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Tämän työn tavoitteena oli tutkia UV-absorboivien selluloosananokiteiden valmistusta ja käyttöä kalvojen 
lisäaineena estämään UV-säteiden läpäisyä sekä toimimaan lujitteena kalvomateriaalissa. Työn 
kirjallisuuskatsauksessa etsittiin tietoa selluloosasta, selluloosananokiteistä, selluloosananokidekomposiittien 
ominaisuuksista sekä metallinanopartikkeleiden käytöstä kalvorakenteissa.  
 
Työ koostui pääasiassa kokeellisesta osiosta, jossa valmistettiin perjodaattihapetuksen avulla UV-absorboivia 
selluloosananokiteitä, joita käytettiin polyvinyylialkoholifilmien lisäaineena. Työssä valmistettiin viisi kalvoa, joihin 

lisättiin erisuuruiset määrät selluloosananokiteitä. Kuudes valmistettu kalvo toimi vertailukohteena, ja tähän ei lisätty 
selluloosananokiteitä. Valmistetuista kalvoista mitattiin kalvojen vetolujuudet ja läpinäkyvyydet eli transmittanssit.  
 
Valmistetuista kalvoista mitattiin vetolujuudet käyttäen kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorion 
vetolujuuslaitteistoa. Läpinäkyvyys- eli transmittanssimittaukset mitattiin UV-Vis-spektrometrillä. Kalvomittausten 
lisäksi suoritettiin transmittanssi- ja absorptiomittauksia nanoselluloosaliuosnäytteistä, joiden avulla pystyttiin 
vahvistamaan kalvomittauksien tuloksia. 
 
Mittaustuloksista havaittiin, että selluloosananokiteiden lisääminen kalvojen lisäaineeksi parantaa kalvojen 

mekaanisia ja optisia ominaisuuksia. Vetolujuusmittauksia tehdessä näytepalojen venymä kuitenkin vaihteli melko 
paljon jokaisen kalvon kohdalla, vaikka vetolujuuksien suuruuksissa ei tapahtunut merkittävää hajontaa. Tämä voi 
johtua mm. kalvojen valmistuksessa johtuneista virheistä. Näytepalojen rakenteeseen saattoi vaikuttaa heikentävästi 
se, että vakuumin avulla ei saatu aivan pienimpiä ilmakuplia poistettua tai koska alustalle valetut kalvot säilytettiin 
laboratoriokaapeissa, missä on mahdollista että kalvoihin pääsi pieniä määriä pölyä tms.  
 
Tulokset olivat kuitenkin pääasiassa onnistuneet, kun niitä vertaillaan aikaisempiin tutkimuksiin. 
Selluloosananokiteiden käyttö esimerkiksi pakkausmateriaalien lisäaineena on tällä hetkellä suuren kiinnostuksen 

kohteena tutkijoiden keskuudessa, sillä niiden ympäristöystävällisemmät ja luonnolliset ominaisuudet ovat vahva 
haastaja raskaampien ja haitallisempien metallinanopartikkeleiden käytön korvaajaksi kalvomateriaalien lisäaineena. 
Tässä työssä käytettiin kuitenkin vain yhtä kalvomateriaalia, johon selluloosananokiteitä lisättiin, joten tuloksia ei 
voida yleistää niin, että selluloosananokiteiden lisääminen parantaisi kaikkien kalvomateriaalien ominaisuuksia.    
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1 JOHDANTO 

UV-säteilyn aiheuttamat kemialliset reaktiot voivat olla haitallisia monille materiaaleille, 

koska kemialliset reaktiot saattavat heikentää ja lyhentää materiaalin käyttöikää. 

Materiaalien pakkauksissa voidaan käyttää kokonaan läpinäkymättömiä materiaaleja tai 

läpinäkyviä materiaaleja joiden UV-absorptiota voidaan parantaa lisäaineilla, kuten 

epäorgaanisilla metallinanopartikkeleilla. Metallinanopartikkelit absorboivat tehokkaasti 

UV-säteilyä, joten niiden käyttö pakkausmateriaalien lisäaineena on hyödyllistä. 

Näkyvän valon absorbointiin metallipartikkeleilla ei ole suurta merkitystä, mutta 

materiaalin vahingoittumisen kannalta onkin tärkeämpää saada haitallisen UV-säteilyn 

läpäiseminen vähentymään. Metallinanopartikkelien negatiivisena puolena voidaan 

kuitenkin pitää niiden kokoonsa nähden raskasta massaa, mikä lisää myös 

kalvomateriaalien massaa. Lisäksi ne voivat olla myrkyllisiä. (Sirviö et al. 2016) 

Nykyisin kiinnitetään entistä suurempaa huomioita eri materiaalien ja tuotteiden 

ympäristöystävällisyyteen, ja tästä syystä on alettu tutkimaan selluloosananokiteiden 

käyttöä kalvomateriaaleissa. Metallinanopartikkeleihin verrattuna selluloosananokiteet 

ovat huomattavasti kevyempiä ja lisäksi niiden on havaittu parantavan kalvomateriaalin 

mekaanisia ja optisia ominaisuuksia. Selluloosananokiteiden kevyemmän rakenteen ja 

ympäristöystävällisyyden ansiosta niillä olisi mahdollisuuksia korvata 

metallinanopartikkeleiden käyttö pakkausmateriaalien lisäaineena. (Sirviö et al. 2016) 

Tämän työn kirjallisuuskatsauksessa kerättiin tietoa selluloosananokiteiden ja 

metallinanopartikkelien käytöstä kalvojen lisäaineena ja vertailla näiden ominaisuuksia. 

Työn kokeellisessa osiossa valmistettiin UV-absorboivia selluloosananokiteitä, joita 

käytettiin polyvinyylialkoholifilmien lisäaineena. Kalvoista mitattiin vetolujuudet ja 

läpinäkyvyydet ja vertailukohteena käytettiin kalvoa, joka ei sisältänyt 

selluloosananokiteitä. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Selluloosa 

Selluloosa on maapallon yleisin polymeeri ja lähes loputtomana raaka-aineena 

selluloosalla on suuri kysyntä ympäristöystävällisten ja bioyhteensopivien tuotteiden 

valmistuksessa. Kasveissa ja puissa selluloosa toimii soluseinämien rakennusaineena. 

Puista saatava selluloosa on tärkeä raaka-aine lähde ja sitä käytetään pääasiassa paperin 

ja pahvin valmistuksessa, mutta viime vuosina selluloosan muokkaamista 

nanoselluloosaksi ja selluloosan käyttöä erilaisissa sovelluksissa on tutkittu laajasti. 

(Klemm et al. 2005) 

Selluloosa koostuu D-glukopyranoosi-molekyyleistä (C6H11O5), jotka ovat yhdistyneet 

toisiinsa β(1,4)-sidoksilla muodostaen selluloosan rakenteen. Selluloosan rakennekaava 

on esitetty kuvassa 1. Molekyylirakenteesta johtuen selluloosalla on hyvin omanlaiset 

ominaisuutensa, kuten hydrofiilisyys, biohajoavuus ja hyvä kemiallinen muokattavuus 

johtuen hydroksyyliryhmien (-OH) reaktiivisuudesta. Selluloosan rakenteen perustana on 

myös laajat vetysidoksista koostuvat verkostot, mitkä antavat selluloosalle osittainen 

kiteisen kuiturakenteen ja morfologian. (Klemm et al. 2005) 

 

Kuva 1. Selluloosan rakennekaava 
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Useimmiten selluloosaa erotetaan puuaineksesta poistamalla ligniini, hemiselluloosa ja 

pihka ym. ”liima-aineet”. Tämä vaihe on erittäin tärkeä, koska se voi muuttaa selluloosan 

kiteisten osien järjestystä ja selluloosan polymorfismia ja lisäksi käsittelyllä on vaikutusta 

sekä materiaalin kemialliseen stabiilisuuteen että lämpöstabiilisuuteen. Sidosaineet 

voidaan erottaa selluloosasta kemikaalikäsittelyllä, joka koostuu alkaliuuttovaiheesta ja 

valkaisusta. Alkaliuuton avulla saadaan erotettua liukenevat polysakkaridit ja valkaisun 

avulla pystytään poistamaan suurin osa jäljellä olevista fenolimolekyyleistä, kuten 

ligniinistä ja polyfenolista. (Klemm et al. 2005) 

2.2 Selluloosananokiteet 

Kun puhutaan nanomateriaaleista, niillä tarkoitetaan pääasiassa materiaalia jolla on 

vähintään yksi dimensio noin 1-100 nanometrin luokkaa. Selluloosananokiteet ovat 

nanopartikkeleita, joiden kaikki kolme dimensiota ovat nanomittakaavassa. 

Selluloosananokiteiden pituudet voivat olla pidempiäkin, mutta yleensä kuitenkin alle 

mikrometrin luokkaa. Korkean Youngin moduulin eli kimmokertoimen, kiteisen 

rakenteen ja laajan ominaispinta-alan omaavia selluloosapartikkeleita löytyy puiden ja 

kasvien rakenteesta. Lignoselluloosakuidut koostuvat osittain kiteisistä 

selluloosananokuiduista yhdistettynä pääasiassa ligniinistä ja hemiselluloosasta 

koostuvaan amorfiseen osaan. Nämä nanorakenteet antavat mekaanisen lujuuden kasvien 

soluille, ja ne ovat biohajoavia, uusiutuvia, kestäviä ja laajasti saatavilla. (Mariano et al. 

2014) 

Selluloosananokiteitä valmistetaan yleisesti käyttämällä vahvaa happohydrolyysiä, missä 

selluloosan amorfiset alueet liuotetaan. Selluloosananokiteitä voidaan valmistaa myös 

menetelmillä, joissa ei käytetä happoa. Tällaisia menetelmiä ovat muun muassa ultraääni-

avusteinen hapetus, ammoniumpersulfaattihapetus ja perättäinen hapetus sekä pelkistävä 

aminointi. (Sirviö et al. 2015) 

Selluloosananokiteiden avulla voidaan tuottaa matalan tiheyden omaavia 

nanokomposiittimateriaaleja, joiden mekaanisia, optisia ja barriääri-ominaisuuksia 

voidaan parantaa ja kontrolloida. Lisäksi selluloosananokiteiden ominaisuuksia voidaan 

muokata kemiallisesti niin, että haluttuja ominaisuuksia parannetaan tai lisätään. 
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Nanokiteillä on myös vahva taipumus agglomeroitua eli kiteet muodostuvat ”kasoiksi”. 

Tämä ilmiö on erityisen tyypillinen selluloosananokiteille johtuen selluloosan 

hydroksyyliryhmistä. Kuvassa 2 on esitettynä tässä työssä valmistettuja, 

läpäisyelektronimikroskoopilla kuvattuja selluloosananokiteitä, jotka ovat muodostaneet 

tiiviin kasan. (Mariano et al. 2014)  

 f ds f 

 

Kuva 2. Läpäisyelektronimikroskoopilla (TEM) kuvattuja selluloosananokiteitä. 

 

2.3 Selluloosananokidekomposiittien ominaisuudet 

Nanokomposiitti on monivaiheinen kiinteä aine, missä yhdellä vaiheista on 1-3 

dimensiota nanometrisessä mittakaavassa. Nanokomposiiteilla esiintyy nanometrisestä 

koosta johtuen ainutlaatuisia ominaisuuksia jo alhaisilla täyteainepitoisuuksilla 

verrattuna perinteisiin komposiitteihin. Selluloosakiteiden käyttö komposiittien 

lisäaineena vahvistaa niin mekaanisia kuin optisia ominaisuuksiin ja lisäksi tutkimukset 

ovat osoittaneet myönteisiä vaikutuksia myös komposiittien barriääri-ominaisuuksille. 

Vuosikymmenien ajan on tutkittu uusiutumattomien epäorgaanisten materiaalien käyttöä 

komposiittien lisäaineena, mutta lisääntyneen ympäristönäkökulmien tarkastelu on 
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johtanut tutkimuksiin, joissa perehdytään uusiutuvien materiaalien käyttöön tällaisissa 

sovelluksissa. (Mariano et al. 2014)  

Selluloosananokidekomposiitteja voidaan valmistaa eri tavoilla. Yleisin tapa on sekoittaa 

selluloosananokiteet nesteliukoisiin polymeereihin, kuten tämän työn kokeellisessa 

osiossa tehtiin. Sekoituksen jälkeen kiinteä nanokomposiittikalvo saadaan haihduttamalla 

vesi seoksesta. Selluloosananokiteet muodostavan stabiileja sidoksia vedessä, joten tästä 

syystä kyseinen valmistustapa on sopivin. (Mariano et al. 2014) 

Selluloosananokidekomposiitteja voidaan valmistaa myös muilla menetelmillä. Yksi tapa 

selluloosananokidekomposiitteja on ei-vesipitoisen, nestemäisen väliaineen käyttö. Tällä 

menetelmällä selluloosananokiteiden vesipitoinen dispersio sekoitetaan 

polymeeriliuoksen kanssa, johon on lisätty veteen sekoittuva liuotin. Liuotinvaihto-

menetelmällä saadaan keskeytettyä nanohiukkasten kemialliset muutokset nestemäisessä 

väliaineessa tai sekoittuminen polymeeriliuokseen. Tyypillisesti ensimmäisessä 

vaiheessa käytetään asetonia. (Mariano et al. 2014) 

Lisäksi selluloosananokiteisiin saadaan muodostumaan stabiileja dispersioita heikosti 

polaaristen liuottimien kanssa päällystämällä kiteiden pinta pinta-aktiivisella aineella tai 

”oksastamalla” polaarittomia ryhmiä kiteiden pinnalle. Tällä tavalla saadaan 

muodostettua sidoksia selluloosananokiteiden ja hydrofobisten aineen välille. Edellä 

mainituilla menetelmillä saadaan valmistettua nanokomposiitteja, mutta menetelmää 

käytettäessä tulee ristiriita, sillä sen avulla saadaan kyllä optimoitua muodostuvan 

nanokomposiitin mekaanisia ominaisuuksia, mutta toisaalta se rajoittaa 

nanopartikkeleiden välisten vetysidosten vaikutuksia. Vetysidokset ovat perusta 

polysakkaridinanokiteisiin perustuville nanokomposiiteille mahdollistaen vahvat 

mekaaniset ominaisuudet. (Mariano et al. 2014) 

Selluloosananokiteiden mekaaniset ominaisuudet ovat niiden tärkeimmät ja tutkituimmat 

edut. Eri polymeerien mekaanisiin ominaisuuksiin saadaan merkittäviä parannuksia jo 

pienilläkin selluloosananokiteiden määrällä. Selluloosananokiteiden avulla vahvistavat 

vaikutukset mekaanisissa ominaisuuksissa ovat parhaat, kun käytetään kemiallisesti 

muokkaamattomia selluloosananopartikkeleita, joissa on hydroksyyliryhmiä ja missä 

nestemäisestä selluloosananokide-nanokomposiitti seoksesta poistetaan vesi 
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haihduttamalla. Mekaanisten ominaisuuksien lisäksi usein tarkkaillaan kalvojen optista 

läpinäkyvyyttä UV-Vis-spektrometrin avulla. Lisäämällä selluloosananokiteitä 

polymeerimateriaaliin, voidaan parantaa valmistetun kalvon optisia ominaisuuksia ja 

estää valon läpäisyä. (Mariano et al. 2014) 

Selluloosananokiteitä sisältävien kalvojen barriääri-ominaisuuksia on tutkittu 

huomattavasti vähemmän kuin nanofibrilloitujen selluloosakalvojen (NFC). NFC eroaa 

selluloosananokiteistä siinä, että sen rakenne koostuu pitkistä, haaroittuneista kuiduista 

ja kuiduilla on sekä kiteisiä että amorfisia osia. Eli amorfisia osia ei ole liuotettu 

kemiallisella käsittelyllä toisin kuin selluloosananokiteiden valmistuksessa. Barriääri-

ominaisuuksilla tarkoitetaan kalvon kykyä estää muun muassa kaasujen, vesihöyryn ja 

nesteiden läpäisyä. Lähteiden mukaan huolimatta selluloosananokiteiden lisäämisestä 

kalvomateriaaliin ja barriääri-ominaisuuksiin positiivisista vaikutuksista huolimatta, 

NFC:tä käyttämällä saatiin kuitenkin parempia ominaisuuksia verrattuna 

selluloosananokiteiden käyttöön. (Mariano et al. 2014; Sirviö et al. 2015)  

2.4 Metallinanopartikkelit kalvorakenteissa 

Metallinanopartikkeleita on käytetty pitkään erilaisissa kalvorakenteissa, mutta nykyään 

tutkitaan mahdollisuuksia korvata ne ainakin osittain ympäristöystävällisimmillä 

ratkaisuilla, kuten selluloosananokiteiden käytöllä. Metallinanopartikkelit ovat 

selluloosananokiteisiin verrattuna raskaampia ja jotkin niistä ovat jopa myrkyllisiä tai 

haitallisia. Metallinanopartikkeleilla on kuitenkin joitakin ominaisuuksia, mitä vaaditaan 

erilaisiin käyttökohteisiin ja mitä ei voida korvata selluloosananokiteillä. Esimerkiksi 

sovelluksiin, jotka vaativat parempaa lämpökestävyyttä tai elektronisia ominaisuuksia. 

Esimerkiksi tärkein ja teollisessa mittakaavassa valmistettava epoksi on bisfenoli A, jota 

käytetään pohja-aineena yhdessä alumiinipartikkelien kanssa muun muassa 

lentokoneiden pinnoitteena. Tutkimuksissa on havaittu tehokkaimmiksi tavoiksi parantaa 

epoksin ominaisuuksia lisäämällä siihen muun muassa grafiittinanokuituja, 

hiilinanoputkia, nanosavea ja nanoalumiinia. (Dao et al. 2011) 

Metallinanopartikkeleiden avulla voidaan tehokkaasti absorboida UV-säteilyä, ja 

epoksikalvojen kohdalla erityisesti tietyillä epäorgaanisilla metallioksideilla on havaittu 



11 

 

 

olevan vahvistavia vaikutuksia optisiin ominaisuuksiin. Näitä ovat esimerkiksi 

sinkkioksidi, ceriumoksidi, titaanioksidi ja rautaoksidi. Erityisesti ceriumoksidia on 

käytetty laajasti erilaisiin käyttökohteisiin johtuen sen optisista, magneettisista ja 

elektronisista ominaisuuksista. Ceriumoksidin käyttökohteita ovat käyttäminen 

katalyyttinä, optisissa materiaaleissa, hioma-aineina sekä UV-absorbentteina. (Dao et al. 

2011) 

Jalometallinanopartikkeleilla on uudenlaisia materiaaliominaisuuksia, ja tästä syystä niitä 

on tutkittu laajasti. Kultananopartikkeleilla on kemikaalisia ja fysikaalisia ominaisuuksia, 

joita voidaan hyödyntää optisissa laitteissa sekä elektroniikka-, katalyysi- ja 

biosensoriteknologiassa. Esimerkkinä jalometallinanopartikkeleista voidaan käyttää tioli-

kultananopartikkeleita, joita käytettiin polykarbonaattikalvon lisäaineena. 

Pääkäyttökohde kyseiselle tioli-kultananopartikkeleita sisältävälle 

polykarbonaattikalvolle on optisissa linsseissä. (Larosa et al. 2009) 

Kuten aikaisemmin mainittiin, tietyissä käyttökohteissa vaaditaan ominaisuuksia, joita 

löytyy vain metallinanopartikkeleilta. Kuitenkin niiden korvaamista uusiutuvilla ja 

kevyemmillä selluloosananopartikkeleilla tulee harkita myös taloudellisesta 

näkökulmasta. Useat metallit ovat kalliita ja niitä voi olla rajoitetusti saatavilla. Yksi 

keino millä metallipartikkeleiden käyttöä voidaan vähentää, on hybridikalvojen 

valmistus, missä lisäaineena käytetään nanoselluloosan ja metallipartikkeleiden 

yhdistelmää. Hybridikalvojen valmistusta ja ominaisuuksia on tutkittu, ja niiden käyttö 

sovelluksissa mitkä vaativat myös metallipartikkeleille tyypillisiä ominaisuuksia, on 

mahdollista. Lisäksi hybridikalvoilla voidaan saada aikaiseksi erikoisempia 

ominaisuuksia, kuten esimerkiksi nanoselluloosa-savinanopaperi, jolla on havaittu olevan 

hyvät barriääri-ominaisuudet kaasun läpäisyn estämiselle sekä tulenkestävyydelle tai 

nanoselluloosa-hopea hybridejä, joiden arvioitiin toimivan mahdollisina antibakteerisina 

aineina. (Sirviö et al. 2016; Schütz et al. 2012) 
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3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

3.1 Nanoselluloosaliuoksen valmistus 

Työn kokeellinen osio aloitettiin valmistamalla polyvinyylialkoholifilmeihin lisättävä 

nanoselluloosaliuos. Työtä varten märkähajotettiin yksi erä Kaskisen koivusellua ISO 

5263-1:2004 standardin mukaisesti. Sellumassaa punnittiin 30g (Abs. eli kuiva massan 

mukaan) ja revittiin selluarkeista pieniä siivuja dekantterilasiin, johon lisättiin 1 litra 

ionivaihdettua vettä. Tämän jälkeen massan annettiin vettyä kylmässä yön yli. Vettyneen 

massan märkähajotus suoritettiin lisäämällä vettyneeseen massaan ionivaihdettua vettä 

niin, että kokonaispainoksi saatiin 2000 grammaa. Laimennettu massa märkähajotettiin 

laboratoriomärkähajottimella, joka säädettiin pyörimään 30 000 kierrosta. 

Märkähajotettu massa laitettiin suljettuun astiaan jääkaappiin.  

Märkähajotetusta selluloosasta valmistettiin natriumperjodaattihapetuksen avulla 

dialdehydiselluloosaa (DAC). Dekantterilasiin punnittiin 15 grammaa (Abs.) 

märkähajotettua sellua ja lisättiin ionivaihdettua vettä niin, että kokonaisvesimääräksi 

saatiin 1500ml. Dekantterilasi peitettiin foliolla ja asetettiin 75 asteiseen 

lämpöhauteeseen. Kun dekantterilasissa olevan liuoksen lämpötila oli noussut 75 

asteeseen, lisättiin siihen 12,3g natriumperjodaattia (NaIO4) ja 27g litiumkloridia (LiCl). 

Dekantterilasi peitettiin jälleen foliolla ja seosta sekoitettiin 3 tunnin ajan.  

Näytteen oltua kolmen tunnin ajan lämpöhauteessa, lopetettiin sekoitus ja otettiin 

dekantterilasi pois lämpöhauteesta. Tämän jälkeen näyte suodatettiin suodatinpaperille ja 

suodatettua massaa pestiin kaatamalla 3 litraa ionivaihdettua vettä massan päälle. 

Perjodaattipitoinen suodosjäte kerättiin erilliseen jäteastiaan.  Suodatettu massa (DAC) 

punnittiin ja tulokseksi saatiin 33,9 grammaa. Lisäksi määritettiin massan kuiva-

ainepitoisuus pika-analysaattorin avulla sekä määritettiin DAC:n saanto.  

Nanoselluloosan valmistuksen toinen reaktio oli DAC:n iminointi. Dekantterilasiin 

punnittiin 61,42g natrium-para-aminobentsoaattia (Sodium 4-Aminobenzoate) ja lisättiin 

1000 ml ionivaihdettua vettä. Liuoksen alku-pH oli hieman yli 8 ja pH oli 

koesuunnitelman mukaan tarkoitus säätää 4,5:een suolahappoa lisäämällä. Suolahappoa 
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lisättiin varovasti pieniä määriä kerrallaan, mutta pH:n alittaessa arvon 5,7 seos alkoi 

sakkautumaan voimakkaasti. Seokseen jouduttiin lisäämään hieman natriumhydroksidia 

(NaOH), jotta sakka saatiin pois. Seoksen lopullinen pH jäi 5,8:aan. Tämän jälkeen 

seokseen lisättiin 10g (Abs.) DAC:a. Lopuksi dekantterilasi peitettiin foliolla ja jätettiin 

reagoimaan vetokaappiin 72 tunniksi.   

Kun seos oli reagoinut 72 tunnin ajan, suodatettiin näyte suodatinpaperille. Tässä 

vaiheessa näyte oli geelimäistä, minkä takia massan peseminen noin 1500 ml 

ionivaihdettua vettä kesti kauan. Ionivaihdettu vesi lisättiin kolmessa erässä, ja jokaisella 

erällä kesti hieman kauemmin (1.erä noin 30 min, 2. erä noin 40 min jne.) suodattua läpi 

geelimäisestä näytteestä, koska näytteestä poistui kemikaaleja suodoksen mukana. Kun 

massa oli saatu pestyä, suodatettu massa punnittiin ja tulokseksi saatiin 101,36 grammaa. 

Tässä vaiheessa saatiin siis para-aminobentsoeselluloosa (PABAC). 

Tämän jälkeen valmistettiin noin 2 % liuos punnitsemalla 3,4835 grammaa PABAC:a 

dekantterilasiin ja lisäämällä 174,1764 grammaa ionivaihdettua vettä. Liuoksen pH 

säädettiin 6,097,00 lisäämällä 0,5 molaarista natriumhydroksidia (NaOH). Lopuksi 

liuos laimennettiin 1 % lisäämällä 174,1736 grammaa ionivaihdettua vettä.  

Viimeisessä vaiheessa 1 % liuos fibrilloitiin mikrofluidisaattorilla (Microfluidics M-

110EH-30). Ensimmäisellä kerralla liuos syötettiin 1300 bar paineessa 400 ja 200 µm 

kammioiden läpi, sen jälkeen 2000 bar paineessa 400 ja 100 µm kammioiden läpi ja 

lopuksi 2000 bar paineessa 200 ja 87 µm kammioiden läpi. Liuoksen fibrilloinnissa 

käytetty mikrofluidisaattori on esitetty kuvassa 3. Nanoselluloosaliuoksen kuiva-

ainepitoisuus määriteltiin ottamalla liuoksesta kaksi noin 15 gramman näytettä, jotka 

asetettiin lämpökaappiin yön ajaksi. Näytteen A kuiva-ainepitoisuus oli 0,609 % ja 

näytteen B kuiva-ainepitoisuus 0,6 %. Tulokset ovat hyvin lähellä toisiaan, joten niitä 

voidaan pitää luotettavana. Kalvojen valmistuksessa lisättävän nanoselluloosan määrä 

laskettiin käyttämällä kuiva-ainepitoisuutta 0,6 %.  
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Kuva 3. Mikrofluidisaattori (Microfluidics M-110EH-30).  

 

3.2 Näytteiden valmistus 

Kun työssä tarvittava nanoselluloosaliuos oli valmistettu, siirryttiin varsinaisten 

näytteiden eli kalvojen valmistukseen. Mittauksia varten valmistettiin kuusi kalvoa, joista 

viiteen lisättiin erisuuruiset määrät nanoselluloosaa ja yhteen, vertailukohteena toimivaan 

filmiin ei lisätty nanoselluloosaa ollenkaan.  

Kalvojen valmistus aloitettiin punnitsemalla pyörökolviin 0,88 g polyvinyylialkoholia 

(PVA) ja lisäämällä 90 ml deionisoitua vettä. Pyörökolviin laitettiin magneettisauva 

sekoitusta varten ja seosta lämmitettiin noin 85 asteen lämmössä kunnes kaikki PVA oli 
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liuennut. Tämän jälkeen seos siirrettiin pois lämmityksestä ja annettiin jäähtyä 

huoneenlämpötilaan. Jäähtymisen jälkeen seokseen lisättiin nanoselluloosaa ja seoksesta 

poistettiin ilmat vakuumin avulla. Lopuksi seos valettiin alustalle ja annettiin kuivua noin 

viiden päivän ajan laboratoriokaapissa. Valmistettuihin kalvoihin lisättiin 

nanoselluloosaa alla olevan taulukon 1 mukaisesti. 

Taulukko 1. Kalvoihin lisättyjen nanokiteiden määrä grammoina sekä prosenttiosuus 

polyvinyylialkoholin massasta 

Kalvo nro. Lisättyjen nanokiteiden 

määrä (g abs.) 

Lisättyjen 

nanokiteiden määrä 

(% PVA:n massasta) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,0044 

0,0088 

0,0132 

0,044 

0,088 

0 

0,5 

1,0 

1,5 

5,0 

10,0 

0 

 

 

3.3 Mittaukset 

3.3.1 Vetolujuus 

Vetolujuusmittauksia varten muoteista irrotetuista kalvoista leikattiin 100 mm pitkiä ja 5 

mm leveitä näytepalasia. Leikatuista näytepaloista mitattiin kolmesta kohdasta kalvon 

paksuus ja laskettiin mittauksien keskiarvo. Kalvoista leikattujen näytepalojen paksuuden 

mittaamiseen käytettiin Hanatek Precision Thickness Gauge Model FT3 -laitetta 

(Rhopoint Instruments, UK). Kustakin kalvosta mitattiin vetolujuudet siten, että saatiin 

vähintään 5 luotettavaa mittaustulosta. Kalvojen vetolujuuksien mittaukset suoritettiin 

vetolujuuslaitteistolla (Instron 5544, USA). Kyseinen laitteisto on esitetty kuvassa 4. 

Edellämainitut mittaukset suoritettiin laboratorion olosuhdetilassa ja valmistettuja 
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kalvoja säilytettiin vuorokauden ajan kyseisissä olosuhteissa ennen mittauksien 

suorittamista (ilman suhteellinen kosteus 50% ja lämpötila 23˚C). 

 

Kuva 4. Vetolujuuksien mittauksessa käytetty laitteisto (Instron 5544, USA). 

 

Kalvon nro. 2 kohdalla rakenne oli hauraamman oloinen mikä teki näytepalojen 

leikkaamisesta haastavampaa. Tästä syystä kalvo jouduttiin valmistamaan uudelleen, 

koska vetolujuusmittauksia varten tehdyistä näytepalasista lohkeili leikkaamisen 

yhteydessä palasia ja vetolujuutta mitattaessa näytepalanen katkesi nopeasti ohuemmista 

kohdista. Jokaiselle kalvolle tehtiin 5-10 vetolujuusmittausta, ja näistä valittiin viisi 

luotettavinta mittaustulosta. 
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3.3.2 Kalvojen optisten ominaisuuksien mittaukset 

Vetolujuusmittausten jälkeen suoritettiin kalvojen transmittanssi- eli 

läpinäkyvyysmittaukset UV-Vis–spektrometrillä (Carry 500 Scan, Varian Inc., USA). 

Mittaukset suoritettiin niin, että transmittanssin mittaaminen aloitettiin aallonpituudelta 

800nm, josta aallonpituus lähti tasaisesti laskemaan (1 nm välein) näkyvän valon 

aallonpituuksien kautta UV-valon aallonpituuden alarajoille arvoon 175nm.  

Kalvojen lisäksi transmittanssimittauksia tehtiin myös erikseen valmistetuille PABAC-

liuosnäytteille. Mittauksia varten valmistettiin viisi liuosnäytettä, joiden 

nanoselluloosapitoisuudet olivat 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ja 0,5%. Liuoksien 

transmittanssit mitattiin aallonpituuksilta 190–800 nm käyttämällä kemian osaston UV-

Vis-spektometriä (Shimadzu, Japani). Mittauksia varten liuosnäytteet asetettiin 

kvartsikyvetteihin.  

PABAC-liuosten tulosten vertailussa käytettiin referenssiliuoksena aiempaan 

tutkimukseen valmistettua RPODCC-liuosta, missä selluloosananokiteitä oli valmistettu 

kloridihapettamalla dialdehydiselluloosaa. (Sirviö et al. 2015) Liuosnäytteiden 

mittauksista saatuja tuloksia voidaan käyttää kalvojen mittauksista saatujen tulosten 

luotettavuuden lisäämiseen.  

Kalvojen läpinäkyvyysmittausten yhteydessä oli tarkoitus mitata myös kalvojen 

reflektanssi eli heijastus. Valitettavasti ensimmäisen mitattavan kalvon kohdalla 

jouduttiin toteamaan, ettei reflektanssin mittaaminen onnistu. Syynä tähän oli luultavasti 

UV-Vis-spektrometrin peileissä tapahtuva häviö, mistä johtuen ei pystytty saamaan 

luotettavia mittaustuloksia.  

Kalvojen UV-absorptio voidaan laskea transmittanssimittauksista saatujen tulosten 

avulla, mutta tässä työssä ei nähty tarpeelliseksi näiden tulosten käsittelyä. UV-absorptiot 

mitattiin kuitenkin kemian osastolla liuosnäytteistä transmittanssimittauksien yhteydessä 

ja näistä mittauksista saadut tulokset havainnollistavat, miten selluloosananokiteiden 

lisääminen vaikuttaa kyseiseen ominaisuuteen.  
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4 TULOSTEN TARKASTELU 

Valmistettujen kalvojen ominaisuuksien mittaukset olivat alla olevien tulosten perusteella 

pääosin onnistuneet. Saadut tulokset ovat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa, sillä 

selluloosananokiteiden lisääminen työssä käytettyyn kalvomateriaaliin paransi kalvon 

mekaanisia ja optisia ominaisuuksia. Kuten edellisessä luvussa mainittiin, kaikkia alun 

perin suunniteltuja optisten ominaisuuksien mittauksia ei kuitenkaan voitu mitata 

laitteiston peileissä tapahtuvan häviön vuoksi.  

Taulukkoon 2 on laskettu kunkin kalvon paksuuden keskiarvo sekä viiden 

luotettavimman mittauksen vetolujuuden, venymän ja Youngin moduulin eli 

kimmokertoimen keskiarvo.  

Taulukko 2. Kalvojen paksuuksien ja mittauksista saatujen tulosten keskiarvoja. 

Kalvo 

nro. 

Filmin paksuus (µm) Vetolujuuksien 

keskiarvo 

(MPa) 

Venymien 

keskiarvo 

(mm) 

Kimmokerroin 

(MPa) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

43,75 

51,888 

42,143 

52,6 

46,875 

67,111 

36,404 

39,142 

39,628 

41,696 

44,136 

36,552 

 

12,674 

11,600 

7,460 

11,052 

6,449 

15,124 

 

1052,7 

1260,9 

1160,5 

1362,1 

1672,6 

1055,3 

 

Lisäksi alla olevat kuvat 5.-10. havainnollistavat kalvojen vetolujuuksien suuruutta 

suhteessa venymään.  Tuloksista huomataan, että vetolujuudessa ei tapahtunut 

merkittävää parannusta, kun selluloosananokiteitä lisättiin pieni määrä PVA:n massaan 

verrattuna. Kun selluloosananokiteitä lisättiin 0,5% PVA:n massasta, vetolujuus pysyi 

samoissa lukemissa kuin kalvon 6 (ei sisältänyt selluloosananokiteitä). Kun lisättyjen 
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selluloosananokiteiden määrä oli 1-1,5% PVA:n massasta (kalvot 2. ja 3.), vetolujuus 

parani vertailukalvoon nähden 3 MPa suuruisesti, mutta näiden kahden kalvon välillä ei 

ollut merkittävää eroa. Selkeimmät erot vertailukalvoon nähden tuli kalvojen nro. 4 ja 5 

välillä, joissa selluloosananokiteiden määrä oli 5% ja 10% PVA:n massasta. Mittauksien 

perusteella selluloosananokiteiden lisääminen paransi vetolujuutta kalvon 4 kohdalla noin 

5 MPa ja kalvon 5 kohdalla peräti 8 MPa.  

 

Kuva 5. Kalvon nro.1 vetolujuusmittaukset viidestä näytteestä. 

 

 

Kuva 6. Kalvon nro.2 vetolujuusmittaukset viidestä näytteestä. 
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Kuva 7. Kalvon nro.3 vetolujuusmittaukset viidestä näytteestä. 

 

 

Kuva 8. Kalvon nro.4 vetolujuusmittaukset viidestä näytteestä. 
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Kuva 9. Kalvon nro.5 vetolujuusmittaukset viidestä näytteestä.  

 

 

Kuva 10. Kalvon nro.6 vetolujuusmittaukset viidestä näytteestä.  

 

Kun tarkastellaan kalvojen venymien keskiarvoja, huomataan että niissä tapahtuu 

päinvastainen ilmiö verrattuna vetolujuuteen, kun selluloosananokiteiden määrä kasvaa. 

Suurin venymä on kalvolla 6 eli selluloosananokiteitä sisältämättömällä kalvolla. 

Venymä pienenee sitä mukaan, kun kiteiden määrä kalvossa kasvaa. Poikkeuksena kalvo 
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3, missä on pienempi venymä verrattuna kalvoon 4. Kalvon 3 valmistuksessa on voinut 

tapahtua virhe esimerkiksi pienimpien ilmakuplien poistossa vakuumin avulla. Pienten 

ilmakuplien jääminen liuokseen on saattanut vaikuttaa heikentävästi kalvon rakenteeseen, 

mikä näkyy pienempänä venymänä huolimatta siitä, että vetolujuuden arvot vastaavat 

selluloosananokiteiden määrän kasvua.  

Taulukkoon 2 on laskettu myös kalvojen kimmokertoimien keskiarvo. Kimmokerroin on 

kalvoon kohdistuvan jännityksen suhde sen aikaansaamaan suhteellisen venymään ja se 

kuvaa kalvon venymistä venyttävän voiman vaikutuksesta. Taulukkoon lasketuista 

arvoista huomataan, että selluloosananokiteiden lisääminen kalvomateriaalin nostaa 

myös kimmokertoimen arvoa eli materiaalista tulee jäykempää, mikä taas voi olla syynä 

siihen, että venymä ei ole suuremmilla selluloosananokidemäärillä niin suuri.  

Yllä olevan taulukon lisäksi kuvaan 11 on piirretty kunkin kalvon (edustavimman 

mittauksen) vetolujuuskäyrät havainnollistamaan selluloosananokiteiden määrän 

vaikutusta vetolujuuksiin ja venymään. 

 

Kuva 11. Kalvojen 1.-6. vetolujuusmittaukset.  

 

Kalvojen transmittanssimittauksista havaitaan, että näkyvän valon korkeammilla 

aallonpituuksilla selluloosananokiteiden lisäyksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia valon 
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läpäisyyn. Aallonpituuksilla 600–800 nm valon läpäisy oli noin 90% kaikkien kalvojen 

kohdalla. Erot alkuivat näkyä paremmin näkyvän valon alimmilla aallonpituuksilla (380-

400 nm), sillä eniten selluloosananokiteitä sisältävästä kalvosta 5 läpäisi noin 80 % 

valosta, kun muiden kalvojen kohdalla valon läpäisy oli 85-90%. Tuloksista havaitaan 

kuitenkin, että näkyvän valon aallonpituuksilla vain vähäinen määrä valosta absorboitu 

tai heijastui selluloosananokiteiden määrästä riippumatta.  

Merkittävimmät vaikutukset näkyvät UV-säteilyn aallonpituuksilla. UVA-säteilyn 

aallonpituuksilla (315-380nm) huomataan jyrkkä lasku säteilyn läpäisevyydessä ja eri 

kalvojen käyrät alkavat erottua selkeämmin. Tämä osoittaa, että UV-säteilyn läpäisyä 

voidaan vähentää selluloosananokiteiden avulla. Matalin kohta läpäisystä on noin 

aallonpituuden 280 nm kohdalla eli UVB-säteilyn alueella. Tässä kohdassa 

selluloosananokiteitä sisältämätön kalvo päästi läpi noin 70% UV-säteilystä, kun vähiten 

(0,5%) selluloosananokiteitä sisältävän kalvon läpäisi enää noin 45% säteilystä. Kalvo 5 

(10% selluloosananokiteitä) absorboi ja heijasti käytännössä kaiken UV-säteilyn 

kyseisellä aallonpituudella. UV-säteilyn läpäisy siis vaihteli noin 0-45%, riippuen 

selluloosananokiteiden määrästä.  

Kun siirryttiin edelleen matalammille aallonpituuksille, huomataan UVC-säteilyn 

alueella transmittanssin nousu. Nousun korkein kohta on noin 250 nm kohdalla, mutta 

edelleen nähdään, että selluloosananokiteiden suurempi määrä rajoittaa merkittävästi 

UV-säteilyn läpäisyä. Kalvon 6 (ei selluloosananokiteitä) kohdalla säteilyn läpäisy on 

noin 70%, kun kalvon 1 (0,5% kiteitä) läpäisy on noin 55%. Kalvon 5 kohdalla enää 12% 

säteilystä läpäisi kalvon. Kalvojen transmittanssimittaukset osoittavat, että 

natriumperjodaattihapetuksen ja DAC:n iminoinnin avulla valmistetut 

selluloosananokiteet heikensivät jo pienilläkin pitoisuuksilla merkittävästi etenkin 

haitallisen UV-säteilyn läpäisyä kalvosta. 

Alla olevassa kuvassa 12 on esitetty transmittanssimittauksien tulokset. Tulosten 

käsittelyssä jätettiin pois aallonpituuksilta 175-190 nm saadut transmittanssin arvot, 

koska kyseisellä aallonpituuden välillä arvot heilahtelivat epämääräisesti, mahdollisesti 

laitteen valonlähteen himmenemisen/sammumisen takia.  
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Kuva 12. Kalvojen 1.-6. transmittanssimittaukset UV-Vis-spektrometrillä. 

Kalvojen mittauksista saatuja tuloksia tukevat liuosnäytteistä saadut absorptio- ja 

transmittanssimittaustulokset. Alla olevasta liuosnäytteiden kuvaajasta (Kuva 13.) 

nähdään, että transmittanssin kohdalla tapahtui samanlainen jyrkkä lasku UVA-säteilyn 

alueella. UVB- ja UVC-säteilyn alueella läpäisy oli noin 0% kaikilla liuosnäytteillä, 

lukuunottamatta 0,1% liuoksen pientä nousua aallonpituudella 240 nm.  UV-säteilyn 

läpäisevyys referenssinä toimivasta RPODCC-liuoksesta on huomattavasti suurempaa 

verrattuna PABAC-liuoksiin, sillä aallonpituuksilla 200-350nm transmittanssi on 80-

95%.  

 

Kuva 13. Transmittanssimittaukset nanoselluloosaliuosnäytteistä. 
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Vastaavasti absorption kohdalla havaitaan (Kuva 14.) jyrkkä nousu UVA-säteilyn 

alueella, josta matalammille aallonpituuksille siirryttäessä 0,4% ja 0,5% PABAC-liuokset 

saavuttavat absorption maksimiarvon, noin 4%. Absorptiossa tapahtuu kuitenkin jyrkkä 

lasku, missä minimi on aallonpituuden arvolla 240nm, 0,1% PABAC-liuos absorboi 

tuossa kohtaa noin 1,25% säteilystä, 0,2% liuos noin 2,5% ja 0,3% liuos noin 3,25%. 

Aallonpituuksilla 190-215nm tapahtuu kuitenkin absorption nousu samalle tasolle kuin 

ennen laskua. RPODCC-liuoksella absorptio on vähäistä UV-säteilyn alueella, sillä vasta 

aallonpituudella 240nm kalvo absorboi pieniä määriä säteilyä. PABAC-liuokset 

absorboivat selkeästi tehokkaammin UV-säteilyä kaikilla UV-säteilyn aallonpituuksilla.   

 

Kuva 14. Absorptiomittaukset nanoselluloosaliuosnäytteistä. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kokeellisesta osiosta saadut tulokset ovat erittäin lupaavia, sillä valmistetut 

selluloosananokiteet vähensivät merkittävästi haitallisen UV-säteilyn läpäisyä ja myös 

kalvojen vetolujuudet paranivat. Saatujen tulosten perusteella työssä valmistettuja 

selluloosananokiteitä voitaisiin käyttää esimerkiksi pakkausmateriaalin lisäaineena, 

koska vetolujuusominaisuudet paranivat huomattavasti. Vetolujuusmittauksiin olisi ollut 

kuitenkin mielenkiintoista tehdä vielä yksi kalvo lisää, missä olisi ollut selkeästi 

enemmän selluloosananokiteitä (esim. 30% PVA:n massasta), koska venymä pieneni sitä 

mukaan kun kiteiden määrä lisääntyi. Tätä olisi vielä voinut tutkia, että tuleeko jossain 

kohtaa raja vastaan venymän suhteen.  

Merkittävämpi tekijä mittausten perusteella nimenomaan pakkausmateriaaleissa 

soveltamisessa on selluloosananokiteiden todella hyvät optiset ominaisuudet. UV-

absorboivia selluloosananokiteitä lisäämällä saatiin parannettua kalvomateriaalin 

absorptiota eikä haitallista säteilyä pääse kalvomateriaalin läpi varsinkaan suuremmilla 

selluloosananokidepitoisuuksilla. Tämä mahdollistaa erilaisten materiaalien 

säilyttämisen myös ulkotiloissa ilman että materiaali altistuisi UV-säteilyn aiheuttamille 

haitallisille vaikutuksille.  

PABA-selluloosananokiteitä kalvomateriaaliin lisäämällä saadaan parannettua optisia ja 

lujuusominaisuuksia, minkä ansiosta niitä voidaan käyttää mahdollisesti monissa 

muissakin sovelluksissa pakkausmateriaalien lisäksi. Tällaisia sovelluksia voisi olla 

esimerkiksi kasvihuoneissa tai aurinkolaseissa. Kalvojen transmittanssimittauksista ja 

liuosnäytemittauksista saatujen tulosten perusteella esimerkiksi kasveille haitallista 

UVB-säteilyn läpäisyä saatiin vähennettyä, joten valmistetun kalvon käyttäminen 

kasvihuoneissa voisi hyvinkin olla mahdollista. UVA- ja UVB-säteily on siinä mielessä 

haitallisinta, että otsonikerros päästää valtaosan kyseisistä säteilyn tasosta läpi, joten 

kokeellisen osion tulokset ovat siinäkin mielessä lupaavat, että selluloosananokiteiden 

avulla saatiin merkittävästi vähennettyä näiden UV-säteilytasojen läpäisyä.  
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6 YHTEENVETO 

Nanokomposiittien ja nanokiteiden vahvistavia vaikutuksia kalvorakenteissa on tutkittu 

lähes 20 vuoden ajan ja tutkimusten määrä on kasvanut merkittävästi viimeisen 

vuosikymmenen ajan. Nykyiset vaatimukset erilaisten sovellusten ympäristön 

huomioimisessa ovat kasvaneet, mistä johtuen erityisesti selluloosapohjaisten 

komposiittien ja selluloosananokiteiden käyttöä muun muassa pakkausmateriaalien 

lisäaineena on tutkittu. Näillä niin sanotuilla vihreän teollisuuden aloilla selluloosalla on 

suuri potentiaali korvata pakkausmateriaalien sisältämiä metallipartikkeleita, jotka ovat 

kokoonsa nähden raskaampia ja jossain määrin jopa haitallisia.  

Tässä työssä valmistettiin UV-absorboivia selluloosananokiteitä 

natriumperjodaattihapetuksen ja iminoinnin avulla. Kyseisellä menetelmällä 

valmistettuja kiteitä käytettiin kalvomateriaalin (polyvinyylialkoholi) lisäaineena ja 

tarkoituksena oli parantaa selluloosananokiteiden avulla etenkin ominaisuuksia, jotka 

heikentävät UV-säteilyn läpäisyä kalvosta. Lisäksi tutkittiin miten 

selluloosananokiteiden lisääminen vaikuttaa kalvomateriaalin lujuusominaisuuksiin.  

Valmistetuista kalvoista saatiin mitattua vetolujuudet ja läpinäkyvyydet ja mittauksista 

saadut tulokset olivat aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna lupaavat ja tuloksia voidaan 

pitää luotettavana. Työssä valmistettujen selluloosananokiteiden avulla saatiin 

parannettua kalvomateriaalin vetolujuutta ja vähennettyä UV-säteilyn läpäisyä. Kun 

selluloosananokiteitä lisättiin vain pieniä määriä (0,5-1,5%), vetolujuuksissa ei 

tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta suuremmalla selluloosananokiteiden määrällä 

vetolujuudet paranivat selkeästi vertailukohteena toimineeseen, kiteitä sisältämättömään 

kalvoon verrattuna. Vastaavasti UV-säteilyn läpäisyä mitattaessa saadut tulokset 

osoittavat, että jo pienillä selluloosananokiteiden määrällä saatiin säteilyn läpäisyä 

vähennettyä. Kun polyvinyylialkoholiin lisättiin selluloosananokiteitä 10% PVA:n 

massasta, kalvo esti jo todella tehokkaasti UV-säteiden läpäisyn kalvosta.  

Työstä saadut tulokset vahvistavat sen, että selluloosananokiteiden avulla pystytään 

parantamaan työssä käytetyn kalvomateriaalien lujuutta sekä vähentämään haitallisen 
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UV-säteilyn läpäisyä, mikä luo monia mahdollisuuksia soveltaa kalvomateriaalia 

erilaisiin käyttökohteisiin.  
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