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Tiivistelmä 

Selluloosa on uusiutuva, biohajoava ja lähes ehtymätön raaka-aine, jonka käyttö varhaisista ajoista lähtien on 

lisääntynyt ja laajentunut yhdeksi tärkeimmistä teollisuuspolymeereistä sen uusien ominaisuuksien löytämisen 

ansiosta. Sitä saadaan luonnollisista, uusiutuvista lähteistä, kuten puista ja kasveista ja sen käyttökohteet vaihtelevat 

muun muassa energialähteestä rakennusmateriaaleihin, tekstiileihin, paperiin ja biomuoveihin. Selluloosan 

rakenneosat, kuten selluloosananokiteet, ovat tällä hetkellä tärkeä tutkimuskohde ja niiden monipuolisilla 

ominaisuuksilla ja käyttömahdollisuuksilla pyritään tulevaisuudessa muun muassa korvaamaan fossiilihiileen 

pohjautuvia, uusiutumattomia materiaaleja. Tämä vaatii uusien menetelmien kehittämistä selluloosan eri osien 

eristämiseksi ja käsittelemiseksi.  

 

Selluloosananokiteistä ainutlaatuisen materiaalin tekevät niiden ominaisuudet, kuten keveys, lujuus, suuri pinta-ala 

suhteessa tilavuuteen ja ympäristöhyödyt. Niitä valmistetaan hydrolysoimalla selluloosakuitujen amorfinen osa 

liuottimella, jolloin jäljelle jää selluloosananokiteitä. Valmistusmenetelmien tutkimus on vielä varhaisessa vaiheessa, 

mutta tähän mennessä kehitetyt menetelmät pohjautuvat suurelta osin happohydrolyysiin ja hydrolyysiin ionisilla 

nesteillä. Nämä menetelmät ovat kuitenkin ympäristölle haitallisia kemikaalien myrkyllisyyden ja huonon 

biohajoavuuden takia. Vaihtoehto näille liuottimille ovat syväeutektiset liuottimet (deep eutectic solvent, DES). 

Selluloosan hydrolyysi DES-liuottimilla on todettu aiheuttavan vähemmän ympäristöhaittoja ionisiin nesteisiin ja 

happohydrolyysiin verrattuna, sillä ne ovat yleensä myrkyttömämpiä, biohajoavia ja helpommin saatavissa. DES-

liuotin valmistetaan kahdesta tai useammasta kiinteästä tai nestemäisestä komponentista, jotka tiettyinä seoksina 

laskevat komponenttien sulamispisteitä yksittäisiin komponentteihin verrattuna. 

 

Työn kokeellisessa osassa tutkittiin erilaisista DES-komponenteista valmistettuja liuottimia, niiden avulla 

hydrolysoituja selluloosakuituja sekä reaktioajan ja –lämpötilan vaikutusta selluloosananokiteiden saantoon, 

muotoihin ja happoryhmien määrään tuotteessa. Työssä todettiin liuottimien komponenteilla, reaktioajoilla ja –

lämpötiloilla olevan vaikutusta nanokiteiden muodostumiseen. DES-liuottimilla saadut näytteiden saantoprosentit 

vaihtelivat 67 %:sta 81 %:iin ja näytteiden TEM-kuvien perusteella koliinikloridin ja oksaalihappodihydraatin DES-

liuos hydrolysoi liukosellua parhaiten. Reaktioajan lisäys kasvatti kyseisillä komponenteilla reaktion 

saantoprosenttia, kun taas koliinikloridin ja p-tolueenisulfonihapon monohydraatin reaktiossa se laski 

saantoprosenttia. Tästä voitiin päätellä reaktioajan ja –lämpötilan muutosten vaikuttavan eri tavoin eri 

komponenteilla. Näytteiden TEM-kuvissa on nähtävissä nanokiteitä, mikä osoitti DES-komponenttien toimivuuden. 

Happoryhmien määrittämisestä saatujen tulosten perusteella reaktioajan kasvu lisäsi karboksyylihappojen määrää 

näytteessä. 

 

Tulosten perusteella DES-liuottimien käyttö on mahdollista selluloosananokiteiden valmistuksessa ja verrattuna 

aikaisemmin käytettyihin liuottimiin, ne ovat halvempia, yksinkertaisempia valmistaa ja aiheuttavat vähemmän 

ympäristöhaittoja. Jotta selluloosananokiteiden teollinen tuotanto olisi kannattavaa, on kustannuksiltaan, 

valmistusmenetelmiltään ja ympäristövaikutuksiltaan optimaalisen liuottimen löytäminen amorfisen osan 

liuottamiseksi ensisijaisen tärkeää. Tällöin selluloosananokiteiden valmistus olisi tehokasta, mikä mahdollistaisi 

niiden käytön erilaisissa materiaaleissa, ja jopa uusiutumattomien raaka-aineiden korvaamisen. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Selluloosa 

Tuhansien vuosien ajalta löytyy merkkejä selluloosan käytöstä niin energialähteenä kuin 

rakennusmateriaalina ja vaatteiden raaka-aineena. Sillä on ollut myös merkittävä rooli 

kulttuurin välittämisen apuvälineenä muille sukupolville, mistä esimerkkinä 

egyptiläinen papyrus, joka vastasi merkitykseltään nykypäivän paperia. Selluloosa on 

raaka-aineena biohajoava ja lähes ehtymätön, minkä takia se onkin yksi tärkeimmistä 

luonnon polymeereistä ja peruslähde teollisuuden kestävän kehityksen mukaisten 

materiaalien valmistuksessa. Kemiallisena raaka-aineena sitä on käytetty noin 150 

vuotta ja jatkuva tutkimus ja jalostus ovat luoneet tuona aikana paljon uudenlaisia 

materiaaleja. Perustan selluloosan laajoille käyttömahdollisuuksille loivat tutkimusten 

käännekohdat, joina pidetään selluloosan eristämistä ja talteenoton parantamista, sen 

estereiden ja eettereiden sekä sen polymeerisen olomuodon löytämistä. Vuonna 1870 

Hyatt Manufacturing Company käytti prosessinsa perustana selluloosan ja typpihapon 

reaktiota selluloosanitraatiksi valmistaen selluloidia, ensimmäistä kestomuovista 

polymeerimateriaalia. (Klemm et al. 2011) 

Selluloosan kemiallinen muokkaaminen johti puupohjaisen selluloosan laaja-alaiseen 

käyttöön teollisuudessa, josta ensimmäinen esimerkki oli regeneroitujen 

selluloosakuitujen valmistaminen kehräämällä selluloosaliuosta kuparihydroksidin ja 

ammoniakki-liuoksen seoksessa. Tästä seurasi erittäin tärkeänä pidetyn 

viskoosimenetelmän kehittäminen, jolla voidaan valmistaa raionkuituja ja –silkkiä. 

Selluloosan esterien ja eettereiden kehittämisellä ja tuotannolla on saavutettu paljon 

erilaisia materiaaleja päällysteisiin, filmeihin, kalvoihin, rakennusmateriaaleiksi, 

lääkkeisiin ja elintarvikkeisiin. Polymeeriolomuodon löytämisen seurauksena 

selluloosan eri osat löydettiin, mikä mahdollisti uusien materiaalien, kuten 

selluloosananokiteiden, kehittämisen. Selluloosan muokkaus- ja käyttömahdollisuudet 

ovat tärkeänä tutkimuskohteena nykyisten fossiilihiileen pohjautuvien polttoaineiden ja 

materiaalien korvaamiseksi uusiutuvilla, biopohjaisilla ja –hajoavilla raaka-aineilla. 

(Klemm et al. 2011) 
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1.2 Syväeutektiset liuottimet 

Yli kahden vuosikymmenen ajan ioniset nesteet (ionic liquid, IL) ovat saaneet paljon 

huomiota tieteellisissä tutkimuksissa, ja artikkeleiden määrä kirjallisuudessa on 

kasvanut huomattavasti. Niiden ”vihreys” on kuitenkin usein kyseenalaistettu pääasiassa 

niiden huonon biohajoavuuden, biologisen yhteensopivuuden ja kestävyyden takia. 

Vaihtoehto IL:lle on syväeutektiset liuottimet (deep eutectic solvent, DES). Ne on 

määritelty kahden tai useamman kiinteän tai nestemäisen komponentin yhdistelmäksi, 

jotka tiettyinä seoksina laskevat komponenttien korkeita sulamispisteitä ja voivat 

muuttua nesteiksi jopa huoneenlämpötilassa. Kun DES:in muodostavat komponentit 

ovat pääasiassa aineenvaihduntatuotteita kuten aminohappoja, orgaanisia happoja, 

sokereita tai koliinin johdannaisia, voidaan DES-liuottimia pitää erityisen 

luonnonmukaisina, luonnon syväeutektisina liuottimina (natural deep eutectic solvent, 

NADES). (Paiva et al. 2014) 

DES-liuottimilla orgaanisten komponenttien seoksen sulamispiste on merkittävästi 

alhaisempi kuin yksittäisillä komponenteilla. Tämä perustuu vedyn vastaanottajan ja 

vetysidoksen luovuttajan väliseen kompleksoitumiseen, missä varauksen delokalisaatio 

aiheuttaa sulamispisteen laskun seoksissa. DES-liuottimilla on vastaavanlaisia piirteitä 

ionisten nesteiden kanssa, mutta alhaisempien raaka-ainekustannusten takia ne ovat 

halvempia tuottaa, ne ovat vähemmän myrkyllisiä ja usein myös biohajoavia. Käytetyin 

DES pohjautuu koliinikloridiin, karboksyylihappoihin, kuten sitruunahappoon ja 

meripihkahappoon, sekä muihin vetysidosten luovuttajiin kuten ureaan ja glyseroliin. 

Huomattavin etu DES-liuottimilla verrattuna ionisiin nesteisiin on valmius tuottaa niitä, 

sillä niitä voidaan valmistaa komponentteja sisältävistä vesiliuoksista, sulasta 

komponentista, johon toinen komponentti liukenee tai kahden kiinteän komponentin 

seoksesta, joka lämmitetään tiettyyn lämpötilaan sulattaen seoksen. Komponenttien 

yhdistelymahdollisuudet sekä mahdollisuudet räätälöidä sovelluksille sopivimmat 

ominaisuudet ovat laajat. (Paiva et al. 2014) 
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2 SELLULOOSANANOKITEET 

Selluloosan polymeerimuodon havaitseminen voidaan Klemmin ym. (2011) mukaan 

jäljittää 1920-luvulle Staudingerin uraauurtavaan työhön, jolloin polymeerinen 

olomuoto löydettiin ja polymeeritieteet saivat alkunsa. Tämän seurauksena myös 

selluloosan erilaiset osat, kuten selluloosananokiteet, löydettiin. Uudet 

tuotantomenetelmät vaihtelevat top-down–menetelmästä, joka sisältää entsymaattiset, 

kemialliset ja fysikaaliset tavat selluloosamuotojen eristämiseksi puusta ja metsä- ja 

maatalousjäännöksistä, bottom-up –menetelmään, jossa glukoosista tuotetaan 

selluloosananofibrillejä bakteerien avulla. Eristettyjä selluloosamateriaaleja, jotka ovat 

nanokokoluokassa, kutsutaan yleisesti nanoselluloosaksi. Nämä nanoselluloosat 

yhdistävät tärkeitä selluloosan ominaisuuksia, joita ovat esimerkiksi hydrofiilisyys, laaja 

kemiallinen muuntelukapasiteetti ja puolikiteisten kuitujen muotojen muodostamiskyky, 

nanokokoluokalle ominaisten piirteiden kanssa. Ominaisuudet johtuvat pääasiassa 

näiden materiaalien hyvin laajasta pinta-alasta. Tällä hetkellä tutkimuskohteina ovat 

erityisesti uudenlaisten selluloosamuotojen, kuten kiteiden, nanokiteiden, kuitukiteiden, 

nanofibrillien ja nanokuitujen, eristäminen ja sovelluksien kehittäminen. (Klemm et al. 

2011; Tan et al. 2015) 

Nanoselluloosat voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan niiden koon, toiminnan ja 

valmistusmenetelmien perusteella, jotka riippuvat selluloosalähteestä ja 

prosessiolosuhteista. Nämä kolme pääryhmää ovat nanofibrilloitu selluloosa (cellulose 

nanofibrils, CNFs), nanokiteinen selluloosa (cellulose nanocrystals, CNCs) ja 

bakteerinanoselluloosa (bacterial nanocellulose, BNC). CNC:stä ainutlaatuisen 

materiaalin tekee sen ominaisuudet. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa 

niiden suuri pinta-ala suhteessa tilavuussuhteeseen, keveys, jäykkyydestä ja 

kimmokertoimesta (jopa 134 GPa) johtuvat poikkeukselliset mekaaniset ominaisuudet, 

vetolujuus (7,5 GPa asti), alhainen lämpölaajenemiskerroin, muokattavat 

pintaominaisuudet sekä ympäristöhyödyt, kuten biohajoavuus ja biomukautuvuus. 

CNC:ssä on potentiaalia soveltua optisiin ja elektronisiin laitteisiin, vahvikkeisiin ja 

täyteaineiksi komposiitteihin, molekyylibiologiaan, autosovelluksiin ja 

regeneratiiviseen lääketieteeseen. (Klemm et al. 2011; Tan et al. 2015) 

Nanofibrilloitujen selluloosananokuitujen valmistus alkoi 1970-luvun loppupuolella 

USA:ssa ITT Rayonier –yhtiön Sandbergin ym. johdolla. Valmistusprosessi perustui 
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puupohjaisen selluloosakuitususpensioiden pakottamiseen mekaanisten laitteiden, kuten 

korkeapaine-homogenisaattorin, läpi, jolloin kuiduista irtoaa selluloosananofibrillejä. 

Nanofibrilleillä on korkea muodostumissuhde ja ne ilmentävät geelimäisiä piirteitä 

vedessä pseudoplastististen ja tiksotrooppisten ominaisuuksien kanssa (Klemm et al. 

2011). Myöhemmin esiteltävässä laboratoriotyössä nanofibrilloitiin DES-liuottimilla 

valmistettuja selluloosananokiteitä, jolloin näytteissä ilmeni kyseisiä ominaisuuksia.  

CNC:t ovat sauvamaisia kiteitä tavallisimmin leveydeltään 5-70 nm ja pituudeltaan 

100:sta nanometristä muutamaan mikrometriin. Niitä tuotetaan poistamalla amorfinen 

osa puhdistetusta selluloosasta happohydrolyysillä, minkä jälkeen seuraa usein 

ultraäänikäsittely. Selluloosalähteet vaihtelevat, jolloin niiden kiteytymisaste vaikuttaa 

suuresti muodostuneiden kiteiden kokoon ja geometriaan. Puuvilla, puu ja Avicel 

tuottavat kapean jakauman korkeasti kiteytyneitä (kiteisyys 90 %) nanokiteitä, joiden 

leveys on 5-10 nm ja pituus 100-300 nm kun taas esimerkiksi tunikaatit, bakteerit ja 

levät tuottavat kierteisiä nauhamaisia tai suorakulmaisia kiteitä, joiden jakauma on 

hajaantuneempi. Vaikka CNC:t muistuttavat leveydeltään CNF:tä, ne ovat kiteisiä, 

sauvamaisia ja jäykkiä amorfisten osien puuttumisen takia, kun taas CNF:t ovat pitkiä ja 

joustavia. (Klemm et al. 2011) 

 

2.1 Selluloosananokiteiden valmistus 

Nimensä mukaisesti CNC:t ovat selluloosakuiduista saatava nanomittakaavainen 

materiaali. Selluloosakuitu koostuu kiteisestä ja amorfisesta osasta, mistä kiteitä 

saadaan valmistettua hydrolysoimalla amorfinen osa sopivalla liuottimella. Selluloosa 

raaka-aineina käytetään muun muassa kasveja, selluloosamikrokiteitä, eläimiä, 

bakteereja ja leviä, joista tunikaattien kuitukiteet ovat olleet kiteisyytensä ja pituutensa 

takia suosittuja, mutta niiden käyttöä rajoittaa rajallinen saatavuus ja kalliit 

kustannukset. Niiden sijasta puu ja puuvilla ovat selluloosan pääraaka-aineita niiden 

luonnollisen runsauden, korkean selluloosapitoisuuden ja yhdenmukaisen rakenteen 

takia. Laboratorio-olosuhteissa vaadittu raaka-aineen puhtaus saavutetaan tavallisissa 

CNC-tutkimuksissa käyttämällä suodatinpaperia tai vastaavia tuotteita. (Klemm et al. 

2011) 
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Selluloosan happohydrolyysissä CNC:tä tuotetaan vapauttamalla puolikiteisten 

selluloosakuitujen kiteiset alueet epäorgaanisen hapon avulla. Kemiallinen prosessi 

alkaa säikeen pinnalla olevan polysakkaridisidoksen poistamisella ja jatkuu helpommin 

läpäistävien amorfisten osien lohkeamisella ja hajoamisella vapauttaen kiteisiä 

sauvamaisia selluloosaosia. Kun haluttu glukoosiketjun depolymerointi on saavutettu, 

happoseos laimennetaan ja jäljelle jääneet hapot ja epäpuhtaudet poistetaan kokonaan 

toistuvalla sentrifugoinnilla ja dialyysillä. Hydrolyysin jälkeen suoritetaan mekaaninen 

prosessi, joka erottaa nanokiteet yhtenäisenä vakaana suspensiona. Hydrolyysissä 

käytetyn epäorgaanisen hapon lisäksi selluloosananokidesuspension rakenteeseen, 

ominaisuuksiin ja faasierottumiseen vaikuttavat hydrolyysin reaktiolämpötila ja -aika 

sekä ultraäänisäteilytyksen intensiteetti. Käytetyllä epäorgaanisella hapolla on suuri 

vaikutus nanokiteiden pintaominaisuuksiin, sillä suolahapolla valmistetut kiteet ovat 

kolloidiselta stabiilisuudeltaan heikkoja, kun taas rikkihappo saa aikaan pintasulfaatioita 

ja tuotetut nanokiteet ovat siten stabiileja pinnalla olevien anionisten 

sulfaattienesteriryhmien välillä olevan voimakkaan sähköstaattisen hylkimisen vuoksi. 

(Klemm et al. 2011) 

2.2 Liuotinpohjaiset käsittelymenetelmät 

Tässä työssä tarkemmin esiteltävän DES-käsittelyn lisäksi CNC:tä voidaan tuottaa myös 

muilla liuotinpohjaisilla menetelmillä. Manin ym. (2011) mukaan happohydrolyysi on 

yleisin tapa valmistaa CNC:tä ja tavallisimmin hydrolysoivana happona käytetään 

rikki−, suola- ja bromivetyhappoa. Maon ym. (2013) mukaan selluloosan 

happohydrolyysi on heterogeeninen prosessi, johon kuuluu hapon diffuusio 

selluloosakuituihin ja sitä seuraava glykosidisidosten pilkkoutuminen. Tämä näkyy 

nopeasti amorfisessa osassa ja sitten paljon hitaammin jäljelle jäävän kiteisen osan 

pinnalla ja pelkistävässä päässä. Tällä menetelmällä aikaan saadut selluloosananokiteet 

ovat halkaisijaltaan noin 2-50 nm ja pituudeltaan ne voivat yltää jopa tuhansiin 

nanometreihin riippuen käytetystä raaka-aineesta. Syy, miksi menetelmää ei ole otettu 

laaja-alaiseen käyttöön johtuu käytettyjen happojen myrkyllisyydestä, 

nanopartikkeleiden ja happoliuottimen erotusmenetelmän pitkästä kestosta ja 

vaarallisuudesta sekä reaktoreilta vaaditusta korroosion kestävyydestä. Biomateriaalien 

luonnonmukaisuus ja uusiutuvuus herättävät kiinnostusta tutkijoissa ja uusien 

ympäristöystävällisempien käsittelymenetelmien löytäminen on tärkeä tutkimuskohde 

nanoselluloosan alalla. (Mao et al. 2013; Man et al. 2011) 
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IL-käsittely on DES:in edeltäjä ja vaikka sen vihreys on nykyisin kyseenalaistettu, siitä 

on tehty paljon tutkimuksia ja menetelmä on todettu toimivaksi. Manin ym. (2011) sekä 

Tanin ym. (2015) mukaan IL:t ovat suoloja, joiden sulamispisteet ovat alle 100 C ja 

jotka koostuvat kokonaan ioneista. Niille ominaista on kemiallinen ja terminen 

stabiilisuus, leimahtamattomuus, heikko haihtuvuus, alhainen höyrynpaine sekä kyky 

liuottaa selluloosaa helposti. Ne voivat olla ekologisia, sillä ne voidaan kerätä talteen ja 

käyttää uudestaan yksinkertaisilla menetelmillä, kuten haihduttamalla, ulossuolauksella 

tai käänteisosmoosilla. Verrattuna happohydrolyysiin IL-hydrolyysi on lievemmin 

hapan ja saa aikaan tehokkaamman happokatalyysin sekä pienempien ja 

homogeenisempien nanokiteiden valmistuksen. (Mao et al. 2013; Man et al. 2011; Tan 

et al. 2015) 

Manin ym. (2011) tekemässä tutkimuksessa selluloosamikrokiteistä valmistettiin 

CNC:tä käsittelemällä sitä uudella vihreällä 1-butyyli-3-metyyli-imidatsoli vetysulfaatin 

ionisella nesteellä (1-butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate, bmimHSO4). 

Tutkimuksessa todettiin bminHSO4:llä tehdyn hydrolyysin muistuttavan läheisesti 

happohydrolyysiä, sillä IL reagoi selluloosamikrokiteiden kanssa samalla tavalla kuin 

hapot happohydrolyysissä. Se aiheuttaa kahden anhydroglukoosiyksikön välisten 

glykosidisidosten hydrolyyttistä pilkkoutumista, mikä johtaa ketjujen päiden 

uudelleenjärjestäytymiseen ja helpottaa sisäisen jännityksen vapauttamista. IL liuottaa 

selluloosan amorfisen osan ja jäljelle jää sen kiteinen osa. Tutkimuksessa huomattiin 

myös, että kyseinen IL ei kulu käsittelyssä, joten se voitiin kerätä talteen 

uudelleenkäyttöä varten. BmimHSO4:n reaktiota selluloosamikrokiteiden kanssa on 

tutkittu myös Maon ym. (2013) ja Tanin ym. (2015) tutkimuksissa. Näissä 

tutkimuksissa bmimHSO4-liuosta käytettiin sekä katalyyttinä että liuottimena. Maon 

ym. (2013) menetelmällä saaduksi nanokiteiden saannoksi saatiin 48 %  2 % lievästi 

happamissa olosuhteissa. Rikkihapolla hydrolysoituun selluloosaan verrattuna ne 

sisälsivät vähemmän rikkiyhdisteitä, olivat merkittävästi lämpöstabiilimpia ja niistä 

voitiin tehdä vähemmän hydrofiilisiä läpinäkyviä filmejä. Tanin ym. (2015) 

tutkimuksessa nanokiteiden kiteytymisaste oli korkeampi verrattuna mikrokiteisiin ja 

IL:n talteenotto oli yli 90 %. (Mao et al. 2013; Tan et al. 2015; Man et al. 2011) 

Pinkert ym. (2009) kuvailevat artikkelissaan ionisten nesteiden ominaisuuksia. IL 

koostuu orgaanisesta anionista, kuten tetra-alkyyliammonium-ionista NR4
+
 ja tetra-

alkyylifosfonium-ionista PR4
+
, ja kationista, kuten nitraatti-ionista NO3

-
 ja 
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heksafluorofosfaatti-ionista PF6
-
. Tärkeimmät IL:n sulamispisteeseen vaikuttavat 

tekijät ovat anionin tyyppi sekä lämpöominaisuuksia säätelevät van der Waalsin voimat 

ja sähköstaattiset vuorovaikutukset, jotka määräytyvät pääasiassa koon, symmetrian, 

vetysidosten vuorovaikutusten ja varauksen siirtymisen mukaan. Veden lisääminen ja 

lämpötilan nostaminen pienentää IL:n viskositeettia, joka tavallisesti muistuttaa öljyn 

viskositeettia. Talteenotosta ja kierrätettävyydestä huolimatta IL:n vihreys 

kyseenalaistetaan yleensä niiden myrkyllisyyden takia. Myrkyllisyyden on osoitettu 

kasvavan alkyylisivuketjun kasvun myötä. Vaikka anionin vaikutuksia myrkyllisyyteen 

on osoitettu, kationi hallitsee myrkyllisyysvaikutuksia. Imidatsolium-pitoiset ILt ovat 

yleensä myrkyllisempiä kuin esimerkiksi fosfonium-pitoiset ILt, minkä vuoksi aiemmin 

esitelty bmimHSO4 on hyvistä ominaisuuksista huolimatta haitallinen. (Pinkert et al. 

2009) 
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3 LIUOTINPOHJAINEN SELLULOOSANANOKITEIDEN 

VALMISTUS 

3.1 Tehtävät 

Työssä tarkoituksena oli valmistaa kahdeksan DES-liuotinta, joita tutkittiin ja verrattiin 

toisiinsa esikäsittelemällä niillä selluloosakuituja eri olosuhteissa, sekä valmistaa niillä 

selluloosananokiteitä. Tutkittavia olosuhteita työssä olivat erilaisten liuottimien lisäksi 

reaktioaika ja -lämpötila. Työssä valmistetuista näytteistä määritettiin saanto, minkä 

jälkeen näytteet laimennettiin haluttuun pitoisuuteen ja nanofibrilloitiin 

mikrofluidisaattorilla. Valmistettujen selluloosananokiteiden muodostumista seurattiin 

visuaalisesti ja toimiviksi todetut näytteet analysoitiin läpäisyelektronimikroskoopilla. 

Valituista näytteistä määritettiin lopuksi niiden varaustiheydet titraamalla näytteet.  

3.2 Teoria 

Laboratoriokokeilla tutkitaan vaihtoehtoisten liuottimien käyttöä nanokiteiden 

valmistamiseksi, sillä tällä hetkellä niiden valmistus perustuu pääasiassa vaikeasti 

käsiteltävien, voimakkaasti korrosoivien ja vaikeasti kierrätettävien epäorgaanisten 

happojen ja ionisten nesteiden käyttöön. Työn tarkoituksena oli valmistaa erilaisia DES-

liuottimia ja tutkia niillä selluloosakuitujen hydrolysointia ja selluloosananokiteiden 

valmistusta. 

Työssä valmistettiin DES-liuottimia koliinikloridin ja kidevedettömän oksaalihapon, 

oksaalihappo dihydraatin, p-tolueenisulfonihappo monohydraatin ja levuliinihapon 

yhdistelmistä ja käsiteltiin etanolipestyä liukosellua valmistetun liuottimen avulla. 

Selluloosan reagoitua tutkitussa reaktiolämpötilassa halutun reaktioajan näyte 

suodatettiin, punnittiin ja siitä määritettiin kuiva-ainepitoisuus. Saadun kuiva-

ainepitoisuuden ja punnitun massan avulla saatiin talteen kerätyn näytteen todellinen 

massa laskettua kaavalla 1:  

𝑚𝑖=𝐾𝑝𝑖𝑚𝑇𝑖
,  (1) 
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missä 𝐾𝑝𝑖 on tuotteen i kuiva-ainepitoisuus [%], 

 𝑚𝑇𝑖
 on tuotteen i punnittu massa [g] ja  

 𝑚𝑖 on suodatuksesta kerätyn näytteen i todellinen massa [g]. 

 

Työssä määritettiin jokaiselle kokeelle myös saantoprosentti, joka saatiin jakamalla 

edellisen kaavan avulla saatu talteen kerätyn tuotteen todellinen massa liuottimeen 

lisätyn etanolipestyn liukosellun massalla kaavan 2 mukaan seuraavasti: 

𝑠 − %=
𝑚𝑖

𝑚𝑠
∙ 100 %,  (2) 

missä s-% on menetelmällä saatu saantoprosentti [%], 

 𝑚𝑠 on etanolipestyn liukosellun massa [g] ja  

 𝑚𝑖 on suodatuksesta kerätyn näytteen i todellinen massa [g]. 

 

Työn toisessa vaiheessa, näytteiden valmistelussa nanofibrilloitavaksi, näytteet 

laimennettiin 0,5 % sakeuteen. Pika-analysaattorin näytteeseen kulunut massa muutti 

käytettävän tuotteen massaa, minkä vuoksi näytteet punnittiin uudestaan ja tarvittava 

deionisoidun veden ja tuotteen yhteismassa selvitettiin laskemalla kaavan 3 avulla: 

𝑚𝑘𝑜𝑘=
𝑚12 ∙𝐾𝑝1

0,5 %
 ,  (3) 

missä 𝑚𝑘𝑜𝑘 on tuotteen ja deionisoidun veden tarvittava yhteismassa [g], 

 𝑚𝑖2
 on tuotteen i uusi kokonaismassa [g] ja  

 𝐾𝑝𝑖 on tuotteen i kuiva-ainepitoisuus [%]. 

 

Työn viimeisessä vaiheessa, titrauksessa, näytteiden happoryhmien lukumäärää 

tutkittiin titraamalla näyte. Titraustuloksista piirrettiin kuvaajat, Liite 1, 2 ja 3, joista 

laskettiin NaOH:n tilavuudet kaavojen 4 ja 5 avulla seuraavasti: 

𝑉0= 
𝑘𝑢𝑣𝑎𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑜𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜−𝑏1

𝑘1
,  (4) 

𝑉1= 
𝑘𝑢𝑣𝑎𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑜𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜−𝑏2

𝑘2
,  (5) 
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missä 𝑏1 on kuvaajan ensimmäisen ja 𝑏2 kolmannen osan vakiokertoimet, sekä 

𝑘1 on kuvaajan ensimmäisen ja 𝑘2 kolmannen osan kulmakertoimet. 

 

Saatujen tulosten perusteella happoryhmien lukumäärän laskeminen toteutettiin kaavan 

6 mukaan: 

N= 
𝑉1−𝑉0

𝑚
 ×  𝑐𝑁𝑎𝑂𝐻,  (6) 

missä N on happoryhmien lukumäärä[mmol/g], 

𝑉1 on kuvaajan kolmannen osan NaOH:n tilavuus [l], 

𝑉0 on kuvaajan ensimmäisen osan NaOH:n tilavuus [l], 

𝑐𝑁𝑎𝑂𝐻 on natriumhydroksidin konsentraatio [mol/l] ja 

m on näytteen massa [g].  

3.3 Välineet ja kemikaalit 

Suojavälineinä kaikissa laboratoriossa tehtävissä työvaiheissa toimivat laboratoriotakki, 

suojalasit ja kumihanskat. Lisäksi työn ensimmäinen osa tehtiin vetokaapissa 

haitallisten kaasujen hengittämisen estämiseksi. Työssä käytettävien kemikaalien 

varoitusmerkintöihin perehdyttiin ennen työn aloittamista lukemalla kemikaalilistasta 

komponentteja koskevat tiedot. Valmistetut tuotteet ja nanofibrilloidut näytteet 

säilytettiin jääkaapissa jatkokäsittelyä varten ja pika-analyysin jälkeen näytteet otettiin 

talteen kuiva-aineanalysaattorista pieniin näytepurkkeihin ja säilytettiin 

huoneenlämmössä.  

Työn ensimmäiseen vaiheeseen, liuottimen valmistukseen ja selluloosan hydrolyysiin, 

tarvittavia välineitä ovat dekantterilasi (noin 400 ml), vaaka (tarkkuus kaksi desimaalia), 

lusikka, kuumennuslevy ja siihen liitetty lämpömittari, öljy ja öljyhaudekattila, statiivi, 

koura, muhveja, magneettisekoitin, sekoitusmagneetti ja magneetin poistotikku, pieni 

purkki tai dekantterilasi, pinsetit, vaaka (tarkkuus neljä desimaalia), kello, 

büchnersuppilo ja tiivisterenkaita, suodatinpaperi (5-13 m), imupullo ja siihen 

tarvittavat tiivisteet, dekantterilasi (noin 500 ml), lattapäinen tikku tuotteen kaapimiseen 

suodatinpaperilta, korkillinen näytepurkki, kuiva-aineanalysaattori ja pieni näytepurkki. 

Lisäksi tähän työvaiheeseen tarvitaan deionisoitua vettä, etanolipestyä liukosellua noin 
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1,2 g koetta kohti sekä valmistettujen DES-liuottimien erilaiset komponentit, jotka on 

esitetty taulukossa 1 varoitusmerkintöineen. 

Työn toisessa vaiheessa, tuotteiden valmistelussa ja nanofibrilloinnissa, tarvittavia 

välineitä ovat dekantterilasi (noin 500ml), vaaka, laskin, IKA:n Ultra Turax -sekoittaja, 

pH-mittari, magneettisekoitin, magneetti ja magneetin poistotikku, Microfluidics M-

110EH-30 mikrofluidisaattori ja näytepullo. Työn toisessa vaiheessa tarvittiin 

kemikaaleina näytteen lisäksi deionisoitua vettä ja 0,25 M natriumhydroksidia. Työ 

tehtiin laboratoriossa, jolloin suojavälineet olivat samat kuin aiemmassa vaiheessa. 

Natriumhydroksidin varoitusmerkinnät on esitetty taulukossa 1. 

Työn kolmannessa vaiheessa, näytteen valmistelussa kuvattavaksi 

läpäisyelektronimikroskoopilla, tarvittiin korkillinen näyteputki, pipettejä ja pipetin 

kärkiä, laskin, näytealustaksi hiilestetty polyvinyyli butyraali-polymeeri kuparihila, 

pinsettejä, suodatinpaperia ja näytesäilytyslevy. Kemikaaleina kolmannessa vaiheessa 

tarvittiin näytteen lisäksi deionisoitua vettä ja 2 % veteen laimennettua 

uranyyliasetaatti-liuosta, jonka tiedot löytyvät taulukosta 1. Työn neljännessä vaiheessa 

näytteet kuvattiin Tecnai G2 Spirit -läpäisyelektronimikroskoopilla, Oulun 

Biocenterissä, missä kuvausvalmistelut teki laitteen käytön osaava henkilö. 

Tarkemmin tutkituista näytteistä 2., 5. ja 7. titrattiin, johon käytettiin 0,5 g näytettä, 0,01 

ja 0,1 M natriumkloridia, deionisoitua vettä, dekantterilasi, vaaka, pipettejä, 

sekoituslevy ja –magneetti, pH-mittari, 0,0505 M natriumhydroksidia sekä Schott 

Titronic Universal-titrauskalusto. Titraustuloksia merkittiin valmiiseen taulukkoon ja 

tuloksista piirrettiin kuvaajia (Liite 1, 2 ja 3) Excel-ohjelmalla happoryhmien 

määrittämiseksi. Natriumhydroksidin ja natriumkloridin tiedot löytyvät taulukosta 1. 
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Taulukko 1. Työssä tarvittavat kemikaalit, niiden kemialliset kaavat ja 

varoitusmerkinnät. 

Aine Kemiallinen kaava Huomioitavaa 

Koliinikloridi C5H14ClNO Ärsyttävä 

Oksaalihappo (COOH)2 Ärsyttävä ja syövyttävä 

Oksaalihappo dihydraatti (COOH)2* 2 H2O Ärsyttävä ja syövyttävä 

p-Tolueenisulfonihappo 

monohydraatti 

pTsOH* H2O Syövyttävä 

Levuliinihappo C5H8O3 Ärsyttävä 

Natriumhydroksidi 0,25 M 

ja 0,0505 M 

NaOH Syövyttävä ja ärsyttävä 

Uranyyliasetaatti 2 % UO2(CH3COO)2 Radioaktiivinen ja 

myrkyllinen 

Natriumkloridi 0,01 M ja 

0,1 M 

NaCl Ärsyttävä ja syövyttävä 

 

 

3.4 Työn suoritus 

Työssä käytettiin erilaisia DES-komponenttipareja, joilla työ toistettiin yhteensä 

kahdeksan kertaa samalla tavalla muuttamalla kemikaaliparien lisäksi vain reaktioaikaa 

ja –lämpötilaa. Työssä kerättävät tulokset ovat näytteiden saanto ja 

läpäisyelektronimikroskoopilla saadut kuvat sekä niiden arviointi kokeen onnistumisen 

kannalta. Kokeita tehdessä tehtiin samalla silmämääräistä arviointia käsittelyiden 

onnistumisesta, minkä vuoksi vain neljä parasta näytettä valittiin kuvattavaksi. 

3.4.1 DES-liuottimien valmistus ja selluloosakuidun hydrolyysi 

Laboratoriotyössä valmistettiin kahdeksan DES-liuotinta, joiden komponentit, niiden 

massat ja moolimassat, sulamispisteet, punnitun etanolipestyn liukosellun massat, 

reaktioajat ja reaktiolämpötilat ovat taulukoitu taulukkoon 2. Koska työ suoritettiin 

samalla tavalla kaikilla komponenteilla reaktioajat ja –lämpötilat huomioiden, 

tarkastellaan vain ensimmäinen työ toistettavasti. Muut työssä tehdyt liuottimet ja 
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selluloosakuidun hydrolyysireaktiot voidaan toistaa ensimmäisen työn ohjeen mukaan 

käyttämällä taulukossa 2 annettuja arvoja.  

Työn ensimmäinen vaihe aloitettiin valmistelemalla öljyhaude. Kattilaan lisättiin öljyä 

ja laitettiin kattila kuumennuslevylle. Kuumennuslevystä liitettiin statiivin kautta 

elektroninen lämpömittari, jonka pää upotettiin öljyyn. Tällöin kuumennuslevy toimi 

kuumentamalla levyä, kunnes tavoitelämpötila öljyssä oli saavutettu ja pitämällä tätä 

lämpötilaa yllä. Kuumennuslevyn tavoitelämpötilaksi asetettiin 100 C. Öljyhaude 

jätettiin lämpenemään ja DES-liuottimen valmistaminen aloitettiin punnitsemalla 400 

ml:n dekantterilasi vaa’alla. Vaaka nollattiin lasin kanssa, jotta siihen voitiin punnita 

haluttu määrä komponentteja. Raaka-ainepurkista lusikan avulla lasiin punnittiin 52,41 

g koliinikloridia, minkä jälkeen vaaka taarattiin uudestaan ja samaan lasiin punnittiin 

vielä 67,59 g oksaalihappoa. Dekantterilasi poistettiin vaa’alta ja sekoitettiin kiteisiä 

suoloja lusikan avulla, jolloin lasissa voitiin huomata kiteiden alkavan sulaa. Statiiviin 

kiinnitettiin muhvien avulla koura, johon öljyhauteen lämpötilan noustua lähelle 100 

C:tta kiinnitettiin dekantterilasi siten, että lasin pohja oli öljyhauteen pinnan alla. 

Öljyhauteessa suolojen sulaminen nopeutui ja samea seos alkoi notkeutua hiljalleen, 

jolloin siihen lisättiin sekoitusmagneetti. Seoksen ollessa riittävän notkeaa, 

magneettilevy käynnistettiin ja sekoitusmagneetti alkoi pyöriä lasissa sekoittaen seosta 

ja nopeuttaen suolojen sulamista. Seoksen väri muuttui kirkkaaksi ja viskositeetti 

pieneni, jolloin magneetin pyöriminen helpottui ja liuos oli tasaista. Liuos jätettiin 

sekoittumaan öljyhauteeseen ja odottamaan lisättävää etanolipestyä liukosellua. 
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Kuva 1. Vasemmalla sulava DES-liuotin ja oikealla DES-liuottimen ja selluloosan 

reaktio öljyhauteessa. 

 

Etanolipestyn liukosellun punnitsemiseksi vaaka taarattiin pienen dekantterilasin 

kanssa. Lasiin lisättiin pinseteillä pieniä määriä kerrallaan pumpulimaista 

selluloosakuitua tavoitellen 1,2 g:n massaa. Kun vaaka antoi arvoksi 1,2000 g, 

dekantterilasi poistettiin vaa’alta ja selluloosa lisättiin pieninä palasina kirkkaaseen 

DES-liuottimeen magneettisekoituksen ollessa yhä käynnissä. Kun kaikki selluloosa oli 

lisätty, kellonaika merkittiin ylös, jotta voitiin määrittää tarkka kahden tunnin 

reaktioaika. Reaktioajan kuluessa valmisteltiin imupullo büchnersuppilolla ja siihen 

sopivilla tiivisteillä, suodatinpaperilla (5-13 m) ja imupulloliitännöillä, otettiin astia 

kuuman dekantterilasin öljyhauteesta poistamista varten, magneettisekoituslevy ja 

mitattiin 500 ml deionisoitua vettä sopivaan dekantterilasiin. 
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Kun kaksi tuntia oli kulunut liukosellun lisäämisestä, dekantterilasi poistettiin 

öljyhauteesta ja laitettiin sille varattuun astiaan. Astia laitettiin magneettisekoituslevylle, 

sekoitus päälle ja seokseen lisättiin 100 ml deionisoitua vettä reaktioiden 

pysäyttämiseksi. Seos jätettiin hetkeksi jäähtymään sekoituksen ollessa päällä ja 

öljyhauteen kuumennuslevy sammutettiin. Liuoksen lämpötilan laskettua hetken aikaa 

büchnersuppilon suodatinpaperi kasteltiin deionisoidulla vedellä, imu laitettiin päälle ja 

valmistettu liuos kaadettiin suppiloon. Imupullon imun ollessa päällä suodatusnopeus 

tehostui ja liuoksesta erottui neste suppilon läpi imupulloon ja suodatinpaperille jäi 

vaaleaa sakkaa. Suppiloon kaadettiin vielä 400 ml deionisoitua vettä näytteen 

puhdistamiseksi. Nesteen suodatuttua imupulloon suodatinpaperille jäänyt sakka 

kaavittiin lattapäisellä tikulla näytepurkkiin mahdollisimman tarkasti. Näytepurkki oli 

taarattu vaa’alla ennen näytteen lisäämistä, jolloin punnittaessa saatiin selville tuotteen 

massaksi 2,1330 g. 

 

Kuva 2. Suodatus suodatinpaperille. 

 

Näytteen talteen keräämisen ja punnitsemisen jälkeen asetettiin kuiva-aineanalysaattorin 

näytelevy paikoilleen ja taarattiin laite. Levylle punnittiin noin 0,4 g tuotetta ja analyysi 
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aloitettiin. Analyysin tuloksena saatiin tuotteen kuiva-ainepitoisuudeksi 48,86 %, jonka 

avulla voitiin laskea näytteen kuiva-aineen kokonaismassa kaavan (1) mukaisesti 

𝑚1 = 0,4886 ∙ 2,1330 𝑔 = 1,0421838 𝑔, 

ja siten myös menetelmällä tuotettu saantoprosentti kaavan (2) mukaisesti 

𝑠 − % =  
0,4886 ∙ 2,1330 𝑔

1,2000 𝑔
∙ 100 % = 86,84865 %. 

Analysaattorissa ollut näyte otettiin talteen pieneen näytepurkkiin mahdollisia 

jatkotutkimuksia varten. Tuote laitettiin jääkaappiin säilytykseen. 

Samanlainen koe toistettiin kahdeksan kertaa erilaisilla liuottimilla, reaktioajoilla ja –

lämpötiloilla. Koliinikloridin ja oksaalihapon lisäksi DES-liuottimia valmistettiin 

koliinikloridin ja oksaalihappo dihydraatin, p-tolueenisulfonihappo monohydraatin ja 

levuliinihapon yhdistelmistä. Alla olevissa taulukoissa 2 ja 3 on esitetty kaikki kokeissa 

käytetyt komponenttiyhdistelmät, komponenttien moolimassat, punnitut massat, 

sulamispisteet, reaktioajat, reaktiolämpötilat, punnitut etanolipestyn liukosellun massat, 

tuotteiden massat, kuiva-ainepitoisuudet, lasketut saantoprosentit ja näytteiden 

numerointi. 
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Taulukko 2. DES-liuottimien komponentit, moolimassat, punnitut massat, 

sulamispisteet, reaktioajat ja –lämpötilat (Alfa Aesar, 2016). 

Näyte DES-

komponentti 

Moolimassa 

g/mol 

Massa 

g 

Sulamis-

piste 

C 

Reaktio-

aika h 

Reaktio-

lämpötila 

C 

1. Koliinikloridi 139,62 52,41 305 2 100 

 Oksaalihappo 90,03 67,59 185   

2. Koliinikloridi 139,62 63,05 305 2 100 

 Oksaalihappo* 

2 H2O 

126,07 56,96 101-105   

3. Koliinikloridi 139,62 45,33 305 2 100 

 Levuliinihappo 116,11 74,94 26-31   

4. Koliinikloridi 139,62 50,81 305 2 60 

 pTsOH* H2O 190,22 69,22 103-106   

5. Koliinikloridi 139,62 63,07 305 4 100 

 Oksaalihappo* 

2H2O 

126,07 56,94 101-105   

6. Koliinikloridi 139,62 50,80 305 4 60 

 pTsOH* H2O 190,22 69,21 103-106   

7. Koliinikloridi 139,62 63,10 305 2 120 

 Oksaalihappo* 

2 H2O 

126,07 56,95 101-105   

8. Koliinikloridi 139,62 63,10 305 6 100 

 Oksaalihappo* 

2 H2O 

126,07 56,93 101-105   
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Taulukko 3. Näytteisiin punnitut etanolipestyn liukosellun massat, talteen otettujen 

näytteiden massat, kuiva-ainepitoisuus ja saanto. 

Näyte 
Etanolipesty 

liukosellu g 

Tuotteen 

massa 𝑚𝑇𝑖
 

g 

Kuiva-

ainepitoisuus 

% 

Talteen otetun 

näytteen 

todellinen 

massa 𝑚𝑖 g 

Saanto 

% 

1. 1,2000 2,1330 48,86 1,0422 86,85 

2. 1,2204 1,9850 41,63 0,8264 67,71 

3. 1,2069 2,9478 44,21 1,3032 107,98 

4. 1,2012 2,6493 36,87 0,9768 81,32 

5. 1,2018 1,9486 46,96 0,9151 76,14 

6. 1,2000 1,6554 48,64 0,8052 67,10 

7. 1,2009 1,8755 46,51 0,8723 72,64 

8. 1,2062 2,0719 45,63 0,9454 78,38 

 

3.4.2 Näytteiden nanofibrillointi 

Nanofibrillointilaitetta varten näytteet 1-8 laimennettiin 0,5 % sakeuteen. Koska 

näytteiden massasta oli käytetty osa kuiva-aineanalysaattorin analyysiin, tuli nykyiset 

massat punnita ja laskea tarvittava deionisoidun veden määrä, jotta liuoksen sakeudeksi 

saatiin 0,5 %. Dekantterilasi taarattiin vaa’alla ja näyte lisättiin lasiin. Näytteen 1 

massaksi saatiin 1,65 g ja kuiva-ainepitoisuuden ollessa 48,86 % deionisoitua vettä 

lisättiin, kunnes näytteen ja veden yhteismassaksi saatiin kaavan (3) mukaisesti 

𝑚𝑘𝑜𝑘 =  
𝑚12

∙ 𝐾𝑝1

0,5 %
=  

1,65 𝑔 ∙ 0,4886

0,005
= 161,238 𝑔. 

Deionisoidun veden lisäämisen jälkeen lopullinen massa oli 161,52 g. Näytteiden 1-8 

uudet massat, kuiva-ainepitoisuudet ja deionisoidun veden ja näytteen lasketut 

yhteismassat näytteen pitoisuudella 0,5 % on esitetty taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Näytteiden punnitut massat, kuiva-ainepitoisuudet ja lasketut 

yhteismassat, kun näytteen pitoisuus laimennoksessa on 0,5 %. 

Näyte Massa mkok g Kuiva-ainepitoisuus % Näytteen ja deionisoidun 

veden yhteismassa g 

1. 1,65 48,86 161,24 

2. 1,50 41,63 124,89 

3. 2,50 44,21 221,05 

4. 2,19 36,87 161,49 

5. 1,52 46,96 142,76 

6. 1,21 48,64 117,71 

7. 1,42 46,51 132,09 

8. 1,65 45,63 150,58 

 

Tämän jälkeen kiinteä, huonosti sekoittuva näyte hajotettiin IKA:n valmistamalla Ultra 

Turax-sekoittajalla mahdollisimman homogeenisen seoksen aikaansaamiseksi. 

Homogenisoinnin jälkeen dekantterilasi asetettiin magneettisekoituslevylle ja lasiin 

lisättiin magneetti. Sekoitus käynnistettiin ja liuoksen pH mitattiin elektronisella pH-

mittarilla. Näytteen pH:n ollessa alle 7, liuokseen lisättiin kertakäyttöpipetillä 0,25 M 

natriumhydroksidia neutraalia pH-arvoa 7 tavoitellen. Kun saavutettu arvo oli lähellä 

neutraalia, sekoitus lopetettiin, pH-mittari ja magneetti poistettiin. 

Mikrofluidisaattorissa  (Microfluidics M-110EH-30) näytteet ajettiin ensin kolme kertaa 

1300 bar:in paineella esisekoituskammion ja hajotuskammion läpi, joiden halkaisijat 

olivat 400 m ja 200 m, jotta näytteiden kuidut saatiin hajotettua pienemmiksi 

nanokiteiksi.  Näytteet ajettiin seuraavaksi kolme kertaa 2000 bar:in paineella 200 m:n 

ja 87 m:n kammioiden läpi. Mikrofluidisaattori on välikappaleen halkaisijansa vuoksi 

hyvin herkkä tukkeutumaan, minkä vuoksi pumpulimaisia, liukenemattomia 

partikkeleita sisältävä näyte 3 jätettiin nanofibrilloimatta pienemmillä kammioilla. 

Nanofibrilloinnin aikana näytteitä arvioitiin myös silmämääräisesti, ja parhaiten 

uskottiin onnistuneen näytteet, joissa ei ollut silmin nähtävissä partikkeleita ja jotka 

olivat hieman geelimäisiä. Kaikki näytteet pullotettiin korkillisiin näytepulloihin ja 

laitettiin säilytykseen jääkaappiin. 
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3.4.3 Näytteiden valmistelu kuvattavaksi 

Näytepulloista pipetoitiin 1:90 0,5 % pitoista näytettä ja deionisoitua vettä 

näyteputkiloon. Tässä vaiheessa näytteitä valmistettiin vain koliinikloridin ja 

oksaalihappo dihydraatin syväeutektisella liuottimella valmistetuista tuotteista, sillä 

muut hylättiin niiden säilytyksessä tapahtuneen laskeutumisen takia. Näytepullon korkki 

suljetiin ja näytettä sekoitettiin ravistelemalla. 

TEM-näytteen valmistamiseksi valmistetusta näytteestä pipetoitiin tippa hiilestetyille 

polyvinyyli butyraali-polymeeri kuparihilalle. Pisaran annettiin imeytyä näytetäplälle, 

minkä jälkeen ylimääräinen neste poistettiin suodatinpaperin kulman avulla. Tämän 

jälkeen näytetäplälle pipetoitiin pisara 2 % uranyyliasetaatti-liuosta, jotta elektroneja 

läpäisevät selluloosananokiteet näkyisivät kuvattaessa. Uranyyliasetaatti-liuoksen 

käytöllä saadaan aikaan negatiivinen värjäys, sillä se ei läpäise elektroneja, jolloin 

selluloosananokiteet näkyvät kuvattaessa elektroneja läpäisevänä materiaalina. 

Vastaavasti ylimääräinen uraaniväriaine poistettiin suodatinpaperin palalla. 

Kuparihilalle valmistetut näytteet siirrettiin varovasti näytekoteloon, missä ne 

kuljetettiin kuvattavaksi läpäisyelektronimikroskooppi Tecnai G2 Spirit:llä. 

3.4.4 Näytteiden happoryhmien määrittäminen 

Näytteet 2, 5 ja 7 titrattiin niiden happoryhmien määrittämiseksi ja työvaiheet tehtiin 

jokaiselle näytteelle samalla tavalla. Dekantterilasi (250 ml) asetettiin vaa’alle ja vaaka 

taarattiin, minkä jälkeen lasiin punnittiin 0,5 g näytettä. Lasi jätettiin vaa’alle ja siihen 

pipetoitiin 10 ml natriumkloridi-liuosta (0,01 M) ja lisättiin deionisoitua vettä kunnes 

aineiden yhteismassaksi saatiin 100 g. Tämän jälkeen dekantterilasi siirrettiin 

sekoituslevylle, lisättiin magneetti, laitettiin sekoitus päälle ja viritettiin pH-mittari 

mittaamaan liuoksen pH. Näytteellä 2 pH oli noin 3, joten siihen lisättiin pipetillä 

tipoittain 0,1 M natriumkloridia kunnes pH oli 2,5. Vastaavasti näytteen 5 pH oli noin 

2,6, mikä laskettiin 2,2:een ja näytteen 7 pH oli noin 2,7, mikä laskettiin 2,5:een. 

Titrauslaitteistoon asennettiin 0,0505 M natriumhydroksidipullo, josta laite otti 

käytettävän natriumhydroksidin. Sekoituslevy sammutettiin ja pH-mittari poistettiin, 

minkä jälkeen lasi laitettiin titrauslaitteiston sekoituslevylle ja asennettiin siihen 

johtokykyanturi mittaamaan liuoksen johtokykyä. Sekoituslevy laitettiin päälle ja 

kirjattiin johtokyvyn lukema taulukkoon, kun 0 ml natriumhydroksidia oli lisätty. 
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Titrauslaitteisto asennettiin lisäämään liuokseen 0,3 ml 0,0505 M natriumhydroksidia 

minuutin välein ja aloitettiin titraus. Natriumhydroksidin lisäämisen jälkeen 

johtokykyanturin antama tulos merkittiin taulukkoon aina 50 sekunnin kuluttua 

lisäämisestä, jotta lisätty komponentti ehti sekoittua liuokseen ja ylös kirjattu tulos olisi 

tarkempi. Titraus lopetettiin, kun johtokyvyn arvot olivat nousseet selvästi noin 

kymmenen näytepisteen ajan. 

Taulukoiduista arvoista piirrettiin kuvaajat (Liite 1, 2 ja 3) Excel-ohjelmalla, joiden 

avulla määritettiin kunkin näytteen happoryhmien lukumäärä yksikössä mmol/g. 

Happoryhmien lukumäärän laskeminen toteutettiin kaavalla (6) näytteelle 2 seuraavasti 

𝑁2 =  
7,54−5,31

0,5
 ×  0,0505 =  0,22523 ≈ 0,23 𝑚𝑚𝑜𝑙/𝑔.  

Vastaavasti näytteelle 5 saatiin happoryhmien lukumääräksi N5 0,37 mmol/g ja 

näytteelle 7 N7 0,23 mmol/g. 

 

Kuva 3. Titrauslaitteisto. 
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4 MITTAUSTULOSTEN KÄSITTELY 

Työssä valmistettiin DES-liuottimia neljästä eri komponenttiyhdistelmästä: 

koliinikloridin ja oksaalihapon, koliinikloridin ja levuliinihapon, koliinikloridin ja 

oksaalihappo dihydraatin sekä koliinikloridin ja p-tolueenisulfonihappo monohydridin 

yhdistelmistä. DES-komponentit, työssä tutkitut reaktioajat ja –lämpötilat sekä 

tuotteiden saannot on taulukoitu taulukkoon 5. Koska työssä käytettiin koliinikloridin ja 

oksaalihappo dihydraatin reaktiota neljä kertaa, voidaan reaktioaikojen ja –lämpötilojen 

vaikutuksia saantoprosenttiin vertailla kyseisten kokeiden perusteella toisiinsa.  

Taulukko 5. DES-liuottimien komponentit, reaktioajat, reaktiolämpötilat ja tuotteiden 

saannot. 

Komponentit 
Reaktioaika 

[h] 
Reaktiolämpötila [C] Saanto [%] 

Koliinikloridi 

Oksaalihappo 
2 100 86,85 

Koliinikloridi 

Oksaalihappo* 2H2O 
2 100 67,71 

Koliinikloridi 

Levuliinihappo 
2 100 107,98 

Koliinikloridi 

pTsOH* H2O 
2 60 81,32 

Koliinikloridi 

Oksaalihappo* 2H2O 
4 100 76,14 

Koliinikloridi 

pTsOH* H2O 
4 60 67,10 

Koliinikloridi 

Oksaalihappo* 2H2O 
2 120 72,64 

Koliinikloridi 

Oksaalihappo* 2H2O 
6 100 78,38 

 

100 C:n reaktioissa saantoprosentti koliinikloridin ja oksaalihappo dihydraatin 

reaktioissa kasvaa reaktioajan kasvaessa kahdella ja neljällä tunnilla 67,71 %:sta 76,14 

%:iin ja 78,38 %:iin. 120 C:n reaktion saantoprosentti (72,64 %) jää 2:n ja 4:n tunnin 

reaktioiden saantoprosenttien välille, mikä viittaa siihen, ettei lämpötilalla ole saannon 
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kannalta yhtä suurta merkitystä kuin reaktioajalla. Reaktioajan kasvu ei kuitenkaan 

vaikuta koliinikloridin ja p-tolueenisulfonihapon monohydraatin reaktiossa samalla 

tavalla, sillä kyseisissä reaktioissa reaktioajan lisäys samassa reaktiolämpötiloissa 

oleviin reaktioihin laskee saantoprosenttia 81,32 %:sta 67,10 %:iin. Koliinikloridin ja 

levuliinihapon saantoprosentti oli kokeessa 107,98 % (>100 %), mikä viittaa kokeen 

epäonnistumiseen, sillä tuotetta ei ole voinut syntyä lisää kyseisistä komponenteista. 

Työssä voitiin myös huomata silmämääräisesti selkeä ero syntyneen tuotteen ja muiden 

kokeessa syntyneiden tuotteiden välillä, koska kyseinen tuote oli alkuperäisen 

etanolipestyn liukosellun näköistä pumpulimaista massaa, kun taas muut tuotteet olivat 

tiivistä, tahnamaista massaa. Näin ollen kyseinen reaktio voidaan jättää huomioimatta 

tarkasteltaessa reaktioista saatuja trendejä. Myös ensimmäisen, koliinikloridin ja 

oksaalihapon, reaktion, saantoprosentti vaikuttaa suurelta (86,85 %) muihin 

saantoprosentteihin verrattuna. Muiden reaktioiden saantoprosentit jakautuvat 67:n ja 81 

%:n välille, mikä antaa melko laajan mutta toistettavissa olevan välin kyseisistä 

reaktioista saataville tuotteiden saannoille. Saadut saannot ovat suuresti riippuvaisia 

valituista DES-komponenteista, eikä reaktiolämpötilojen ja –aikojen vaikutuksista voida 

tehdä kaikkiin komponentteihin yhteisesti päteviä päätelmiä.  

Myös TEM-kuvista voidaan tehdä päätelmiä kokeen onnistumisesta. Alla on esitetty 

esimerkkejä näytteiden TEM-kuvauksessa saaduista kuvista. Parhaiten kuvien 

perusteella onnistui näyte 8, sillä kuvissa näkyi nanomittakaavaisia kiteitä. Muista 

näytteistä otetuista kuvista ei löytynyt selkeitä nanokiteitä, sillä kiteet olivat joko liian 

suuria tai niitä oli suurissa ryppäissä, jolloin yksittäisten kiteiden erottaminen on 

hankalaa. 
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Kuva 4. Näytteen 8 TEM-kuva 1. 

 

 

Kuva 5. Näytteen 8 TEM-kuva 2. 
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Kuva 6. Vasen yläkulma näyte 2, oikea yläkulma näyte 5, vasen alakulma näyte 7 ja 

oikea alakulma näyte 5 TEM-kuvia. 

 

Liitteiden 1-3 näytteiden 2, 5 ja 7 titrauskäyrien mukaan määritettyjen happoryhmien 

arvot ovat lähellä toisiaan (0,23-0,37 mmol/g), mikä antaa toistettavan välin kyseisten 

reaktioiden happoryhmien määrittelylle. Molemmat kahden tunnin (100 C ja 120 C) 

koliinikloridin ja oksaalihappo dihydraatin reaktiot antoivat karboksyylihappojen 

määräksi 0,23mmol/g, kun taas neljän tunnin ja 100 C:n reaktio 0,37 mmol/g. Tämä 

viittaa siihen, että reaktioajan kasvaessa karboksyylihappojen määrä näytteessä kasvaa. 

Tulosten luotettavuus riippuu pääsääntöisesti käytetyistä työmenetelmistä sekä 

käytettyjen mittalaitteiden toimivuudesta ja tarkkuudesta. Esimerkkinä työmenetelmästä 

on tuotteen suodatus suodatinpaperille, mistä se kaavittiin talteen mahdollisimman 

tarkasti. Koska tuote oli hyvin hienojakoista, se kuivui kiinni suodatinpaperiin, jolloin 

sen täydellinen talteenotto oli mahdotonta. Tämä menetelmä vaikuttaa tuotteen 

saantoon, mikä voisi olla suurempi paremman talteenoton myötä. Mittalaitteiden 

virheet, erityisesti kuiva-aineanalysaattorin epätarkkuus voi vaikuttaa myös 
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merkittävästi saantoprosenttiin, sillä laskukaavasta (2) huomataan, että saantoprosentti 

saadaan laskettua punnitun tuotteen ja kuiva-ainepitoisuuden perusteella. Kuiva-

aineanalysaattoriin virhettä voi aiheuttaa esimerkiksi pieni näytemäärä (noin 0,4 g) sekä 

tuotteen paikallinen kuivempi tai kosteampi alue, josta analysoitava näyte otettiin. 

Kokeet tulisi myös tehdä useamman kerran, jolloin tuotteiden saantoa ja happoryhmien 

titraustuloksia voitaisiin vertailla hajonnan ja keskiarvojen avulla. 
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5 YHTEENVETO 

Selluloosa on luonnollinen, lähes ehtymätön raaka-aine, josta on vuosien saatossa 

muotoutunut yksi tärkeimmistä teollisuuden polymeereistä. Sitä saadaan biopohjaisista 

lähteistä, kuten puusta ja kasveista, ja sen käyttömahdollisuudet ovat laajat. Tuttujen 

käyttökohteiden, kuten energialähteiden ja rakennusmateriaalien, lisäksi selluloosan 

muokkaamiselle erilaisiksi materiaaleiksi, kuten biomuoveiksi, paperiksi ja tekstiileiksi, 

on aikojen saatossa löydetty uusia ja tehokkaampia menetelmiä, ja sen sisältämät 

pienemmät ja erotettavissa olevat rakenneosaset ovat tällä hetkellä yksi tärkeimmistä 

tutkimuskohteista. Koska selluloosan kemiallinen muokkaaminen ja sen sisältämien 

aineosasten eristäminen ovat vielä varhaisessa vaiheessa, pyritään tutkimuksissa 

löytämään vaihtoehtoisia menetelmiä jo keksityille menetelmille. 

Tässä työssä tarkemmin käsitellyt selluloosananokiteet ovat selluloosan rakenneosasia, 

joita saadaan hydrolysoimalla selluloosaa ja liuottamalla sen amorfinen osa. Jäljelle 

jäävät kiteet ovat erityisten ominaisuuksiensa, kuten keveyden, lujuuden, suuren pinta-

alansa sekä ympäristöhyötyjensä, takia haluttuja, ja niiden sovelluksilla toivotaan 

korvattavan nykyiset biohajoamattomat ja fossiilihiileen pohjautuvat materiaalit. 

Selluloosan happohydrolyysi ja hydrolyysi ionisilla nesteillä ovat kuitenkin 

ympäristölle haitallisia käytettyjen kemikaalien myrkyllisyyden ja 

biohajoamattomuuden takia. Toisin kuin happohydrolyysissä, ionisia nesteitä voidaan 

kerätä talteen ja käyttää uudestaan, mikä tekee niistä ympäristöystävällisempiä. 

Vaihtoehto näille liuottimille ovat syväeutektiset liuottimet, DES-liuottimet. 

DES-liuottimilla on vastaavanlaisia piirteitä ionisten nesteiden kanssa mutta 

alhaisempien raaka-ainekustannusten takia ne ovat halvempia tuottaa, ne ovat 

vähemmän myrkyllisiä ja usein myös biohajoavia. Kahden komponentin DES-

yhdistelmä laskee komponenttien sulamispisteitä, jolloin liuottimet voivat olla nesteitä 

jopa huoneenlämmössä. Työn kokeellisessa osassa tutkittiin erilaisten DES-liuottimien 

vaikutuksia selluloosan hydrolyysiin. Työssä todettiin liuottimilla, niiden reaktioajoilla 

ja –lämpötiloilla olevan vaikutusta nanokiteiden muodostumiseen. Koliinikloridin ja 

oksaalihappo dihydraatin reaktioissa havaittiin, että 100 C:n reaktioissa saantoprosentti 

kasvaa reaktioajan kasvaessa kahdesta neljään ja kuuteen tuntiin 67,71 %:sta 76,14 

%:iin ja 78,38 %:iin. 120 C:n reaktion saantoprosentti (72,64 %) jää 2:n ja 4:n tunnin 
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reaktioiden saantoprosenttien välille, mikä viittaa siihen, ettei lämpötilalla ole saannon 

kannalta yhtä suurta merkitystä kuin reaktioajalla. Koliinikloridin ja p-

tolueenisulfonihapon monohydraatin reaktiossa reaktioajan kasvu ei kuitenkaan vaikuta 

samalla tavalla, sillä kyseisissä reaktioissa reaktioajan lisäys samassa 

reaktiolämpötiloissa oleviin reaktioihin laskee saantoprosenttia 81,32 %:sta 67,10 %:iin. 

Saantoprosenttien ja TEM-kuvauksen perusteella näyte 8 onnistui parhaiten, sillä 

kuvissa esiintyy selvästi nanokiteitä. Saantoprosenttien trendi jakautuu 67-81 % välille 

ja happoryhmien lukumäärässä (0,23-0,37 mmol/g) ei ollut merkittävää eroa titratuissa 

näytteissä. Kahden tunnin (100 C ja 120 C) koliinikloridin ja oksaalihappo 

dihydraatin reaktiot antoivat karboksyylihappojen määräksi pienemmän arvon, kuin 

neljän tunnin reaktio, mikä viittaa siihen, että reaktioajan kasvaessa 

karboksyylihappojen määrä näytteessä kasvaa. 
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Liite 1. Kuva näytteen 2 titrauskäyrästä ja happoryhmien laskentataulukosta. 

 

Kuva 7. Näytteen 2 titrauskäyrä. 

 

 

 

Kuva 8. Näytteen 2 happoryhmien laskentataulukko.  



 

 

Liite 2. Kuva näytteen 5 titrauskäyrästä ja happoryhmien laskentataulukosta. 

 

Kuva 9. Näytteen 5 titrauskäyrä. 

 

 

 

Kuva 10. Näytteen 5 happoryhmien laskentataulukko. 

 

  



 

 

 

Liite 3. Kuvat näytteen 7 titrauskäyrästä ja laskentataulukosta 

 

 

Kuva 11. Näytteen 7 titrauskäyrä. 

 

 

 

Kuva 12. Näytteen 7 happoryhmien laskentataulukko. 


