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Kemisteillä on iso rooli maamme 
huoltovarmuuden turvaamisessa.

Suoraan prosessista tehtävät 
laadunvalvontamittaukset auttavat 
optimoimaan prosessia reaaliajassa. 
Tuloksena on entistä laadukkaampi 
ja tasalaatuisempi tuote.

”Yritykset ovat yhä kiinnostuneempia tuo-
tantovirran mittaamisesta prosessiensa 
kriittisissä kohdissa. Lisäksi mittaus halu-
taan suorittaa niin, että sen perusteella 
on mahdollista vaikuttaa tuote-erän val-
mistukseen”, kertoo tuotepäällikkö Petra  
Honkavirta Hosmed Oy:stä.

Tämä onnistuu moderneilla FT-NIR-ana-
lysaattoreilla. Nopeat ja tehokkaat pika-
määrityslaitteet voidaan sovittaa suoraan 
linjastoon niin, että prosessista saadaan 
reaaliaikaista tietoa halutuista komponen-
teista. 

Prosessissa pyritään seuraamaan tuo-
tannon trendejä. Yksittäisiä mittaustulok-
sia tärkeämpää on se, että tuotanto pysyy 
tiettyjen speksien rajoissa. Tyypillisimpiä 
NIR-tekniikan sovelluksia on kosteus- tai 
kuiva-ainepitoisuuden määrittäminen 
osana kuivausprosessia. 

Kun kosteus mitataan jo prosessista, 
saadaan onnistuneempi ja tasalaatuisem-
pi tuote. Kuivausajan optimoinnin ansios-
ta myös energiankulutus pienenee.

”Prosessista tehtävät mittaukset sääs-
tävät sekä rahaa että ympäristöä, kun ei 
enää ole tarvetta ’varmuuden vuoksi’ yli-
kuivata tuotetta.”

”Menetelmällä voidaan selvittää orgaa-
nisia aineita sisältävistä näytteistä paljon 
muutakin: lääkkeen vaikuttavia ainesosia, 
elintarvikenäytteiden koostumusta, aines-
osien sekoitussuhteita ja esimerkiksi bio-

reaktorien reaktiotuotteita”, Honkavirta lis-
taa.

Kemianteollisuudessa tekniikkaa voi-
daan hyödyntää vaikkapa biopolttoainei-
den tuotannossa.

”Kun esimerkiksi raakamäntyöljyä tisla-
taan ja jaetaan jakeisiin, on tärkeää mitata 
hartsihappopitoisuutta. Tulosten pohjalta 
säädetään prosessia ja varmistetaan, että 
eri tuotteet valmistuvat oikeiden speksien 
mukaisesti.”

kuivuriin, ekstruudereiden yhteyteen tai 
reaktoriin – minne vain, missä siitä on eni-
ten hyötyä.”

Kun FT-NIR on asennettu osaksi proses-
sia, dataa alkaa kertyä automaattisesti. 
Linjastosta ei enää tarvitse noutaa päivit-
täin näytteitä analysoitavaksi. Ainoastaan 
kalibrointia varten tarvitaan satunnaisia 
näytteitä.

”Jatkuvatoiminen mittaus auttaa todel-
la ymmärtämään, mitä prosessissa tapah-
tuu kullakin ajanhetkellä”, Honkavirta ko- 
rostaa.

”Yksittäiset laboratoriomittaukset eivät 
anna kokonaiskuvaa prosessin tilantees-
ta pidemmällä aikavälillä. Kun näytteet 
otetaan manuaalisesti, tulosten selvittyä 
tuotantoerä on siirtynyt jo eteenpäin pro-
sessissa. 

”Jos laite pelastaa yhdenkin ison tuo-
tantoerän, joka olisi muuten mennyt pilal-
le, investointi maksaa itsensä nopeasti 
takaisin.”

Laitetoimittajana tunnettu Hosmed Oy 
aloitti aikoinaan huoltoyrityksenä. Firma 
satsaa asiakkaan tukemiseen ja opastami-
seen laitteen koko eliniän ajan.

”Me autamme kaikessa suunnittelusta 
asennukseen ja kalibroinneista mahdol-
listen ongelmatilanteiden selvittämiseen. 
Asiakas ei koskaan jää yksin”, Petra Hon-
kavirta painottaa.

FT-NIR-tekniikka optimoi prosessin

MAINOS

”Jos laite pelastaa yhdenkin 
ison tuotantoerän, 

investointi on maksanut 
itsensä takaisin.”

”Kiinnostuneita on riittänyt ruuhkaksi asti”, Petra  
Honkavirta hymyilee. ChemBio Finland 2019 -näyttelyn 
kävijät pääsivät tutustumaan FT-NIR-tekniikkaan  
Hosmedin osastolla 27.–28. maaliskuuta.

Säästää rahaa ja ympäristöä 
FT-NIR-laitteita hyödynnetään myös laa-
dunvalvontalaboratorioissa. Parhaan hyö-
tysuhteen ne tarjoavat tuottaessaan osa-
na linjastoa jatkuvaa dataa prosessista.

”Näytteiden peruskoostumusta on 
helppo mitata. Spektrien lisäksi tarvitaan 
laboratorion referenssitulokset, ja nämä 
sitten yhdistetään keskenään kalibrointi- 
ohjelmistossa.”

Hosmed Oy tuo maahan Thermo Scien-
tificin Antaris MX -prosessianalysaattoria. 
Se on markkinoiden ainoa FT-NIR-laite, 
jolla voidaan tuottaa samanaikaista dataa 
neljästä eri mittauspisteestä.

Antaris MX on erittäin kestävä. Laitteen 
mittapäät voidaan vetää optisten kuitujen 
avulla kohtiin, joista mittaustuloksia tar-
vitaan.

”Laite voidaan sijoittaa sekoittajaan, 
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Mitä tapahtui ja ketkä palkittiin Suomalaisten 
Kemistien Seuran 100-vuotisjuhlassa? 
Tuoreet kuvat ja tarinat löytyvät osoitteesta 
www.kemia-lehti.fi.

ITSENÄISEN SUOMEN ja Suomalaisten 
Kemistien Seuran tarinat ovat kietoutu-
neet toisiinsa sadan vuoden ajan. Rat-
kaisevan sysäyksen seuran perustavalle 
kokoukselle 23. huhtikuuta 1919 antoi 
valtioneuvostolta kemisteille tullut lau-
suntopyyntö Suomen lipun väreistä. 

Yksitoista perustajajäsentä antoivat  
kaikki omalla sarallaan merkittävän  
panoksen suomalaiselle tieteelle ja ta-
louselämälle. Suomen maineikkaim-
piin kemisteihin lukeutuva Gustaf  

Komppa toimi seuran primus motorina ja ensimmäisenä puheen- 
johtajana. 

Hänen jälkeensä seuraa ovat luotsanneet monet muut kemian 
huiput, heidän joukossaan A. I. Virtanen. Kukin vuorollaan on vienyt 
eteenpäin järjestön johtotavoitteita: kemian tieteen ja teollisuuden 
edistämistä, alan yhteiskunnallisen merkityksen esilläpitoa ja ke-
mistikunnan yhteisöllisyyden rakentamista.

SOTAVUODET OSUIVAT ankarasti isänmaahan ja kemistikuntaan. 
Talvisodan ensimmäisen päivän pommituksissa kuoli kolme seu-
ran perustajajäsentä, kaksi heistä työnsä ääreen pommien osuttua 
Teknillisen korkeakoulun kemian laitokseen. Rintamalla annettiin 
monta uhria lisää.

Ne kemistit, jotka eivät taistelleet etulinjassa, palvelivat monin ta-
voin puolustusvoimia ja sota-
taloutta. Seura jatkoi sitkeästi 
kokouksiaan kemian laitok-
sessa, kunnes se tuhoutui kor-
jauskelvottomaksi Helsingin suurpommituksessa helmikuussa 1944. 

Sota paljasti puutteet maamme omavaraisuudessa. Seuran aloit-
teesta valtioneuvosto teki vuonna 1944 päätöksen uuden typpiteh-
taan perustamisesta Ouluun. Tätä nykyä kemisteillä on iso rooli 
maamme huoltovarmuuden turvaamisessa.

Rauhan tultua kansakunnan toiveikkuutta viritti A. I. Virtaselle 
vuonna 1945 myönnetty kemian Nobelin palkinto. Korkeatasoisen 
tutkimuksen ja vahvan teollisuuden merkitys ymmärrettiin ylintä 
valtiojohtoa myöten. Seuran käynnistämä kemistien täydennyskou-
lutus jatkuu edelleen Kemian Päivien muodossa.

SEURAN SELKÄRANGAN ovat muodostaneet sadan vuoden ai-
kana ne tuhannet kemistit, jotka ovat antaneet aikaansa ja taito-
jaan yhteiseen hyvään. Paikallisyhdistykset ovat aktiivisesti mukana 
seuran juhlavuoden järjestelyissä eri puolilla Suomea. Tapahtumat ja 
paljon muuta voi bongata juhlasivustolta kemia100.fi. 

Kerromme Kemia-lehden kesäkuun numerossa lisää Suomalaisten 
Kemistien Seuran historiasta ja juhlavuodesta. Lämpimät onnittelut 
vireälle satavuotiaalle!

Leena Joutsen
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