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Tiivistelmä 

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia radikaalipolymerointia emulsiopolymeroinnilla sekä miten nanokiteisen 

selluloosan lisääminen vaikuttaa polymeerin rakenteeseen sekä partikkelikokoon. Työn kirjallisuusosuudessa 

perehdyttiin emulsiopolymerointiin, sen eri vaiheisiin sekä tarvittaviin kemikaaleihin. 

 

Työ jakautui kahteen koevaiheeseen. Ensimmäisessä osiossa tutkittiin, miten muodostuvan polymeerin rakenne ja 

partikkelikoko muuttuivat nanokiteisen selluloosan konsentraatiota lisäämällä emulsiossa. Toisessa vaiheessa 

vertailtiin eri initiaattoreilla tehtyjen polymeerilevyjen läpinäkyvyyttä ja kuinka emulsiopolymeerituotteen pH 

vaikuttaa levyjen optisiin ominaisuuksiin. 

 

Työn ensimmäisessä vaiheessa valmistettiin emulsiopolymeroinnilla viisi näytettä joista ensimmäinen toimi 

vertailueränä ilman nanokiteistä selluloosaa ja neljään seuraavaan näytteeseen lisättiin selluloosaa eri 

konsentraatiossa. Valmistetuille polymeereille tehtiin laserdiffraktioon perustuva partikkelikokoanalyysi sekä 

näytteitä tutkittiin optisella mikroskoopilla. Näytteiden happamuuden tarkastamiseksi tehtiin pH-mittaus pH-paperin 

avulla. 

 

Työn toisessa vaiheessa valmistettiin vielä kuudes näyte ilman nanoselluloosaa, jossa käytettiin erilaista initiaattoria 

kuin viidessä aikaisemmassa näytteessä. Lisäksi näistä referenssinäytteistä valmistettiin kuusi polymeerilevyä, joista 

kaksi sisälsi vain nanoselluloosatonta polymeeriä sekä lopuista neljästä levystä valmistettiin 

komposiittipolymeerilevyjä nanokiteisen selluloosaliuoksen kanssa.  

 

Tuloksista havaittiin, että pienillä nanokiteisen selluloosan pitoisuuksilla partikkelikoko kasvaa hitaasti. Mitä 

suuremmaksi nanokiteisen selluloosan konsentraatio polymeerissä kasvoi, sitä laajemmaksi partikkelikokojakauma 

kasvoi eli emulsiopolymerointituotteesta tuli epävakaa, joka havaittiin leveänä partikkelikokojakaumana. Lisäksi 

havaittiin, että polymeerirakenteet olivat hyvin heikkoja pienillä pitoisuuksilla ja alkoivat hajota mittauslaitteessa. 

Lopussa ehdotetaan sopivinta PMMA-emulsiota nanokomposiittien valmistusta varten. 

 

Nanokiteisen selluloosan vaikutuksen lisäksi polymeerin partikkelikokoon tässä työssä havaittiin, että initiaattorilla 

on merkittävä vaikutus komposiittilevyn optiseen ominaisuuteen, sillä ammoniumpersulfaatti-initiaattori muodostaa 

hapanta radikaalia ja näin tekee myös polymeeriliuoksesta happaman. Polymeeriliuokseen lisätty nanokiteinen 

selluloosa alkoi hajota emulsioon muodostuneen hapon vaikutuksesta, jonka vuoksi muodostetusta 

komposiittilevystä tuli hyvin tumma ja huonosti läpinäkyvä. Vetyperoksidin käytöllä initiaattorina saatiin 

komposiittilevyistä paljon kirkkaampia, sillä vetyperoksidin radikaaleista ei syntynyt hapanta tuotetta. 

Muita tietoja 

 

 



 

 

ABSTRACT 

FOR THESIS University of Oulu Faculty of Technology 
Degree Programme (Bachelor's Thesis, Master’s Thesis) Major Subject (Licentiate Thesis) 

Process Engineering  

Author Thesis Supervisor 

Tervo, Ville Juhani Sethi J, Doctoral student; Salmela-Karhu M, 

Postdoctoral researcher 

Title of Thesis 

PMMA-CNC hybrid latex particles prepared with emulsion polymerization and their nanocomposites 

PPMA-CNC hybrid latex particles prepared with emulsion polymerization and their nanocomposites 
Major Subject Type of Thesis Submission Date Number of Pages 

 Bachelor’s Thesis February 2017 24 s 

Abstract 

The main purpose of this thesis was to research free-radical polymerization in emulsion polymerization and how 

adding of cellulose nanocrystals affects the structure and size of polymer particles in emulsion. In theoretical part, 

emulsion polymerization was examined as well as the phases of it and also a brief introduction about raw materials 

for completion of emulsion polymerization is included. 

 

The research was done in two stages. In the first stage it was examined how structure and size of formed polymer 

particles changed when concentration of cellulose nanocrystals was increased. In the second stage polymer sheets 

were made from different initiators and their transparency was compared and it was studied how the pH of the product 

affected the optical quality of sheets. 

 

In the first stage of the work, five emulsion samples were prepared with emulsion polymerization; the first sample 

acted as reference batch without cellulose nanocrystals. In the other four samples different concentrations of cellulose 

nanocrystals were added. Formed polymer particles were studied with laser diffraction based particle size analysis, 

optical microscope and acidity of the samples was tested with pH-measurement by pH-paper. 

 

In the second stage of the work, sixth sample was prepared without cellulose nanocrystals but with different initiator 

compared to the first five samples. Also, from the samples without cellulose nanocrystals, six polymer sheets were 

prepared. Two of the sheets contained only polymer without added cellulose nanocrystals and other four sheets were 

composite polymer sheets prepared with cellulose nanocrystals. 

 

From the results it can be observed that at low concentrations of cellulose nanocrystals particle size grows in limited 

relation. When cellulose nanocrystal concentration got higher in polymer, the particle size distribution got wider 

which meant that the formed emulsion polymerization product became unstable. It was also observed that the polymer 

structures were very weak at low concentrations and started to decompose in the particle size analyser which was 

observed as wider particle size distribution. Finally, we propose a suitable formulation of PMMA emulsion for 

making nanocomposites. 

 

Apart from the effect of cellulose nanocrystals on the particle size of the polymer, another finding form this study is 

that the initiator has a significant effect on the optical quality of formed composite sheet because ammonium 

persulfate-iniator forms acid radical and turns the polymer emulsion acidic. The added cellulose nanocrystals reacted 

with acid and started to decompose (acidic degradation), which is why formed composite sheets were very dark and 

hardly transparent. Use of hydrogen peroxide as an initiator made the composite sheets much brighter because 

hydrogen peroxide radicals did not form acid product as did the ammonium persulfate-initiator. 
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1 JOHDANTO 

 
 

Polymeerit helpottavat elämäämme monenlaisten sovellusten ja käyttötarkoituksien 

avulla. Polymeerit rakentuvat useista, pienemmistä rakenneyksiköistä joita kutsutaan 

monomeereiksi. Monomeerit kiinnittyvät kemiallisesti toisiinsa ja muodostavat 

polymeerin. Polymeerejä ovat esimerkiksi monet luonnolliset materiaalit, kuten 

selluloosa ja DNA. Teollisesti valmistettuja polymeerejä ovat erilaiset muovit, kuten 

polyeteeni ja polyvinyylikloridi. Kuitenkin useimmat teollisesti valmistetut polymeerit 

kuormittavat ympäristöä ja asettavat haasteita kestävän kehityksen tavoitteille, minkä 

vuoksi on entistä tärkeämpää tutkia ympäristöystävällisempiä polymeeriratkaisuja. 

Kiinnostava aihepiiri on orgaanisten polymeerituotteiden valmistus lisäämällä 

nanoselluloosaa polymeerirakenteeseen. Nanoselluloosan käyttö polymeerirakenteessa 

mahdollistaa selluloosan ainutlaatuisten ominaisuuksien hyödyntämisen haluttujen 

polymeerien kanssa. Jo pieninä määrinä polymeerikalvorakenteessa nanoselluloosa voi 

parantaa selkeästi polymeerin kimmokerrointa sekä vetolujuutta verrattuna puhtaaseen 

polymeerikalvoon. Tällöin voidaan säästää materiaalin määrässä sekä kustannuksissa, 

koska komposiittilevyn valmistukseen ei tarvita niin paljon materiaalia ja lisäksi 

muodostettu komposiitti on biohajoavaa. (Kangas 2014, s. 30) 

Emulsiopolymerointitekniikalla valmistettuja polymeerejä käytetään monissa teollisesti 

merkittävissä prosesseissa ja sovelluksissa: liima-aineena tekstiiliteollisuudessa, kirjoissa 

ja pahveissa sekä erilaisina pinnoiteaineina. Emulsiopolymeroinnin tutkiminen on 

tärkeää, sillä kaikkia reaktion mekanismeja täydellisesti kuvaavaa ja yleispätevää 

matemaattista mallia ei ole olemassa. Jos emulsiopolymeroinnin eri vaiheita kyettäisiin 

ennustamaan tarkemmin, voitaisiin valmistusprosesseja kontrolloida paremmin sekä 

säästää merkittävästi tuotantokuluissa. (van Herk & Heuts 2009) 

Tässä kandidaatintyössä perehdyttiin emulsiossa tapahtuvaan polymerointiin ja 

nanokiteisen selluloosan lisäämiseen suoraan polymeerin rakenteeseen polymeroinnissa. 

Lisäksi emulsiopolymeerista muokattiin komposiitti nanokiteisen selluloosan kanssa. 

Kirjallisessa osiossa kerrotaan tarkemmin radikaalipolymerointiin perustuvasta 

emulsiopolymeroinnista. Otsikossa esiintyvä PMMA-CNC -lyhenne viittaa 

(poly)metyylimetakrylaatin sekä nanokiteisen selluloosan hybridilateksipartikkeleihin.  
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2 EMULSIOPOLYMEROINTI 

2.1 Teoriaa 

Emulsiopolymeroinnin fysikaalisen luonteen ensimmäisinä tutkimuksina voidaan pitää 

William D. Harkinsin julkaisemaa kvalitatiivista tutkimusta vuonna 1947 sekä W.V 

Smithin ja R. W. Ewartin tekemää kvantitatiivista tutkimusta vuonna 1948. Lisäksi tämän 

jälkeen lukuisat muut tutkimukset ovat kehittäneet emulsiopolymeroinnin teoriaa. (van 

Herk & Heuts 2009) 

Valmistuksen pääkomponentit ovat emulgaattori, joka muodostaa veteen misellejä, 

dispergointiaine (vesi), veteen liukeneva initiaattori sekä monomeeri, joka ei liukene 

veteen. Emulsiopolymerointi on heterofaasipolymerointia, jossa voidaan erottaa kolme 

eri faasia: vesifaasi, misellifaasi sekä monomeeripisarafaasi. Lopputuote on veden ja 

mikroskooppisten polymeerihiukkasten dispersio eli lateksi.  

Polymerointi tapahtuu käytännössä miselleissä (misellit ovat muutaman sadan 

emulgaattorimolekyylin muodostamia, yleensä pyöreitä kerääntymiä) eikä 

monomeeripisaroissa. Tämä ominaisuus voidaan havaita esimerkiksi vertaamalla kuinka 

paljon polymeerejä muodostuu suhteessa misellien ja monomeerien määrään, jolloin 

havaitaan, että misellien määrä on lähempänä muodostuneiden polymeerien määrää. 

Polymeerien määrän lisäksi voidaan verrata myös muodostuneen polymeerin kokoa 

miselliin sekä monomeeriin, jolloin havaitaan, että misellin koko on lähempänä 

polymeerin kokoa. Tämän vuoksi ”emulsiopolymerointi” – käsite on harhaanjohtava, 

sillä polymeroinnin alussa on monomeeripisaroiden ja veden emulsio, mutta lopputuote 

on lateksi eli polymeeripartikkelien dispersio. (van Herk & Heuts 2009; Herk & 

Landfester 2010 s.5) 

 

Emulsiopolymeroinnin merkittävin eroavuus muihin polymerointitekniikoihin liittyy sen 

polymerointikinetiikkaan; sillä on ainutlaatuinen kyky kasvattaa moolimassaa ilman 

polymeroinnin hidastumista, minkä ansiosta saavutetaan korkea polymerointinopeus ja 

lopputuotteen moolimassa. Toisaalta emulsiopolymeroinnin heikkoutena voidaan pitää 

valmistetun polymeerin likaantumista emulgaattorilla. Emulsiopolymerointi sisältää 

monomeerien dispergoinnin vesipohjaiseen faasiin ja monomeerihiukkasten 
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vakauttamisen emulgaattorien avulla. Yleisesti veteen liukenevaa initiaattoria käytetään 

aloittamaan radikaalipolymerointi, jonka lopputuotteena polymeerituote eli lateksi 

muodostuu. (van Herk & Heuts 2009; Herk & Landfester 2010 s.5) 

Emulsiopolymerointi voidaan jakaa kolmeen selvästi erotettavaan vaiheeseen (kuva 1). 

Ensimmäinen vaihe (I) on initiaatiovaihe tai nukleoitumisvaihe, jossa partikkelien 

nukleaatio alkaa. Partikkelien määrä kasvaa tässä vaiheessa, joka johtaa myös 

polymeroitumisnopeuden kasvuun. Kun partikkeleiden muodostuminen on valmis, 

ideaalisessa tilanteessa partikkelien määrä säilyy vakiona ja toinen vaihe alkaa. Toisessa 

vaiheessa (II) eli ketjunkasvuvaiheessa partikkelien määrä säilyy vakiona, mutta 

polymerointi etenee partikkeleissa erillisen monomeerifaasin läsnäollessa. Tässä 

vaiheessa monomeereista turvonneet partikkelit kasvavat samalla kuluttaen 

monomeeripisaroita. Toisen vaiheen loppumista kuvaa monomeeripisaroiden katoaminen 

liuoksesta. Kolmannen vaiheen alussa eli terminaatiovaiheessa (III) ei siis ole 

monomeeripisaroita liuoksessa, jonka vuoksi monomeerien muodostuminen vesifaasiin 

ei ole mahdollista. Kolmatta vaihetta kuvaa jatkuvasti vähenevä monomeerien 

konsentraatio partikkeleissa ja vesifaasissa. (van Herk & Heuts) 

Kuva 1. Emulsiopolymeroinnin kolmen eri vaiheen havainnollistaminen sekä 

polymerointinopeuden muutos eri vaiheissa (mukaillen Khaddazh et al. 2012). 
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Emulsiopolymeroinnin ensimmäinen vaihe eli partikkelien nukleoitumisvaihe on hyvin 

monimutkainen prosessi, jota on pyritty selventämään lukuisten tutkimusten avulla, mutta 

sen mekanismeja ei vieläkään ymmärretä kunnolla. Partikkelien nukleoitumista on pyritty 

kuvaamaan useilla malleilla, kuten Smith-Ewartin nukleoitumismallilla ja homogeenisen 

nukleoitumisen mallilla.  (van Herk & Heuts 2009) 

2.2 Lähtöaineet 

Laboratoriomittakaavassa emulsiopolymerointiin tarvitaan monomeeri, dispergointiaine, 

initiaattori, emulgaattori ja joskus puskuri- ja siirtoaineita. Teollisessa mittakaavassa 

yksittäinen polymerointiprosessi on monimutkaisempi. Pienet muutokset ohjeessa tai 

prosessiolosuhteissa usein johtavat valmiin tuotteen hylkäämiseen. Teollisen mittakaavan 

polymeroinnissa on usein yli 20 erilaista lähtöainetta. (van Herk & Heuts 2009) 

2.2.1 Monomeerit 

Käytetyillä monomeereilla on usein heikko liukenevuus veteen. Yleisimpiä monomeereja 

ovat esimerkiksi styreeni, vinyyliasetaatti, metakrylaatit ja vinyylikloridi. 

Lateksirakenteen muodostavien monomeerien lisäksi on monomeereja, joilla on 

spesifisiä tehtäviä, kuten stabilointi tai reaktiivisuus ristisidoksien muodostuksessa. (van 

Herk & Heuts 2009) 

2.2.2 Initiaattorit 

Yleisimmin käytettyjä vesiliukoisia initiaattoreita ovat kaliumsulfaatti, 

natriumpersulfaatti ja ammoniumpersulfaatti. Jos polymerointi halutaan suorittaa alle     

50 °C lämpötilassa, voidaan hyödyntää hapetus-pelkistysreaktiota. Sen etuna on, että 

saadaan vähennettyä haaroittumista ja ristisidoksien muodostumista kumin synteesissä. 

Lisäksi vapaita radikaaleja voidaan muodostaa esimerkiksi gamma-radiolyysillä yhdessä 

valon avulla toimivien initiaattorien ja elektronien kanssa. Nämä vaihtoehtoiset 

menetelmät pystyvät luomaan radikaalipulsseja, joilla taas voidaan kontrolloida 

muodostuvan polymeerin polymerointiaikaa. (van Herk & Heuts 2009) 
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2.2.3 Emulgaattorit 

Emulgaattori tai pinta-aktiivinen aine tarkoittaa molekyyliä, jossa on hydrofiilisiä ja 

hydrofobisia osia. Emulsiopolymeroinnissa emulgaattorilla on kolme tärkeää tehtävää: ne 

luovat misellejä, stabilisoivat monomeeripisaroita sekä stabilisoivat kasvavia 

polymeeripartikkeleita, jolloin saadaan aikaan vakaa lopputuote. Pinta-aktiiviset aineet 

luokitellaan pääasiassa niiden hydrofiilisten ryhmien mukaan. Usein pinta-aktiiviset 

aineet heikentävät lopputuotteen ominaisuuksia; esimerkiksi päällystinaineessa 

emulgaattori voi vähentää pitokykyä ja kiiltoa. Työssä käytettiin yhtä yleisintä anionista 

emulgaattoria, natriumlauryylisulfaattia. (van Herk & Heuts 2009) 

2.2.4 Elektrolyytit 

Elektrolyyttejä lisätään, jotta ne voivat kontrolloida emulsion pH:ta, mikä estää 

emulgaattorin hydrolysoitumisen ja pitää yllä initiaattorin tehokkuutta. (van Herk & 

Heuts 2009) 

2.2.5 Ketjunsiirtoaineet 

Emulsiopolymeroinnissa muodostuu usein korkean moolimassan omaavia polymeerejä, 

jotka ovat epäkäytännöllisen suuria. Tämän vuoksi tarvitaan ketjunsiirtoaineita, usein 

merkaptaaneja, vähentämään tuotteen moolimassaa. (van Herk & Heuts 2009) 
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3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

3.1 Kokeellinen osuus  

Työn kokeellisessa osuudessa oli tarkoituksena selvittää kuuden polymeerinäytteen sekä 

kahden koevaiheen avulla, miten polymeerin partikkelikoko ja rakenne muuttuvat 

vaihtamalla nanokiteisen selluloosan määrää polymeerissä. Näytteitä tutkittiin 

partikkelikokoanalysaattorilla ja optisella mikroskoopilla. Lisäksi toisessa koevaiheessa 

näytteiden pH-mitattiin pH-paperin avulla sekä polymeereistä valmistettiin 

polymeerilevyjä hydraulisella painepuristimella. 

3.2 Emulsiopolymerointi 

Työn ensimmäinen koevaihe aloitettiin valmistamalla polymeroitavat emulsiot. 

Vertailuerää varten mitattiin dekantterilasiin milli-Q-vettä (laboratoriotason 

ultrapuhdasta ja ionivaihdettua vettä) ja neljään muuhun näytteeseen korvattiin osa 

vedestä 1 massa- %:lla nanokiteisellä selluloosaliuoksella. Dekantterilasiin punnittiin 

tarkasti taulukon 1. mukaiset määrät kemikaaleja. 

Taulukko 1. Polymeerinäytteiden kemikaalimäärät. 

 

Ensimmäiseksi punnittiin veden joukkoon 30 g natriumlayryylisulfaattiliuosta, 6 g 

𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 – liuosta (valmistettiin uudelleen jokaista emulsiota varten) sekä lopuksi 

  Ref-1 B-0.05 B-0.1 B-0.25 B-0.4 Ref-2 

Aine Pitoisuus 1 2 3 4 5 6 

Milli-Q-vesi - 153 g 135,75 g 118,5 g 65,75 g 14 g 171 g 

Nanokiteinen selluloosa 

(CNC) 
1 massa- % - 17,25 g 34,5 g 86,25 g 138 g - 

Natriumlauryylisulfaatti 

(SDS) 
5 massa- % 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g 

Natriumvetykarbonaatti 

𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 
5 massa- % 6 g 6 g 6 g 6 g 6 g 6 g 

Metyylimetakrylaatti 

(MMA) 
- 90 g 90 g 90 g 90 g 90 g 90 g 

Ammoniumpersulfaatti 

𝑁𝐻4𝑆2𝑂8 
5 massa- % 24 g 24 g 24 g 24 g 24 g - 

Vetyperoksidi 

𝐻2𝑂2 
30 massa- % - - - - - 4 g 

 Yhteensä 303 g 303 g 303 g 302 g 302 g 301 g 
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vetokaapissa tarkasti 90 g metyylimetakrylaattia. Metyylimetakrylaattia säilytettiin 

kylmähuoneessa ja se palautettiin sinne heti punnitsemisen jälkeen. Liuoksen 

valmistuksen jälkeen liuosta dispergoitiin emulsioksi IKA T25 digital ultra-turrax -

dispergointilaitteella 6000 rpm teholla viiden minuutin ajan. Kuvassa 2 nähdään 

muodostuneet liuokset. 

 

Kuva 2. Vasemmalla emulsio ennen dispergointia ja oikealla sen jälkeen. Sekoituksessa 

emulsio muuttui maitomaiseksi ja vaahtoavaksi. 

 

Sekoituksen jälkeen emulsio siirrettiin vesihauteessa olevaan kolmikaulakolviin ja 

kolvin kaksi pienempää päätä suljettiin septumeilla. Kuvassa 3 on käytetty laitteisto. 

Typpiletku kiinnitettiin kolvin isoimpaan kaulaan siten, että typpivirtaus tuli suoraan 

emulsioon. Kolvin kaula-aukko tiivistettiin. Tämän vaiheen tarkoituksena oli poistaa 

emulsioon liuennut happi. Typpipullon hana aukaistiin ja annettiin typpikaasun virrata 

suoraan emulsioon 5 minuutin ajan, jonka jälkeen virtausta jatkettiin itse kolviin. 

Lisäksi aloitettiin vesihauteen lämmitys 75 °C:een ja käynnistettiin emulsion sekoitus. 

Samalla kolmikaulakolvi kiinnitettiin jäähdyttimeen. Kolvista ja jäähdytinosasta 

poistettiin ilma ja korvattiin se typpikaasulla ilmapallon avulla, päästämällä pallosta 

paine muutaman kerran typen virratessa tiivistettyyn kolviin. 

Lämpötilan saavutettua 75 °C lisättiin ruiskun avulla tarkasti 8 g 𝑁𝐻4𝑆2𝑂8 -liuosta 

emulsioon. Viidentoista ja kolmenkymmenen minuutin jälkeen lisättiin vastaavasti 

toinen ja kolmas erä 8 g 𝑁𝐻4𝑆2𝑂8 -liuosta emulsioon. Vesihauteen lämpötila nostettiin 
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85 °C:een tunti ensimmäisen 𝑁𝐻4𝑆2𝑂8  -erän lisäämisen jälkeen ja emulsion annettiin 

reagoida neljä tuntia. Kuudennessa näytteessä 8 g ammoniumpersulfaattiannos 

korvattiin yhdellä grammalla vetyperoksidia ja lisättiin kolmen annoksen sijasta vielä 

neljäs erä ennen lämpötilan nostoa. 

 

Kuva 3. Laitteisto, jolla polymeeri valmistettiin emulsiossa. 
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3.3 Polymeerilevyjen valmistus 

Työn toisessa koevaiheessa referenssinäytteistä valmistettiin 4 kappaletta komposiitteja 

1 massa- % nanokiteisen selluloosan kanssa. Referenssinäytteissä initiaattorina käytettiin 

ammoniumpersulfaattia ja vetyperoksidia. Dekantterilasiin punnittiin tarkasti taulukon 2 

mukaiset määrät emulsiopolymeeriä ja nanokiteistä selluloosaa ja sekoitettiin näytettä. 

Lisäksi tehtiin kaksi näytettä (B3 ja B6) ilman nanokiteistä selluloosaa. Sekoituksen 

jälkeen siirrettiin näytteet muoviastioissa uuniin kuivumaan 70 °C:een yöksi. 

Taulukko 2. Toisen koevaiheen näytteiden parametrit. Suluissa mainittuna polymeerissä 

käytetty initiaattori. 

Näyte B1 B2 B3 B4 B5 B6 

1. Polymeeri 

(ammoniumpersulfaatti) 

10 g 10 g 10 g    

2. Polymeeri 

(vetyperoksidi) 

   10 g 10 g 10 g 

3. Nanokiteinen selluloosa  

(1 massa- %) 

3,5 g 7 g  3,5 g 7 g  

 

Näytteiden kuivuttua polymeerilevyt valmistettiin hydraulisella painepuristimella 

(LabEcon 300, Fontijne Presses). Polymeerijauhe punnittiin ja siirrettiin 

polykarbonaattilevyjen väliin, jotka asetettiin puristuslevyjen väliin. Polymeerejä 

puristettiin ja sulatettiin 15 KN:n paineessa ja 160 °C:een lämpötilassa 2 minuuttia, 

jonka jälkeen nostettiin paine 50 KN:iin 2 minuutin ajaksi. 
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3.4 Mittaukset 

3.4.1 Partikkelikokoanalyysi 

Partikkelikokoanalyysi tehtiin partikkelikokoanalysaattorilla (LS 13 320 Laser 

Diffraction Particle Size Analyzer) viidelle ensimmäisen koevaiheen näytteelle. Mittausta 

varten valmista polymeeriemulsiota laimennettiin noin 50-kertaisesti, lisäämällä milli-Q-

vettä emulsion joukkoon. Ennen partikkelikokoanalyysia, näytteitä ultraäänidispergoitiin 

2 minuuttia 37 kHz frekvenssillä ja 100 % teholla (Elmasonic P), tarkoituksena poistaa 

agglomeraatit näytteestä. 

Partikkelikokoanalysaattori mittasi näytteen kolme kertaa, joista otettiin keskiarvo. 

Selluloosapitoisuuden noustessa näytteiden mitattu, keskimääräinen partikkelikoko alkoi 

kasvaa hyvin nopeasti, joka tuotti ongelmia laitteeseen asetettujen kokokriteerien kanssa. 

Viides näyte jouduttiin mittaamaan uudestaan, sillä aikaisempi laitteen kokokriteeri 

jouduttiin vaihtamaan näytteen suuren partikkelikoon vuoksi. 

3.4.2 Optiset mittaukset  

Viittä ensimmäistä näytettä tutkittiin optisella mikroskoopilla (Leica MZ FLIII). Näytettä 

sekoitettiin ja otettiin tippa emulsiota pipetin avulla lasille, jonka jälkeen näytettä 

tarkasteltiin mikroskoopilla. Kuvien suurennoksina käytettiin 0,8- ja 6,3-kertaisia 

suurennoksia. Optisella mikroskoopilla ei havaittu ensimmäisestä ja toisesta näytteestä 

partikkeleita, koska ne olivat hyvin liian pieniä. 

3.4.3 pH:n mittaus 

Näytteiden tasaisen laadun varmistamiseksi mitattiin kuuden näytteen pH pH-paperilla. 

Tulokset nähdään kuvassa 4. Tarkemman pH-mittauksen ei arvioitu olevan tarpeellista, 

sillä tarkoituksena oli verrata kahden eri initiaattorin selvää pH:n poikkeamaa. Näytettä 

sekoitettiin ja pisara liuosta tiputettiin pipetillä pH-paperin päälle. 

Ammoniumpersulfaattilla aloitettujen polymeerinäytteiden pH oli noin 1 ja 

vetyperoksidilla pH oli 6. 
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Kuva 4. Näytteistä pH-paperilla mitattujen näytteiden pH. Nanoselluloosaa sisältävät 

näytteet on nimetty pitoisuuden mukaan ja referenssinäytteissä on mainittu käytetty 

initiaattori. 
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4 TULOSTEN TARKASTELU 

4.1 Partikkelikokoanalyysi 

Partikkelikokoanalyysi onnistui pääosin, vaikka suuremmilla nanokiteisen selluloosan 

pitoisuuksilla tulosten luotettavuus kärsi ja laitteeseen asetetut näytteen kokokriteerit 

vaikeuttivat mittauksia. Lisäksi havaittiin, että partikkelit hajosivat mittauslaitteessa, 

jonka vuoksi jokaiselle näytteelle tehdyt kolme mittausta poikkesi toisistaan.  

Referenssiemulsiossa oli yksihuippuinen partikkelikokojakauma sekä polymeerien 

kokoluokka oli pääosin 0,12 µm (Kuva 5). Selkeä kaksihuippuinen 

partikkelikokojakauma viittaa siihen, että nanokiteistä selluloosaa lisättäessä syntyi 

suurempia partikkeleita (Kuva 6). Pienempiä partikkeleita oli kuitenkin tilavuudeltaan 

enemmän kuin suuria. Partikkelikokojakauman huipuissa partikkelikoko oli 0,12 µm ja  

6 - 10 µm välillä. Kuvasta 7. havaitaan, että pieniä partikkeleita muodostuu vähemmän 

suhteessa suurempiin partikkeleihin. Lisäksi partikkelikokojakauman suurempi huippu 

pysyy lähellä edellisen kuvaajan (Kuva 6) arvoa. Havaittavissa on edelleen 

kaksihuippuinen jakauma. Kuvassa 8 huomataan partikkelikoon räjähdysmäinen kasvu 

sekä suurin partikkelitilavuus on noin 140 µm kohdalla. 
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Kuva 5. Ammoniumpersulfaatti-initiaattorilla valmistettu referenssinäyte (Ref-1) ilman 

nanokiteistä selluloosaa. 

Kuva 6. 0,05 % nanokiteistä selluloosaa sisältävä näyte (B-0.05). 
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Kuva 7. 0,1 % nanokiteistä selluloosaa sisältävä näyte (B-0.1). Tästä näytteestä otettiin 

huomioon vain 1. mittaustulos kolmesta, johtuen partikkelien suuresta hajoamisesta laitteessa. 

 

Kuva 8. 0,4 % nanokiteistä selluloosaa sisältävä näyte (B-0.4). 
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4.2 Optiset mittaukset 

Hyvin pienillä nanokiteisen selluloosan pitoisuuksilla (B-0.05 ja B-0.1) mikroskoopilla 

ei kyetty havaitsemaan polymeeripartikkeleita (Kuvat 9 ja 10), mutta hyvin nopeasti 

nanokiteisen selluloosapitoisuuden kasvaessa (B-0.25 - B-0.4) optisella mikroskoopilla 

kyettiin havaitsemaan selkeitä polymeerimuodostumia.

 

Kuva 9. Optisella mikroskoopilla otetut kuvat 0,8-kertaisella suurennoksella näytteistä B-

0.1 (vasemmalla) ja B-0.4 (oikealla). 

 

Kuva 10. Optisella mikroskoopilla otetut kuvat 6,3-kertaisella suurennoksella näytteistä 

B-0.1 (vasemmalla) ja B-0.4 (oikealla). 

 

4.3 Polymeerilevyjen vertailu 

Kuvasta 11 nähdään, että levyt B1 ja B2 ovat selkeästi tummempia ja heikommin 

läpinäkyviä kuin B4 ja B5. Tämä ero johtuu polymeereissä käytettyjen initiaattoreiden 

erosta. Ammoniumpersulfaatin käyttö initiaattorina tekee emulsiosta hyvin hapanta      
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(pH 1), sillä ammoniumpersulfaatin initioidessa polymerointireaktion, syntyy 

sivutuotteena happoa. Syntynyt happo reagoi voimakkaasti lisätyn nanokiteisen 

selluloosan kanssa, joka aiheuttaa levyn tummumisen. Erot polymeerilevyjen B1 ja B2 

sekä B3 ja B4 välillä johtuvat nanokiteisen selluloosan pitoisuudesta, koska suurempi 

pitoisuus nanokiteistä selluloosaa pääsee reagoimaan emulsiossa olevan hapon kanssa.  

B3 ja B6 polymeerilevyjen välillä ei ole suurta eroa, mutta erilaisista initiaattoreista 

johtuen niiden välillä on pieni sävyero. 

 

Kuva 11. Toisessa koevaiheessa valmistetut polymeerilevyt. Polymeerilevyt B1 - B3 

valmistettiin ammoniumpersulfaatti -initiaattorilla ja levyt B4 - B6 vetyperoksidi -

initiaattorilla. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

 

Hienoksi dispergoidut partikkelit valmistettiin partikkelikokoon 0,12 µm. 

Partikkelikokoanalyysissa selvisi, että partikkelikokojakauma on selkeästi riippuvainen 

nanokiteisen selluloosan konsentraatiosta emulsiossa ja suuremmilla nanokiteisen 

selluloosan pitoisuuksilla jakauma levenee liikaa, jolloin tulokset eivät ole luotettavia. 

Emulsiopolymeroinnin reaktio-olosuhteilla on merkittävä vaikutus lopputuotteen 

laatuun. Ammoniumpersulfaatin käyttö initiaattorina johtaa happamiin 

polymeerituotteisiin, jotka eivät ole sopivia selluloosapohjaisten komposiittituotteiden 

valmistukseen. Emulsion happamuus johtaa selluloosan hajoamiseen emulsiossa ja 

valmistettujen komposiittilevyjen tummumiseen. 
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6 YHTEENVETO 

 

Emulsiopolymerointi on monimutkainen prosessi, jossa pienet muutokset ja tekijät 

vaikuttavat lopputulokseen merkittävästi. Se on myös kaupallisesti erittäin merkittävä 

prosessi ja sen parempi matemaattinen mallinnus voisi mahdollistaa prosessikulujen 

laskemisen. Erityisesti viimevuosina on alettu tutkimaan enemmän biohajoavien ja 

ympäristöä kuormittamattomien polymeerien mahdollisuuksia. 

Työssä perehdyttiin emulsiopolymerointiin sekä erityisesti nanokiteisen selluloosan 

lisäämisen vaikutuksiin polymeerin partikkelikokoon ja rakenteeseen. Vaikutuksia 

tarkasteltiin kahden koevaiheen avulla; ensin lisäämällä nanokiteistä selluloosaa 

emulsioon ennen polymerointia sekä valmistamalla komposiittilevyjä valmistetuista, 

nanoselluloosattomista polymeeriemulsioista ja nanokiteisestä selluloosasta. 

Emulsiopolymerointi nanokiteisen selluloosan kanssa on mahdollista vain alhaisilla 

nanokiteisen selluloosan pitoisuuksilla, sillä emulsiopolymerointisysteemi on epävakaa 

korkeammilla pitoisuuksilla. Komposiittilevyjen tummuminen väheni vaihtamalla 

initiaattori vetyperoksidiin, jolloin komposiittilevyistä saatiin suhteellisen läpinäkyviä 

jopa korkeammilla pitoisuuksilla. Toinen mahdollinen ratkaisu olisi neutraloida liuos 

ennen komposiitin valmistusta. Tässä työssä valmistettujen komposiittilevyjen 

mekaaniset ominaisuudet ovat jatkotutkimuksen kohteena.  
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