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Tässä tutkielmassa on tarkasteltu tärkkelysjohdannaisia ja niiden käyttöä vesien 
puhdistuksessa (raskasmetallien ja haitallisten yhdisteiden sitominen vesistä). Li-
säksi on perehdytty tärkkelyksen rakenteeseen ja ominaisuuksiin, jätevesissä (tai 
luontaisesti metallipitoisissa vesissä) esiintyviin raskasmetalleihin ja jätevesien puh-
distusmenetelmiin. Tutkielmassa on esitelty yleisimpiä raskasmetallien ja haitallisten 
yhdisteiden sitomisessa käytettyjä tärkkelysjohdannaisia sekä raskasmetallien hai-
tallisia ympäristövaikutuksia.  
 
Tutkielmassa on tarkasteltu tärkkelyksen rakennetta ja ominaisuuksia, tärkkelyksen 
synteesiä ja siinä vaikuttavia entsyymejä, yleisimpiä jätevesissä esiintyviä raskas-
metalleja (sinkki, kupari, nikkeli, elohopea, kadmium, lyijy, kromi) ja jätevesien puh-
distusmenetelmiä (kemiallinen saostaminen, ioninvaihto, adsorptio, biosorptio, kal-
vosuodatus, koagulointi ja flokkulointi, flotaatio, sähkökemialliset menetelmät) sekä 
tärkkelysjohdannaisten käyttöä haitallisten yhdisteiden poistamisessa. Tutkielmassa 
on tarkasteltu myös anionisia ja kationisia tärkkelysjohdannaisia ja johdannaisten 
kemiallisia muokkausmenetelmiä (hydrolyysi, hapetus, esteröinti, eetteröinti) (poly-
meeriketjun ristisilloittaminen ja oksastaminen). Lisäksi on tarkasteltu tärkkelysjoh-
dannaisten tehokkuutta metalli-ionien sitomisessa ja arvioitu metalli-ionien sitomisen 
mahdollisuuksia. 
 
Kirjallisuustutkimuksen perusteella voidaan tärkkelysjohdannaisten todeta olevan 
tehokkaita, taloudellisia ja ympäristöystävällisiä materiaaleja metalli-ionien poistami-
sessa. Tärkkelysjohdannaisilla voidaan korvata jätevesien puhdistuksessa yleisesti 
käytettyjä arvokkaita tai haitallisia materiaaleja. Tärkkelysjohdannaiset ovat myös 
helposti muokattavia, joten ne ovat erittäin potentiaalisia uusien materiaalien ja uu-
denlaisten hyötykäytön mahdollisuuksien kehittämisessä. Tärkkelysjohdannaisten 
käyttöä kuitenkin rajoittaa tietyissä yhteyksissä niiden huono liukoisuus veteen ver-
rattuna muihin luonnon polysakkarideihin kuten selluloosaan, kitiiniin ja kitosaaniin. 
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This thesis has reviewed starch derivatives and their use in water purification           
(heavy metal and pollutant removal from wastewaters). Structure and properties of 
starch, heavy metals found in wastewaters (or naturally metal-containing water) and 
wastewater treatments were also discussed. The purpose of this study was to intro-
duce the most common starch derivatives used in heavy metal and pollutant remov-
al as well as to identify the harmful environmental effects of heavy metals.  
 
This study has dealt with starch structure and properties, starch synthesis and the 
enzymes participated in the synthesis, the most common heavy metals (zinc, cop-
per, nickel, mercury, cadmium, lead, chrome) in wastewaters, the most common 
wastewater treatments (chemical precipitation, ion exchange, adsorption, biosorp-
tion, membrane filtration, coagulation and flocculation, flotation, electrochemical 
treatment) as well as starch derivatives and their use in heavy metal and pollutant 
removal. Anionic and cationic starch derivatives and the chemical modification 
methods of the derivatives (hydrolysis, oxidation, esterification, etherification) 
(cross-linking and grafting) has also been discussed. In addition, the efficiency in 
metal ion binding of starch derivatives has been considered and the potential in 
metal ion binding has also been analyzed. 
 
Based on this study starch derivatives can be said to be effective, low-cost and envi-
ronmentally friendly materials for metal ion removal. Starch-based materials can 
replace expensive and harmful materials usually utilized in wastewater treatments. 
Starch-based materials are also easily modifiable for new kinds of materials and for 
demands of different kinds of applications so they are very potential materials in this 
way. However the research and synthesis of starch derivatives is limited in some 
cases by the poor solubility of starch in water compared with other natural polysac-
charides like cellulose, chitin and chitosan. 
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1 JOHDANTO 

Veden kemiallinen kontaminaatio on yksi suurimmista nykyhetken ympäristöllisistä 

ongelmista. Erityistä huolta aiheuttavat ihmisen terveydelle haitalliset saasteet, joi-

hin raskasmetallit kuuluvat. On erittäin tärkeää kehittää menetelmiä, joilla myrkyllisiä 

yhdisteitä saadaan tehokkaammin poistettua vesistä. Ehdotettujen menetelmien 

joukosta adsorptio on lupaavin vesien puhdistuksessa ja ympäristön suojelussa.1 

 Luonnonpolymeerien tiedetään poistavan tehokkaasti myrkyllisiä metalli-ioneja 

vesistä.1 Viime aikoina kiinnostus haitallisten yhdisteiden poistamisesta adsorptiolla 

luonnon polysakkarideihin ja niiden johdannaisiin sekä tutkimus uusien adsorp-

tiomateriaalien kehittämiseen on lisääntynyt. Eniten tutkittuihin luonnonpolymeerei-

hin kuuluvat kitiinin ja kitosaanin ohella tärkkelys ja sen johdannaiset.1 

Tärkkelys on kasveissa runsaimmin esiintyvä varastopolysakkaridi. Sitä esiintyy 

kasvien lehdissä ja varastoelimissä. Tärkkelys on polysakkaridi, joka koostuu    

pääosin amyloosista ja amylopektiinistä. Ne rakentuvat glukoosiyksiköistä, joita liit-

tävät yhteen 𝛼-D-(1à4)- ja 𝛼-D-(1à6)-sidokset. Glukoosiyksiköiden määrä vaihte-

lee sen mukaan minkä kasvin tärkkelyksestä on kyse.2 

Tärkkelystä käytetään ravinnonlähteenä sekä kasvavassa määrin myös erilaisis-

sa sovelluksissa. Tärkkelyksen rakennetta ja ominaisuuksia on helppo muokata ke-

miallisesti, fysikaalisesti ja biologisesti.2 Tärkeimpiä ominaisuuksia muokattavuuden 

kannalta on tärkkelyksen reaktiivisuus kemiallisissa reaktioissa. Tärkkelystä muokat-

taessa tuotetaan erilaisia tärkkelysjohdannaisia, joita voidaan käyttää mm. raskas-

metalli-ionien ja muiden haitallisten yhdisteiden sitomisessa.1 

Tärkkelyksen synteesi vaikuttaa osaltaan siihen millaisia tärkkelysrakenteita tuo-

tetaan. Synteesissä voi tapahtua mutaatioita, jotka muuttavat tärkkelyksen kompo-

nenttien suhteellisia osuuksia tai haarautuneisuutta. Tärkkelyksen synteesissä on 

kolme pääasiallista entsyymiä, ADP-glukoosipyrofosforylaasi, tärkkelyssyntetaasi ja 

tärkkelyksen haaroittumisentsyymit. Mutaatioissa näiden entsyymien toiminta on 

häiriintynyt ja synteesin eteneminen muuttunut.3 

Jätevesissä (tai luontaisesti metallipitoisissa vesissä) esiintyvät raskasmetallit 

ovat vaarallisia ihmisen terveydelle. Ne ovat ympäristössä pysyviä ja eliöihin kerty-

viä yhdisteitä. Yleisimpiä vesiä saastuttavia raskasmetalleja ovat sinkki (Zn), kupari 
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(Cu), nikkeli (Ni), kadmium (Cd), lyijy (Pb) ja kromi (Cr).4 Tällä hetkellä vesien puh-

distuksessa käytettyjä menetelmiä ovat kemiallinen saostaminen, ioninvaihto, ad-

sorptio, biosorptio, kalvosuodatus, koagulointi ja flokkulointi, flotaatio ja sähkökemi-

alliset menetelmät.4 

Kiristyvä lainsäädäntö asettaa yhä tiukempia säädöksiä raskasmetallien poistoon 

ja vaatii uusien menetelmien ja materiaalien kehittämistä.4 Tärkkelysjohdannaisten 

kehittäminen tähän tarkoitukseen on potentiaalinen vaihtoehto kiristyvän lainsää-

dännön vaatimusten täyttämiseen ja ympäristön tilan parantamiseen.  

Luonnonpolymeerien tiedetään sitovan tehokkaasti raskasmetalli-ioneja. Tärk-

kelysjohdannaiset ovat tehokkaita, taloudellisia ja ympäristöystävällisiä materiaaleja. 

Luonnonpolymeerien käyttö metalli-ionien sitomisessa on erittäin ajankohtainen ja 

kehittyvä tutkimuksen aihealue. Metalli-ionin sitomisen tehokkuutta, selektiivisyyttä 

ja sidottavien metalli-ionien määrää ja monipuolisuutta voidaan kehittää entisestään 

kehittämällä erilaisia tärkkelysjohdannaisten rakenteita ja tutkimalla menetelmiä uu-

sien rakenneyhdistelmien valmistamiseksi.1,3,4 
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2 TÄRKKELYS 

2.1 Tärkkelyksen rakenne ja ominaisuudet 
Tärkkelys on yksi maailman runsaimmin esiintyvistä biopolymeereistä.1 Se toimii 

kasveissa energiavarastona. Tärkkelysjyväsiä löytyy kasvien vihreiden lehtien klo-

roplasteista sekä siementen ja juurimukuloiden amyloplasteista.2 Tärkkelysjyväset 

liukenevat erittäin huonosti veteen eivätkä ne täten vaikuta kasvisolun osmoottiseen 

paineeseen. Kuumennettaessa tärkkelysjyväset turpoavat ja niiden viskositeetti vä-

henee. Ne muodostavat uudenlaisia vetysidoksia veden kanssa ja niistä tulee vesi-

liukoisia. Jyvästen rakennetta ja ominaisuuksia on tutkittu satojen vuosien ajan ja 

erityisesti jyvästen rengasmainen muoto on kiinnostanut tutkijoita (kuvio 1).3  
 
 

 
 

Kuvio 1. Tärkkelysjyvästen rakenne: A) vehnänjyvän tärkkelys mikroskoopilla kuvat-
tuna B) perunan tärkkelysjyvänen polarisoidun valon avulla kuvattuna.5 

 

Tärkkelyksen tärkeimpiä lähteitä ovat maissi, peruna, vehnä ja tapioka. Sitä esiin-

tyy runsaasti myös riisissä, durrassa, bataatissa, nuolijuuressa, saagossa ja vihreis-

sä pavuissa. Tapiokan ja durran tärkkelystä käytetään vain ruoanlähteenä. Sen si-

jaan mm. perunan ja maissin tärkkelyksiä käytetään laajalti myös muissa tarkoituk-

sissa. Tärkkelys muodostaa noin 30 % ihmisen ravinnon energialähteistä ja se on 

kasvien merkittävin varastohiilihydraatti.3 
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Tärkkelys on polysakkaridi, joka koostuu kahdenlaisista polysakkaridiyksiköistä, 

jotka rakentuvat glukoosiyksiköistä. Niitä liittää yhteen 𝛼-D-(1à4) ja/tai 𝛼-D-(1à6) -

glykosidisidos. Yksiköiden suhteellinen osuus polymeerirakenteessa vaihtelee sen 

mukaan minkä kasvin tärkkelyksestä on kyse.6 Tämä puolestaan vaikuttaa paljolti 

polysakkaridin ominaisuuksiin kuten kiteisyyteen ja molekyyligeometriaan.7 Amyloosi 

(1) on rakenteeltaan lineaarinen tai hieman haaroittunut polysakkaridi. Amylopektiini 

(2) on runsaasti haaroittunut. Molemmissa anhydroglukoosiyksiköt liittyvät yhteen  

𝛼-D-(1à4) -sidoksilla ja haarat muodostuvat 𝛼-D-(1à6) -sidoksilla (kuviot 2 ja 3). 

Useimpien kasvilajien tärkkelykset sisältävät noin 30 % amyloosia ja 70 % amylo-

pektiinia. Suhteelliset osuudet voivat kuitenkin vaihdella merkittävästi tärkkelyksen 

synteesissä ilmenevien mutaatioiden takia.8 

 

 
 

Kuvio 2. Amyloosin (1) ja amylopektiinin (2) rakenne.6 
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Kuvio 3. Amyloosin (1) ja amylopektiinin (2) rakenne.9 

 

Noin 70 % tärkkelysjyväsen rakenteesta on amorfista ja noin 30 % kiteistä. Amor-

fiset alueet koostuvat pääasiassa amyloosista ja sisältävät hieman myös amylopek-

tiiniä. Kiteiset alueet koostuvat ensisijaisesti amylopektiinistä.2 Tärkkelysjyväsen ra-

kenne kuvataan kiteisten järjestäytyneiden ja amorfisten vähemmän järjestäytynei-

den alueiden kokonaisuutena (kuvio 4). Tärkkelyksen synteesissä syntyvät glukaa-

nit, amyloosi ja amylopektiini, ja siihen kuuluu myös näiden rakenteiden järjestäyty-

minen tärkkelysjyväsen sisällä. Tärkkelysjyväsen rakenne vaikuttaa siihen millaisia 

tärkkelyspolymeerejä syntyy.10 
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Kuvio 5. A- ja B-tyypin rakenteet tärkkelysjyväsessä.6 

 

2.2 Tärkkelyksen synteesi ja siinä vaikuttavat entsyymit 
Tärkkelyksen synteesi tapahtuu kasvien lehdissä fotosynteesin yhteydessä valoisa-

na aikana vuorokaudesta ja sitä mobilisoidaan eli laitetaan eteenpäin aineenvaih-

duntaketjussa pimeänä aikana vuorokaudesta. Tärkkelyksen synteesiä tapahtuu 

hieman myös muissa kasvien osissa kuten kasvusolukossa ja juurien korkkisoluis-

sa. Tärkkelys kerääntyy kasveissa niihin kasvin osiin, jotka hoitavat aineiden varas-

tointia kuten siemeniin, hedelmiin, mukuloihin ja juuren varastoiviin osiin. Lähes kai-

kissa tärkkelystä koskevissa tutkimuksissa on käytetty varasto-osissa esiintyvää 

tärkkelystä.11 Tärkkelystä syntetisoidaan plastideissa, joita varasto-osissa kutsutaan 

amyloplasteiksi. Synteesiä tapahtuu myös muiden solujen plastideissa, joilla on eri-

laisia toiminnallisia tehtäviä kuten kloroplasteissa (fotosynteettinen hiilen käsittely), 

öljykasvien plastideissa (rasvahappojen synteesi) sekä joidenkin kasvien kuten 

porkkanan kromoplasteissa (karotenoidin synteesi).10 
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Tärkkelyksen synteesissä on kolme pääasiallista entsyymiä, jotka ovat ADP-

glukoosipyrofosforylaasi (ADPGPPaasi), tärkkelyssyntetaasi (SS) ja tärkkelyksen 

haaroittumisentsyymit (SBE). ADP-glukoosifosforylaasi katalysoi ADP-glukoosin 

muodostumista glukoosi-1-fosfaatista ATP:n ja pyrofosfaatin avulla. Tärkkelyssynte-

taasi lisää ketjun kasvavaan päähän glukoosiyksiköitä 𝛼-D-(1à4) -sidoksilla, jolloin 

myös vapautuu energiaa ADP:nä. Tärkkelyksen haaroittumisentsyymit pilkkovat 

kasvavan ketjun ja muodostavat siihen haaroja 𝛼-D-(1à6) -sidoksilla (reaktiot 1-3) 

(kuvio 6). Kullakin entsyymillä on erilaisia muotoja synteesin aikana ja kunkin ent-

syymin toiminta on välttämätöntä synteesin onnistumiselle ja kaikille sen vaiheille.10  

Synteesissä solulimasta tulevasta glukoosi-6-fosfaatista tehdään glukoosi-1-

fosfaattia ja tästä muodostetaan ADP-glukoosia ADP-glukoosipyrofosforylaasin 

avulla. ADP-glukoosi toimii lähtöainesubraattina amyloosin ja amylopektiinin syntee-

sissä, jotka tapahtuvat tärkkelyssyntetaasin ja haaroittumisentsyymien avulla (kuvio 

7).   

 

 
 

 

Kuvio 6. Tärkkelyksen synteesissä on kolme pääasiallista entsyymiä. ADP-
glukoosipyrofosforylaasin (ADPGPPaasi), tärkkelyssyntetaasin (SS) ja tärkkelyksen 
haaroittumisentsyymien (SBE) toiminta (reaktiot 1-3) tärkkelyksen synteesissä.10 
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Kuvio 8. Tärkkelysjyväsen rakenne elektronimikroskoopilla kuvattuna: A) villityypin 
herneen tärkkelysjyvänen, B) mutantti herneen tärkkelysjyvänen, jossa jyväsen 
muoto on muuttunut. Mutatoitunut geeni on tärkkelysjyväsen rakennetta ja muotoa 
ohjaavassa lokuksessa.3 

 

2.3 Tärkkelyksen käyttö ja sovellutukset 
Tärkkelys on yksi maailman runsaimmin esiintyvistä polymeereistä. Se on biologi-

sesti inertti ja turvallinen luonnonpolymeeri, jolla on runsaasti ominaisuuksia, jotka 

tekevät siitä erinomaisen materiaalin myös teollisessa käytössä. Tärkkelyspolymee-

rit ovat edullisia, helposti saatavilla olevia ja helposti muokattavia raaka-aineita. Ne 

ovat myös myrkyttömiä ja uusiutuvia materiaaleja. Kemiallisesti niiden voidaan sa-

noa olevan polyfunktionaalisia, korkean reaktiivisuuden omaavia, kiraalisia, kelatoi-

tuvia ja adsorptiokykyisiä yhdisteitä. Tärkkelyspolymeerien erinomainen adsorp-

tiokyky johtuu niiden korkeasta hydrofiilisyydestä, jota aiheuttavat glukoosiyksiköi-

den hydroksyyliryhmät, funktionaalisten ryhmien runsaasta määrästä ja niiden ke-

miallisesta reaktiivisuudesta sekä polymeeriketjun joustavasta rakenteesta.1 

Muokattavuutensa, ympäristöystävällisyytensä ja runsautensa johdosta tärkkelys-

johdannaisia käytetään runsaasti erilaisissa sovellutuksissa. Teollisuudessa tärkke-

lyspolymeerejä käytetään esimerkiksi vesien puhdistuksessa ja maalien ja pinnoit-

teiden raaka-aineena, elintarviketeollisuudessa niitä käytetään erilaisina lisäaineina, 

lääketeollisuudessa ne ovat osana vaikuttavia ainesosia tai kuljetusrakenteita ja ma-

teriaaliteollisuudessa tärkkelyspolymeerejä hyödynnetään mm. biohajoavissa muo-

veissa (kuvio 9). Tärkkelysjohdannaisia käytetään myös sähkökemiallisissa sovellu-

tuksissa, rakennusteollisuudessa sekä maatalouden ja paperiteollisuuden tuotta-

mien jätteiden käsittelyssä. Paljon energiaa sisältävänä polysakkaridina tärkkelystä 
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Taulukko 1. Jätevesissä esiintyviä raskasmetalleja ja niiden aiheuttamia terveys- 
vaikutuksia.4 

Raskasmetalli Terveysvaikutus 
Zn ihoärsytys, pahoinvointi, anemia 
Cu myrkytysoireet, * 
Ni keuhkojen ja munuaisten toimintahäiriöt, karsinogeeninen 
Hg neurotoksiini 
Cd munuaisten toimintahäiriöt, * 
Pb neurotoksiini, myrkytysoireet 
Cr toksinen, karsinogeeninen 
* liiallinen saanti tai pitkäaikaiskuormitus voi aiheuttaa jopa kuoleman 
 

Sinkki on ihmisen terveydelle tärkeä hivenaine. Se on tärkeä kudosten fysiologi-

selle toiminnalle ja säätelee monia biokemiallisia prosesseja kehossa. Liiallinen sin-

kin saanti voi kuitenkin aiheuttaa huomattavia terveydellisiä haittoja kuten vatsan 

supistuksia, ihoärsytystä, pahoinvointia ja anemiaa.13 

Kuparilla on tärkeä merkitys eläinten aineenvaihdunnassa. Liiallinen kuparin 

saanti aiheuttaa vakavia myrkytysoireita kuten oksentelua, vatsan supistelua ja kou-

ristuksia tai jopa kuoleman.4 

Nikkeli voi aiheuttaa vakavia keuhkojen ja munuaisten toimintaongelmia johtuen 

ruoansulatuksen häiriöistä, keuhkofibroosista eli tilasta, jossa keuhkokudos korvau-

tuu sidekudoksella tai iholla esiintyvistä ihottumista. Nikkeli on myös karsinogeeni-

nen eli syöpää aiheuttava yhdiste.14 

Elohopea on neurotoksiini, joka voi aiheuttaa vaurioita keskushermostoon. Kor-

keat elohopeapitoisuudet aiheuttavat toiminnallisia häiriöitä hengityksessä ja mu-

nuaisten toiminnassa sekä rintakipua ja hengenahdistusta.15 

Kadmium altistaa kehon huomattaville terveysriskeille. Pitkäaikaiskuormitus ai-

heuttaa munuaisten toimintahäiriöitä ja suuret kadmiumpitoisuudet voivat johtaa 

kuolemaan.4 

Lyijy aiheuttaa keskushermoston toiminnanhäiriöitä. Se vahingoittaa myös mu-

nuaisia, maksaa, lisääntymiselimiä sekä aivotoimintaa. Myrkytyksen oireita ovat 

anemia, unettomuus, päänsärky, huimaus, lihasten heikkous, hallusinaatiot sekä 

munuaisvauriot.16 

Kromi esiintyy vesiympäristössä kahdessa muodossa, Cr(III):na ja Cr(VI):na,   

jotka molemmat ovat vaarallisia. Cr(VI) on myrkyllisempi kuin Cr(III). Cr(VI) vaikuttaa 
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ihmisen fysiologiaan, kerääntyy ravintoketjussa ja aiheuttaa vakavuusasteeltaan 

erilaisia terveysongelmia kuten ihoärsytystä ja keuhkosyöpää.17  

Raskasmetalliyhdisteiden puhdistamiseen jätevesistä käytetään erilaisia puhdis-

tusmenetelmiä, joista yleisimpiä ovat kemiallinen saostaminen, joka voi olla sulfidi- 

tai hydroksidisaostaminen, ioninvaihto, jossa käytetään erilaisia ioneja poistavia ma-

teriaaleja, adsorptio, jossa hyödynnetään erilaisia adsorboivia materiaaleja, kal-

vosuodatus, joka voi olla ultrasuodatusta tai se voi perustua käänteisosmoosiin tai 

elektrodialyysiin, koagulointi- ja flokkulointitekniikka, jossa sedimentointia seuraa 

yhdisteiden suodatus, flotaatio- eli vaahdotustekniikka ja sähkökemialliset menetel-

mät. Menetelmän valinta riippuu jäteveden sisältämistä yhdisteistä, metalli-ionien 

pitoisuudesta jätevedessä, menetelmän kustannuksista sekä ympäristöystävällisyy-

destä.4 

 

3.1 Kemiallinen saostaminen 
Kemiallinen saostaminen on tehokas ja kenties eniten käytetty puhdistusmenetel-

mä.18 Se on yksinkertainen ja edullinen menetelmä. Saostamisprosessissa kemikaa-

lit reagoivat metalli-ionien kanssa ja muodostavat veteen liukenemattomia saostu-

mia. Saostumat voidaan erottaa vedestä sedimentoimalla tai suodattamalla. Tavan-

omaisia saostamismenetelmiä ovat hydroksidi- ja sulfidisaostaminen.4 

Hydroksidisaostus on käytetyin kemiallinen saostamistekniikka. Se on edullinen 

ja yksinkertainen menetelmä, jossa pH:n kontrollointi saostamisen aikana on help-

poa.19 Saostuvien metallihydroksidien liukoisuutta säädellään pH-alueella 8-10. 

Muodostuneet metallihydroksidit voidaan erottaa liuoksesta flokkuloimalla, jolloin 

pienemmät partikkelit liittyvät yhteen suuremmiksi flokeiksi tai sedimentoimalla. Me-

talli-ionien saostamisessa käytetään erilaisia hydroksideja riippuen niiden käsittelyn 

helppoudesta ja saostamisominaisuuksista. Kalkki on saostamisessa yleisimmin 

käytetty emäs. Saostumista voidaan tehostaa lisäämällä liuokseen koaguloivia yh-

disteitä tai orgaanisia polymeerejä. Hydroksidisaostamisessa voi kuitenkin ilmetä 

ongelmia, jos saostunut seos sisältää amfoteerisia metallihydroksideja, jotka pH:ta 

säädettäessä voivat palata liukoiseen muotoon.4 Hydroksidisaostuksella voidaan 

poistaa erilaisia raskasmetalli-ioneja (taulukko 2). Metalli-ionien poiston tehokkuus 

riippuu poistettavasta metalli-ionista ja olosuhteista.4 
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Taulukko 2. Hydroksidisaostuksen tehokkuus eri raskasmetalli-ionien poistossa.4 

Hydroksidisaostus   

Raskasmetalli-ioni Saostaja pH-alue  Tehokkuus %          viite 
Cu2+, Zn2+ 
Cr3+, Pb2+ 
Cr3+ 

CaO 
CaO 
CaO, MgO 

7-11 
7-11 
8,0 

99,37- 99,6                20
 

99,37- 99,6                20                            
>99,9                         21 

 

Sulfidisaostus on tehokas menetelmä raskasmetalli-ionien poistamiseksi vesi-

liuoksista. Menetelmän etuna on se, että saostuneiden metallisulfidien liukoisuus on 

huomattavasti alhaisempi kuin hydroksidisaostuksessa muodostuvien metallihyd-

roksidien liukoisuus (reaktioyhtälöt 1 ja 2) (metalli-ioni M2+ voi olla esimerkiksi Cu2+, 

Cd2+ tai Pb2+).22 Sulfidisaostuksessa metallisulfidien saostuminen tapahtuu usein 

pH-alueella 3-6. Muodostuneet metallisulfidit eivät myöskään ole amfoteerisia.4 Sul-

fidisaostuksella saadaan poistettua erilaisia raskasmetalli-ioneja (taulukko 3). Metal-    

li-ionien poiston tehokkuus riippuu poistettavasta metalli-ionista ja olosuhteista.4  

 

FeS(s) + 2H+
(aq) → H2S(g) + Fe2+

(aq)  (1) 

M2+
(aq) + H2S(g)  MS(s) + 2H+

(aq)  (2) 

 

Kemialliseen saostamiseen voidaan myös yhdistää muita menetelmiä. Eräs teho-

kas tapa metalli-ionien poistamiseksi on sulfidisaostuksen yhdistäminen nanosuoda-

tukseen. Kemiallinen saostaminen yhdistetään usein ioninvaihtotekniikkaan, jolloin 

metalli-ionien poiston tehokkuus kasvaa huomattavasti. Raskasmetallien poistossa 

käytetään usein myös kelatoivia yhdisteitä.4  

 

Taulukko 3. Sulfidisaostuksen tehokkuus eri raskasmetalli-ionien poistossa.4 

Sulfidisaostus 

Raskasmetalli-ioni Saostaja pH-alue  Tehokkuus %          viite 
Cu2+ 

Zn2+ 
Pb2+ 

H2S 
H2S 
H2S 

3,0 
3,0 
3,0 

100                                    23 

>94                                             23 

>92                                       23
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3.2 Ioninvaihtomenetelmät 
Ioninvaihtomenetelmiä käytetään paljon raskasmetallien poistossa johtuen mene-

telmien korkeasta ionien poistamistehokkuudesta sekä nopeasta kinetiikasta.24 Ione-

ja vaihtava materiaali voi olla synteettinen materiaali tai kiinteä luonnonmateriaali. 

Ioneja vaihtavalle pinnalle on ominaista spesifinen kyky vaihtaa ioneja jätevesiliuok-

sessa oleviin metalli-ioneihin. Käytetyimpiä kationivaihtajia ovat voimakkaasti hap-

pamat yhdisteet, jotka sisältävät sulfonihapporyhmiä (-SO3H) tai heikosti happamat 

yhdisteet, jotka sisältävät karboksyyliryhmiä (-COOH). Näiden ryhmien vetyionit 

vaihtuvat jäteveden metalli-ionien kanssa. Ioninvaihtoprosessissa vetyionit vaihtuvat 

metalli-ioneiksi jäteveden kulkiessa kationivaihtajan lävitse (reaktioyhtälöt 3 ja 4) 

(metalli-ioni Mn+ voi olla esimerkiksi Ce4+, Fe3+ tai Pb2+).4 

 

nR−SO3H + Mn+ → (R−SO3
-)nMn+ + nH+  (3) 

nR−COOH + Mn+ → (R−COO-)nMn+ + nH+  (4) 

 

Ioninvaihdolla saadaan poistettua erilaisia raskasmetalli-ioneja (taulukko 4). Io-

ninvaihtoprosessin tehokkuuteen vaikuttavat pH, lämpötila, metalli-ionien pitoisuus 

liuoksessa sekä vaihtoprosessiin käytetty aika. Myös vaihdettavien ionien varaukset 

vaikuttavat prosessin etenemiseen.4 Ioninvaihdon tehokkuus poistettaessa Ce4+-, 

Fe3+- ja Pb2+-ioneja oli Ce4+ > Fe3+ > Pb2+. Ionien varaus Ce4+-, Fe3+- ja Pb2+-ioneilla 

kasvaa samaan suuntaan Ce4+ > Fe3+ > Pb2+ kuin ioninvaihdon tehokkuus.4 

 

Taulukko 4. Ioninvaihdon tehokkuus eri raskasmetalli-ionien poistossa.4  

Ioninvaihto 

Raskasmetalli-ioni Optimoitu 
pH 

Adsorptiokapasiteetti 
mmol/l 

Tehokkuus %      viite 

Pb2+  4,0 21- 100 -                              25 

Ni2+  7,0 111 93,6                        26 

Zn2+ 5,0 224 100                         27 

ioninvaihtohartsina klinoptiloliitti zeoliitti 
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Hiilinanoputkimateriaaleja on tutkittu erilaisten käyttösovellustensa, kuten elektro-

niset laitteet ja polttokennot, johdosta paljon. Ne voidaan jakaa kahteen päätyyppiin, 

joita ovat yksi- ja kaksiseinäiset hiilinanoputkimateriaalit. Mekanismi, jolla metalli-

ionit adsorboituvat hiilinanoputkipinnalle on monimutkainen. Se voi tapahtua elekt-

rostaattisilla vuorovaikutuksilla sekä kemiallisilla vuorovaikutuksilla metalli-ionien ja 

hiilinanoputkimateriaalin pinnan funktionaalisten ryhmien välillä. Hiilinanoputkimate-

riaalien adsorptiokyky on sellaisenaan alhainen. Adsorptiokyky kasvaa merkittävästi 

materiaalia muokattaessa. Yleisin muokkausmenetelmä on hapettava käsittely, joka 

voidaan suorittaa esimerkiksi HNO3:a ja KMnO4:a sisältävällä liuoksella.4  

 

3.4 Biosorptiomenetelmät 
Biosorptio on uusi, lupaava menetelmä raskasmetallien poistamisessa. Sen etuna 

on sen hyvä tehokkuus metalli-ionien sitomisessa. Menetelmä soveltuu erityisen 

hyvin raskasmetalli-ionien poistamiseen, kun metalli-ionien pitoisuus on alhainen. 

Menetelmässä käytetään edullisia biosorptiomateriaaleja, joita saadaan elottomasta 

biomassasta (kaarna, ligniini ja tärkkelys) sekä levien ja mikrobien (bakteerit, sienet, 

hiivat) biomassoista. Erilaisia biomassalähteitä kuten perunan kuoret, sahanpuru, 

kananmunan kuoret, siementen kuoret ja kahvipapujen kuoret, on tutkittu potentiaa-

lisina biosorbentteina raskasmetalli-ionien poistamisessa.  

Levät (C. linum, C. lentillifera, U. lactuca, C. fascicularis) ovat uusiutuvia ja run-

saasti esiintyviä eliöitä, joilla voidaan poistaa muun muassa Cu2+-, Cd2+-, Pb2+- ja 

Zn2+-ioneja.4 Mikrobit ovat tehokkaita raskasmetalli-ionien poistamisessa. Niistä 

kenties eniten tutkittuja ovat bakteerit (B. cereus, E. coli, P. aeruginosa), joilla saa-

daan poistettua useita erilaisia metalli-ioneja. Sieniä (A. niger, R. arrhizus, S. cere-

visiae, L. edodes) ja hiivoja on helppo kasvattaa. Niistä saadaan tuotettua runsaasti 

biomassaa, jota voidaan muunnella geneettisesti ja morfologisesti (rakenteellisesti).  

Sienten ja hiivojen avulla saadaan poistettua tehokkaasti esimerkiksi Cu2+-ioneja.  

Biosorbentit ovat edullisia ja runsaasti saatavilla olevia materiaaleja, mutta niiden 

erottaminen liuoksesta adsorption jälkeen on haastavaa. Biosorptiomenetelmät vaa-

tivat lisää tutkimusta ja kehitystä, jotta niitä voidaan käyttää laajasti metalli-ionien 

poistamisessa.4 



 

 

20 

 

3.5 Kalvosuodatustekniikka 
Kalvosuodatustekniikat ovat potentiaalisia menetelmiä raskasmetalli-ionien poista-

misessa. Ne ovat tehokkaita, yksinkertaisia ja säästävät tilaa vesienpuhdistuslaitok-

sissa. Kalvosuodatuksessa käytetään ultrasuodatusta, käänteisosmoosia, na-

nosuodatusta ja elektrodialyysia.4 Ultrasuodatuksessa poistettavien partikkelien ko-

ko on 0,1- 0,01µm, nanosuodatuksessa 0,01- 0,001µm ja käänteisosmoosissa        

< 0,001µm. Ultrasuodatuksessa poistetaan liukoisia hydratoituneita metalli-ioneja tai 

alhaisen molekyylipainon omaavia metallikomplekseja. Ionien poistaminen perustuu 

kalvomateriaalin huokoskokoon. Suodatettavan partikkelin pitää olla suurempi kuin 

suodattavan kalvon huokosten, jotta metalli-ionien poistaminen on tehokasta.4 

Käänteisosmoosissa käytetään puoliläpäisevää kalvoa, joka sallii puhdistettavan 

nesteen kulun lävitseen mutta estää metalli-ionien kulkemisen. Metalli-ionien pois-

tamisen tehokkuus on korkea mutta menetelmän huonoja puolia ovat sen suuri 

energiankulutus ja kalvojen regeneroinnin vaikeus käytön jälkeen.31 Elektrodialyy-

sissa ionien erottaminen liuoksesta perustuu varautuneisiin kalvomateriaaleihin, 

joissa käytetään kuljettavana voimana sähkökenttää. Elektrodialyysissä käytetään 

ioninvaihtokalvoja, jotka voivat olla kationi- tai anionivaihtajia.4 Elektrodialyysia käy-

tetään paljon teollisten jätevesien ja merivesien käsittelyssä tuotettaessa juotavaksi 

kelpaavaa tai esikäsiteltyä vettä. Elektrodialyysi on potentiaalinen menetelmä myös 

raskasmetalli-ionien poistamisessa.33 Nanosuodatuskalvoja käytetään yleensä yh-

distettynä ultrasuodatukseen ja käänteisosmoosiin.4 Nanosuodatuksella poistetaan 

usein orgaanisia yhdisteitä. Kalvosuodatustekniikoilla voidaan poistaa erilaisia ras-

kasmetalli-ioneja (taulukko 5). Metalli-ionien poiston tehokkuus riippuu kalvosuoda-

tustekniikasta ja poistettavasta raskasmetalli-ionista. 

 

Taulukko 5. Kalvosuodatuksen tehokkuus eri raskasmetalli-ionien poistossa.4 

Kalvosuodatus   

Raskasmetalli-ioni Tekniikka Metalli-ioni- 
pitoisuus mg/l 

Tehokkuus %          viite 

Cd2+, Zn2+ ultrasuodatus 50 92- 98                         34 

Cu2+, Ni2+  50 94, 100                       35 

Cr3+, Cr4+  5, 50 82, 100                       36 

As5+, As3+  
Cu2+, Ni2+ 

käänteisosmoosi <0,5 
50 

91- 99, 20- 55                 37 

100                             38 
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3.6 Koagulointi- ja flokkulointitekniikat 
Koagulointi- ja flokkulointi- eli hyydyttämis- ja hiutaloimistekniikoita käytetään luon-

nonvesien ja jätevesien puhdistuksessa. Koaguloinnissa destabiloidaan liuoksessa 

erillään olevia kolloidisia partikkeleita neutraloimalla elektrostaattisia voimia, jotka 

pitävät partikkeleita erillään. Useita erilaisia koagulantteja, kuten alumiinia, rautasul-

faattia ja rautakloridia, käytetään tyypillisessä jätevesien puhdistuksessa partikkelien 

ja epäpuhtauksien poistamiseen. Partikkelien varauksien neutraloinnin jälkeen par-

tikkelit sidotaan kiinteänä aineena poistettavaan muotoon. Flokkuloinnissa käyte-

tään polymeerejä muodostamaan siltoja flokin (kierrätyskuituvanu, huokoista mate-

riaalia) ja sidottavien partikkelien välille muodostaen agglomeraatteja (kiinteä ka-

sauma, tiivistä materiaalia), joita on helpompi poistaa liuoksista. Agglomeraateiksi 

sidotut pienpartikkelit poistetaan liuoksesta suodattamalla, siivilöimällä tai flotaatiol-

la. Flokkuloinnissa tyypillisesti käytetty materiaali on esimerkiksi polyakryyliamidia.4 

Tyypillisesti käytettävien materiaalien rinnalle on kehitteillä uusia materiaaleja kuten 

makromolekyylipolymeerejä.39 

 

3.7 Flotaatio eli vaahdotustekniikka 
Flotaatiota eli vaahdotusta käytetään paljon tavanomaisessa jätevesien käsittelyssä. 

Flotaatiota käytetään raskasmetalliyhdisteiden poistamisessa hyödyntämällä ilmavir-

taa kuplien muodostamisessa.4 Ilmavirtaan perustuvassa flotaatiossa ilmakuplat liit-

tyvät veteen liuenneisiin partikkeleihin muodostaen vettä kevyempiä agglomeraatte-

ja. Agglomeraatit nousevat veden pintaan ja kerääntyvät pinnalla toistensa läheisyy-

teen, jolloin ne saadaan poistettua pinnalta lietteenä.40 Ionisaatioon perustuvassa 

flotaatiossa ioniset metalliyhdisteet erotetaan jätevedestä hydrofobisina yhdisteinä 

pinta-aktiivisten aineiden avulla. Hydrofobiset yhdisteet poistetaan ilmakuplavir-

taan.41 
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3.8 Sähkökemialliset menetelmät 
Sähkökemiallisessa menetelmässä metalli-ionit pelkistyvät katodille. Sähkökemialli-

set menetelmät vaativat laajoja investointeja ja kuluttavat paljon sähköenergiaa,  

joten niiden käyttö on rajoitettua. Tehokkaana puhdistusmenetelmänä ja jätevesiä 

koskevan lainsäädännön tiukentuessa sähkökemialliset menetelmät ovat kuitenkin 

herättäneet uudelleen kiinnostusta viimeisimpien vuosikymmenten aikana.42 Kerros-

tava elektrolyysi, elektrokoagulointi ja sähkökemiallinen flotaatio ovat yleisimpiä käy-

tössä olevia sähkökemiallisia menetelmiä. Sähkökemialliset menetelmät tuottavat 

erittäin hyvin puhdistettuja tuotteita mutta niiden taloudellisuutta on kehitettävä, jotta 

ne olisivat kannattavia laajassa käytössä.4 Sähkökemiallisilla menetelmillä voidaan 

poistaa erilaisia raskasmetalli-ioneja (taulukko 6). Metalli-ionien poiston tehokkuus 

riippuu valitusta tekniikasta ja poistettavista metalli-ioneista. 

 

Taulukko 6. Sähkökemiallisten menetelmien tehokkuus eri raskasmetalli-ionien pois-
tamisessa.4 
Sähkökemialliset menetelmät 

Raskasmetalli-ioni Tekniikka Metalli-ioni- 
pitoisuus mg/l 

Tehokkuus %          viite 

Mn2+ elektrokoagulointi 100 78,2                            43 

As3+, As4+  2,24 >99                             44 

Cr4+  1470 100                             45 

Ni2+, Cu2+ sähkökemiallinen 
flotaatio 

100 98-99                          46 

 

 

3.9 Menetelmän valinta ja menetelmien vertailu 
Puhdistettaessa raskasmetalliyhdisteitä jätevesistä käytettävän menetelmän valin-

nassa tulee huomioida metalli-ionien konsentraatio liuoksessa, jäteveden sisältämät 

yhdisteet, menetelmän kustannukset ja ympäristövaikutukset. Kemiallinen saosta-

minen on perinteinen ja yksinkertainen menetelmä. Sitä käytetään kuitenkin vain 

kun metalli-ionipitoisuus on suuri. Ioninvaihto on laajasti käytössä oleva menetelmä 

mutta sen taloudellisuus pienenee huomattavasti kun puhdistetaan suuria määriä 

jätevettä, jossa on pieni metalli-ionien pitoisuus.4 
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Adsorptio on hyvä menetelmä puhdistettaessa jätevesiä, joissa metalli-ionien pi-

toisuus on alhainen. Menetelmän kustannus ja tehokkuus riippuvat kuitenkin suures-

ti käytettävästä adsorptiomateriaalista. Biosorptio on lupaava menetelmä raskasme-

tallien poistamiseen mutta sitä voidaan käyttää vain pienille metalli-ionipitoisuuksille. 

Kalvotekniikoilla saadaan puhdistettua raskasmetalli-ioneja tehokkaasti mutta mene-

telmien haittapuolina on kalvojen korkea hinta ja prosessien monimutkaisuus. Koa-

gulointi- ja flokkulointitekniikan haittapuolena on kemikaalien kulutus ja menetelmien 

ekologisuus. Flotaatiolla saadaan poistettua raskasmetalli-ioneja tehokkaasti ja se-

lektiivisesti mutta menetelmän ylläpito- ja operointikustannukset ovat suuria. Sähkö-

kemiallisten menetelmien haittapuolena on suuri energiankulutus. 4  

Ioninvaihto, kalvosuodatus, adsorptio ja biosorptio ovat ylivoimaisesti kiinnosta-

vimpia menetelmiä metalli-ionien poistamisessa. Ioninvaihto on yleinen ja yksinker-

tainen menetelmä, jota käytetään tällä hetkellä paljon. Adsorptio käyttäen edullisia 

materiaaleja, on tehokas ja ympäristöystävällinen menetelmä, joka soveltuu pienten 

metalli-ionipitoisuuksien poistamiseen. Sitä voidaan käyttää myös aktiivihiiltä hyö-

dyntävien menetelmien korvaamisessa. Kalvosuodatustekniikoilla saadaan poistet-

tua tehokkaasti raskasmetalli-ioneja. Tärkkelysjohdannaisia sovelletaan jätevesien 

puhdistuksessa potentiaalisina ja ympäristöystävällisempinä materiaaleina. Useat 

tärkkelysjohdannaisten sovellutukset puhdistettaessa raskasmetalleja jätevesistä 

liittyvät adsorptio- ja kalvosuodatusmenetelmiin sekä ioninvaihtotekniikoihin.4  
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4 TÄRKKELYSJOHDANNAISET 

Kun luonnon tärkkelyksen ominaisuuksia modifioidaan puhutaan muunnetusta tärk-

kelyksestä ja tärkkelysjohdannaisista. Tärkkelystä muokattaessa parannetaan sen 

toiminnallisuutta erilaissa sovellutuksissa ja täten parannetaan sen hyötykäytön 

mahdollisuuksia. Tärkkelystä voidaan modifioida kemiallisesti, fysikaalisesti tai bio-

logisesti entsyymien avulla. Tarkoituksena on pilkkoa osa tärkkelyksen rakenteesta, 

jolloin siihen on helpompi tehdä muutoksia käsittelyjen ja reaktioiden avulla.47 

Tärkkelystä muokattaessa molekyylin katkeaminen tapahtuu 𝛼-D-(1à4)- tai  

𝛼-D-(1à6) -sidoksien kohdalta (hydrolysoituminen glukoosiyksiköiden välistä ket-

juissa tai haarautumiskohdissa).48 Molekyylin koon lisäksi myös muut ominaisuudet 

saattavat muuttua käsittelyssä. Tuotetun tärkkelysjohdannaisen rakenne ja ominai-

suudet riippuvat käytetystä käsittelymenetelmästä. Tässä tutkielmassa keskitytään 

kemiallisesti modifioituihin tärkkelysjohdannaisiin. Kemiallisesti muokattuja tärkke-

lysjohdannaisia kehitetään luonnon tärkkelyksen heikkouksien parantamiseksi. 

Luonnon tärkkelyksen heikkoutena voidaan pitää esimerkiksi sitä, että se liukenee 

huonosti veteen.47 Luonnon tärkkelys on hygroskooppinen yhdiste mutta se liukenee 

huonosti veteen.  

Tärkkelyksen tärkeimpiä ominaisuuksia muokattavuuden kannalta on sen    

reaktiivisuus kemiallisissa reaktioissa. Tärkkelys sisältää reaktiivisia hydroksyyli-

ryhmiä glukoosirakenteen 2-, 3- ja 6- asemissa. Näihin ryhmiin voidaan suorittaa 

substituutio tai muita kemiallisia reaktioita tuottaen erilaisia polysakkaridijohdannai-

sia.1 

Tärkkelyksen kemiallisia muokkausmenetelmiä ovat hydrolyysi, hapetus, este-

röinti, eetteröinti (kuviot 13-18) sekä polymeerien ristisilloittaminen (kemiallisten si-

dosten muodostaminen polymeeriketjujen väliin) ja oksastaminen (polymeerin kiinni-

tys toiseen polymeeriketjuun kemiallisella sidoksella). Ristisilloittaminen ja oksasta-

minen ovat osoittautuneet tehokkaimmiksi menetelmiksi tärkkelystä muokattaessa 

vahingoittamatta sen biohajoavuutta. Niillä tuotettuja tärkkelysjohdannaisia käyte-

tään mm. hydrogeeleinä, ioninvaihtajina ja superadsorbantteina.49  
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Kemiallinen substituutio tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia tärkkelysjohdannais-

ten tuotantoon. Selektiivistä substituutiota on kuitenkin vaikea toteuttaa johtuen 

tärkkelyksen useasta reaktiivisesta hydroksyyliryhmästä. Substituutio tuottaa erilai-

sia mono-, di- ja trisubstituoituja polysakkarideja (kuvio 19). Tärkkelysjohdannaisiin 

yleisesti substituoitavia ryhmiä ovat sulfaattiryhmät (-SO3
2-), fosfaattiryhmät (-PO4

3-) 

ja amidiryhmät (-RCONR2).55 Tärkkelysjohdannaisten rakenteessa on usein myös 

karboksyyliryhmiä (-COOH).  

 

 

 
 

Kuvio 19. Substituoidun tärkkelysjohdannaisen rakenne. Rakenteeseen voidaan 
substituoida erilaisia ryhmiä (R1, R2 ja R3 voivat olla esimerkiksi sulfaatti-, fosfaatti- 
tai amidiryhmiä). Substituutio tuottaa mono-, di- ja trisubstituoituja polysakkarideja.56 

 

Tärkkelysjohdannaisten polymeerirakenteen muokkausmenetelmät voidaan jakaa 

kahteen päätyyppiin, ristisilloittamiseen ja oksastamiseen. Ristisilloittamisen ja ok-

sastamisen avulla valmistetaan makromolekyylirakenteita, joita käytetään superad-

sorbentteina. Oksastamalla rakenteen hydrofobisia ryhmiä joko kohti polymeerin 

pääketjua tai sen ulkopuolelle saadaan valmistettua materiaaleja, joilla on erittäin 

hyvät adsorptio-ominaisuudet. Näitä materiaaleja ovat geelit, hartsit, kalvot ja kom-

posiittimateriaalit.1  

Ristisilloittaminen tapahtuu tärkkelysjohdannaisten tapauksessa polymeeriketjun 

hydroksyyliryhmien välillä kytkentäaineen avulla. Reaktiossa muodostuu veteen liu-

kenematon polymeeriverkosto (kuvio 20).58,59 Muodostetut polymeerirakenteet voi-

daan jakaa fysikaalisiin ja kemiallisiin geeleihin.60,61 Ristisilloittamisessa eniten käy-

tetty kytkentäaine on epikloorihydriini. 
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Kuvio 20. Eräs ristisilloittamisreaktiolla valmistettu tärkkelyspohjainen ioninvaihtaja-
polymeeri. Ristisilloittaminen on suoritettu polymeeriketjujen hydroksyyliryhmien 
kautta (esimerkit ristisilloista ympyröity kuvaan).1 

 

Sidottaessa polysakkarideja tukipinnoille (kiinteä kantaja) oksastamalla tuotetaan 

hybridimateriaaleja. Oksastamalla tärkkelyksen rakennetta parannetaan sen adsorp-

tio-ominaisuuksia. Tärkkelyksen rakenteeseen voidaan oksastaa esimerkiksi akryy-

lihappoa (kuvio 21). Polysakkaridit sitoutuvat tukipinnalle haarojen avulla. Tukipinta 

voi olla orgaanista tai epäorgaanista materiaalia.1 Komposiittimateriaalit yhdistävät 

epäorgaanisten ja orgaanisten materiaalien fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuk-

sia.62  
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Kuvio 21. Akryylihapon oksastaminen tärkkelykseen tapahtuu Ce4+-radikaali-initiaat-
torin avulla. Akryyliryhmän kiinnittyminen tapahtuu initiaatiovaiheen jälkeen. Reaktio 
suoritetaan vesiliuoksessa.2  

 

Tärkeä tärkkelysjohdannaisten ryhmä on syklodekstriinit. Ne ovat oligosakka-

rideja, jotka sisältävät kuudesta kahteentoista glukoosiyksikköä. Syklodekstriinit ovat 

syklisiä makropolymeerejä. Kolme pienintä syklodekstriiniä ovat α- (4), β- (5) ja γ-(6) 

syklodekstriinit, jotka sisältävät kuusi, seitsemän ja kahdeksan 𝛼-(1à4)-sitoutunutta 

D(+)-glukopyranoosiyksikköä (kuvio 22). α-, β- ja γ-syklodekstriinejä tuotetaan kau-

pallisesti. Syklodekstriinien erityisominaisuus on niiden rakenne, jonka sisään saa-

daan sidottua molekyylejä. Syklodekstriinien sisäosa tarjoaa liittyville molekyyleille 

hydrofobisen alueen, johon apolaariset molekyylit kuten erilaiset saasteissa esiinty-

vät molekyylit, voivat sitoutua.1 Syklodekstriinit muodostavat tällaisia komponentteja 
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4.1 Kationiset ja anioniset tärkkelysjohdannaiset 
Useimmat vesien puhdistuksessa käytetyt polymeerit ovat synteettisiä, vesiliukoisia 

yhdisteitä, mutta myös luonnonpolymeerien johdannaisia voidaan käyttää. Käytetyt 

polymeerit jaetaan ominaisuuksiensa perusteella kationisiin ja anionisiin polymee-

reihin (kuvio 23). Kationiset polymeerit sisältävät positiivisesti varatun ryhmän. 

Anioniset sisältävät dipolaarisen ryhmän. Polymeeriverkostoissa on myös ketjun 

pituutta kasvattavia tai ketjun haaroittumista lisääviä monomeerejä sekä reaktion 

aloituksesta vastaavia initiaattoreita.54  

 

 

 
 

 

Kuvio 23. Kationisen ja anionisen tärkkelysjohdannaisen rakenne (R on positiivisesti 
varattu tai dipolaarinen ryhmä kuten -NH4

+, -COOH tai -SO3H). Polymeeriverkos-
toissa on myös apumonomeerejä ja initiaattoreita.64 

 

Ionisia polymeerejä kutsutaan polyelektrolyyteiksi. Polyelektrolyytin koko ja va-

rausjakauma vaikuttavat sen kykyyn sitoa vastakkaisen varauksen omaavia ioneja. 

Vesiliuoksissa ionien väliset vuorovaikutukset pitävät polyelekrolyyttejä tiiviissä ra-

kenteessa. Varautuneiden ryhmien välisen repulsion kasvaessa ne kuitenkin laaje-

nevat ja muodostavat löyhemmän rakenteen (kuvio 24).63 
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Kuvio 24. Ionisten vuorovaikutusten vähentyessä ja varautuneiden ryhmien välisen 
repulsion lisääntyessä (A) tiivis kierteinen polymeeriverkosto muodostaa löyhem-
män rakenteen (B).63 
 

Vahvat kationiset ioninvaihtajat sisältävät yleensä ammoniumioneja (-NH4
+), joilla 

on muodollinen positiivinen varaus vesiliuoksessa riippumatta pH:sta. Heikkoja ka-

tionisia ioninvaihtajia esiintyy happamissa liuoksissa. Luonnon tärkkelyksestä voi-

daan valmistaa kationinvaihtaja eetteröinnillä. Reaktio suoritetaan emäksisissä olo-

suhteissa. Reaktiossa tärkkelyksen hydroksyyliryhmä reagoi N-(glysidyyli)-N,N,N-

trimetyyliammoniumkloridin kanssa (kuvio 25).65 

  
 

 

 

Kuvio 25. Tärkkelyksestä voidaan valmistaa kationinvaihtaja eetteröinnillä. Reaktios- 
sa tärkkelyksen OH-ryhmä reagoi N-(glysidyyli)-N,N,N-trimetyyliammoniumkloridin 
kanssa emäksisissä olosuhteissa.65 
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Luonnon tärkkelyksestä voidaan valmistaa kationinen tärkkelysjohdannainen 

myös  esteröinnillä. Reaktiossa tärkkelys reagoi emäksisissä olosuhteissa N-

(etanaali)-N,N,N-trimetyyliammoniumkloridin kanssa (kuvio 26).66  

 

 

 

Kuvio 26. Tärkkelyksestä voidaan valmistaa kationinvaihtaja esteröinnillä. Reaktios-
sa tärkkelys reagoi N-(etanaali)-N,N,N-trimetyyliammoniumkloridin kanssa emäksi-
sissä olosuhteissa.66 

 

Anioniset ioninvaihtajat sisältävät usein heikosti happamia karboksyyliryhmiä      

(-COOH) tai sulfonihapporyhmiä (-SO3H). Anionisia ioninvaihtajia ovat polysakkari-

deista valmistetut dekstraanisulfaatit 7, joita käytetään metalli-ioneja sitovina yhdis-

teinä mm. lääketieteessä (kuvio 27). Vesien puhdistuksessa käytetään esimerkiksi 

tärkkelyssulfonaattia sisältäviä johdannaisia. Metalli-ionien sitominen tapahtuu 

useimmiten kationisten ja anionisten ioninvaihtajien välityksellä niiden reaktiivisten 

ryhmien vaihtaessa ionejaan liuoksessa oleviin ioneihin.63  
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Kuvio 27. Dekstraanisulfaatin 7 rakenne.67 

 

4.2 Metalli-ionien sitomisen vuorovaikutukset 
Polymeerien adsorptioon vaikuttavia vuorovaikutuksia ovat elektrostaattiset vuoro-

vaikutukset, vetysidosten muodostuminen ja varauksien neutralointi. Metalli-ionien 

sitomisessa vastakkaisen varauksen omaavien ionien sitominen on merkittävin vuo-

rovaikutus. Anionisten ioninvaihtajien avulla sidotaan positiivisesti varautuneita me-

talleja. Kationisia ioninvaihtajia käytetään, jos raskasmetalli-ionit ovat sitoutuneina 

erilaisissa yhdisteissä, joiden kokonaisvaraus on negatiivinen tai rakenne sisältää 

positiivisesti ja negatiivisesti varautuneita fragmentteja.63 Anioniset ioninvaihtajat 

voivat adsorboitua myös kokonaisuudessaan negatiivisesti varautuneille pinnoille, 

jos liuoksessa on tarpeeksi divalentteja kationeja, jotka muodostavat siltoja poly-

meerin anionisten ryhmien ja pinnan negatiivisesti varautuneiden partikkelien välil-

le.68 

Polymeerien adsorptiota voi tapahtua, mikäli polymeerin segmenttien ja sidotta-

van partikkelin pinnan välillä on puoleensavetävä vuorovaikutus eli affiniteetti. Ad-

sorption affiniteetin tulee olla suurempi kuin adsorptioon liittyvän entropian vähene-

misen. Entropian väheneminen johtuu siitä, että ketjun, joka sisältää adsorboituneita 

ryhmiä, rakenne on estyneempi kuin vapaana liuoksessa olevan löyhemmän poly-

meerirakenteen. Polymeeriketjussa on usein paljon sitovia kohtia. Tämän vuoksi 

polymeerisegmentin ja  sidottavan partikkelin pintarakenteen affiniteetin ei tarvitse 

olla kovinkaan suuri, jotta adsorptio tapahtuisi. Partikkelien adsorboituessa poly-

meeriketjuun adsorboituneet segmentit eroavat muusta polymeerirakenteesta. Pit-
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kässä polymeeriketjussa muutokset tapahtuvat kaukana toisistaan ja täten adsorptio 

voi olla irreversiibeliä. Adsorboituminen pinnalle voi tapahtua ketjuja, häntiä ja ketju-

jen välisiä silmukoita muodostaen (kuvio 28).63  

 
 

Kuvio 28. Partikkelit voivat adsorboitua polymeerirakenteeseen ketjuja, häntiä ja 
ketjun välisiä silmukoita muodostaen. Partikkelien pinnan ja polymeeriketjun seg-
menttien välillä on voimakas affiniteetti.63 

 

Adsorboituneita ryhmiä sisältävän polymeerirakenteen pysyvyyteen ja erottami-

seen liuoksesta vaikuttavat merkittävästi polymeerisegmenttien vuorovaikutukset 

liuottimen ja partikkelien pinnan kanssa. Jos vuorovaikutukset pinnan kanssa ovat 

heikkoja, adsorboituneet segmentit laajenevat enemmän liuokseen. Polyelektrolyyt-

tien tapauksessa ionivuorovaikutukset ovat merkittäviä. Adsorptio on aina voimakas-

ta vastakkaismerkkisesti varautuneiden ionisten ryhmien välillä. Joissain tapauksis-

sa suolaefektin avulla saadaan kuitenkin aikaan desorptio lisäämällä liuokseen suo-

laa. Täten adsorptio voi olla myös reversiibeliä.63 Polymeerit voivat adsorboida yh-

disteitä myös vetysitoutumisen avulla. Näin muodostuneet rakenteet ovat myös 

vahvoja ja pysyviä.63 

Adsorptioon perustuvien johdannaisrakenteiden valmistamisen haasteena on ad-

sorptioyhdisteen valinta lukuisten tunnettujen materiaalien joukosta. Toinen haaste 

on adsorptiomekanismin tunnistaminen. Partikkelin adsorptiossa on kolme vaihetta, 

jotka ovat saastepartikkelin kuljetus liuoksesta adsorbentin pinnalle, partikkelin ad-

sorptio pinnalle sekä kuljetus adsorbentin sisällä. Adsorptiotutkimuksissa on kiinni-

tetty eniten huomiota kinetiikkaan, koska se tarjoaa tietoa adsorptiomekanismista eli 
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siitä kuinka saastepartikkeli sidotaan adsorbenttiin. Tieto mekanismista on tärkeää 

adsorption ymmärtämiseksi ja sopivan desorptiomenetelmän valitsemiksi.  

Polysakkaridipohjaisten materiaalien rakenteen monimutkaisuuden johdosta ad-

sorptiomekanismi on merkittävästi erilainen verrattaessa perinteisiin adsorbenttei-

hin. Mekanismit ovat monimutkaisia, koska ne sisältävät erilaisia vuorovaikutuksien 

yhdistelmiä.69,70 Vuorovaikutukset voivat pitää sisällään ioninvaihtomekanismeja, 

kompleksinmuodostusta, koordinoitumista ja kelaattien muodostusta, elektrostaatti-

sia vuorovaikutuksia, happo-emäs vuorovaikutuksia, vetysitoutumista, hydrofobisia 

vuorovaikutuksia, fysikaalista adsorptiota sekä saostumista (taulukko 7) (kuvio 29). 

Usein vuorovaikutukset myös vaihtelevat samanaikaisesti riippuen johdannaisten 

kemiallisesta rakenteesta, saastepartikkelin luonteesta sekä liuosympäristöstä.1  

 

 

Taulukko 7. Metalli-ionien sitomisen vuorovaikutukset voidaan jakaa kemialliseen ja 
fysikaalisen adsorptioon.1 
Metalli-ionin sitomisen vuorovaikutus Tyypillistä vuorovaikutukselle 
A) Kemiallinen adsorptio 
Ioninvaihtomekanismit kationin tai anionin vaihto 
Kompleksinmuodostus  metallikompleksit 
Kelaattien muodostaminen keskusatomina moniarvoinen metalli-ioni 
Happo-emäs vuorovaikutukset  protonoituminen tai deprotonoituminen 
Vetysidosten muodostaminen  O-, N- tai F- sisältävien ryhmien ja H-

atomien välillä 
Elektrostaattiset vuorovaikutukset  varausten +/- tai osittaisvarausten δ+ /δ-

välillä 
Hydrofobinen vuorovaikutus hydrofobiset ja hydrofiiliset alueet 
B) Fysikaalinen adsorptio 
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Adsorptiomateriaalien adsorptio-ominaisuudet riippuvat erilaisista fysikokemialli-

sista tekijöistä. Adsorptiomateriaalin fysikaaliset ominaisuudet kuten huokoisuus, 

pinta-aktiivinen alue ja partikkelikoko sekä kemialliset ominaisuudet kuten ioninen 

luonne, pKa -arvot , polaarisuus, molekyylipaino ja -koko sekä funktionaalisten ryh-

mien vaihtelevuus ja tiheys vaikuttavat suuresti materiaalin adsorptiokykyyn liuos-

olosuhteiden ohella. Liuosolosuhteilla tarkoitetaan esimerkiksi liuoksen pH -arvoa, 

ionista vahvuutta, lämpötilaa ja adsorptiomateriaalien ja muiden yhdisteiden pitoi-

suutta liuoksessa. Adsorptiokykyyn liuosfaasissa vaikuttavat useat tekijät. Adsorp-

tiomateriaalin ja adsorboituvien partikkelien väliset vuorovaikutukset sekä adsorp-

tiomateriaalin ja liuottimen väliset vuorovaikutukset tulee ottaa huomioon menetel-

miä suunniteltaessa.1 

 

4.3 Metalli-ionien ja orgaanisten yhdisteiden sitomisen tehokkuus 
Polysakkaridipohjaisia adsorptiomateriaaleja on tutkittu viimeaikoina paljon. Tutki-

muksissa on käytetty erilaisten adsorptiomateriaalien ja saastepartikkelien yhdistel-

miä. Eräässä tutkimuksessa tarkasteltiin typpeä sisältävillä ryhmillä substituoitujen 

ristisilloitettujen tärkkelyspolymeerien adsorptiokykyä Pb(II) ja Cu(II) metallien ad-

sorptiossa.76 Tärkkelysjohdannaiset valmistettiin oksastamalla dimetyyliaminoetyy-

limetakrylaattia (10) tärkkelykseen (kuvio 31). Tutkimuksessa saavutettiin 2h ad-

sorption jälkeen adsorptiotasapaino, mutta metalli-ionien adsorptiokyky vaihteli suu-

resti pH:n muuttuessa aminoryhmien protonoitumisen ja deprotonoitumisen takia.76  

 

 
 

Kuvio 31. Dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin (10) rakenne.77 
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Ristisilloitettuja syklodekstriinejä (13) on tutkittu useiden erilaisten aromaattisten 

yhdisteiden kuten klooria tai nitroryhmiä sisältävien fenolien sekä bentsoehappoa ja 

happamia ryhmiä sisältävien aromaattisten yhdisteiden poistamisessa (kuvio 

34).62,82 Syklodekstriinijohdannaisten adsorptiokyky ja selektiivisyys aromaattisille 

yhdisteille oli tutkimuksen mukaan korkea.  

 

 
 

Kuvio 34. Epikloorihydriinillä ristisilloitetun α-syklodekstriinin (13) rakenne.83 

 

Bentseenijohdannaisten poistamista tutkittaessa bentseenijohdannaisten adsorp-

tiossa käytettiin ristisilloittamalla valmistettuja hydrofiilisiä syklodekstriinijohdannaisia 

(14) (kuvio 35).84 Bentseenijohdannaisten poiston tehokkuus oli tutkimuksen mu-

kaan korkea. Ristisilloittamisreaktion kontrollointi oli tärkein tekijä materiaalin ad-

sorptiokyvyn parantamisessa. Myös kiinteän faasin erottamisprosessi aromaattisille 

yhdisteille on kehitetty eräässä tutkimuksessa.85 Menetelmä perustuu epikloorihyd-

riinillä ristisilloitettuun syklodekstriinijohdannaiseen (13), jota käytettiin adsorbentti-

materiaalina (kuvio 34). Aromaattisten yhdisteiden poistaminen oli erittäin tehokasta 

(90-100 %). Poiston tehokkuus oli kuitenkin voimakkaasti riippuvainen rakenteeseen 

sidotun epikloorihydriinin määrästä. Alkali- ja maa-alkalimetallien koordinoitumista  

γ-syklodekstriinijohdannaisiin (15) on myös tutkittu (kuvio 36). Metalli-ionit muodos-

tavat γ-syklodekstriinijohdannaisten kanssa metallikomplekseja. Tutkimuksen mu-

kaan erityisesti K+-, Rb+- ja Cs+-ionien sitominen oli tehokasta.86 
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Kuvio 35. Hydrofiilisen β-syklodekstriinijohdannaisen (14) rakenne.87 

 

 
 

Kuvio 36. Metalli-ionit ja γ-syklodekstriini muodostavat metallikomplekseja (15). M+ 
voi olla esimerkiksi K+, Rb+ tai Cs+.86 
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Useissa tutkimuksissa on käsitelty ristisilloitettujen tertiäärisiä amiiniryhmiä sisäl-

tävien tärkkelysjohdannaisten kykyä adsorboida väriaineiden sisältämiä raskasme-

talli-ioneja.72,75 Tärkkelysjohdannaiset valmistettiin NH4OH-liuoksessa. Metalli-ionien 

adsorptio oli riippuvainen aminoryhmien riittävästä määrästä liuoksessa. Anionisten 

väriaineiden metallikompleksien muodostumista ditiokarbamaatilla modifioitujen 

tärkkelysjohdannaisten kanssa on myös tutkittu. Tutkitut anioniset väriaineet olivat 

oranssit pigmentit AO7 (16) ja AO10 (17) sekä vihreä AG25 (18) ja punainen AR18 

(19) pigmentti (kuvio 37). Adsorptio tärkkelysjohdannaisiin oli suurinta oranssilla A07 

pigmentillä, vihreän pigmentin adsorptio oli suurempi kuin punaisen ja pienin ad-

sorptio oli oranssilla AO10 pigmentillä. Adsorptio tärkkelysjohdannaisiin tapahtui 

Cu(II)-komplekseja 20 ja 21 muodostamalla (kuvio 38).88 

 

 

       
 

     
 

 

 

Kuvio 37. Väriaineiden oranssi AO7 (16), oranssi AO10 (17), vihreä AG25 (18) ja 
punainen AR18 (19) rakenne.88 
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Kuvio 38. Tärkkelysjohdannaisten ja väriaineiden muodostamien Cu(II)-kompleksien 
20 ja 21 rakenne.88 
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Eräässä tutkimuksessa tarkasteltiin tärkkelysdialdehydistä modifioitujen dikarbat-

sonin 22, ditiokarbatsonin 23, dihydratsonin 24 ja dioksiimin 25 Cu(II)-kompleksien 

muodostuskykyä vesiliuoksessa. Tärkkelysjohdannaiset muodostivat kahdenlaisia 

komplekseja kupari-ionin ympäristön suhteen (kuviot 39 ja 40). Koordinoituminen 

metalliin tapahtuu tärkkelysjohdannaisten O-, N- ja S-atomien sekä vesimolekyylien 

O-atomien välityksellä.89 

 

 

 

 

 
 

 

Kuvio 39. Tärkkelysjohdannaisten muodostamien metallikompleksien rakenne. Joh-
dannaiset dikarbatsoni 22 ja ditiokarbatsoni 23 muodostavat kahdenlaisia Cu(II)-
komplekseja.89 
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Kuvio 40. Tärkkelysjohdannaisten muodostamien metallikompleksien rakenne. Joh-
dannaiset dihydratsoni 24 ja dioksiimi 25 muodostavat kahdenlaisia Cu(II)-
komplekseja.89 

 

Eräässä tutkimuksessa valmistettiin polyamidoksiimi tärkkelysjohdannainen ok-

sastamalla tärkkelyksen rakenteeseen polyakryylinitriiliä ja hydroksiamiinia. Metallit 

Fe(III), Cu(II) ja Zn(II) muodostivat komplekseja johdannaisen kanssa emäksisissä 

olosuhteissa (kuvio 41). Tutkimuksessa tutkittiin myös metallikompleksien kykyä 

hapettaa fenoleja. Hapetuskyky riippui kompleksissa keskusionina toimivasta metal-

lista sekä olosuhteista. Metalli-ionien sitoutumisen voimakkuus johdannaisrakentee-

seen oli suurinta Cu2+-ioneilla ja pienintä Zn2+-ioneilla. Fenolien hapettuminen oli 

kaikilla komplekseilla tehokkainta neutraalissa pH:ssa. Fenolien hapetuskyky oli ku-

pari-ioneilla 94 %, rautaioneilla 91 % ja sinkki-ioneilla 90 %.90 
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Kuvio 41. Polyamidoksiimin valmistaminen oksastamisreaktiolla ja  metallikomplek-
sin muodostuminen rakenteeseen (metalli-ioni M on Cu2+, Fe3+ tai Zn2+).90 

 

Eräässä toisessa tutkimuksessa valmistettiin tärkkelysjohdannainen oksastamalla 

tärkkelykseen akryylihappoa ja ristisilloittamalla rakenteeseen N,N-metyleeni-

bisakryyliamidia (kuvio 42). Johdannaisen kykyä adsorboida Cu2+-ioneja vesiliuok-

sesta tutkittiin UV- ja näkyvän valon aallonpituuksien spektroskopialla. Kupari-ionien 

adsorptiokyky oli korkea, jopa 85,3 % liuoksessa olevista ioneista saatiin poistet-

tua.91 
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Kuvio 42. Tärkkelysjohdannaisen valmistaminen oksastamalla tärkkelykseen       
akryylihappoa ja ristisilloittamalla rakenteeseen N,N-metyleenibisakryyliamidia.91 

 

4.4 Metalli-ionien sitomisen mahdollisuudet  
Tutkimusten perusteella polysakkaridipohjaiset materiaalit (tärkkelys-, kitiini-, kito-

saani- ja syklodekstriinijohdannaiset) tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia  metal-    

li-ionien sitomiseen sekä erilaisten metalli-ioneja sitovien johdannaisten valmistami-

seen. Polysakkaridipohjaiset adsorptiomateriaalit ovat erityisen tehokkaita            

poistettaessa erilaisia partikkelipitoisuuksia. Tavanomaisissa vesien puhdistusme-

netelmissä selektiivisyys ja erilaisten metalli-ionipitoisuuksien (hyvin pienet tai suu-

ret pitoisuudet) (alle 1ppm – useita satoja ppm) poistaminen muodostuvat usein   

ongelmaksi.1  

Polysakkaridipohjaiset materiaalit ovat tehokkaita adsorptiomateriaaleja sillä nii-

den adsorptiokyky ja adsorption nopeus ovat korkeita.1 Ne ovat turvallisia ja ympä-

ristöystävällisiä verrattuna perinteisiin puhdistusmenetelmiin, joissa polymeerit ja 
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ioninvaihtokalvot valmistetaan usein fossiilisista raaka-aineista. Polysakkaridipohjai-

set materiaalit ovat myös erittäin taloudellisia. Ristisilloitettujen ja substituoitujen 

materiaalien valmistaminen on usein yksinkertaista ja valmistus voidaan usein suo-

rittaa edullisilla reagensseilla. Polysakkaridipohjaisten materiaalien funktionaaliset 

ryhmät muodostavat myös helposti kelaatteja ja komplekseja metalli-ionien ja aro-

maattisten yhdisteiden kanssa.1  

Polysakkaridit ovat usein sellaisenaan hyviä adsorptiomateriaaleja. Niiden ad-

sorptiokykyä voidaan parantaa selektiivisesti tarvittavien ominaisuuksien mukaiseksi 

substituoimalla erilaisia funktionaalisia ryhmiä polymeerin rakenteeseen. Tärkkelys-

johdannaiset ja syklodekstriinit ovat usein amfoteerisia materiaaleja. Tämän johdos-

ta ne kykenevät hydrofiilisina yhdisteinä liukenemaan veteen ja samalla sitomaan 

apolaarisia saastepartikkeleja ja metalli-ioneja rakenteensa hydrofobisille alueille. 

Johdannaisrakenteiden monipuolisuus ja adsorptio-ominaisuuksien riippuvuus ra-

kenteesta aiheuttavat kuitenkin johdannaisten valmistukseen haasteita, jotka vaati-

vat lisää tutkimusta. Tarvitaan lisää tutkimustietoa siitä millaiset rakenteet ovat par-

haita tietynlaisten yhdisteiden ja metalli-ionien poistamisessa.1 Tärkkelysjohdannai-

set ovat tehokkaita raskasmetalli-ionien poistamisessa ja syklodekstriinijohdannaiset 

erilaisten aromaattisten ja bentsoehappoa tai fenoleita sisältävien yhdisteiden pois-

tamisessa. 

Tärkkelysjohdannaiset ovat muiden luonnonpolymeerien kuten selluloosan ja ki-

tiinin tavoin kiinnostava ja potentiaalinen vaihtoehto erilaisten metalleja sitovien po-

lymeerirakenteiden kehittämisessä. Metalli-ionin sitomisen tehokkuutta, selektiivi-

syyttä sekä sidottavien metalli-ionien määrää voidaan kehittää entisestään kehittä-

mällä erilaisia tärkkelysjohdannaisten rakenteita ja tutkimalla uudenlaisia menetel-

miä (käytetään esimerkiksi vaihtoehtoisia reaktio-olosuhteita, reagensseja tai kata-

lyytteja) uusien rakenneyhdistelmien valmistamiseksi. Metalleja sitovana ryhmänä 

toimivat tämän hetken rakenteissa useimmiten typpi-, happi- ja rikkiatomit.1,3,4 

Tärkkelysjohdannaisten osalta voitaisiin kehittää uudenlaisia rakenteita sitomal-

la polymeerirakenteeseen yhdisteitä, jotka sisältäisivät useita eri metalleja sitovia 

ryhmiä. Metalleja sitovien ryhmien määrää voidaan myös yrittää kasvattaa raken-

teissa. Voitaisiinko funktionaalisia ryhmiä sitoa tärkkelyksen rakenteeseen muihinkin 

kohtiin kuin siinä olemassa olevien hydroksyyliryhmien tilalle ja miten tämä voitaisiin 
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toteuttaa? Voitaisiinko ketjun haaroittuminen ja pidentäminen suorittaa eri tavoin? 

Sivuketjujen ja haaroittamisen osuus ja mahdollisuudet sekä näiden optimaalinen 

suorittaminen erilaisten aineiden sitomisen ja rakenteen ominaisuuksien kannalta on 

merkittävää. Lisäksi voidaan pohtia voitaisiinko polymeerirakenteeseen sitoa vaih-

toehtoisia ryhmiä sulfaatti-, fosfaatti- ja amidiryhmien rinnalle ja millaisia yhdisteitä 

nämä voisivat olla.1,3,4 
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5 YHTEENVETO  

Tärkkelys on yksi maailman runsaimmin esiintyvistä biopolymeereistä. Sitä löytyy 

kasvien lehtien kloroplasteista ja varastoelinten amyloplasteista. Se muodostaa noin 

30 % ihmisen ravinnon energialähteistä ja se on kasvien merkittävin varastohiilihyd-

raatti. Tärkkelys koostuu amyloosista, amylopektiinistä ja glukoosista, jotka liittyvät 

yhteen 𝛼-D-(1à4) ja 𝛼-D-(1à6) -sidoksilla. Useimpien kasvilajien tärkkelykset sisäl-

tävät noin 30 % amyloosia ja 70 % amylopektiinia.  

Noin 70 % tärkkelysjyväsen rakenteesta on amorfista ja noin 30 % kiteistä. Jokai-

sella kasvilajilla on spesifinen tärkkelyksen rakenne jyvästen koon ja muodon sekä 

rakenteen kiteisyyden suhteen. Tärkkelyksen synteesiä tapahtuu kasvien lehdissä 

fotosynteesin yhteydessä. Synteesissä on kolme pääasiallista entsyymiä, jotka syn-

tetisoivat monosakkarideja. Synteesiin kuuluu myös rakenteiden järjestäytyminen 

amorfisiksi ja osittain kiteisiksi alueiksi, jotka muodostavat kaksoiskerroksia.  

Tärkkelystä käytetään ensisijaisesti ravinnonlähteenä mutta sen käyttö muissa 

tarkoituksissa on lisääntynyt huomattavasti hyödyntämismahdollisuuksien kehittymi-

sen myötä. Tärkkelys on biologisesti inertti ja turvallinen luonnonpolymeeri. Se on 

myrkytön ja sitä saadaan uusiutuvista lähteistä. Lisäksi tärkkelyspolymeerit ovat 

edullisia ja helposti muokattavia raaka-aineita.  

 Tärkkelystä muokataan kemiallisesti, fysikaalisesti ja biologisesti. Kemiallisia 

muokkausmenetelmiä ovat hapetus, hydrolyysi, esteröinti, eetteröinti sekä polymee-

rien ristisilloittaminen ja oksastaminen. Tärkeimpiä ominaisuuksia muokattavuuden 

kannalta on tärkkelyksen reaktiivisuus kemiallisissa reaktioissa. Hydroksyyliryhmiin 

glukoosirakenteen 2-, 3- ja 6- asemissa voidaan suorittaa substituutio tai muita ke-

miallisia reaktioita tuottaen erilaisia polysakkaridijohdannaisia. Kemiallinen substi-

tuutio tarjoaa valtavan määrän mahdollisuuksia johdannaisten tuotantoon. Substi-

tuutio tuottaa erilaisia mono-, di- ja trisubstituoituja polysakkarideja. Ristisilloittami-

sen ja oksastamisen avulla puolestaan tuotetaan erilaisia makromolekyylirakenteita. 

Veden saastuminen raskasmetalleilla on yksi nykyhetken suurimmista ympäristöl-

lisistä ongelmista. Raskasmetallit ovat luonnossa erittäin pysyviä ja ne myös kerty-

vät eliöihin. Yleisimpiä ympäristöä saastuttavia raskasmetalleja ovat sinkki, kupari, 

nikkeli, elohopea, kadmium, lyijy ja kromi. Raskasmetallien poistamiseen käytetään 
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tällä hetkellä tavanomaisia puhdistusmenetelmiä, joita pyritään kehittämään tehok-

kaammiksi, taloudellisemmiksi ja ympäristöystävällisemmiksi. Yhä tiukempi lainsää-

däntö vaatii raskasmetallien tehokkaampaa poistoa jätevesistä ja täten uusien me-

netelmien ja materiaalien kehittämistä. 

Vesien puhdistuksessa ja metalli-ionien sitomisessa käytetään yhä enemmän 

luonnonpolymeerejä, joiden johdannaiset voidaan jakaa kationisiin ja anionisiin yh-

disteisiin. Kationiset ioninvaihtajat sisältävät usein ammoniumryhmiä, anioniset puo-

lestaan karboksyyli- tai sulfonihapporyhmiä. Metalli-ionien sitominen tapahtuu ka-

tionisten ja anionisten ioninvaihtajien tapauksessa  reaktiivisten ryhmien vaihtaessa 

ioneja liuoksessa oleviin ioneihin.  

Polysakkaridipohjaisten materiaalien adsorptiomekanismit ovat monimutkaisia. 

Mekanismit sisältävät erilaisia vuorovaikutusten yhdistelmiä. Yleisimpiä vuorovaiku-

tuksia ovat ioninvaihto, kompleksinmuodostus, koordinoituminen ja kelaattien muo-

dostaminen, elektrostaattiset vuorovaikutukset, happo-emäs vuorovaikutukset, ve-

tysitoutuminen (kemialliset adsorptiomekanismit) ja fysikaalinen adsorptio. Vuoro-

vaikutukset riippuvat johdannaisten rakenteesta, sidottavien partikkelien luonteesta 

ja liuosympäristöstä. 

Luonnosta peräisin olevien polymeerien tiedetään sitovan tehokkaasti raskasme-

talleja ja toksisia komponentteja jätevesistä. Luonnonpolymeerien johdannaisten 

käyttö metalli-ionien sitomisessa on erittäin ajankohtainen ja kehittyvä tutkimuksen 

aihealue. Lisääntyvä kiinnostus ympäristöystävällisten ja edullisten adsorptiomate-

riaalien valmistamiseksi on nähtävissä aihetta koskevan tutkimuksen lisääntyvässä 

määrässä. Raskasmetalli-ionien poistaminen jätevesistä on yhä ajankohtaisempi 

aihealue raskasmetalleja koskevan lainsäädännön tiukentuessa.  

Luonnosta peräisin olevien tärkkelysjohdannaisten käyttäminen metalli-ioneja si-

tovina yhdisteinä on potentiaalinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto raskasmetal-

lien ja haitallisten yhdisteiden poistamiseksi jätevesistä. Tutkittaessa metalli-ionien 

sitomisen mekanismeja ja sitomisen tehokkuutta erilaisten tärkkelysjohdannaisten 

yhteydessä voidaan löytää myös muita uudenlaisten rakenteiden hyödyntämismah-

dollisuuksia, joita voidaan mahdollisesti soveltaa myös muilla tärkkelysjohdannais-

ten sovellutusaloilla. Oleellista tärkkelysjohdannaisten metalli-ioneja sitovien omi-
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naisuuksien tutkimuksessa on vuorovaikutusten ja mekanismien ymmärtäminen ja 

tutkimus- ja kehitystyön kehittäminen lisääntyvän ymmärryksen myötä.  
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