Mobility Analyser)  

DMA avulla valitaan tietty sähköinen liikkuvuus Zp, jonka omaavat aerosolihiukkaset 

kulkevat sen läpi esimerkiksi hiukkaslaskurille. Erilaisia DMA-laitteita on ollut pitkään 

käytössä ja erityyppisiä laiteratkaisuja on laaja kirjo (Flagan, 1998). Yleisimmin käytössä 

olevat DMA:t perustuvat sisäkkäisiin sylintereihin, joissa sisemmän ja ulomman välissä 

olevaa sähkökenttää voidaan säätää muuttamalla näiden välistä jännitettä.  

Aerosolivirtaus tuodaan lähelle ulompaa elektrodia puhdistettuun laminaariseen 

suojailmavirtaukseen Qsh. Hiukkaset, joilla on vastakkaismerkkinen varaus suhteessa 

sisempään elektrodiin alkavat liikkua kohti sisempää elektrodia samalla seuraten 

tilavuusvirtausta putken suunnassa. Varattujen aerosolihiukkasten radat erottuvat 

sähkökentässä sähköisen liikkuvuuden mukaan. Tällöin sisemmässä elektrodissa olevan 

aukon läpi kulkevat vain hiukkaset, joiden sähköinen liikkuvuus on 𝑍𝑝
∗ ± Δ𝑍𝑝. Hiukkasen 

joilla on suurempi liikkuvuus päätyvät elektrodille ennen aukkoa, ja pienemmän 

liikkuvuuden omaavat aukon jälkeen.  

DMA:n ominaisuuksia kuvaa laitteen läpäisyfunktio Ω. Se on todennäköisyystiheysfunktio 

sille, että tietyn kokoinen hiukkanen havaitaan laitteen ulostulosta, tietyillä parametreilla. 

Yhdellä tietyllä käyttöjännitteen arvolla hiukkasen todennäköisyyttä läpäistä DMA kuvaa 

kolmion muotoinen siirtofunktio, jonka huipun paikka saadaan yhtälöstä 

𝑍𝑝
∗ =

(𝑄𝑠ℎ + 𝑄𝑒𝑥) ln
𝑅2

𝑅1

4 𝜋 𝑉 𝐿
, 

(36) 

 

missä R1 on sisemmän sylinterin säde, R2 ulomman sylinterin säde, Qex poistovirtaus L 

kokoluokittelualueen pituus (Knutson and Whitby, 1975). Siirtofunktion leveyttä puolestaan 

kuvaa termi  

Δ𝑍 =  𝑍∗ ⋅ 𝛽 =  𝑍∗   
𝑄𝑎𝑒 + 𝑄𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡

𝑄𝑠ℎ + 𝑄𝑒𝑥
  

(37) 

 

missä Qae on laitteeseen tuleva aerosolivirtaus ja Qoutlet tilavuusvirtaus, jossa on laitteen 

läpäisseet hiukkaset. DMA:n resoluutio riippuu laitteen geometriasta, kokoluokittelualueen 

pituudesta L, käytetystä jännitteestä ja tilavuusvirtojen suhteesta Qae / Qsh. (Flagan, 2011)  
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Resoluutio voidaan ilmoittaa siirtofunktion huipun arvon ja huipun puoliarvoleveyden 

osamääränä 

𝑅 =
𝑍∗

𝑍𝐹𝑊𝐻𝑀
 

(38) 

Yhtälön 36 mukainen kolmion muotoinen siirtofunktio ei ota huomioon hiukkasten 

diffuusiota laitteen kokoluokittelualueessa. Suurille hiukkaisille, joiden diffuusio on hidasta 

tämä pitää hyvin paikkansa mutta pienillä hiukkasilla diffuusion vaikutus on merkittävää. 

Diffuusion vaikutuksesta siirtofunktio on leveämpi ja matalampi ja muodoltaan vastaa 

enemmän normaalijakaumaa madaltaen laitteen resoluutiota (Kousaka et al., 1986; 

Stolzenburg, 1988; Stolzenburg and McMurry, 2008). Diffuusio ei vaikuta siirtofunktion 

huipun paikkaan, eikä sitä sen vuoksi tarvitse ottaa huomioon tämän tutkielman yhteydessä. 

Teoreettista resoluutiota ei myöskään tarvita riittävän kokoluokittelun resoluution 

toteamiseksi. Resoluutio voidaan todeta kokeellisesti sähkösumutettujen molekyylien 

piikkien leveydestä.  

Yhtälössä 34 sähköinen liikkuvuus riippuu hiukkasen varauksesta. Hiukkasilla, joilla on 

sama sähköinen liikkuvuus, voi siis olla eri halkaisija riippuen hiukkasen varaustilasta. 

Monestivarautuneet hiukkaset näkyvät tämän vuoksi liikkuvuusspektrissä pienempien 

yhdesti varautuneiden kanssa samalla alueella. Käytettäessä bipolaarista diffuusioon 

perustuvaa varaajaa (neutralizer) alle 10 nm hiukkasille monestivarautuneiden hiukkasten 

osuus on häviävän pieni varautumistodennäköisyyden perusteella (Wiedensohler and Fissan, 

1990). Sähkösumutetut hiukkaset ovat varattuja, joten erillistä varaajaa välttämättä ei tarvita 

kokoluokittelua varten. Monestivarautuneiden hiukkasten osuus sähkösumutetuissa 

hiukkasissa on kuitenkin suurempi kuin bipolaarisessa tasapainojakaumassa. Radioaktiivista 

varaajaa käytettiin osassa mittauksia alentamaan monesti varautuneiden hiukkasten osuutta. 

Varaajassa syntyneiden ionien liikkuvuus on kuitenkin samaa luokkaa pienimpien 

mitattavien hiukkasten kanssa. Tällöin ne peittävät pienimpiä hiukkasia vastaavat piikit 

liikkuvuusspektrissä, minkä vuoksi varaajaa ei käytetty jatkuvasti, kaikissa mittauksissa. 

3.6 Näyteilman kosteuttaminen ja kontrollointi 

Näyteilma tuotettiin kuivasta paineilmasta tai typestä käytettäessä putkiuunia. 

Aerosolihiukkaset tuotettiin ja luokiteltiin koon mukaan kuivassa ilmassa, minkä jälkeen 

näyteilmaan sekoitettiin kosteaa ilmaa. Kuivan ja kostean ilmavirran yhdistävän liitoksen 
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jälkeen oli noin 40 cm yhteistä näytelinjaa, ennen kuin linja jaettiin mittalaitteille ja 

ohivirtaukselle. Näyteilman kosteutta säädettiin muuttamalla sekoitussuhdetta ja kostean 

ilman kosteuspitoisuutta. Näyteilman kastepiste mitattiin dewmaster -kastepistemittarilla 

(EdgeTech), jonka toiminta perustuu jäähdytettyyn peiliin. Näyteilman lämpötila mitattiin 

kastepistemittarin lämpötila-anturilla, jolloin myös ilman suhteellinen kosteus voitiin 

määrittää. Kostea ilma tuotettiin samasta puhtaasta paineilmasta viemällä ilmavirta 

lämpötilakontrolloidun kostuttimen läpi. Kostuttimessa (Kuva 6) on kaksi sisäkkäistä 

sylinteriä, joiden välisen vesivaipan avulla säädetään ilmavirran kanssa kosketuksissa olevan 

pinnan lämpötila. Sisemmän sylinterin sisäpuolella on puhdasta vettä ja seinämillä 

huokoinen paperi, jota pitkin vesi nousee kapillaarisesti kastellen koko sylinterin pinta-alan. 

Mittausten aikana vesivaipan lämpötila säädettiin LAUDA RL 6 CP lämpötilakontrollerilla 

(brinkmann). Näytelinjassa käytettiin ruostumattomasta teräksestä tai teflonista valmistettuja 

putkia, jotka vastaavat ilmankosteusmuutoksiin kuparisia, PE-muovisia tai nailonisia putkia 

nopeammin. Suodattimina käytettiin hydrofobisia suodattimia, ettei suodattimeen kerääntyvä 

vesi hidasta näytelinjan reagoimista muuttuvaan ilmankosteuteen. Kastepistemittarin rinnalle 

oli ylimääräinen neulaventtiilillä säädetty ohivirtaus, jonka avulla kastepistemittarille voitiin 

käyttää suurempaa näytevirtausta, siitä huolimatta, että varsinaiselle sensorille vietiin vain 1 

l/min virtaus (kuva 7). Tällöin linja ja siinä oleva suodatin tasaantuivat nopeammin 

vaihtuvaan ilman kosteuteen. 

 

Kuva 6 Ilmavirta kulkee sisemmän sylinterin läpi, jonka sisäpinnalla on huokoinen paperi, jota pitkin 

sylinterin pohjalla oleva vesi nousee kapillaarisesti kastellen koko sisäpinta-alan. Sylinterin 

sisäpinnan lämpötilaa voidaan kontrolloida sisemmän ja ulomman sylinterin välissä kiertävän 

vesivaipan avulla.  
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Kuva 7. Kaaviokuva näyteilman kosteuden mittaamisesta. Näytelinjan haarasta vedettiin 2,5 l/min 

virtaus, josta kastepistesensorille vietiin 1 l/min ja ohivirtaukseen 1.5 l/min. Näyteilman lämpötila 

mitattiin ohivirtauksesta. Hydrofobinen suodatin, joka oli näytelinjassa ennen sensoreita, esti 

kastepistemittarin peilin ennenaikaisen likaantumisen.  

 

3.7 Unifac menetelmä 

Liuoksen aktivaatiokertoimet mallinnettiin UNIFAC menetelmällä (UNIQUAC Functional-

group Activity Coefficients). Menetelmässä aktiivisuuskertoimet lasketaan liuoksen 

muodostavien molekyylien funktionaalisten ryhmien perusteella. Kokeellisten mittausten 

perusteella saatujen ryhmien välistä vuorovaikutusta määrittävien parametrien avulla 

mallinnetaan liuoksia, joiden aktiivisuuskertoimet eivät ole tiedossa. Vesi-DEG liuoksen 

aktiivisuuskertoimet eivät olleet tiedossa, minkä vuoksi ne mallinnettiin UNIFAC-

menetelmällä.  Vesi-DEG-liuoksessa huomioitavat funktionaaliset ryhmät ovat CH2O, CH2, 

OH ja H2O (Smallwood, 2002). Aktiivisuuskerroinlaskut on tehty Introductory Chemical 

Engineering Thermodynamics –kirjan tekijöden jakamilla matlab-funktioilla, jotka sisältävät 

kirjastot funktionaalisten ryhmien välisiä vuorovaikutuksia kuvaavista parametreista (Elliott 

and Lira, 2012). 

3.8 Comsol  -simulaatio ja nukleaatiotodennäköisyys 

Kokeellisia tuloksia haluttiin ymmärtää myös teoreettisista lähtökohdista. Ongelmallista 

tässä on se, että virtaukset, lämpötilat ja höyryjen pitoisuudet laitteen sisällä on huonosti 

tunnettuja. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi tavanomaiseen LDCNC-laskuriin verrattuna 

laitteen geometria on paljon monimutkaisempi. Lisäksi se, ette laite ei myöskään ole 

puhtaasti sekoitustyypin CPC käytetyillä asetuksilla, vaikeuttaa laitteen sisäisten 

olosuhteiden määrittämistä. Tätä varten olosuhteita laitteen sisällä pyrittiin simuloiman 

COMSOL Multiphysics 5.0 –ohjelmalla. Ohjelma perustuu elementti-menetelmään (FEM 
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finite element method), missä koko ongelman ratkaisulla etsitään approksimaatio jakamalla 

systeemi pieniin palasiin, missä ongelma mallinnetaan. Ohjelman CFD-modulista käytettiin 

seuraavia paketteja: 

 Single Phase Flow Physics Interface 

 Heat Transfer and Non-Isothermal Flow Physics Interface 

 Chemical Species Transport Physics interface 

Virtaus mallinnettiin tulppavirtauksena putkessa eli virtauksena, jossa ei ole profiilia säteen 

suunnassa (plug-flow).  Ajatuksena on, ettei turbulenttisesti sekoittunut virtaus ehdi saavuttaa 

virtausprofiilia, jolloin tulppavirtaus vastaa paremmin todellista virtausta kuin laminaarinen 

virtaus. Virtaus oletettiin säteen suunnassa symmetriseksi ja fluidi 

kokoonpuristumattomaksi. Navier-Stokes-yhtälöstä käytettiin ajasta riippumatonta muotoa 

kokoonpuristumattomalle nesteelle. Lämmönsiirtymisessä huomioitiin konvektio ja 

johtuminen. Massan siirtymisessä huomioitiin diffuusio sekä konvektio. Seinämät oletettiin 

olevan nestemäisen DEG:n peitossa ja kasvuosan seinät asetuslämpötilassa. Seinämällä 

DEG:n saturaatiosuhde on siis yksi. Veden pitoisuus seinämällä asetettiin nollaksi. 

Kasvuosaan saapuvan veden höyrynpaine on alle yhden, minkä vuoksi pitoisuus seinällä 

asetettiin nollaan toisin kuin DEG:n tapauksessa.  Kasvuosaan saapuvan virtauksen 

pitoisuudet ja virtauksen lämpötila laskettiin käyttämällä yhtälöitä 29 ja 30. Reunaehdot 

virtausnopeudelle määräytyivät saturaattorivirtauksen suuruudesta. Lämpötila, virtauskenttä 

sekä DEG:n ja veden pitoisuus simuloitiin ja käytettiin edelleen laskettaessa 

nukleaatiotodennäköisyyksiä. Simulaatio tehtiin eri saturaattorivirtauksen arvoilla 0 – 1 l/min 

välillä sekä näyteilman kosteuden vaihdellessa 0 – 100 % välillä. Virtauskenttä simuloitiin 

16000 pisteessä sylinterisymmetrisenä. Simulaatiossa käytetty malli kasvuosalle on esitetty 

kuvassa 8. Kasvuosan tarkat mitat saatiin tietoon valmistajalta luottamuksellisesti. 
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Kuva 8. Simulaatiossa käytetty malli kasvuosasta. Virtaus kulkee putkessa vasemmalta oikealle.  

Kasvuosan loppu jakaantuu kahteen sisäkkäiseen putkeen. Tämä näkyy kuvassa valkoisena rakona 

kasvuosan lopussa. Näyte virtaus kulkee sisempää putkea pitkin eteenpäin CPC:lle ja ulompi on 

ohivirtaus.. Symmetria-akseli on merkitty kuvaan punaisella katkoviivalla.  

Simulaatioissa täytyi tehdä joitain yksinkertaistuksia. Simuloitaessa DEG:in pitoisuutta 

DEG:n oletettiin olevan tasapainotilanteessa suhteessa puhtaaseen nesteeseen nähden. 

Lisäksi diffuusikertoimelle käytettiin lämpötilasta riippumaton arvoa. Simuloidussa 

virtauskentässä ei myös otettu huomioon veden suhteellisen kosteuden vaikutusta ilman 

tiheyteen. Ilman tiheys, viskositeetti, lämpökapasiteetti ja lämmönjohtavuus, joita käytettiin 

simulaatiossa otettiin COMSOL Multiphysics –ohjelman kirjastosta. Saturaattorivirtauksen 

lämpötilaksi oletettiin saturaattorin asetuslämpötila ja DEG osapaineeksi kylläisen 

höyrynpaine saturaattorin lämpötilassa.  

Simulaation tulosten perusteella laskettiin arvio nukleaatiotodennäköisyydelle hiukkasen 

halkaisijan funktiona. Nukleaatio todennäköisyys laskettiin kappaleessa 2.5 esitellyillä 

yhtälöillä. Laskuissa tarvittavat suureet ja vakio on kerätty taulukkoon 1. 

  



   Menetelmät 

27 

 

Taulukko 1. Nukleaatiotodennäköisyyden laskuissa käytetyt suuret. 

tunnus suure arvo yksikkö  

kB Bolztmannin vakio 1.380..·1023 J/K  

MDEG moolimassa 106.12 g/mol  

MH2O  18.0152 g/mol  

Fdes,H20 desorptio energia 1.0203 ·1020 J/molekyyli Seki and Hasegawa 

(1983) 

Fdes,DEG  2.9·1020 J/molekyyli MEGlobal 2 

vb,DEG molekyylin 

värähtelytaajuus 

8.9·1011 1/s  

vb,H20 1.0·1013 1/s Pruppacher et al. 

(1998) 

σsol pintajännitys  N/m Begum et al. (2011) 

taulukko 6 

ρsol   kg/m3 Begum et al. (2011) 

taulukko 4 

DDEG diffuusiokerroin(ilma) 0.0849 cm2/s Iida et al. (2009) 

DH2O  0.242 cm2/s Haynes (2015) 

Cp,DEG ominaislämpökapasiteetti 2.309 kJ/kgK Haynes (2015) 

Cp,H2O  1.865 kJ/kgK Haynes (2015) 

Cp,air  1.005 kJ/kgK  

 

  

                                                 
2 http://www.meglobal.biz/media/product_guides/MEGlobal_DEG.pdf 



  4 Mittaukset ja 

koejärjestely 

28 

 

4 Mittaukset ja koejärjestely 

Mittaukset suoritettiin pääosin kesän 2014 aikana aerosolifysiikan laboratoriossa 

ilmakehätieteiden osastolla Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksella. Mittausten 

tarkoituksena oli tutkia vaiheittain näyteilman kosteuden vaikutusta A11 nCNC:n 

havaintotehokkuuteen. Tutkimuksen aikana suoritetut mittaukset jakautuivat karkeasti 

neljään osaan. Ensimmäisessä näyteilman kosteutta ja laitteen toimintalämpötiloja muutettiin 

käyttäen vain yhdenlaista näytettä. Toisessa vaiheessa lämpötilat pidettiin vakiona, 

mitattavien aerosolihiukkasten kokoa vaihdeltiin 1-2 nanometrin välillä kahdella erilaisella 

näytteellä ja mittaus tehtiin kahdessa tai kolmessa näyteilman kosteudessa. Kolmannessa 

vaiheessa PSM:ää käytettiin kiinteässä toimintamoodissa ja neljännessä vettä lisättiin 

suoraan PSM:n toimintanesteen sekaan. 

  

Kuva 9 Yksinkertaistettu kaaviokuva mittauksissa käytetystä koejärjestelystä. Näyte tuotettiin 

puhtaassa ja kuivassa ilmassa (tai typessä) sähkösumutuksessa tai putkiuunilla, jonka jälkeen halutun 

kokoiset hiukkaset valittiin korkean resoluution DMA:lla. Kosteaa ilmaa sekoitettiin näytteeseen 

kokoluokittelun jälkeen. Sitten näyte jaettiin PSM:lle, elektrometrille (referenssi) ja 

kastepistemittarille. Lämpötilakontrollerilla (LAUDA) säädettiin kostuttimen lämpötilaa sekä 

jäädytettiin DMA:n suojailmakiertoa. 
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Käytetty koejärjestely on esitetty kuvassa 9. Koelaitteistossa on kolme pääosaa, joilla 

tuotettiin kokoluokiteltu aerosoli, kontrolloitiin näytteen ilmankosteus ja mitattiin tutkittavan 

laitteen vaste referenssilaitetta vastaan. Mittauksissa käytetyt PSM:n asetukset sekä 

tärkeimmät parametrit on kerätty taulukkoon 2. Mittausten tarkemmat yksityiskohdat 

käsitellään seuraavaksi mittaussarja kerrallaan. 

Taulukko 2. Mittauksissa käytetyt PSM:n asetukset, näyteilman kosteuden vaihteluväli sekä 

käytetty näyte. wH2O tarkoittaa veden massa osuutta PSM:n käyttönesteessä.   

M
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1 0 - 80 - 78 - 87 38 1 skannaus THA
+

2.a 0,11,44 - 76 38 1 skannaus (NH4)2SO4

3.b 0,40 - 82 38 1 skannaus THABr, TPAI

4 0 - 40 - 67 38 1 kiinteä (NH4)2SO4

5 0 - 35 0 - 0.8 82 38 1 skannaus THA
+

 

4.1 Mittaukset 

4.1.1 THA+-ioni  

Tutkimuksen tässä vaiheessa aerosolihiukkaset tuotettiin sähkösumutuksella metanoliin 

liuotetusta tetraheptyyliammoniumbromidista (THABr). Mittauksessa käytettiin THA+ 

ionia, jonka liikkuvuushalkaisija on 1.47 nm (Ude and de la Mora, 2005). Tuotetun näytteen 

liikkuvuusspektri mitattiin Herrmann typpisellä korkean resoluution 

sähköisenliikkuvuudenanalysaattorilla (Herrman, 2000; Kangasluoma et al., 2016). 

Liikkuvuusspektrin piikit tunnistettiin vertaamalla mitattujen piikkien suhteellista etäisyyttä 

toisistaan tunnettujen piikkien etäisyyteen (Taulukko 4). PSM:n havaintotehokkuus mitattiin 

kuvan 9 mukaisella järjestelyllä saturaattorivirtauksen funktiona eri saturaattorin 

lämpötiloissa ja ilmankosteuksissa, pitäen tuotettu näyte muuten samana.  

4.1.2 Kalibrointimittaukset orgaanisilla molekyyleillä ja ammoiumsulfaatilla 

PSM:n asetukset pidettiin samana koko mittauksen ajan. Laitteelle tehtiin 

kalibrointimittausta muistuttava mittaus, jossa määritettiin inversiossa tarvittavat 

aktivaatiovirtaus ja (nCNC:n) maksimihavaintotehokkuus hiukkasen halkaisijan funktiona. 

Kalibroinnilla ei tässä tarkoiteta mittalaitteen vertaamista mittanormiin, vaan laitteelle 

tyypillistä mittausta, jolla määritetään saturaattorivirtauksen ja hiukkasenhalkaisijan välinen 
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muunnos. Mittaus suoritettiin käyttämällä kahta erityyppistä kalibrointiaerosolia sekä 

kuivassa että kosteassa näyteilmassa. Näyte tuotettiin ammoniumsulfaatista putkiuunilla 

(2.a) ja sähkösumutuksella metanoliin liuotetuista ammoniumhalideista (2.b) (Taulukko 3 ja 

4). Tuotettua klusteria kuvaavassa merkinnässä A+·(AB)n A tarkoittaa positiivista ionia ja B 

negatiivista ionia ja n on luonnollinen luku. Esimerkiksi THABr:lle A = THA ja B = Br. 

Pienin hiukkanen, joka saadaan THABr:sta positiivisella jännitteellä, on THA+ (n = 0). 

Seuraavaksi pienin hiukkanen sisältää yhden THA+-ionin ja yhden kokonaisen THABr 

molekyylin eli A +·(AB)1. 

Ammoniumsulfaattihiukkaset tuotettiin putkiuunissa kiinteästä lähtöaineesta kuumentamalla 

näytettä keraamisessa astiassa typpivirtauksessa. Koejärjestely vastasi muuten mittauksia, 

joissa käytettiin sähkösumutusta. Mittauksissa käytettiin kuitenkin negatiivisesti 

varautuneita hiukkasia poiketen edellisistä mittauksista. Aiempien tutkimusten perusteella 

negatiivisesti varautunut ammoniumsulfaatti on puhtaampaa kuin positiivisesti varautunut 

(Kangasluoma et al., 2013). Kahdella eri näytteellä jouduttiin käyttämään myös keskenään 

erilaisia asetuksia, sillä ammoniumsulfaatista tuotetut hiukkaset aktivoituivat niin paljon 

helpommin, että sen kanssa täytyi käyttää matalampaa saturaattorin lämpötilaa kuin 

orgaanisilla molekyyleillä.  

Käytettäessä sähkösumutusta hiukkasten liikkuvuushalkaisija tunnettiin tarkalleen. 

Ammonium sulfaatin tapauksessa sähköinen liikkuvuus kiinnitettiin mittaamalla THA+-ionia 

vastaava jännite samoilla, DMA:n virtauksilla. Tällöin ammonium-sulfaatti-hiukkasten 

halkaisija saatiin laskettua yhtälöllä 34.  
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Taulukko 3. Mittauksessa käytettyjen yhdisteiden nimet, koostumus ja raportissa käytettävät 

lyhenteet. 

Lyhenne Yhdiste Molekyylikaava

TPAI tetrapropyyliammoniumjodidi (CH3)4N(I)

THABr tetraheptyyliammoniumbromidi [(CH3)(CH2)6]4N(Br)  

Taulukko 4. Mittauksessa käytettyjen hiukkasten käänteinen liikkuvuus 1/Zp ja liikkuvuushalkaisija 

dz. Tiedot on kerätty (Ude and de la Mora, 2005). Klusteria kuvaavassa merkinnässä A+·(AB)n A:lla 

tarkoitetaan näytteen liuetessa muodostuvaa kationia ja B:llä anioni. n on luonnollinen luku, joka 

kuvaa kuinka monta neutraalia molekyyliä hiukkasessa on kationin lisäksi. 

A
+ 

·..

1/Z (Vscm
-2

) d z  (nm) 1/Z (Vscm
-2

) d z  (nm) 1/Z (Vscm
-2

) d z  (nm)

TPAI 0,619 1,16 1,006 1,45 1,228 1,66

THABr 1,03 1,47 1,529 1,78 1,893 1,97

TDDABr 1,401 1,7 2,03 2,04

..(AB)0 ..(AB)1 ..(AB)2

 

4.1.3 Leikkausraja kiinteällä virtauksella ilman kosteuden funktiona 

Ammoniumsulfaattihiukkasilla tehtiin vielä mittaus, jossa PSM:ää käytettiin kiinteässä 

toimintamoodissa. nCNC:n havaintotehokkuus mitattiin hiukkasen koon funktiona 1 l/min 

saturaattorivirtauksella, mikä on suurin virtaus, jota tavallisesti käytetään. PSM säädettiin 

aluksi niin, että leikkausraja oli noin 2 nanometriä. Tämä tarkoitti saturaattorin lämpötilan 

laskemista kunnes leikkausraja kasvoi tarpeeksi suureksi. Tämän jälkeen näyteilman 

kosteutta nostettiin 0 - 40 % ja leikkausraja mitattiin yhdeksällä eri näyteilman kosteuden 

arvolla. Leikkausraja mitattiin skannaamalla DMA:n keskuselektrodin jännitettä hitaasti 

ylöspäin, jolloin mitattavien hiukkasten koko muuttui hitaasti. nCNC:n ja elektrometrin 

mittausdataa tallennettiin samalla 1 sekunnin aikaresoluutiolla, jolloin havaintotehokkuus 

mitattiin suoraan DMAn elektrodien välisen jännitteen funktiona ja siten hiukkasen koon 

funktiona. Viipymäaika laitteissa on erimittainen. minkä vuoksi pitoisuuksien aikaviive 

korjattiin siirtämällä aikasarjoja kunnes nopeat pitoisuuden muutokset olivat päällekkäin 

mittausdatassa. DMA:n jännitettä muutettiin niin hitaasti, että viipymäaika ennen 

pitoisuuden mittaamisesta ei aiheuttanut merkittävää virhettä hiukkasen koon laskemiselle. 

Leikkausraja määritettiin lopulta sovittamalla mittapisteisiin yhtälön 39 muotoinen, (Petaja 

et al., 2006) julkaisussa käytetty funktio, missä leikkausraja on d50%. 
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𝑓𝑓𝑖𝑡(𝜂, 𝑑50%, 𝑑0, 𝑥) = 𝜂𝑐𝑝𝑐 (1 − exp
− log(2) ⋅ (𝑥 − 𝑑0)

(𝑑50% − 𝑑0)
) (39) 

4.1.4. PSM:n käyttönesteenä DEG-vesi liuos 

Mittausten viimeisessä vaiheessa PSM:n saturaattorissa käytettiin puhtaan DEG:in sijaan 

vesi-DEG-liuosta. Tarkoituksena oli tutkia ovatko näyteilman kosteuden vaihtelun 

aiheuttamat mahdolliset muutokset havaintotehokkuudessa yhtä suuria, jos vettä on jo 

saturaattorivirtauksen mukana. PSM:n täyttöpulloon tehtiin mittauksia varten liuokset, jossa 

veden massaosuus vaihteli 0 – 0.8. Jokaisen mittauksen välissä käyttönestettä valutettiin 

saturaattorin läpi muutamaan kertaan noin minuutin ajan. Näin varmistuttiin, että 

saturaattorissa oli varmasti kyseistä mittausta vastaavaa käyttönestettä. Lisäksi tämän jälkeen 

odotettiin, että saturaattori ehti lämmetä takaisin asetusarvoon ennen mittausten aloittamista. 

Mittaukset suoritettiin niin, että yhdellä seoksella suoritettiin mittaus neljässä eri näyteilman 

kosteudessa välillä 0 – 35 %, jonka jälkeen liuosta vaihdettiin seokseen, jossa veden 

massaosuus oli edellistä suurempi. Mittauksia, jatkettiin kunnes 0.8 massaosuudella 

havaintotehokkuutta ei saatu enää mitattua.   
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5. Tulokset 

5.1. THA+ mittaukset 

nCNC:n havaintotehokkuus saturaattorivirtauksen funktiona mitattiin 1,47 nm kokoiselle 

THA+ ionille. Mittaus toistettiin useassa eri näyteilman kosteudessa ja eri saturaattorin 

lämpötiloilla. Kasvuosan lämpötila oli sama 1 °C kaikissa tämän osan mittauksissa. Kuvassa 

10 on esimerkki THA+-ionilla mitatusta havaintotehokkuudesta eri näyteilman kosteudessa 

yksillä PSM:n asetuksilla. Kuvasta nähdään, että veden määrän kasvaminen näyteilmassa 

selvästi parantaa laitteen havaintotehokkuutta THA+ ionille. Havaintotehokkuus paranee ja 

siirtyy kohti pienempiä saturaattorivirtauksen arvoja, kun näytteen ilmankosteutta 

kasvatetaan. Jos ilmankosteus ei vaikuttaisi, jokaisesta mittauksesta saataisiin likipitäen 

samanlainen käyrä, sillä laitteen asetukset ja käytetty näyte olivat muuten samat.  

 

Kuva 10. nCNC:n havaintotehokkuus 1,47 nm kokoiselle THA+ -ionille saturaattorivirtauksen 

funktiona useassa näyteilman kosteudessa. Näyteilman kosteus on merkitty värillä suhteellisena 

kosteutena huoneen lämpötilassa. Laitteen asetukset olivat samat kuvan mittausten ajan (Tsat = 80 ˚C 

ja Tgr = 1 ˚C). Havaintotehokkuus THA+ -ionille kasvaa, kun näyteilman kosteutta lisätään 0 - 50 %. 

Mittaus toistettiin niin, että saturaattorin lämpötilaa muutettiin 78 – 87 °C välillä ja 

näyteilman kosteutta 0 – 80 % välillä (ilmoitettuna 22 °C asteen lämpötilassa).  Näyteilman 

kosteus pidettiin samana usealla saturaattorin lämpötilalla tehdyn mittaussarjan ajan. 

Näyteilman kosteuden muuttamisen jälkeen näytelinjan ja siinä olevien suodattimien 
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annettiin tasaantua vallitsevaan ilmankosteuteen ennen mittausten aloittamista uudelleen. 

Kun haluttu vakaa näyteilman kosteus oli saavutettu, mitattiin havaintotehokkuus niillä 

saturaattorin lämpötiloilla, joilla saatiin nollasta poikkeava havaintotehokkuus, eikä 

homogeeninen tausta ollut kohtuuttoman suuri (useita tuhansia). Saturaattorin lämpötilan 

muuttamisen jälkeen odotettiin noin 15 min ennen seuraavan mittauksen aloittamista. Yksi 

mittaus kesti usean nousevan ja laskevan vaiheen sisältävän skannauksen ajan. Yksi skannaus 

kesti 240 sekuntia.  

Mitattuun (Qsat,  ηnCNC )-pistejoukkoon sovitettiin logistinen funktio (yhtälö 33), minkä 

yhtenä sovitusparametrina oli suoraan aktivaatiovirtaus. Niissä tilanteissa, missä 

havaintotehokkuus ei tasaantunut maksiarvoon ennen kuin saturaattorivirtaus oli 1 l/min, 

maksimihavaintotehokkuuden arvo pakotettiin samaan arvoon kuin mittauksen niillä 

lämpötila-asetuksilla, joilla havaintotehokkuus ehti tasaantua. Maksimihavaintotehokkuuden 

tulisi olla miltei sama samankokoisella hiukkasilla. Tämä voidaan olettaa siksi, että 

maksimihavaintotehokkuus on pääosin riippuvainen laitteen sisäisistä diffuusiohäviöistä, 

jotka ovat tällä kokovälillä voimakkaasti kokoriippuvaisia ja vain hieman lämpötila- ja 

paineriippuvaisia. Sovituksista kerätyt aktivaatiovirtauksen arvot näytelinjan suhteellisen 

kosteuden funktiona eri lämpötila-asetuksilla on kerätty kuvaan 11. Mitattu kastepiste on 

muutettu suhteelliseksi kosteudeksi huoneen lämpötilassa (22 °C) käyttämällä yhtälöä 27.  

Kuvassa yhdellä lämpötilasetuksilla mitatut pisteet (samanväriset) muodostavat käyrän, joka 

laskee jyrkimmin pienillä kosteuden arvoilla ja tasaantuu arvoon, joka on 0.2 - 0.3 l/min 

kuivassa ilmassa mitattua pienempi. Eri saturaattorin lämpötila-asetuksilla saadut käyrät ovat 

keskenään huomattavan samanlaisia sillä erotuksella, että korkeammilla saturaattorin 

lämpötiloilla hiukkaset aktivoituvat pienemmillä virtauksilla. 
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Kuva 11. Koonti THA+-ionilla mitatuista aktivaatiovirtauksista. Y-akselilla on aktivaatiovirtaus 

Qaktivaatio ja x-akselilla suhteellinen kosteus (22 °C lämpötilassa). Saturaattorin lämpötila on merkitty 

värein. Samanväriset samassa saturaattorin lämpötilassa mitatut pisteet muodostavat käyrän, joka 

laskee pienillä ilmankosteuden arvoilla jyrkimmin ja tasaantuu sitten suurilla ilman kosteuden 

arvoilla. Pienimmällä ja suurimmalla saturaattorin lämpötilalla mittaus saatiin tehtyä vain yhdessä 

pisteessä.  

5.2 Kalibrointimitattaus ammoniumsulfaattihiukkasilla 

Ammoniumsulfaatilla havaintohavaintotehokkuus mitattiin samalla tavoin kuin pelkällä 

THA+:lla tehdyssä mittauksessa. Nyt havaintotehokkuus mitattiin kuitenkin usealle 

erikokoiselle hiukkaselle ja saturaattorin lämpötila pidettiin vakiona. Kuvassa 12 on 

negatiivisesti varautuneilla ammoniumsulfaattihiukkasilla mitattu (Qsat,ηnCNC)-kuvaaja 

kuivassa ilmassa ja kolmessa eri ilmankosteudessa olevalle näytteellä. HrDMA:lla 

kokovalittujen hiukkasten liikkuvuushalkaisija oli 1.1 - 1.5 nanometriä. Hiukkasen halkaisija 

on merkitty värein ja ilman kosteus symbolein. Kiinteä viiva on kuivassa ilmassa tehty 

mittaus. Muunnos sähköistä liikkuvuudesta liikkuvuushalkaisijaan tehtiin yhtälöllä 34. 

Liikkuvuusasteikko kiinnitetiin THA+ ionia vastaavan jännitteen avulla, mitä vastaava 

liikkuvuus tunnetaan (taulukko 4).  Tarkastelemalla samanvärisiä käyriä havaitaan, että, 

samalla tavoin kuin sähkösumutetulla THA+:lla, samankokoisella hiukkasella 

havaintotehokkuus on suurempi kosteassa kuin kuivassa näyteilmassa. Lisäksi 44 % 

kosteudessa mitattu havaintotehokkuus on suurempi kuin 11 % mitatussa.  
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Kuva 12. Ammoniumsulfaattihiukkasilla mitattu havaintotehokkuus erikokoisille hiukkasille 1 – 1.5 

nanometrin välillä. Hiukkasen koko on merkitty. Kiinteä viiva on mitattu kuivassa näyteilmassa. 

Mittaus, jossa ilmankosteus oli 12 %, on merkitty ★:llä ja ○-merkityillä RH oli 44% huoneen 

lämpötilassa. 

Jälleen (Qsat,ηnCNC) - pistejoukkoon tehtiin edellisten mittausten tapaan yhtälön 33 mukainen 

logistinen sovitus. Mittauksesta saadaan nyt aktivaatiovirtaus hiukkasen koon funktiona eri 

näyteilman kosteudessa. Tämä on esitetty kuvassa 13, missä nähdään kolme toisiaan 

muistuttavaa käyrää, jotka ovat kuitenkin eri kohdilla dz-akselia. kun kuvaajaa tarkastellaan 

niin, että valitaan jokin vakio aktivaatiovirtaus (vaakasuora) ja liikutaan kuvaajalla dz-akselin 

suunnassa, nähdään, että sama saturaattorivirtaus vastaa 50 % aktivaatiotodennäköisyyttä 

kolmelle erikokoiselle hiukkaselle riippuen näyteilman kosteudesta. Kutakin näyteilman 

kosteutta vastaavalle käyrällä on sovitettu laskeva logistinen funktio. Halkaisijan ja 

aktivaatiovirtauksen välisen yhteyden funktionaalinen muoto ei ole tunnettu. Sovitus tehtiin 

kuitenkin siitä syytä, että mittaustuloksia voitiin verrata muissakin kuin mittapisteissä. 

Sovitus valittiin niin, että sen muoto sopii mahdollisimman hyvin mittauspisteisiin 

mittausalueella. Sovituksesta saatua jatkuvaa käyrää ei käytetty mittausalueen ulkopuolella. 
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Kuva 13. Ammoniumsulfaattihiukkasilla mitatusta (Qsat,ηnCNC) –pistejoukosta (Kuva 12) sovittamalla 

saatu aktivaatiovirtaus hiukkasen halkaisijan funktiona eri näyteilman kosteudessa. Mittapisteisiin 

sovitettiin jatkuva funktio, jotta tuloksia voitiin verrata myös mittapisteiden ulkopuolella.  Halkaisijan 

ja aktivaatiovirtauksen välisen yhteyden funktionaalinen muoto ei kuitenkaan ole tiedossa. Eri 

näyteilma kosteudessa saadaan selvästi erilainen kalibrointikäyrä aktivaatio virtauksen ja hiukkasen 

halkaisijan suhteelle.  

Aktivaatiovirtaus hiukkasen halkaisijan funktiona on toinen inversiossa käytettävä 

vertailukäyrä, jolla kiinnitetään tiheysfunktioiden paikka saturaattorivirtaus-akselilla. 

Kuvassa 14 on kuvattu kuinka paljon näiden tiheysfunktioiden paikka siirtyy ilman 

kosteuden funktiona. Tämä on saatu vertaamalla kuvan 13 kahta kostutetussa näyteilmassa 

mitattua käyrää kuivassa ilmassa mitattuun käyrään. Eri aktivaatiovirtauksen arvoilla muutos 

aktivaatiovirtausta vastaavaan hiukkasen halkaisijaan on hieman erisuuruinen. Kun 

ilmankosteus muuttuu 0 – 40 % (22 °C), tiheysfunktionpaikka siirtyy 0.2 - 0.3 nanometriä 

riippuen, mitä saturaattorivirtauksen arvoa liikkuvuushalkaisija vastaa.  Muutos on jyrkintä 

pienillä ilmankosteuden arvoilla. Mittaus on suoritettu vain kolmessa eri näyteilman 

kosteudessa. Kalibroinnin muutos ilman kosteuden suhteen ei ole lineaarinen, joten kuva 14 

tulee ottaa hahmotelmana muutoksen suuruudelle.  
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Kuva 14. Inversiossa käytettävän tiheysfunktion paikan muutos ilmankosteuden funktiona eri 

aktivaatiovirtauksilla. Aktivaatiovirtausta vastaavan halkaisijan muutos on laskettu erotuksena kuvan 

13 sovituksista vertaamalla kosteassa näyteilmassa mitattuja käyriä kuivassa ilmassa mitattuun. 

Kuvassa on vain kolme mittauspistettä (o), eikä muutos ole lineaarinen ilmankosteuden suhteen, 

minkä vuoksi tämä tulee ottaa suuruusluokkahahmotelmana.  

5.3 Kalibrointi orgaanisilla hiukkasilla 

Aktivaatiovirtaus hiukkasen koon funktiona mitattiin ammoniumsulfaattihiukkasten tavoin 

sähkösumutetuilla orgaanisilla molekyyleillä ja niistä koostuvilla klustereilla. Lähtöaineena 

oli metanoliin liuotettu TPAI ja THABr (taulukko 3). Molemmilla mitattiin kolmella 

erikokoisella klusterilla, joissa n=0,1,2 kaavassa A+·(AB)n. Aktivaatiovirtaus määritettiin 

mittausdatasta samalla tavalla kuin ammoniumsulfaatin kanssa. Muunnosta liikkuvuuden ja 

halkaisijan välillä ei kuitenkaan tarvinnut tehdä sillä klusterien halkaisija tunnettiin tarkalleen 

sen jälkeen kun halutut piikit oli tunnistettu liikkuvuusspektristä. Kuvassa 15 on 

aktivaatiovirtaukset erikokoisille hiukkasille kuivassa sekä kostutetussa ilmassa. Hiukkasen 

koostumus ja sitä kautta koko on merkitty värein ja ilmankosteus symbolilla. Tällä tavoin 

mitattu aktivaatiovirtaus halkaisijan suhteen ei ole läheskään yhtä siisti käyrä kuin 

ammoniumsulfaattihiukkasilla mitattuna. Tämän johtuu todennäköisesti siitä, että 

ammonium sulfaattihiukkasten kemiallinen koostumus on keskenään lähempänä toisiaan 

kuin THABr tai TPAI klustereilla. Tulos on tästä huolimatta hyvin samanlainen. 

Kostutetussa näyteilmassa (45 %) hiukkaset aktivoituvat pienemmällä 

saturaattorivirtauksella kuin kuivassa ilmassa. Ero kuivan ja kostea mittauksen välillä on noin 

(0.3 ± 0.1) l/min. Mittauksesta käy myös ilmi, että TPAI:sta ja THABr:sta tuotetut hiukkaset 
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aktivoituvat eri tavoin. TPAI:sta koostuvat hiukkaset aktivoituvat THABr-hiukkasia 

helpommin. 

 

 

Kuva 15. Orgaanisille molekyyleillä mitattu aktivaatiovirtaus hiukkasen halkaisijan funktiona. 

Alaindeksit 0,1,2 tarkoittavat on n:n arvoa kaavassa A+·(AB)n. Sama väri vastaa aina samanlaista 

hiukkasta. Palloilla merkitys pisteet (○)-merkityt pisteet on mitattu kuivassa näyteilmassa ja 

kolmiolla (►) merkityt arvon on puolesta mitattu 45 % näyteilman kosteudessa. Suuremmassa 

näyteilman kosteudessa mitatut pisteet ovat järjestään kuivassa ilmassa mitattuja pisteitä alempana. 

Kuvasta on myös selvää, että riippuen onko lähtöaineena TPAI vai THAB, hiukkaset aktivoituvat eri 

tavalla.  

5.4 Vakiovirtaus-toimintamoodissa ammoniumsulfaattihiukkasilla 

Ammoniumsulfaattihiukkasilla tehtiin vielä koe kiinteällä 1 l/min saturaattorivirtauksella. 

PSM:n toimintalämpötilat asetettiin niin, että kuivassa ilmassa laitteen leikkausraja eli 50 % 

havaintotehokkuus saavutettiin noin 2 nanometrin kokoisilla hiukkasilla. Näyteilman 

kosteutta lisättiin vaiheittain ja leikkausraja mitattiin kussakin näyteilman kosteudessa. 

Havaintotehokkuus mitattiin ajan funktiona ja siten DMA:n potentiaalieron funktiona, sillä 

DMA:n jännitettä skannattiin hitaasti ylöspäin samalla kuin pitoisuus mitattiin 

samanaikaisesti nCNC:llä ja eletkrometrillä. Potentiaaliero muutettiin hiukkasen 

halkaisijaksi mittaamalla THA+ vastaava jännite ja käyttämällä yhtälön 34 mukaista 

muunnosta.  (dz, ηnCNC)-pistejoukkoon sovitettiin yhtälön 39 mukainen eksponentiaalinen 

sovitus, jolla leikkausraja määritettiin kullakin ilmankosteuden arvolla. Mittaustulokset on 

esitetty kuvassa 16. Leikkausraja pienenee lähes lineaarisesti noin 2 – 1.4 nanometriin, kun 

suhteellinen kosteus nousee 0 – 35 % huoneenlämpötilassa. Tässäkään tapauksessa 
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riippuvuuden teoreettinen muoto ei ole tiedossa. PSM:n saturaattorin lämpötila oli 67 °C ja 

kasvuosan 1 °C, lämpötila näiden välillä on pienempi kuin tavallisesti käytettävillä 

asetuksilla. PSM havaintotehokkuutta oli toisin sanoen säädetty alaspäin mittausta varten. 

Mittausta ei voitu jatkaa enää suuremmassa näyteilman kosteudessa, sillä näyte laimeni 

samalla kun kosteutta lisättiin. Uunilla ei saatu tuotettua tarpeeksi pieniä hiukkasia, että 

näytettä olisi voitu laimentaa enää enempää. 

 

Kuva 16 Vakiosaturaattorivirtauksella leikkausraja suhteellisen kosteuden funktiona. Leikkausraja 

säädettiin kuivassa ilmassa noin kahteen nanometriin, jonka jälkeen näyteilman kosteutta kasvatettiin 

0 – 40 %. Leikkausraja laskee lähes lineaarisesti noin 1.9 nm 1.3 nm, kun ilmankosteus kasvaa 0 – 

40 % huoneen lämpötilassa.  

5.5 PSM:n käyttönesteenä DEG-vesi liuos 

Tässä vaiheessa vettä sekoitettiin suoraan DEG:n sekaan käyttönestepulloon. Ionivaihdettua 

milliQ-vettä ja DEG:iä sekoitettiin niin, että veden massaosuus vaihteli välillä 0 - 85 %. 

Suurimmalla 85 % massa osuudella mittaus ei enää onnistunut ja havaintotehokkuus oli lähes 

nolla. Tarkoituksena oli kokeilla, onko näyteilman kosteuden vaihteluilla erisuuruinen 

vaikutus mittaustuloksiin kun saturaattorivirtaus on kyllästetty vedellä. Mittaus tehtiin THA+ 

ionilla. Aktivaatiovirtaus mitattiin neljässä näyteilman kosteudessa kullekin veden 

massaosuudelle. Kuvassa 17 on esimerkki mittauksista, jotka mitattiin kuivassa näyteilmassa 

muuttamalla veden massaosuutta vesi-DEG-liuoksessa. Havaintotehokkuus kasvaa veden 

massaosuuden kasvaessa 0.4 asti. Massaosuuden ollessa 0.6 havaintotehokkuus on jo 
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pienempi. Tulosten perusteella paras havaintotehokkuus saadaan, jossain 0.21 ja 0.6 

massaosuuden välillä. Kuvassa 18 on vastaavasti havaintotehokkuus vakio massaosuudella 

0.05 ilmankosteuden ollessa 1 - 35 % välillä huoneenlämpötilassa. Näissä mittauksissa 

havaintotehokkuus kasvaa melko loivasti, eikä logistinen sovitus toiminut kunnolla. Tästä 

syystä leikkausraja määritettiin yhtälön 39 mukaisella sovituksella, joka näytti toimivan 

selvästi paremmin. Mittauksissa, joissa havaintotehokkuus ei ehtinyt tasaantua 

maksimiarvoon pakotettiin maksimihavaintotehokkuus arvoon, joka saatiin mittauksista, 

joissa havaintotehokkuus ehti tasaantua maksimiarvoon. Tämä oli perusteltua, sillä jälleen 

mitattiin kokoajan samankokoisia hiukkasia.  

 

Kuva 17 Havaintotehokkuus saturaattorivirtauksen funktiona, kuivassa näyteilmassa niin, että veden 

massaosuutta wH2O käyttönesteessä muutettiin 0.05 - 0.6 välillä.  
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Kuva 18. Havaintotehokkuus saturaattorivirtauksen funktiona, eri näyteilman kosteudessa 

muuttuessa 1 - 35 %. Veden massaosuus oli wH2O = 0.05. 

Kaikista vesi-DEG liuoksella tehdyistä mittauksista määritetyt aktivaatiovirtaukset 

suhteellisen kosteuden funktiona on kerätty kuvaan 19. Massaosuus on merkitty värein ja 

näihin sovitetut suorat vastaavalla värillä. Kuvasta nähdään, että veden lisääminen 

käyttönesteeseen parantaa havaintotehokkuutta. Lisäksi siitä huolimatta, että kun käyttöneste 

oli veden ja DEG:n seos, parantaa näyteilman kosteuden lisääminen edelleen 

havaintotehokkuutta. Veden massaosuuden lisääminen seoksessa 0 – 40 % pienentää 

aktivaatiovirtausta noin 0.25 l/min riippumatta näyteilman kosteudesta. Puhtaalla DEG:llä 

näyteilman kosteuden lisääminen 0 - 35 % pienentää aktivaatio virtausta noin 0.4 l/min ja 

massaosuuden ollessa 0.4 noin 0.25 l/min. Veden massaosuuden ollessa 0-0.4 käyrien 

jyrkkyys on hyvin samanlainen. Vasta kun wH2O = 0.6 muuttuu sovituksen kulmakerroin 

selvästi. Veden lisääminen käyttönesteeseen pienentää näyteilman kosteuden vaikutusta 

aktivaatiovirtaukseen enimmillään noin tekijällä kaksi, muttei poista sitä kokonaan. 
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Kuva 19 Aktivaatiovirtaus suhteellisen kosteuden funktiona THA+ -ionille. Mittauksessa DEG:n 

sekaan käyttönesteeseen sekoitettiin vettä massasuhteessa wH2O, joka merkitty kuvaan värein. 

Katkoviiva on samalla massasuhteella mitattuihin pisteisiin sovitettu suora, jonka jyrkkyys kuvaa 

näyteilman kosteuden vaikutuksen suuruutta. Siitä huolimatta, että vettä lisättiin käyttönesteeseen, 

näyteilman kosteudella on selvä vaikutus aktivaatiovirtaukseen. Kulmakertoimien perusteella 

vaikutus pienenee jonkin verran suuremmilla veden massa osuuksilla käyttönesteessä.  

5.7 Homogeenisen taustan mittaukset  

Jokaisen THA+ ionilla tehdyn mittauksen yhteydessä mitattiin homogeenisen taustan määrä, 

joka poistettiin varsinaisesta mittausdatasta laskettaessa havaintotehokkuutta. Tämän 

ansiosta homogeenisen taustan määrän ja A11 nCNC leikkausrajan välinen suhde mitattiin 

samalla. Homogeenisen taustan määrä kuvaa maksimisupersaturaatiosta hiukkaslaskurissa. 

Kuvassa on 20 kappaleen 4.1.1 mittauksista kerätty homogeeninen tausta 1 l/min 

saturaattorivirtauksella. Aktivaatiovirtaus on piirretty homogeenisen taustan funktiona. 

Ilmankosteus on merkitty värein laskettuna huoneen lämpötilassa. Kuvasta nähdään, 

aktivaatiovirtaus pienenee taustan funktiona, mikä on oletettavaa. Tarkasteltaessa kuvaajaa 

pystysuunnassa nähdään, että yhtä suurella homogeenisella taustalla aktivaatiovirtaus on 

pienempi, jos ilmankosteus on suurempi. Tämä tarkoittaa sitä, että homogeenisen taustan 

määrä ei kasva yhtä nopeasti mitä havaintotehokkuus kasvaa ilmankosteuden kasvaessa. 

Kuvassa 21 on esitetty 1 l/min saturaattorivirtauksella mitattu tausta saturaattorin lämpötilan 

funktiona. Kuvasta nähdään, että taustan määrä kasvaa nopeasti saturaattorin lämpötilan 
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kasvaessa. Tämän lisäksi kuvan perusteella ilmankosteus kasvattaa huomattavasti taustan 

määrää vaikka, edellä havaittiin, että leikkausraja siirtyy nopeammin kuin tausta kasvaa.  

 

Kuva 20 Aktivaatiovirtaus homogeenisen taustan funktiona THA+-ionille. Ilmankosteus on merkitty 

kuvaan värein. Aktivaatiovirtaus pienenee kun homogeenisen taustan määrä kasvaa odotetusti. 

Samalla taustalla aktivaatiovirtaus on riippuvainen näyteilman kosteudesta. Näyteilman kosteuden 

lisääminen ei kasvata taustan määrää merkittävästi verrattuna siihen kuinka paljon havaintotehokkuus 

kasvaa. 

 

Kuva 21 Saturaattorin lämpötilan ja tausta pitoisuuden välinen riippuvuus eri näyteilma kosteudessa. 

Taustan määrä suurimmalla 1 l/min virtauksella kasvaa nopeasti saturaattorin lämpötilan funktiona. 
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Tämän lisäksi ilmankosteuden lisääminen nostaa huomattavasti taustan määrää aina noin 25 % 

saakka.  

Homogeeninen tausta muodostuu kahdesta moodista, jotka vastaavat supersaturaatiota 

sekoitusosassa ja kasvuosassa. Näiden määrä ja keskinäinen suuruus riippuu laitteen 

toimintalämpötiloista. Ensimmäinen huippu on noin 0.2-0.3 l/min tuntumassa ja se vastaa 

supersaturaatiomaksimia sekoitusosassa. Jälkimmäinen moodi kasvaa saturaattorivirtauksen 

funktiona ja saavuttaa maksimin suurimmalla saturaattorivirtauksella (1 l/min käytetyillä 

virtauksilla). Ensimmäisestä piikistä käytetään joskus batman-nimitystä, joka johtuu suoraan 

skannin muodosta, kun ensimmäinen moodi on näkyvissä. Suuri taustapiikki 0.2 - 0.3 l/min 

häiritsee inversiota, mikä vuoksi se ei ole toivottava ominaisuus mittauksissa. Batman-piikin 

korkeus määritettiin samoista THA+- ionilla tehdyistä mittauksista kuin tausta 1 l/min 

virtauksella. Tämä tehtiin sovittamalla gaussinen piikki moodin kohdalle määräämällä piikin 

maksimi tilanteesta riippuen noin 0.1-0.5 l/min välille. Kuvaan 22 on piirretty ”batman” -

piikin korkeus saturaattorivirtauksen funktiona. Kasvuosan ja näytteen lämpötilat ovat vakiot 

kaikissa mittapisteissä. Batman-piikin korkeus kasvaa lähes eksponentiaalisesti saturaattorin 

lämpötilan funktiona. Tämä vastaa odotuksia, sillä piikin korkeus määräytyy pääosin 

näytevirtauksen ja saturaattorivirtauksen lämpötilaerosta. Näyteilman kosteus on merkitty 

kuvaan värein ja sillä on vain pieni vaikutus piikin korkeuteen. Ilmankosteuden 

kasvattaminen näyttäisi lisäävän hieman taustan määrää mutta muutos ei ole kaikissa 

lämpötiloissa täysin yhdenlainen. Piikki oli kuinkin pääosin matalampi kuivemmassa 

ilmassa.  
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Kuva 22 Batman-taustapiikin korkeus saturaattorin lämpötilan funktiona vakio kasvuosan ja näytteen 

lämpötila oli vakio. Näyteilman kosteus on merkitty värein. Sillä on vain pieni vaikutus taustan 

määrään verrattuna saturaattorin lämpötilaan, jonka funktiona tausta kasvaa lineaarisesti 

logaritmisella asteikolla.   

5.8 Mallin tulokset 

Olosuhteet laitteen sisällä simuloitiin COMSOL Multiphysics –ohjelmalla.  Virtaus oletettiin 

täysin sekoittuneeksi sen saapuessa kasvuosaan. Kasvuosan pinnat oletettiin asetusarvoon 

lämpötilan kohdalta asetusarvoon ja kauttaaltaan DEG:n kastelemaksi. Tästä oli 

poikkeuksena sisemmän putken seinä, jonka lämpötila ei ole kontrolloitu. Veden pitoisuus 

oletettiin nollaksi seinällä. Virtaus mallinnettiin tulppavirtauksena, jossa ei ole 

nopeusprofiilia. Taustalla on oletus, ettei virtaus ehdi muodostaa parabolista nopeusprofiilia 

heti turbulenttisen sekoitusosan jälkeen. Saapuvan virtauksen lämpötila sekä höyryjen 

pitoisuudet laskettiin yhtälöistä 30 ja 29. Virtauskenttä simuloitiin sylinterisymmetrisenä 

16000:ssä pisteessä. Näistä muodostettiin interpoloimalla yhdessä ulottuvuudessa 

tasavälinen 100 x 150 ruudukko, missä säteen suunnassa on 100 pistettä. Saturaattorin 

virtausta muutettiin 0.1-1 l/min välillä, jolloin kokonaisvirtaus kasvuosassa vaihteli 2.6 - 3.5 

l/min. Näyteilman kosteutta vaihdettiin välillä 1-100 % huoneenlämpötilassa. Kuvassa 23 on 

esimerkki simulaation tuloksista, missä saturaattorivirtaus on 1 l/min ja saturaattorin 

lämpötila 80 ℃. Näyteilman kosteus on 40 %  (22 ℃), kasvuosan lämpötila 1 ℃ ja näytelinjan 
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lämpötila PSM:ssä 38 ℃. Kuvassa on putken suuntainen nopeus, lämpötila sekä DEG:n 

veden aktiivisuus kaasufaasissa.  

 

Kuva 23 Esimerkki simulaatiotuloksesta, missä saturaattorivirtauksen lämpötila on 76 ℃, saturaattori 

virtaus 1 l/min. Näyteilman kosteus on 64 %. Kuvassa on ylhäältä alaspäin lähtien veden 

kaasufaasiaktiivisuus, DEG:n kaasufaasiaktiivisuus, putken suuntainen virtausnopeus ja alimpana 

lämpötila paikan funktiona. r on säteen suuntainen koordinaatti ja z putken suuntainen.  

Vaikka virtaus mallinnettiin tulppavirtauksena, on kasvuosan lopussa virtauksessa profiili, 

sillä virtaus jakautuu kahteen sisäkkäiseen sylinteriin. Virtaus ei jakaudu isokineettisesti ja 

lisäksi virtaamien keskinäinen suhde muuttuu saturaatiosuhteen funktiona. Tämän vuoksi 

virtauskentän perusteella laskettiin virtaviivat ja ratkaistiin mikä on uloin virtaviiva, joka 

kulkee sisempään CPC:lle vievään putkeen. Varsinaisia laskuja varten tarkastelua jatkettiin 

vain niillä, säteen suuntaisista ruudukon pisteistä lähtevillä virtaviivoilla, jotka päätyivät 

sisempää putkeen. Lämpötila, virtausnopeus ja aktiivisuudet kaasufaasissa määritettiin 

kunkin virtaviivan matkalla. Kuvassa 24 on esimerkki DEG virtaviivoista, joissa DEG:n 

aktiivisuus kaasufaasissa on määritetty näiden varrella. Esimerkki on samasta simulaatiosta 

kuin kuva 23. 
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Kuva 24 kuvassa on virtaviivat, jotka lähtevät ruudukon säteen suuntaisista pisteistä ja päätyvät 

sisempään ulostuloon. DEG aktiivisuus kaasufaasissa on merkitty värillä kuvaan. 

CPC:lle päätyvien virtaviivojen matkalta poimittiin DEG:n maksimi aktiivisuus 

kaasufaasissa ja tätä vastaava nukleaatiotodennäköisyys laskettiin.  

Nukleaatiotodennäköisyys laskettiin niin, että ytimen halkaisija oli välillä 0.8 - 3 nm (50 

pistettä).  Näin pienten hiukkasten inertia on niin pieni, että niiden voidaan ajatella seuraavan 

väliaineen virtausta.  Diffuusio kuitenkin vaikuttaa pienten hiukkasten kulkuun virtauksessa, 

eikä hiukkasten rata tarkalleen vastaa virtaviivoja. Tämä jätettiin kuitenkin tässä 

tarkastelussa huomioimatta. Laskuissa tarvittava tiheys ja pintajännitys veden mooliosuuden 

funktiona on määritetty interpoloimalla (Begum et al., 2011). Niissä tilanteissa missä 

kokeellisen datan lämpötila-alue (σ: 293 - 303.15 K, ρ: 303.15 - 323.15 K) ei riittänyt on 

parametrin arvo saatu ekstrapoloimalla. Aktiivisuuskertoimet laskettiin unifac-mallilla ja 

kontaktikulma oletettiin pieneksi 5˚. Kuvassa 25 on mallinnettu havaintotehokkuus 

hiukkasen koon funktiona eri saturaattorivirtauksen arvolla olettamalla kasvuosaan 

saapuvien aerosolien pitoisuus paikasta riippumattomaksi. Tällöin havaintotehokkuus 

saadaan suoraan summaamalla nukleaatiotodennäköisyydet säteen suunnassa.  
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Kuva 25 Simuloitu havaintotehokkuus hiukkasen halkaisijan funktiona eri saturaattorin virtauksilla.  

Saturaattorivirtauksia vastaavat leikkausrajat kerättiin eri näyteilman kosteudella tehdyistä 

simulaatioista. Kuvaan 26 on kerätty simuloidut leikkausrajat saturaattorivirtauksen 

funktiona eri näyteilman kosteudessa. Kuvan perusteella simulaatio antaa samansuuntaisen 

kuvan kokeellisten mittausten kanssa. Simulaation perusteella leikkausraja-saturaatiovirtaus-

käyrä siirtyy Ilmankosteuden muuttuessa. Muutoksen suunta ja suuruusluokka on 

samanlainen mittaustulosten kanssa. Simulaation perusteella lasketut leikkausrajat pienivät 

näyteilman kosteuden 40 % saakka. Kahdella suurimmalla ilman kosteuden arvolla muutos 

oli jo pienempi.   

Kuvassa  27 yksinkertaisempi tilanne, missä on laskettu nukleaatiotodennäköisyys hiukkasen 

halkaisijan ja veden kaasufaasi-aktiivisuuden funktiona DEG:n kaasufaasi-aktiivisuuden 

pysyessä vakiona. Lämpötila valittiin niin, ettei tiheyden tai pintajännityksen arvoja tarvinnut 

ekstrapoloida. Höyryjen kaasufaasi-aktiivisuudet vastaavat simulaatiosta saatuja arvoja, 

kontaktikulma on asetettu jälleen pieneksi (5˚) ja kuvan perusteella leikkausraja (tässä 

tapauksessa Fletcher-halkaisija) pienenee lähes lineaarisesti veden aktiivisuuden funktiona.  
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Kuva 26 Simuloitu leikkausraja-saturaattorivirtaus kuvaaja eri näyteilman kosteudessa. 

Simuloitu käyrä siirtyy näyteilman kosteuden kasvaessa niin, että samaa leikkausrajaa vastaa 

pienempi saturaattorivirtaus.  

Siitä huolimatta, että simuloidut tulokset sisältävät huomattavia epävarmuuksia on 

rohkaisevaa, että tulokset ovat samansuuntaisia mittaustulosten kanssa (kuva 28). 

Simulaation perusteella lasketut leikkausrajat ovat suurempia kuin mitatut. Tähän vaikuttaa 

näytevirtaukseen ja ohivirtaukseen jakavan seinämän olettaminen eristeeksi. Todellisuudessa 

putken lämpötilan on todennäköisesti virtauksen lämpötilaa matalampi. Koska pinnan 

lämpötila ei ole kontrolloitu, toisin kuin ulompi seinämä, pinnan lämpötilaa ei lähdetty 

arvaamaan. Todellista kontaktikulmaa ei tiedetty, mikä osaltaan vaikuttaa laskennallisiin 

leikkausrajoihin. Vielä pienemmillä kontaktikulman arvoilla leikkausrajat olisivat olleet 

hieman pienemmät. Näiden lisäksi varauksen vaikutus jätettiin huomioimatta laskettaessa 

nukleaatiotodennäköisyyttä.  
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Kuva 27 Nukleaatiotodennäköisyys hiukkasen halkaisijan ja veden aktiivisuuden funktiona, kun 

DEG:n määrä ja lämpötilan on vakio. Fletcher-halkaisija pienenee 0.5 nm veden aktiivisuuden 

kasvaessa 0-0.5. 

 

Kuva 28. Mallinnettu ja ammoniumsulfaatilla (◊, ☓ ja  ◄) mitattu aktivaatiovirtaus eri näyteilman 

kosteudessa samassa kuvassa. Mallinnetut leikkausrajat ovat mitattuja suurempia, eikä käyrän muoto 

täysin vastaa mitattuja tuloksia. Näyteilman kosteuden aiheuttama muutos on kuitenkin 

samansuuntainen ja samaa kokoluokkaa mitattujen tulosten perusteella.  
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6. Johtopäätökset 

Tässä työssä tutkittiin näyteilman kosteuden vaikutusta dietyleeniglykolia käyttävän 

hiukkaskasvattimen mittaustuloksiin. Tutkimuksen aikana Airmodus A11 nCNCn 

havaintotehokkuus ja leikkausraja mitattiin kahdella erilaisella tunnetulla näytteellä 

vertailulaitetta vasten erilaisissa näyteilman kosteuksissa. Mittausten perusteella näyteilman 

kosteudella on selvästi vaikutusta mittaustuloksiin. Samoilla laitteen toimintaa määrittävillä 

lämpötila- ja virtausasetuksilla laitteen vaste on erilainen riippuen näyteilman kosteudesta. 

Laite havaitsee suuremman osan samankokoisista hiukkasista tai vastaavasti pienempiä 

hiukkasia, jos näyteilman kosteus on suurempi. Tällä on merkitystä varsinkin silloin, kun 

mitataan kokojakaumaa skannaavassa moodissa. Kokojakauman määrittämiseksi tarvittava 

kalibrointi, leikkausraja-saturaattorivirtauksen funktiona, siirtyy 0.2 - 0.3 nanometriä 

näyteilman kosteuden kasvaessa 1 – 40 % huoneenlämpötilassa. Muutos on samansuuntainen 

ja samaa suuruusluokkaa sekä ammoniumsulfaattista putkiuunilla tuotetuilla hiukkasilla, että 

sähkösumutetuilla suurilla orgaanisilla molekyyleillä. Nämä edustavat kemialliselta 

koostumukselta erilaisia hiukkasia. Tämän vuoksi muutos, joka havaitaan, ei ole 

todennäköisesti erityisen riippuvainen hiukkasten koostumuksesta. Kiinteällä virtauksella 

havaittiin, että laitteen leikkausraja pieneni käytetyillä lämpöiloilla noin 0.5 nanometriä, kun 

näyteilman kosteutta kasvatettiin 1 - 40 %. Mittausten perusteella voidaan lisäsi sanoa, ettei 

veden määrän lisäämisellä ollut suurta vaikusta homogeenisen taustan määrään niin sanotun 

batman-piikin kohdalla. 1 l/min saturaattorivirtauksella tausta kasvaa kuitenkin 

huomattavasti ilmankosteuden funktiona. Havaintotehokkuus kasvaa homogeenisen taustan 

määrän kasvaessa mutta ilmankosteuden lisääntyminen kasvattaa enemmän 

havaintotehokuutta kuin taustan määrää.  

Viimeisenä kokeellisena mittauksena laitteen käyttöneste DEG korvattiin DEG:n ja veden 

liuoksella. Liuoksessa veden massaosuutta muutettiin 0 - 0.8 välillä. Mittauksessa havaittiin, 

että sekä näyteilmankosteuden lisääminen, että veden lisääminen käyttönesteeseen 

paransivat laitteen havaintotehokkuutta. Havaintotehokkuus kasvoi 0.4 massaosuuteen 

saakka ja 0.6 massaosuudella havaintotehokkuus lähti taas laskemaan. Siitä huolimatta, että 

vettä oli jo saturaattorivirtauksessa, parani havaintotehokkuus lisättäessä näyteilma kosteutta. 

Saturaattorivirtauksen ilmankosteuden kasvattaminen sai aikaan samanlaisen vaikutuksen 

kuin näyteilman kosteuden kasvattaminen. Tämän vuoksi on todennäköistä, että vesi 
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vaikuttaa laitteen toimintaan laitteen sisällä. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei hiukkasten koko 

todennäköisesti muutu näytelinjassa kokoluokittelun ja niiden mittaamisen välillä.  

Kokeellisten mittausten lisäksi näyteilman kosteuden vaikutusta pyrittiin selvittämään 

simuloimalla virtauksia laitteessa FEM-menetelmään perustuvalla COMSOL multiphysics -

ohjelmalla. Lämpötila sekä veden ja DEG höyryn pitoisuudet mallinnettiin laitteessa paikan 

funktiona. Mallinnettujen pitoisuuksien perusteella laskettiin nukleaatiotodennäköisyys ja 

Flecther halkaisija eri saturaattorivirtauksilla ja eri näyteilman kosteudella.  Simulaation 

mukaan veden pitoisuus osassa, jossa mitattavat hiukkaset aktivoituvat, on niin suuri, että se 

vaikuttaa nukleaatiotodennäköisyyteen. Mallissa on monta yksinkertaistusta mutta se 

vahvistaa käsitystä siitä, että vesi vaikuttaa nukleaatiotodennäköisyyteen laitteen sisällä ja 

sitä kautta vaikuttaa havaintotehokkuuteen. Tämä on merkittävää sen takia, ettei havaittu 

muutos koske vain kyseistä laitetta vaan muitakin dieletyleeniglykolia käyttäviä 

kondensaatioydinlaskureita 

Tulosten perusteella A11nCNC tulisi kalibroida näyteilman kosteudessa, joka on lähellä 

olosuhteita, joissa mittaukset tehdään. Suurin muutos tapahtuu pienillä ilmankosteuden 

arvoilla. Toinen vaihtoehto on säätää lämpötiloja mittausten aikana. Homogeenisen taustan 

määrä antaa osviitta havaintotehokkuudesta muttei täysin kuvaa laitteen 

havaintotehokkuutta.  
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