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Tiivistelmä 

 

Peräkkäinen perjodaatti-kloriittihapetus on osoittautunut toimivaksi esikäsittelymenetelmäksi valmistettaessa 

selluloosananofibrillejä. Menetelmässä valkaistu selluloosamassa hapetetaan ensin natriumperjodaatilla dialdehydi-

selluloosaksi ja sen jälkeen natriumkloriitilla dikarboksyyliselluloosaksi. Kloriittihapetusvaihe vaatii menetelmän 

mukaisesti pitkän 48 tunnin reaktioajan ja huomattavan ylimäärän kloriittia suhteessa selluloosan aldehydimäärään. 

Tässä työssä tutkitaan, miten natriumkloriitin määrän vähentäminen ja reaktioajan lyhentäminen vaikuttavat 

karboksyyliryhmien määrään dikarboksyyliselluloosassa. 

 

Teoriaosiossa käsitellään selluloosan rakennetta, ominaisuuksia ja siitä muodostuvia suurempia rakenteita, fibrillejä. 

Lisäksi perehdytään selluloosan kemiallisiin reaktioihin. Työn kokeellisessa osiossa tutkitaan kloriittihapetusta 

kahdella koesarjalla, joista ensimmäisessä tarkastellaan natriumkloriitin ylimäärän vaikutusta karboksyyliryhmien ja 

jäännösaldehydin määrään 60 minuutin reaktioajalla. Toisessa koesarjassa varmistetaan ensin propionaldehydin 

toimivuus reaktion pysäyttäjänä ja tuotetaan näytesarja, jossa käytetään 2,5-kertaista natriumkloriitin ylimäärää ja 

lyhennetään reaktioaikaa 60 minuutista 15 sekuntiin. 

 

Tuloksista nähdään näytteiden karboksyyliryhmien määrän pienenevän selkeästi, kun kloriitin ylimäärää reaktiossa 

vähennetään. Samalla jäännösaldehydin määrä lisääntyy teorian mukaisesti, molempien summan pysyessä lähes 

vakiona. Kloriittihapetus osoittautuu huomattavasti oletettua nopeammaksi reaktioksi, sillä jo neljässä minuutissa 

karboksyyliryhmien määrä saavuttaa yli 70 % tason verrattuna dialdehydiselluloosan kokonaisaldehydimäärään. 

Huomionarvoinen piirre reaktiossa on karboksyyliryhmäpitoisuuden vakiintuminen lähes samalla tasolle ainakin 60 

minuuttiin asti. Dikarboksyyliselluloosan karboksyyliryhmien määrään on mahdollisesti helpointa vaikuttaa 

natriumkloriitin ylimäärän avulla, käyttäen samalla kohtuullisen pitkiä reaktioaikoja. 
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1 JOHDANTO 

Selluloosa tarjoaa lukemattoman määrän sovellusmahdollisuuksia uusiutuvana ja 

periaatteessa ehtymättömänä luonnonvarana. Vaikka selluloosaa on tutkittu jo kauan, 

silti sen kaikkia ominaisuuksia ja teknillisiä mahdollisuuksia ei ole vielä kartoitettu. 

Nykyisin tutkimusta ajaa eteenpäin kiinnostus nanomittakaavan selluloosan 

hyödyntämiseen sen ainutlaatuisten ominaisuuksien lisäksi trendi kestävään kehitykseen 

sekä pyrkimys korvata öljypohjaiset materiaalit biomateriaaleilla. 

Selluloosananofibrillien mekaaninen valmistus on hyvin energiaintensiivistä. 

Energiankulutusta vähentämään on kehitetty lukuisia selluloosan esikäsittely-

menetelmiä, joilla on saatu lupaavia tuloksia aikaiseksi. Haittapuolena useat käytetyistä 

prosesseista ja kemikaaleista ovat arvokkaita, ympäristölle vaarallisia tai vaativat pitkän 

reaktioajan, mikä heikentää menetelmien taloudellista potentiaalia. 

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan miten hyväksi havaittua peräkkäistä perjodaatti-

kloriittihapetus esikäsittelymenetelmää (Liimatainen et al. 2012) voidaan optimoida 

natriumkloriitin kulutuksen ja reaktioajan suhteen. Lisäksi teoriaosiossa syvennytään 

selluloosan rakenteisiin ja kemiallisiin reaktioihin, jotka vaikuttavat kyseiseen 

menetelmään. 
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2 SELLULOOSA 

Selluloosa (C6H10O5)n on maailman yleisin ja tärkein biopolymeeri, jota kasvit ja levät 

tuottavat vuosittain 1011-1012 tonnia fotosynteesillä. Kasvien soluissa selluloosa on 

pääasiallisesti kuidun primääri- ja sekundääriseinämien rakennusainetta. (Sirviö 2011, s. 

21) Selluloosan kemian ja rakenteen ymmärtäminen on suhteellisen uutta tietoa, 

vaikkakin sen teknisellä hyödyntämisellä on takanaan pitkä historia. Nykyisin 

selluloosan kemiallinen rakenne on selvitetty yksityiskohtaisesti, mutta sen 

polymeeriominaisuuksissa ja supramolekyylisessä tilassa on edelleen tutkimista. 

(Fardim 2011, s. 49) 

2.1 Selluloosan kemiallinen rakenne 

Selluloosa on rakenteeltaan lineaarinen ketjupolymeeri, joka rakentuu toistuvista β-D-

glukopyranoosiyksiköistä (kuva 1). Peräkkäisistä glukoosiyksiköistä joka toinen on 

kiertynyt 180° molekyyliakselin ympäri ja liittynyt seuraavaan yksikköön (1→4)-

glykosidisella sidoksella. Glukoosiyksikön hiilet on nimetty yhdestä kuuteen, jotka ovat 

merkitty kuvaan 1b (C1, C2,..). Selluloosamolekyylin toistuvaa osaa kutsutaan 

anhydroglukoosiyksiköksi (AGU), jonka muodostuminen tapahtuu H2O-ryhmän 

poistuessa D-glukopyranoosiyksiköiden välisen sidoksen syntyessä. Yhdessä AGU-

yksikössä on kiinnittyneenä kolme reaktiivista hydroksyyliryhmää (OH) C2-, C3- ja C6 -

hiilissä. Kuvassa 1b näkyy myös selluloosamolekyylin päissä olevat ei-pelkistävä ja 

pelkistävä pääteryhmä. (Fardim 2011, s. 50, Sirviö 2011, s. 21) 

 

Kuva 1. Selluloosan rakenne. a) Yksittäinen β-D-glukopyranoosiyksikkö.           

b) Selluloosamolekyyli, jossa vasemmalla ei-pelkistävä pääteryhmä, keskellä toistuva 

AGU-ryhmä ja oikealla pelkistävä pääteryhmä (mukaillen Sirviö 2011). 

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Vety
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Selluloosan polymeraatioaste (DP) eli AGU-yksiköiden määrä polymeeriketjussa 

vaihtelee paljon riippuen kasvilajista. Tyypillisesti natiivin puupohjaisen selluloosan DP 

on luokkaa 10 000, kun taas puuvillan on noin 15 000. DP-arvoja vastaavat 

molekyylimassat ovat 1,6 ja 2,4 miljoonaa Da ja molekyylien pituudet 5,2 ja 7,7 μm. 

Teknisen prosessin jälkeen, kuten kemiallisen sellun valmistuksen, DP voi olla luokkaa 

500-2000. (Fardim 2011, s. 50) 

2.2 Selluloosafibrillien rakenne 

Selluloosamolekyylillä on vahva taipumus muodostaa molekyylin sisäisiä ja 

molekyylien välisiä vetysidoksia, jolloin muodostuu kuvan 2 mukaisesti yhä suurempia 

molekyylirakenteita. (Fardim 2011, s. 50) Pienimpiä muodostuneita selluloosasäikeitä 

kutsutaan alkeisfibrilleiksi (leveys 3,5 nm) ja niistä muodostuneita 5-30 nm leveitä 

kimppuja mikrofibrilleiksi, jotka ovat sellukuidun perusrakenneyksiköitä. (Area & Popa 

2014, s. 33-34) Kukin mikrofibrilli koostuu noin parista sadasta selluloosamolekyylistä. 

Tunnusomaista mikrofibrillien selluloosalle on vaihteleva järjestyneisyys, muodostaen 

vuoronperään kiteisiä eli korkeasti järjestäytyneitä alueita ja amorfisia eli vähemmän 

järjestäytyneitä alueita fibrillien pituus- ja poikkisuunnassa. (Kyrklund 1967, s. 2-3) 

 

Kuva 2. Selluloosafibrillit (mukaillen Tingaut 2013). 

 

Mikrofibrilleistä muodostuu edelleen suurempia fibrilleitä ja lamelleita, joista 

rakentuvat yhdessä hemiselluloosan ja ligniinin kanssa kuituseinämät. (Area & Popa 

2014, s. 33-34) Kuituseinämän selluloosan kiteisyysaste on korkea (60 % - 75 %), 

minkä vuoksi selluloosa on kemiallisesti suhteellisen inerttiä ja liukoista vain 

muutamaan liuottimeen. (Fardim 2011, s. 50) 
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2.3 Kuidun rakenne 

Puusolut eli puukuidut muodostuvat normaalisti viidestä lumenia ympäröivästä 

kerroksesta (Kuva 3). Nämä kerrokset ovat: välilamelli (M), primääriseinämä (P) ja 

sekundääriseinämän kolme kerrosta: sekundääriseinämän ulkokerros eli siirtymälamelli 

(S1), sekundääriseinämän keskikerros eli varsinainen sekundääriseinämä (S2) sekä 

sekundääriseinämän sisäkerros eli tertiääriseinämä (S3). Eri kerrosten ominaisuudet 

riippuvat niiden kemiallisesta koostumuksesta eli pääkomponenttien selluloosan, 

hemiselluloosan ja ligniinin suhteesta sekä mikrofibrillien kerrokseen muodostamasta 

rakenteesta. (Kyrklund 1967, s. 3-4) 

 

Kuva 3. Kuidun kerrokset (Isotalo 1996). 

 

Välilamelli koostuu pääasiallisesti ligniinistä ja on enemmänkin vierekkäisten kuitujen 

välinen kerros kuin varsinainen soluseinämän osa. Primääriseinämä muodostuu harvasta 

mikrofibrilliverkostosta, joka on amorfisen ligniinistä ja hemiselluloosasta koostuvan 

aineksen sisässä. Sekundääriseinämä koostuu suurelta osin mikrofibrilleistä. Seinämän 

eri kerroksissa mikrofibrillit ovat asettautuneet spiraalimaiseen muotoon, spiraalin 

jyrkkyyden ja suunnan muuttuessa kerrosten välillä. Siirtymälamellissa mikrofibrillit 

muodostavat verkkomaisen rakenteen, jossa on molemmin päin kiertyviä spiraaleita 

noin 50-70° kulmassa kuidun pituusakseliin nähden. Keskikerros on määrällisesti 

kuidun tärkein osa ja sen paksuudella on suuri merkitys kuidun jäykkyydelle. Siinä 

mikrofibrillit muodostavat jyrkän spiraalin jonka kulma on 5-30° ja kerroksen paksuus 

vaihtelee 0,5-4 µ kasvukaudesta riippuen. Tertiääriseinämässä mikrofibrillit ovat 60-90° 

kulmassa muodostaen vastakkaissuuntaisen spiraalin keskikerrokseen nähden. 

(Kyrklund 1967, s.3-5) 
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2.4 Selluloosan kemialliset reaktiot 

Sihtolan (1967, s.12-17) mukaan selluloosan kemialliset reaktiot voidaan jakaa kahteen 

pääryhmään. Toiseen ryhmään kuuluvat reaktiot, joissa selluloosamolekyyli katkeilee ja 

jakautuu pienemmiksi yksiköiksi. Tavallisimmin molekyylin pilkkoutuminen tapahtuu 

(1→4)-glykosidisen sidoksen purkautuessa. Tälläinen reaktio on esimerkiksi selluloosan 

happohydrolyysi valmistettaessa selluloosananokiteitä. Siinä mikrofibrillit katkeavat 

voimakkaan hapon vaikutuksesta poikittaisessa suunnassa amorfisen alueen kohdalta 

(Kangas 2014). Muita selluloosan pilkkoutumistatapoja on mm. hapettimien, valon, 

lämmön, mekaanisen käsittelyn ja entsyymien aikaan saamat depolymeroitumiset. 

Toisessa selluloosan kemiallisten reaktioiden pääryhmässä reaktiot tapahtuvat 

glukoosirenkaassa, pääasiassa hydroksyyliryhmissä. Tekniseltä kannalta tärkeimpiä ovat 

hapettumisreaktiot ja selluloosan ominaisuuksien muuttuminen hapetuksen vaikutuk-

sesta. Selluloosan molekyyliketjun yksiköissä voi tapahtua monenlaisia hapettumis-

reaktioita, joiden tuotteena saadaan sekä karbonyyli- että karboksyyliryhmiä sisältävää 

selluloosaa. Lisäksi reaktioiden yhteydessä tapahtuu molekyyliketjujen katkeilua, joka 

on hapettumisreaktion primääri seuraus tai johtuu reaktion tuotteena syntyneen 

ryhmityksen epästabiilisuudesta vallitsevissa olosuhteissa. Perinteisesti näitä ilmiöitä on 

hyödynnetty sellun keiton jälkeen tapahtuvassa ligniinin poistossa ja massan vaaleuden 

parantamisessa, mitkä tapahtuvat ensisijaisesti hapettamalla massaa erilaisilla kloorin 

yhdisteillä ja peroksideilla. (Sihtola 1967, s.18)  

Nykyisin tutkimuksen huomio on siirtynyt enemmän nanomittakaavan selluloosaan, 

joka  sellukuidusta suoraan mekaanisesti valmistettuna vaatii suuria energiamääriä. 

Energiankulutuksen vähentämiseen on kehitetty kemiallisia ja entsymaattisia esikäsitte-

lyitä, joilla on pystytty vaikuttamaan kustannusten lisäksi myös tuotettujen selluloosa-

nanofibrillien kokoon ja kemiallisiin ominaisuuksiin. (Kangas 2014, s.6-7) 

Tutkimuksessaan Liimatainen et al. (2012) osoittavat reitin valkaistusta koivusellu-

loosasta peräkkäisen perjodaatti-kloriittihapetuksen kautta toimivan tehokkaasti 

valmistettaessa selluloosananofibrillejä. 
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2.4.1 Dialdehydiselluloosa 

Sirviön (2011, s.23) mukaan dialdehydiselluloosa (DAC) on selluloosajohdannainen, 

joka on tuotettu hapettamalla selluloosaa perjodihapolla tai perjodaatti-ionilla. Kuvan 4 

mukaisessa natriumperjodaattihapetuksessa selluloosan hydroksyyliryhmät glukoosi-

renkaan 2- ja 3-hiilissä hapettuvat aldehydiryhmiksi jolloin samalla hiiliatomien välinen 

sidos katkeaa ja muodostuu 2,3-dialdehydiselluloosaa. DAC ei käytännössä esiinny 

kokonaan kuvan 4 mukaisessa vapaa aldehydi–muodossa, vaan aldehydiryhmät voivat 

muodostaa myös molekyylin sisäisiä tai ulkoisia hemiasetaalirakenteita sekä veden 

kanssa hemialdoli- tai hydratoituneita aldehydirakenteita. Nämä eri rakenteet 

vaikuttavat DAC:n ominaisuuksiin esimerkiksi liukoisuuteen ja reaktiivisuuteen. 

Maekawa & Koshijima (1984) mainitsevat tutkimuksessaan perjodaattihapetukselle 

olevan tunnusomaista sen kyvyn katkaista hiili-hiili –sidos ilman samanaikaisesti 

esiintyviä merkittäviä sivureaktioita. Sihtola (1967, s.19) kertoo dialdehydiselluloosan 

depolymeroituvan herkästi alkalien vaikutuksesta, mutta sen olevan happamassa 

systeemissä stabiilia. Lisäksi perjodihappohapetukselle on ominaista molekyyliketjujen 

vähäinen katkeilu, kuten on myös dialdehydiselluloosan edelleen pelkistämiselle ja 

hapettamiselle.  

 

Kuva 4. Selluloosan hapettuminen 2,3-dialdehydiselluloosaksi (mukaillen Liimatainen 

et al. 2012). 

 

2.4.2 Dikarboksyyliselluloosa 

Perusrakenteinen dialdehydiselluloosa sisältää kaksi hyvin reaktiivista vapaata 

aldehydiryhmää jokaista toistuvaa yksikköä kohden, mikä mahdollistaa vaivattoman 

keinon anionisten ryhmien lisäämiseksi. Hapettamalla dialdehydiselluloosaa natrium-

kloriitilla reagoivat aldehydiryhmät karboksyyliryhmiksi (Kuva 5), muodostaen 

kemiallisesti vakaata dikarboksyyliselluloosaa (DCC). (Kim & Kuga 2001)  
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Karboksyyliryhmien lisäämisen selluloosaan on useissa tutkimuksissa todettu edistävän 

selluloosan fibrilloitumista yksittäisiksi selluloosananofibrilleiksi sekä vähentävän 

fibrillaation mekaanisen energian tarvetta. Tämä johtunee vetysidosten löyhtymisestä ja 

varausten repulsiosta fibrillien välillä. (Liimatainen et al. 2012) 

 

Kuva 5. Dialdehydiselluloosan hapetus dikarboksyyliselluloosaksi (mukaillen 

Liimatainen et al. 2012). 
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3 KOKEELLINEN OSUUS 

Työn kokeellinen osuus suoritettiin kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksikössä. 

Työn tarkoituksena oli selvittää kahdella koesarjalla, miten natriumkloriittihapetuksen 

reaktioaikaa ja natriumkloriitin määrää muuttamalla pystytään vaikuttamaan selluloosa-

massan karboksyyliryhmä- ja jäännösaldehydipitoisuuksiin. Kokeissa koivusellumassa 

käsiteltiin natriumperjodaattihapetuksella dialdehydimuotoon (DAC) ja siitä natrium-

kloriittihapetuksella dikarboksyylimuotoon (DCC). DCC-näytteet titrattiin konduktio-

metrisesti karboksyyliryhmien määrän selvittämiseksi ja näytteiden jäännösaldehydi-

pitoisuus määritettiin oksimireaktion avulla. 

3.1 Koesarjat 

Työn ensimmäisessä koesarjassa tutkittiin natriumkloriitti/aldehydi -suhteen vaikutusta 

näytteen karboksyyliryhmien määrään. Koesarjassa valmistettiin 5 näytettä, joissa 

natriumkloriittireaktion kesto oli 60 minuuttia ja natriumkloriitin määrää verrattuna 

DAC-massan aldehydimäärään muutettiin 0,5-, 1-, 2,5-, 3,5- ja 5-kertaiseksi. Näytteiden 

koeparametrit löytyvät taulukosta 1. Lisäksi näytteistä määritettiin jäännösaldehydihydi-

pitoisuus oksimireaktiolla. 

Taulukko 1. Ensimmäisen koesarjan näytteiden koeparametrit. 

Näyte Natriumkloriitin ylimäärä Reaktioaika (min) 

1 0,5 60 

2 1 60 

3 2,5 60 

4 3,5 60 

5 5 60 

 

Toisessa koesarjassa tutkimuksen kohteena oli natriumkloriittireaktion nopeus. Siinä 

käytettiin 2,5-kertaista natriumkloriitin määrää verrattuna DAC-massan aldehydi-

pitoisuuteen. Lyhyiden reaktioaikojen takia reaktioiden pysäyttämiseen käytettiin 

propionaldehydiä lisäämällä sitä 1 ml näytteeseen valitulla ajanhetkellä. Ensimmäisissä 

kokeissa varmistettiin propionaldehydin toimivuus. Näytteeseen 6 lisättiin 60 minuutin 

kohdalla propionaldehydi ja tulosta verrattiin ensimmäisen koesarjan näytteeseen 3, 

jossa oli käytetty vastaavia koeparametrejä. Samaan tarkoitukseen valmistettiin lisäksi 
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näyte 7, jossa propionaldehydi lisättiin 2 minuutin kohdalla ja näytteen annettiin olla 

sekoituksessa 60 minuuttia ja näyte 8, jossa pesu aloitettiin 2 minuutin kohdalla ilman 

propionaldehydin lisäystä. Natriumkloriittireaktion nopeus selvitettiin koesarjalla, jossa 

reaktioaikoina käytettiin 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 8 ja 60 minuuttia. Näytteiden koeparametrit 

on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Toisen koesarjan näytteiden koeparametrit. Kohdassa Propionaldehydin 

käyttö X merkitsee, että reaktion pysäyttämiseen on käytetty propionaldehydiä. 

Näyte Natriumkloriitin ylimäärä Reaktioaika (min) Propionaldehydin käyttö 

6 2,5 60 X 

7 2,5 2 X 

8 2,5 2 - 

9 2,5 1 X 

10 2,5 0,5 X 

11 2,5 0,25 X 

12 2,5 4 X 

13 2,5 8 X 

 

3.2 Näytteiden valmistus 

Kaikki näytemassat valmistettiin kuivatusta koivuselluloosa-arkista, jonka perus-

ominaisuudet (kemiallinen koostumus, kuituominaisuudet, varaus, viskositeetti ja 

kiteisyys) oli valmiiksi analysoitu (Sirviö et al. 2011). Kaikki näytteiden valmistuksessa 

käytetty vesi oli ionivaihdettua. 

3.2.1 Massan märkähajotus 

Kunkin käytetyn koivuselluloosa-arkin kuiva-ainepitoisuus määritettiiin Sartorius MA 

100 pika-analysaattorilla. Tämän jälkeen arkista revittiin 30 g (Abs.) pieniä siivuja, 

dekantterilasiin ja lisättiin 1 litra vettä. Massan annettiin vettyä jääkaapissa yön yli. 

Vettynyt massa märkähajotettiin ISO 5263-1:2004 standardin mukaisesti. Massan 

joukkoon lisättiin vettä siten, että kokonaispainoksi saatiin 2000 g, sakeuden ollessa 

tällöin 1,5 %. Laimennettu massa hajotettiin laboratorion markähajottimella (30 000 

kierrosta). Hajotettu massa suodatettiin Büchner-suppilolla ja siitä määritettiin kuiva-

ainepitoisuus pika-analysaattorilla. 
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3.2.2 Natriumperjodaattihapetus 

Natriumperjodaattihapetuksella valmistettiin märkähajotetusta selluloosasta dialdehydi-

selluloosaa (DAC). 18 g (Abs.) selluloosaa sekoitettiin dekantterilasissa veteen niin, että 

kokonaismassaksi tuli 1800 g ja sakeudeksi 1 %. Dekantterilasi asetettiin vetokaapissa 

olevaan 55 °C vesihauteeseen ja sekoitettiin lapasekoittimella, jotta massa lämpeni ja 

hajosi tasaisesti. Massan saavutettua tavoitelämpötilansa, lisättiin siihen 14,76 g 

natriumperjodaattia (NaIO4). Dekantterilasi suojattiin alumiinifoliolla, jotta natrium-

perjodaatti ei hajoaisi valon vaikutuksesta, ja annettiin reagoida 3 tuntia samalla 

sekoittaen.  

Valmis DAC-massa suodatettiin Büchner-suppilolla suodatinpaperille ja pestiin 

kaatamalla 1,5 l vettä lävitse. Massa kaavittiin suodatinpaperilta, punnittiin, määritettiin 

kuiva-ainepitoisuus ja laskettiin saanto. DAC-massoja valmistettiin useita eriä, jotta 

massaa olisi riittävästi kaikkiin natriumkloriittireaktioihin. Erät yhdistettiin lopuksi 

sekoittamalla ne veteen, suodattamalla uudelleen ja mittaamalla kuiva-ainepitoisuus. 

3.2.3 Natriumkloriittihapetus 

Natriumkloriittireaktiolla valmistettiin dikarboksyyliselluloosaa (DCC) aiemmin 

valmistetusta DAC-massasta. Reaktiota varten punnittiin 2 g (Abs.) DAC-massaa 

dekantterilasiin ja lisättiin vettä 44,4 ml. Näyte hajotettiin IKA T25 Digital Ultra-

Turraxilla, joka oli säädetty pyörimään 11 000 rpm nopeutta. 

Natriumkloriittiliuoksen valmistuksessa koesuunnitelman mukainen määrä kide-

muotoista ja puhtaudeltaan 80 % natriumkloriittia (NaClO2) punnittiin dekantterilasiin 

ja sekoitettiin 17,8 ml vettä magneettisekoittajalla vetokaapissa. Liuokseen lisättiin 

pipetillä 26,7 millilitraa 20 % etikkahappoa (CH3COOH) koko ajan sekoittaen. 

Hajotettu DAC-massa siirrettiin vetokaapissa olevaan magneettisekoittajaan, jossa 

näytteeseen lisättiin natriumkloriittiliuos ja annettiin reagoida koesuunnitelman 

mukainen aika. Lyhyimmissä reaktioissa lisättiin 1 ml propionaldehydiä (CH3CH2CHO) 

reaktion pysäyttämiseksi oikeaan aikaan. Tällöin seoksen annettiin sekoittua vielä 2 

minuuttia.  
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Valmis näyte tyhjennettiin alipainepesuriin, jossa se suodatettiin suodatinpaperille. 

Ensimmäisenä näytteestä poistettiin kemikaalit, jonka jälkeen näytettä pestiin 2 litralla 

vettä. Näyte irrotettiin suodatinpaperilta ja sekoitettiin 1,5 litraan vettä, joka kaadettiin 

takaisin pesuriin. Näytettä pestiin vedellä niin kauan, että suodoksen johtokyky oli alle 

20 µScm-1, jolloin näytteen voitiin todeta olevan riittävän puhdas. Näyte kaavittiin 

dekantterilasiin, määritettiin kuiva-ainepitoisuus pika-analysaattorilla ja laskettiin 

reaktion saanto. 

3.2.4 Konduktiometrinen titraus 

Natriumkloriittihapetuksessa muodostuneiden karboksyyliryhmien määrä selvitettiin 

konduktiometrisellä titrauksella, joka tehtiin kahdesti jokaiselle DCC-näytteelle. 

Titrausta varten valmistettiin massaseos, johon sekoitettiin 0,5 g (Abs.) näytettä, 10 ml 

0,01 M suolaliuosta (NaCl) ja 100 g vettä. Seos asetettiin magneettisekoittajaan ja siihen 

lisättiin 0,1 M suolahappoa (HCl), kunnes saavutettiin pH 3.  

Seos siirrettiin Schott Titronic Universal –automaattititraattoriin, jossa siihen asetettiin 

johtokykymittari seoksen johtokyvyn muutoksen seuraamista varten. Titraattori 

asetettiin lisämään seokseen 0,3 millilitraa 0,1 M tai 0,05 M natriumhydroksidiliuosta 

(NaOH) 60 sekunnin välein. Vähemmän reagoineita näytteitä titrattaessa kävi ilmi, että 

seoksen johtokyky ei ehtinyt liian väkevällä NaOH-liuoksella tasoittumaan 60 sekunnin 

aikana, vaan vaati jopa 3-5 minuutin pituisen tasoittumisajan. Lisäksi mittauspisteiden 

määrä jäi vähäiseksi näytteen reagoidessa nopeasti. NaOH-liuoksen väkevyys valittiin 

seoksen oletetun hapetusasteen mukaan, vähemmän happoryhmiä sisältävälle näytteelle 

laimeampi liuos, jolloin titrauksesta saatiin tarpeeksi monta mittauspistettä tarkkaa 

määritystä varten. Kukin mittauspiste kirjattiin ylös ja titrausta jatkettiin kunnes 

johtokyky oli noussut selvästi noin kymmenen mittauspisteen ajan. 



15 

 

3.2.5 Titrauskäyrien piirtäminen ja mittauspisteiden muokkaus 

 

Kuva 6. Esimerkki titrauskäyrästä. 

 

Konduktiometrisestä titrauksesta saadut mittauspisteet siirrettiin taulukkolaskenta-

ohjelmaan, jolla pisteistä piirrettiin kuvan 6 mukainen titrauskäyrä. Käyrän nousevalle 

ja laskevalle osalle interpoloitiin suorat ja väliin jäävältä keskiosalta laskettiin 

keskiarvo, jonka jälkeen laskettiin kaavalla 1 näytteen karboksyyliryhmien määrä. 

Tulokseksi otettiin molempien titrauksien keskiarvo. 

𝑁 =  
𝑉1− 𝑉0

𝑚
 ×  𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻,                                                                              (1)   (1) 

missä N on karboksyyliryhmien määrä [mmol/g], 

 V0 = |
(𝑏0−𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑜𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜)

𝑘0
|, V1 = |

(𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑜𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜−𝑏1)

𝑘1
|, 

 b0 ja b1 = trendiviivan vakio, 

 k0 ja k1 = trendiviivan kulmakerroin, 

 CNaOH on käytetyn NaOH tarkka konsentraatio [mol/l], 

 m on näytteen Abs. massa [g]. 
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Osassa näytteiden mittauspisteistä ilmeni titrauksen aikana epäjatkuvuuskohtia, joissa 

liuoksen johtokyvyn taso hyppäsi tai putosi huomattavasti verrattuna viereisiin 

pisteisiin. Kuvassa 7 on esimerkkinä näytteiden 7 ja 8 titrauskäyrät alkuperäisinä ja 

muokattuina. Alkuperäisistä käyristä näkee, että johtokyvyn tullessa alueelle 330-360 

µS/cm tapahtuu 50-100 yksikön kokoinen äkillinen muutos mittauspisteiden välillä. 

Tämä aiheuttaa epätarkkuutta laskevan ja nousevan osan suorien interpoloinnissa sekä 

keskiosan keskiarvon laskemisessa. Epätarkkuuden takia karboksyyliryhmien määrä 

muuttuu tuntuvasti:  

 näyte 7 N = 0,84, kun taas näyte 7 muokattu N = 0,932 ja 

 näyte 8 N = 0,89, kun taas näyte 8 muokattu N = 0,945. 

Todennäköisesti ilmiö johtuu johtokykymittarin toiminnasta kyseisellä mittausalueella, 

sillä kuvassa 7 olevien näytteiden 6 ja 4 käyrissä äkillistä muutosta ei tapahdu, alimpien 

mittauspisteiden ollessa 378 ja 368 µS/cm. Näistä syistä päädyttiin muokkaamaan 

titrauksen mittauspisteitä jälkikäteen, poistaen niistä suurimmat epäjatkuvuuskohdat. 

Titrauskäyrän muokkaamisessa yksittäisiä mittauspisteitä ei voida suoraan hylätä tai 

ohittaa sen vaikuttamatta titrauskäyrän muotoon ja sen osien suhteeseen toisiinsa, joiden 

perusteella karboksyyliryhmien määrän laskeminen tapahtuu. Muokkaaminen tapahtui 

laskemalla kaikki peräkkäisten mittauspisteiden erotukset alkaen ensimmäisestä 

mittauspisteestä. Näistä erottuivat selvästi epäjatkuvuuskohdat, joille laskettiin uudet 

arvot ottamalla keskiarvo viereisistä erotuksista. Uudet mittauspisteet saatiin 

vähentämällä uudet erotukset ensimmäisestä alkuperäisestä mittauspisteestä. Näin 

saatiin muodoltaan yhtenäinen titrauskäyrä, joka antoi luotettavamman tuloksen 

karboksyyliryhmien määrästä. Esimerkit muokatuista käyristä löytyvät kuvasta 7. 
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Kuva 7. Esimerkkejä titrauskäyristä. Käyrät A ja C ovat alkuperäisiä ja B ja D 

muokattuja johtokyvyn äkillisen muutoksen poistamiseksi. Käyrissä E  ja F muutosta ei 

tapahdu. 

 

3.2.6 Oksimireaktio 

Oksimireaktiolla selvitettiin näytteen jäännösaldehydipitoisuus. Reaktiossa aldehydi-

ryhmät reagoivat hydroksyyliamiini hydrokloridin kanssa samassa moolisuhteessa, 

jolloin aldehydipitoisuus voidaan laskea suoraan näytteen typpipitoisuudesta. (Sirviö et 

al. 2011) Kuvassa 8 on esitetty dialdehydiselluloosan ja hydroksyyliamiini hydro-

kloridin välinen reaktio. 
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Kuva 8. Dialdehydiselluloosan ja hydroksyyliamiini hydrokloridin välinen reaktio 

(Sirviö et al. 2011). 

 

Työohjeen mukaan valmistetun DAC-massan aldehydipitoisuuden tiedetään olevan noin 

1,68 mmol/g (Sirviö et al. 2011), jolloin karboksyyliryhmien ja jäännösaldehydi-

pitoisuuden summan tulisi olla samaa suuruusluokkaa. Oksimireaktiot valmistettiin 

koesarjasta, jossa muuttujana käytettiin natriumkloriitin ylimäärää reaktiossa. 

Oksimireaktiota varten valmistettiin puskuriliuos, johon sekoitettiin 2,9 g 100 % 

etikkahappoa (CH3COOH) ja 450 ml vettä. Liuoksen pH säädettiin 4,5:een 1 M NaOH-

liuoksella, jonka jälkeen kokonaistilavuus säädettiin 0,5 litraan vedellä. 

100 mg (Abs.) kutakin näytettä sekoitettiin 100 ml puskuriliuosta ja 1,39 g 

hydroksyyliamiini hydrokloridia (NH2OH·HCl). Näytteiden annettiin reagoida kaksi 

vuorokautta magneettisekoittajassa. Reaktioiden valmistuttua näytteet pestiin büchner-

suppilolla seuraavasti. Ensin lisättiin 100 ml 0,1 M suolahappoa ilman alipainetta. Kun 

suolahappo oli suodattunut läpi, pestiin näytteet 0,5 litralla vettä imu päällä. Näytteet 

kaavittiin purkkeihin ja vietiin kolmeksi vuorokaudeksi kylmäkuivuriin.  

Näytteiden typpipitoisuus määritettiin PerkinElmer CHNS/O 2400 Series II 

alkuaineanalysaattorilla.  
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3.3 Tulokset 

Ensimmäisen koesarjan ja oksimireaktion tulokset on esitetty taulukossa 3.  

Taulukko 3. Ensimmäisen koesarjan näytteiden karboksyyliryhmien ja jäännösalde-

hydin määrät sekä reaktioiden saannot. 

Näyte 

Natriumkloriitin 

ylimäärä 

Massan 

saanto (%) 

Karboksyyliryhmien 

määrä (mmol/g) 

Osuus kokonais-

aldehydistä (%) 

Jäännösaldehydi 

(mmol/g) 

1 0,5 76,5 0,302 18,0 1,235 

2 1 70,5 0,547 32,6   

3 2,5 76,7 1,163 69,2 0,681 

4 3,5 84,3 1,272 75,7 0,529 

5 5 78,1 1,391 82,8 0,295 

 

Toisen koesarjan tulokset on esitetty taulukoissa 4 ja 5. Taulukkoon 4 on koottu tulokset 

näytteistä, joilla selvitettiin propionaldehydin kykyä pysäyttää natriumkloriittireaktio. 

Kohta Propionaldehydin käyttö kertoo onko näytteen valmistuksessa käytetty propion-

aldehydiä reaktion pysäyttämiseen. Taulukkoon 5 on järjestetty varsinaiset toisen 

koesarjan tulokset reaktioajan suhteen nousevasti. Siihen valittiin vain näytteet joissa 

käytettiin propionaldehydiä. 

Taulukko 4. Propionaldehydikokeiden tulokset. 

Näyte Reaktioaika (min) Propionaldehydin käyttö Karboksyyliryhmien määrä (mmol/g) 

3 60 - 1,163 

6 60 X 1,194 

7 2 X 0,874 

8 2 - 0,945 

 

Taulukko 5. Toisen koesarjan näytteiden karboksyyliryhmien määrät ja reaktioiden 

saannot. Näytteet järjestetty reaktioajan suhteen nousevasti. 

Näyte 

Reaktioaika 

(min) 

Massan 

saanto (%) 

Karboksyyliryhmien määrä 

(mmol/g) 

Osuus kokonaisaldehydistä 

(%) 

11 0,25 80,4 0,351 20,9 

10 0,5 75,6 0,510 30,4 

9 1 75,2 0,713 42,4 

7 2 76,5 0,874 52,0 

12 4 69,7 1,221 72,7 

13 8 67,7 1,241 73,9 

6 60 75,7 1,194 71,1 
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4 TULOSTEN TARKASTELU 

Ensimmäisen koesarjan tuloksista nähdään, että reaktioiden massan saanto on 

kohtalainen, vaihteluväliltään 70,5-84,3 % noudattamatta selkeää trendiä (Taulukko 3). 

Käytettäessä pientä määrää DAC-massaa (2 g Abs.) näytehäviöt hajotus-, reaktio- ja 

pesuvaiheiden välillä aiheuttivat pääosan saannon vähenemisestä. 

 

Kuva 9. Natriumkloriitin ylimäärän vaikutus karboksyyliryhmien määrään 60 minuutin 

reaktioajalla. 

 

Karboksyyliryhmien määrän näytteissä huomataan kasvavan nopeasti natriumkloriitin 

määrän kasvaessa (Kuva 9). 60 minuutin reaktioajalla ja 2,5-kertaisella ylimäärällä 

saavutetaan noin 70 % hapettumisaste ja 5-kertaisella ylimäärällä hapettumisaste nousee 

83 %:in DAC-massan kokonaisaldehydimäärästä (1,68 mmol/g). 0,5-kertaisella 

määrällä hapettumisaste on 36 % teoreettisesta maksimista (0,84 mmol/g).  

Kuvassa 10 on esitetty ensimmäisen koesarjan näytteiden karboksyyliryhmien määrä ja 

jäännösaldehydin määrä suhteessa natriumkloriitin ylimäärään reaktioissa.  Jäännösalde-

hydimäärä laskee teorian mukaisesti karboksyyliryhmien määrän noustessa, molempien 

summan ollessa noin 1,68 mmol/g ± 10 %. 
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Kuva 10. Ensimmäisen koesarjan näytteiden karboksyyliryhmien ja jäännösaldehydin 

määrä 60 minuutin reaktioajalla. 

 

Taulukossa 4 on esitetty tulokset näytteistä, joilla selvitettiin propionaldehydin kykyä 

pysäyttää natriumkloriittireaktio. Näytteiden 3 ja 6 karboksyyliryhmien määrä eroaa 

toisistaan alle 3 % ja näytteiden 7 ja 8 noin 8 %. Näytteen 8 voidaan olettaa sisältävän 

hieman enemmän karboksyyliryhmiä, koska näytteen pesussa syntyy viivettä ennen 

kuin natriumkloriitti on kokonaan poistunut näytteestä. Tämä ilmiö ei ole häiritsevä 

pitemmillä reaktioajoilla, koska kuten kuvasta 11 nähdään natriumkloriittihapetus on 

suhteellisen nopea reaktio, jossa suurimmat muutokset tapahtuvat ensimmäisten 

minuuttien aikana. Propionaldehydin kyky pysäyttää reaktio halutulla ajanhetkellä 

osoittautui toimivaksi ja välttämättömäksi toisen koesarjan tekemisessä. 

 

Kuva 11. Reaktioajan vaikutus karboksyyliryhmien määrään 2,5-kertaisella natrium-

kloriitin ylimäärällä. 
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Toisen koesarjan reaktioiden massan saanto oli noin 75  % muutamaa poikkeusta 

lukuunottamatta (Taulukko5). Nämä vaihtelut selittänevät samat asiat kuin ensimmäisen 

koesarjan tapauksessa. 

Kuvassa 11 on karboksyyliryhmien määrän ja ajan suhteen piirretty kuvaaja. Kuten 

edellä on jo mainittu, reaktio osoittautui odotettua nopeammaksi, sen saavuttaessa jo 

neljässä minuutissa yli 1,2 mmol/g karboksyyliryhmäpitoisuuden, joka vastaa 73 % 

DAC-massan aldehydipitoisuudesta. Karboksyyliryhmien määrä pysyy kuitenkin lähes 

vakiona 60 minuuttiin asti. Liimatainen et al. (2012) käyttivät tutkimuksessaan 5-

kertaista natriumkloriitin ylimäärää ja 48 tunnin reaktioaikaa, jolloin kaikki aldehydi-

ryhmät reagoivat karboksyyliryhmiksi. Tämä viittaa siihen, että selvästi pitempää 

reaktioaikaa kuin 60 minuuttia tarvitaan kaikkien aldehydiryhmien hapettamiseen. Ilmiö 

voi johtua mikrofibrillien selluloosan järjestyneisyydestä tai DAC-massan aldehydi-

ryhmien erilaisista rakenteista.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Reaktion nopeus aiheuttaa haasteensa haluttaessa valmistaa tietyn karboksyyliryhmä- tai 

jäännösaldehydipitoisuuden omaavaa osittain hapettunutta DCC-massaa. Toisaalta 

kuten kuvasta 11 nähdään, pitoisuustaso vaikuttaa pysyvän melko stabiilina neljästä 

minuutista ainakin 60 minuuttiin asti, mikä mahdollisesti mahdollistaa pitoisuustason 

säätämisen natriumkloriitin ylimäärän avulla kohtuullisen pitkillä reaktioajoilla.  

DCC-massaan jäävän jäännösaldehydin reaktiivisuus jää epäselväksi, koska tulosten 

perusteella osa aldehydiryhmistä vaikuttaa reagoivan herkemmin kloriittihapetukseen 

kuin toiset. Tämä johtunee aldehydiryhmien erilaisista rakenteista tai selluloosan 

fibrillirakenteen järjestyneisyydestä. Jäännösaldehydin ominaisuudet vaikuttavat, kun 

dikarboksyyliselluloosan ominaisuuksia tai rakennetta halutaan edelleen muokata 

jäännösaldehydia hyödyntävällä reaktiolla. 
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6 YHTEENVETO 

Selluloosan esikäsittely kemiallisesti on eräs menetelmä vähentää mekaanisen energian 

kulutusta valmistettaessa selluloosananofibrillejä. Peräkkäinen perjodaatti-kloriitti-

hapetus on aiemmissa tutkimuksissa osoittautunut toimivaksi ja houkuttelevaksi 

esikäsittelymenetelmäksi. Menetelmässä valkaistu sellumassa hapetetaan ensin natrium-

perjodaatilla dialdehydiselluloosaksi, jonka jälkeen tapahtuu natriumkloriittihapetus. 

Tuotteena saadaan dikarboksyyliselluloosaa (DCC), josta pystytään vaivattomasti 

valmistamaan selluloosananofibrillejä.  

Työssä keskityttiin kloriittivaiheen optimointiin pienentämällä natriumkloriitin määrää 

viisinkertaisesta ylimäärästä ja lyhentämällä reaktioaikaa 48 tunnista. Kokeiden tulokset 

saatiin DCC-näytteiden karboksyyliryhmä- ja jäännösaldehydipitoisuuksina. Kahdesta 

valmistetusta koesarjasta (60 min reaktioaika, 0,5-5-kertainen ylimäärä ja 0,25-60 min 

reaktioaika, 2,5-kertainen ylimäärä) huomattiin reaktion olevan paljon oletettua 

nopeampi ja jäännösaldehydin määrän odotetusti seuraavan käänteisesti 

karboksyyliryhmien määrää. Kloriittihapetus saavuttaa 2,5-kertaisella ylimäärällä 

reilussa neljässä minuutissa vakaan tason, jolla se pysyy ainakin 60 minuuttiin asti. 

Karboksyyliryhmien ja jäännösaldehydin määrään pystytään mahdollisesti helpoiten 

vaikuttamaan natriumkloriitin ylimäärää säätämällä, käyttäen samalla kohtuullisen 

pitkää reaktioaikaa.  
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