
 

 

 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA 

Antimikrobisen selluloosakomposiitin valmistus  

Joni Vasara 

 

 

 

 

PROSESSITEKNIIKKA 

Kandidaatintyö 

Helmikuu 2017 

 



 

 

 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA 

Antimikrobisen selluloosakomposiitin valmistus 

Joni Vasara 

Ohjaaja: Juho Sirviö 

PROSESSITEKNIIKKA 

Kandidaatintyö 

Helmikuu 2017 



 

 

TIIVISTELMÄ 

OPINNÄYTETYÖSTÄ Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta 
Koulutusohjelma (kandidaatintyö, diplomityö) Pääaineopintojen ala (lisensiaatintyö) 

Prosessitekniikan koulutusohjelma  

Tekijä Työn ohjaaja yliopistolla 

Vasara, Joni Sirviö J, FT 

Työn nimi 

Antimikrobisen selluloosakomposiitin valmistus 

Opintosuunta Työn laji Aika Sivumäärä 

Kuitu- ja partikkelitekniikan 

laboratorio 

Kandidaatintyö Helmikuu 2017 31s. 

Tiivistelmä 

Selluloosa on maapallon yleisin polymeeri, sillä se on kasvien pääkomponentti. Selluloosaa on siis saatavilla 

kaikkialla ja näin ollen raaka-aineena sen saatavuus olisi alueellisesti lähes riippumatonta. Ihminen on aina osannut 

hyödyntää selluloosaa ja nyt sille halutaan löytää uusia sovelluskohteita. Joka vuosi sitä muodostuu kasveissa suuria 

määriä, jonka vuoksi se olisi erittäin sopiva tulevaisuuden raaka-aine uusiutuvien ja ympäristöystävällisten tuotteiden 

valmistukseen. Luonnonkuituna selluloosa on myös kevyt materiaali, jonka avulla esimerkiksi autoteollisuus pystyisi 

valmistamaan kevyempiä autoja ja näin pienentämään päästöjä. Sopivien valmistusmenetelmien löytäminen voisi 

tehdä selluloosasta entistä monipuolisemman raaka-aineen, joka voisi korvata uusiutumattomista lähteistä peräisin 

olevia materiaaleja. 

 

Työn tavoitteena oli valmistaa antimikrobista selluloosakomposiittia liuottamalla selluloosa 

tetraetyyliammoniumhydroksidi-liuottimella, johon oli sekoitettu kurkumiinia. Kurkumiinin oli tarkoitus antaa 

selluloosalle antimikrobisia ominaisuuksia, kuitenkaan näitä ominaisuuksia ei saatu valmiiseen komposiittiin. 

Selluloosakomposiitille saatiin kuitenkin hyviä ominaisuuksia, kun sitä liuotettiin tällä uudella liuottimella, joka ei 

asettanut liuotusprosessille niin suuria vaatimuksia kuin perinteiset liuottimet. Tällä uudella liuottimella oli 

mahdollista liuottaa selluloosaa laboratorio-olosuhteissa normaalissa ilmanpaineessa ja huoneenlämpötilassa. 

Perinteisesti selluloosan liuottamiseen käytetyt liuottimet ovat vaatineet lämpötilan ja paineen säätämistä. 

Liuotuskokeiden jälkeen mitattiin liuotettujen selluloosa-arkkien vetolujuudet, jonka jälkeen saatuja tuloksia voitiin 

verrata perinteisillä liuottimilla saatuihin tuloksiin.  

 

Liuotuskokeita tehtiin neljälle eri mittaiselle liuotusajalle. Kokeissa havaittiin, ettei käytettyjen liuotusaikojen 

pituudella ollut merkitystä selluloosakomposiitin lujuusominaisuuksiin. Työssä käytetty selluloosakomposiitin 

valmistusmenetelmä oli huomattavasti yksinkertaisempi kuin mitä aiemmin on tehty. Kokeista saadut tulokset olivat 

erittäin lupaavia ja tämän vuoksi käytettyä menetelmää kannattaisi vielä tutkia. Koska liuotusajan pituudella ei 

näyttänyt olevan vaikutusta lujuusominaisuuksiin, voitaisiin tulevissa kokeissa selluloosan liuotusaikaa lyhentää. 

Mahdollisimman lyhyt liuotusaika lisäisi menetelmän soveltuvuutta myös teollisen mittakaavan 

valmistusmenetelmäksi, jos pelkkä selluloosan kastelu liuottimessa voisi riittää. 
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1 JOHDANTO 

Työn tarkoituksena oli valmistaa antimikrobista selluloosakomposiittia uudella 

liuottimella ja liuotustekniikalla. Tavoitteena on saada valmistettavalle 

selluloosakomposiitille vähintäänkin yhtä hyvät ominaisuudet kuin nykyisilläkin 

liuottimilla ja valmistusmenetelmillä. Toiveena on, että tutkimuksesta saatava tieto 

voitaisiin hyödyntää tulevaisuuden pakkausmateriaalien valmistuksen suunnittelussa, 

sillä tulevaisuudessa tulee olemaan kasvava tarve kehittää uusia kestäviä materiaaleja ja 

tähän tarkoitukseen juuri selluloosa raaka-aineena olisi erinomainen. 

Antimikrobisten ominaisuuksien saaminen olisi merkittävää, sillä se avaisi uudenlaisia 

käyttömahdollisuuksia tämän tyyppisille komposiiteille esimerkiksi elintarvikepakkaus- 

ja lääketeollisuudessa. Käytetyn valmistusmenetelmän toivotaan olevan yksinkertaisempi 

tapa valmistaa selluloosakomposiitteja nykyisiä liuottimia tehokkaammalla liuottimella. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Selluloosa 

Selluloosa on kasvien pääkomponentti ja siksi se on kaikkein yleisin polymeeri, jota 

maapallolta löytyy. Selluloosa sijaitsee kasvien soluissa ja eniten sitä on löydetty juuri 

solujen sekundäärikerroksista, kiinnittyneenä hemiselluloosaan ja ligniinin. (Olsson et al., 

2013). Selluloosan rakenne on hyvin monimutkainen, kuten kuvasta 1 voidaan huomata. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Kuvassa selluloosan rakenneyksikkö (mukaillen Huber et al. 2011; Olsson et al., 2013).  

 

Teoriassa voidaan ajatella selluloosan olevan ehtymätön luonnonvara, sillä sitä 

muodostuu kasveissa joka vuosi arviolta noin 1,5 ∗ 1012tonnia. Vaikka selluloosaa 

löytyy kaikista kasveista, niin eniten sitä hyödynnetään, kun puusta valmistetaan massaa 

paperin, kartongin ja tekstiilien valmistukseen. (Olsson et al., 2013) 

Selluloosan hyödyntäminen ei ole mikään uusi keksintö, vaan ihminen on hyödyntänyt 

sitä aina. Aluksi puista ja kasveista valmistettiin sääsuojia ja myöhemmin taloja sekä niitä 

käytettiin polttoaineena ruoan lämmitykseen. Myöhemmin selluloosalle löytyi uusia 

hyödyntämiskohteita, kun vaatteita alettiin valmistaa puuvillasta ja paperia papyruksesta. 

Molemmat edellä mainituista materiaaleista sisältävät selluloosaa. Puuvillasta valmistetut 

tekstiilituotteet ovat hallinneet tekstiiliteollisuutta tuhannen vuoden ajan ja puuvilla on 

edelleenkin tekstiiliteollisuuden päälähde selluloosalle. Nykyään kuitenkin puupohjaiset 

raaka-aineet ovat nousemassa korvaaman puuvillaa, sillä puuvillan valmistukseen liittyy 

monia ikäviä ympäristötekijöitä. (Olsson et al., 2013).  
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Puupohjainen selluloosa voidaan jo nyt käyttää erilaisten selluloosa johdannaisten, kuten 

selluloosa eetterien ja -estereiden, valmistukseen. Näille johdannaisille löytyy laajasti 

käyttöä mm. lääketeollisuudessa sekä ruoan ja rakennusmateriaalien valmistuksessa. 

Tällä hetkellä selluloosa on kuitenkin hyvin alikäytetty materiaali, mutta tulevaisuudessa 

se tulee olemaan erittäin tärkeä raaka-aine, kun siitä saadaan kehitettyä kestävä 

tulevaisuuden vaatimuksiin sopiva raaka-aine esimerkiksi polttoaineiden- ja kemikaalien 

valmistukseen. (Olsson et al., 2013). 

 

Merkittävän materiaalin selluloosasta tekee se, että jopa alkuperäisessä muodossaan sillä 

on erinomaiset lujuus- ja jäykkyys ominaisuudet sekä näiden lisäksi se on erittäin kevyt 

materiaali. Näiden edellä mainittujen ominaisuuksien vuoksi selluloosakuitujen 

sopivuutta biokomposiittien tukiaineeksi on tutkittu runsaasti, ja näiden tutkimusten 

pohjalta on syntynyt uusi luokitus komposiiteille jotka sisältävät pelkkää selluloosaa. 

Tämä uusi komposiitti luokka on all-cellulose-komposiitit (ACC). ACC-komposiitit ovat 

komposiitteja jotka sisältävät nimensä mukaisesti pelkästään selluloosaa. (Huber et al., 

2011)  
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2.2 Komposiitit 

Komposiitti on materiaali, joka koostuu kahdesta tai useammasta materiaalista, joiden 

tarkoituksena on parantaa komposiitin ominaisuuksia. Tavoitteena on, että komposiitin 

ominaisuudet ovat parempia kuin sen komponenttien ominaisuudet. Komposiitit 

koostuvat siis kahdesta osasta: kiinteästä matriisista ja tukiaineesta. Matriisin 

tarkoituksena on antaa komposiitille sen muoto sekä samalla sitoa tukiaine komposiittiin 

ja jakaa komposiittiin kohdistuva rasitus tasaisesti. Tukiaineen tehtävänä on tuoda 

komposiitille paremmat lujuusominaisuudet. (Huber et al., 2011) 

 

Mikäli matriisia ja tukiainetta ei saada kiinnitettyä toisiinsa, niin komposiitista tulee 

heikko eikä se kestä rasitusta. Komponenttien kemiallista yhteensopivuutta voidaan 

kuitenkin parantaa kuitujen tai matriisin kemiallisella käsittelyllä. Vaikka kemiallisella 

käsittelyllä saadaan parannettua lujuusominaisuuksia, niin se aiheuttaa ylimääräisiä 

kuluja sekä tekee biokomposiitin valmistamisesta monimutkaisempaa. (Huber et al., 

2011) 

 

Yksipolymeeri komposiiteilla tukiaine ja kiinteä matriisi koostuvat samasta materiaalista. 

Periaatteessa tällainen tilanne voi johtaa siihen, että matriisi ja tukiaine sitoutuisivat 

toisiinsa helpommin niin, että niiden välistä kemiallista sidosta olisi vaikea havaita. 

Tällöin komposiitin rakenne olisi yhtenäisempi eikä komposiitin valmistamiseen 

tarvittavia kuituja tarvitsisi käsitellä niin paljon kuin on perinteisesti käsitelty. (Huber et 

al., 2011) 

 

Biokomposiittien valmistukseen sopivia luonnonkuituja saadaan mm. puista ja kasveista. 

Verrattuna perinteisiin komposiittien tukiaineisiin, kuten lasikuituihin, luonnonkuidut 

ovat erittäin hyvä vaihtoehto, sillä ne ovat huomattavasti kevyempiä ja niiden 

lujuusominaisuudet ovat paremmat kuin esimerkiksi lasikuiduilla. Kasvaessaan 

luonnonkuidut toimivat tärkeänä hiilinieluna, kun kasvit käyttävät ilmassa olevaa 

hiilidioksidia yhteyttämiseen. Lisäksi luonnonkuitujen etuna voidaan pitää myös sitä, että 

ne ovat biohajoavia ja niitä voidaan kierrättää. Perinteisiin hiili- ja lasikuituihin verrattuna 

luonnonkuitujen valmistus ja prosessointi vaativat vähemmän energiaa ja niiden käsittely 

on turvallisempaa.  Luonnossa eri kasvien kasvuolosuhteet eroavat runsaasti ja näin ollen 

myös luonnosta saatavien kuitujen ominaisuudet poikkeavat toisistaan. Tämä 

mahdollistaa sen, että käytettäessä luonnonkuituja on tarjolla huomattavasti enemmän 
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erilaisia ominaisuuksia kuin kuiduilla, jotka ovat teollisesti valmistettuja. (Huber et al., 

2011) 

 

Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että luonnonkuitujen ominaisuuksista saadaan 

luotettavia ja kierrätettäviä.  Halutun lopputuloksen saaminen edellyttää tarkkaa 

laadunvalvontaa kuitujen eri prosessointi vaiheissa, sillä jo puu raaka-aineen 

huolimattomalla korjuulla ja varastoinnilla voidaan menettää haluttuja 

kuituominaisuuksia. (Huber et al., 2011) 

 

Erilaisten bio- ja vihreiden komposiittien kehitykseen ohjaa kasvava huoli ympäristöstä 

ja sitä kautta syntyy tarve kehittää ympäristöystävällisempiä materiaaleja. Tähän 

tarpeeseen on kehitetty ACC-komposiitit, joiden kehityksen tavoitteena on poistaa 

nykyisten komposiittien ongelma eli tukiaineen ja matriisin keskinäinen sitoutuminen, 

sillä yleensä komponentit eivät ole kemiallisesti yhteensopivia. ACC:n etuna on niiden 

koostumus, sillä siinä selluloosaa on sekä matriisissa että tukiaineessa ja tällä tavoin 

saadaan komposiitin komponenttien välille vahva sidos. (Huber et al., 2011) 
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2.3 Selluloosan liuottaminen 

Selluloosa on rakenteeltaan lineaarinen homopolymeeri, jossa toistuu sama 

rakenneyksikkö, eikä sen rakenne näytä olevan kovin monimutkainen. Tästä huolimatta 

selluloosan liuottaminen on monimutkaista ja useiden eri tekijöiden vaikutuksesta 

selluloosan makromolekyylit ovat liukenemattomia useimpiin perinteisiin liuottimiin. 

Selluloosan rakenneyksikössä on kolme vapaata hydroksyyliryhmää, joilla se pystyy 

muodostamaan vetysidoksia. Pitkän polymeeriketjun avulla se voi muodostaa useita 

vetysidoksia molekyylien välille, jotka liuottimen on pystyttävä rikkomaan. Hyvällä 

liuottimella on oltava myös hydrofiilisia- ja hydrofobisia ominaisuuksia, jotta se pystyy 

liuottamaan selluloosaa.  (Olsson et al., 2013; Huber et al., 2011) 

 

Selluloosaa on pyritty liuottamaan useilla liuottimilla kuten: N-metyylimorfoliini-N-

dioksidilla (NMMO), litiumkloridi/dimetyyliasetamidilla (LiCl/DMAc) ja ionisilla 

nesteillä sekä epäorgaanisten metalliyhdisteiden vesiliuoksilla. Näiden edellä mainittujen 

liuottimien haittana on niiden myrkyllisyys, kalleus ja niiden muodostama vaarallinen 

höyry. (Zhong et al., 2013) 

2.3.1 Perinteisiä selluloosan liuottamiseen käytettyjä liuottimia 

Selluloosan liuottaminen, esimerkiksi emäs-vesi (aqueous alkali) liuottimella perustuu 

jäädytys-sulatus-. menetelmän käyttöön. Siinä liuotin jäähdytetään veden jäätymispisteen 

alapuolelle, jonka jälkeen selluloosa lisätään liuottimeen. Liuotin pidetään kylmänä, 

kunnes selluloosaa on liuennut haluttu määrä, jonka jälkeen selluloosan regenerointi 

suoritetaan etanolilla. (Olsson et al., 2013).  

 

Epäorgaaniset metalliyhdisteet ovat liuotinryhmä selluloosan liuottamiseen. Tällaiset 

liuottimet koostuvat siirtymämetalli-ioneista ja typpi ligandeista. Esimerkki tällaisesta 

liuottimesta on Cuoxam. Siirtymämetalliyhdisteisiin perustuvilla liuottimilla on taipumus 

aiheuttaa voimakasta värjäytymistä, mikä vaikeuttaa esimerkiksi valon sironnan ja 

taitekertoimen analysointia.  Tällaisia liuottimia ei ole käytössä suuren mittakaavan 

prosesseissa, vaikka niiden on osoitettu olevan tehokkaita selluloosan liuottamiseen ja 

regenerointiin. Näiden liuottimien ongelmana on niiden sisältämien epäorgaanisten 

metalliyhdisteiden taipumus aiheuttaa selluloosan depolymerisoitumista. (Olsson et al., 

2013) 
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Eräs yleisimmin laboratoriossa käytetyistä liuottimista selluloosan sekä muiden 

polysakkaridien liuottamiseen on DMAc/LiCl, joka on patentoitu 1980-luvulla. 

DMAc/LiCl -liuotin on erittäin tehokas ja sillä voidaan liuottaa maltillisessa lämpötilassa 

myös korkean molekyylimassan omaavaa selluloosaa, kuten puuvillaa, ilman liuoksen 

värjäytymistä.  Liuottimen käyttö vaatii kuitenkin aktivointivaiheen, joka lyhentää 

liuotusaikaa huomattavasti, sillä ilman aktivointia selluloosan liukeneminen saattaisi 

kestää useita kuukausia. Vaikka DMAc/LiCl- liuottimille on paljon käyttökohteita, on 

sillä selluloosan liuottaminen kuitenkin hidasta ja liuotinta kuluu runsaasti. Tämän takia 

DMAc/LiCl-liuotinta ei ole käytetty laboratoriomittakaavaa suuremmissa selluloosan 

liuotuksissa. (Olsson et al., 2013; Huber et al., 2011) 

 

Teollisessa mittakaavassa selluloosan liuottamiseen käytetyin liuotin on NMMO. Liuotin 

kykenee liuottamaan selluloosaa suoraan ilman välivaiheita, ja sillä valmistetuilla 

kuiduilla on havaittu olevan hyvät mekaaniset ominaisuudet. Tämän vuoksi se on 

potentiaalinen vaihtoehto kaupalliseen käyttöön ja korvaamaan perinteisesti viskoosin 

valmistuksessa käytetyn NaOH/CS2 liuottimen. NMMO- liuotinta käyttämällä voi olla 

mahdollista vähentää tarvittavien prosessivaiheiden määrää, ja lisäksi liuotin pystytään 

käytön jälkeen kierrättämään 99 %:sti. Selluloosan liuottamiseen NMMO:lla tarvitaan 

runsaasti vettä sekä korkeaa noin 90-120 °C lämpötilaa. Tästä syystä tarvitaan tarkasti 

valvotut olosuhteet, sillä NMMO on termisesti epästabiili. (Olsson et al., 2013; Huber et 

al., 2011) 

 

Selluloosan liuottamiseen on käytetty myös ionisia nesteitä, kuten 1- butyl-3-

methylmidazolium kloridia (BMIMCl). Tällaiset liuottimet ovat suoloja, joiden 

sulamispiste on 100 °C alapuolella. Nämä suolat koostuvat orgaanisesta kationista ja 

orgaanisesta- tai epäorgaanisesta anionista. Näillä liuottimilla on samanlaisia 

ominaisuuksia kuin muillakin liuotin tyypeillä, kuten niiden matala haihtuvuus sekä kyky 

liuottaa erilaisista lähteistä peräisin olevaa selluloosaa ilman erityistä esikäsittelyä tai 

aktivointivaihetta. Lisäksi niiden helpon kierrätettävyyden ansioista niiden hinta pysyy 

alhaisena. Joidenkin ionisten nesteiden ongelmana on kuitenkin se, että ne ovat 

myrkyllisiä ja ympäristölle vaarallisia, vaikka niitä pidetään yleisesti vihreinä 

kemikaaleina. (Huber et al., 2011; Olsson et al., 2013) 



11 

 

2.4 All–cellulose-komposiitit (ACC) 

Uudet, pelkkää selluloosaa sisältävät materiaalit voisivat olla ratkaisu siihen, miten 

biokomposiittien tukiaineen kuidut saadaan kiinnitettyä varsinaiseen matriisiin. Nimensä 

mukaisesti ACC sisältää vain selluloosaa eli niissä täysin samanlaisen kemiallisen 

koostumuksen omaava selluloosa muodostaa sekä kiinteän matriisin että matriisiin 

kiinnitettävän tukiaineen. (Huber et al., 2011) 

 

Tällä hetkellä ACC:tä kohtaan on suuri kiinnostus ja sitä tutkitaan useissa eri 

tiederyhmissä. Näissä tehdyissä tutkimuksissa on havaittu ACC:n mekaanisten 

ominaisuuksien olevan selvästi parempia kuin nykyisten biokomposiittien vastaavat 

ominaisuudet.   Tutkimuksissa on onnistuttu valmistamaan ACC:tä useilla eri tavoilla 

käyttäen erilaisia raaka-aineita ja liuottimia. (Huber et al., 2011) 

 

All-cellulose-komposiitteja voidaan valmistaa kahdella eri tavalla, joista toinen sisältää 

kaksi varsinaista vaihetta ja toinen vain yhden vaiheen. Yksi vaiheisessa ACC:n valmistus 

tavassa (kuva 2) selluloosakuidut lisätään liuottimeen, jonka tarkoitus on liuottaa 

selluloosaa vain osittain kuidun pinnalta. Selluloosan liukenemisen jälkeen liuotin 

poistetaan ja selluloosa regeneroidaan esimerkiksi veden avulla, jolloin saadaan 

selluloosan liukenemattomasta osasta komposiitille matriisi ja regeneroiduista kuiduista 

tukiaine. (Huber et al., 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Kuvassa on esitetty ACC:n valmistus yksivaiheisella tavalla. 
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Kaksivaiheisessa tavassa (kuva 3) selluloosakuidut lisätään liuottimeen, johon kuidut 

liukenevat (vaihe 1). Näin saadaan liuos, joka on liuottimen ja liuenneiden 

selluloosakuitujen seos. Seuraavaksi (vaihe 2) saatuun liuokseen lisätään siihen 

liukenemattomia kuituja. Lisäyksen jälkeen liuos regeneroidaan, jolloin saadaan 

halutunlainen komposiitin rakenne. Ennen kuin ACC on täysin valmis, niin regeneroinnin 

jälkeen kuidut täytyy yleensä vielä kuivata. (Huber et al., 2011) 

Kuva 3. Kuvassa on esitetty ACC:n valmistus kaksivaiheisella tavalla. 
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2.5 ACC:n tulevaisuus 

Tehdyissä tutkimuksissa ACC on osoittautunut olevan seuraava merkittävä askel kohti 

ympäristöystävällisempien komposiittien kehitystä. Vaikka sillä näyttäisi olevan paljon 

lupaavia ominaisuuksia, on vielä paljon tutkimustyötä tehtävänä, jotta saadaan 

kunnollinen ymmärrys siitä, mitä ACC todellisuudessa on. Lisäksi on vielä löydettävä 

sopivat teolliset sovellukset, jotta ACC:tä voidaan valmistaa myös suuressa 

mittakaavassa. (Huber et al., 2011) 

Tulevaisuuden haasteena on selvittää, millaisia lisäkäsittelyjä selluloosa vaatii, jotta sen 

hydrofiilisuudesta aiheutuva turpoaminen saadaan hallittua valmistusprosessissa. ACC:n 

valmistuksen aikana selluloosaa sisältävä materiaali voi turvota ja vastaavasti 

valmistuksen loppuvaiheessa kutistua kuivauksen yhteydessä. Olisikin tärkeä saada 

selville, kuinka turpoaminen ja kutistuminen korreloivat keskenään, kun käytetään eri 

lähteistä peräisin olevaa selluloosaa. Turpoamisen ja kutistumisen ennustettavuus sekä 

säädeltävyys ovat tärkeitä asioita ymmärtää ennen kuin all-cellulose- komposiitteja 

voidaan valmistaa teollisessa mittakaavassa. (Huber et al., 2011) 

Selluloosan liuottamiseen soveltuvia liuottimia on useita, mutta vielä ei tarkkaan tiedetä 

kuinka nämä liuottimet vaikuttavat hemiselluloosaan ja ligniiniin. Kun liuottimen 

vaikutuksista muihin komponentteihin kuin selluloosaan saadaan enemmän tietoa, niin se 

avaa uusia mahdollisuuksia luonnonkuitujen hyödyntämiseen ACC:n valmistuksessa. 

Lisäksi liuottimien tehokkaaseen käyttöön tarvitaan vielä lisää tietoa, jotta niiden määrä 

saadaan optimoitua ja liuotukseen käytetty liuotin kerättyä talteen prosessin 

loppuvaiheessa. (Huber et al., 2011) 

ACC:n hyödyntämisestä erityisen kiinnostunut teollisuudenala on autoteollisuus, mutta 

sille on myös suunniteltu useita erilaisia käyttökohteita. ACC:tä voisi olla mahdollista 

käyttää esimerkiksi biolääketieteellisiin sovelluksiin rakenteellisena komponenttina. 

Tutkimuksissa ACC:lle on saatu hyvät mekaaniset ominaisuudet, kun materiaali 

valmistettiin bakteeri selluloosasta (bacterial cellulose) tai muista selluloosaa sisältävistä 

materiaaleista. Näiden kokeiden perusteella havaittiin, että ACC:tä voitaisiin käyttää 

korvaamaan luuta ja rustoa. (Huber et al., 2011) 
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ACC:n toinen sovelluskohde voisi esimerkiksi, olla älykkäät materiaalit, joita voidaan 

valmistaa käyttämällä elektroaktiivisena paperina regeneroitua selluloosaa ja sellofaasia. 

Tällaista materiaalia voitaisiin käyttää laajasti eri sovelluksissa, kuten esimerkiksi 

sensoreissa, näytöissä ja mikroroboteissa. ACC:n parantuneet mekaaniset ominaisuudet 

saattaisivat mahdollistaa mielenkiintoisen vaihtoehdon pelkälle selluloosapaperin 

käytölle. (Huber et al., 2011) 

On kuitenkin huomattava, että ACC:tä on valmistettu vain laboratoriomittakaavan 

kokeilla ja tästä johtuen tiedetään hyvin vähän siitä, miten ACC käyttäytyy 

massatuotannossa. Komposiitit ovat yleensä ulkomuodoltaan filmejä tai levyjä, joten 

niiden valmistukseen sopivin menetelmä näyttäisi olevan ruiskumuovaus.  

Valmistusmenetelmän lisäksi ACC:n tuotantokustannukset riippuvat myös paljon siitä, 

kuinka laadukasta selluloosaa voidaan käyttää ja miten paljon esikäsittelyjä tarvitaan. 

Kustannuksia kasvattavia tekijöitä ovat esimerkiksi selluloosan puhtausvaatimus ja tarve 

selluloosan esikäsittelyihin kuten kuivaukseen. Kaikkein parasta ja edullisinta olisi, jos 

ACC:n valmistuksessa pystyttäisiin käyttämään raaka-aineena esimerkiksi puu- tai 

tekstiiliteollisuuden jätteitä. (Huber et al., 2011) 

Vaikka ACC:lle olisi monia mahdollisia sovelluskohteita, niin vielä täytyy selvittää, onko 

se todella ympäristöystävällinen vaihtoehto. Esimerkiksi viskoosiprosessi osoittaa, että 

vaikka prosessissa käytettäisiin biologisia raaka-aineita ja saatavat lopputuotteet olisivat 

biohajoavia, niin edellä mainituilla seikoilla ei ole suurta merkitystä ympäristön kannalta, 

jos prosessissa joudutaan käyttämään erittäin vaarallisia aineita. Näin ollen ACC:n 

ympäristöystävällisyys riippuu suuresti siitä millaisia materiaaleja ja 

valmistusmenetelmiä sen valmistuksessa joudutaan käyttämään. Näitä asioita joudutaan, 

vielä ACC:n kohdalla selvittämään ennen kuin sitä voidaan kutsua vihreämmäksi 

vaihtoehdoksi. (Huber et al., 2011) 
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3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

Työn tarkoituksena oli valmistaa antimikrobista selluloosakomposiittia liuottamalla 

selluloosa arkkeja huoneenlämmössä tetraetyyliammoniumhydroksidi liuottimella. 

Liuotuksen jälkeen liuennut selluloosa regeneroitiin arkin pintaan suolahapon ja de-

ionisoidun veden avulla. Työssä käytettyä liuotinta voitiin käyttää normaalissa 

ilmanpaineessa ja huoneenlämpötilassa, toisin kuin kirjallisuuskatsauksessa kuvattuja 

liuottimia, jotka vaativat lämpötilan säätämistä lähelle 0 °C:ta tai 100 °C:ta  

Työssä käytetyt arkit oli valmistettu hajottamalla liukosellupaali märkäjauhimella, jonka 

jälkeen selluloosa oli pilkottu massasekoittimella. Hajottamisen jälkeen selluloosan oli 

annettu dispergoitua veteen yhden vuorokauden ajan. Veteen dispergoitunut selluloosa 

kaadettiin kannulla arkkimuottiin, jolla valmistettiin työssä käytetyt arkit, joiden 

neliöpaino oli 80g/m2. Arkkimuotin jälkeen arkeista puristettiin ylimääräinen vesi pois 

kaksi vaiheisella puristuksella. Lopuksi arkit vielä laitettiin kuivatustasolle ja taso 

kuivauskaappiin kahdeksan tunnin ajaksi. 

Edellä kuvatulla tavalla valmistettujen arkkien koko oli noin 20x20cm, joten ennen 

liuotuskokeita arkkeja oli leikattava pienemmiksi noin 5x7cm kokoisiksi suorakaiteen 

muotoisiksi paloiksi. Arkkien koko määräytyi käytettävien liuotusastioiden koon ja 

arkkien käsiteltävyyden perusteella. 
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3.1 Selluloosakomposiittiarkkien valmistus  

Liuotuskokeet aloitettiin valmistelemalla kaikki tarvittavat tarvikkeet vetokaappiin. 

Liuottamisessa käytetyt työvälineet olivat 5 litran mittakannu de-ionisoidulle vedelle, 

neljä kappaletta 600 ml:n dekantterilaseja ja kolme matalareunaista maljaa sekä kaksi 

pinsettiä ja sekuntikello. Työssä käytetyt kemikaalit olivat: luottimena käytetty 35 % 

tetraetyyliammoniumhydroksidin vesiliuos, regeneroinnissa käytetty 0.1 M suolahappo 

(HCl) liuos ja deionisoitu vesi.  

Työ aloitettiin kaatamalla matalareunaisiin erillisiin maljoihin 

tetraetyyliammoniumhydroksidi-liuosta, suolahappoa ja deionisoitua vettä. Tämän 

jälkeen arkki upotettiin kokonaan tetraetyyliammoniumhydroksidi liuokseen siten, että 

toisella pinsetillä pidettiin kiinni arkista ja toisella pinsetillä huolehdittiin, että arkki pysyi 

koko ajan liuottimen pinnan alapuolella. Arkin annettiin liueta 30 sekunnin ajan, jonka 

jälkeen se nostettiin matalareunaiseen maljaan, jossa oli suolahappoa. Suolahapon 

tarkoituksena oli saostaa liuennut selluloosa arkin pinnalle. Arkki oli suolahapossa noin 

kahden minuutin ajan, jonka jälkeen se nostettiin matalareunaiseen maljaan, jossa oli de-

ionisoitua vettä. Arkki oli de-ionisoidussa vedessä noin viiden minuutin ajan, jonka 

jälkeen se siirrettiin 600ml:n dekantterilasiin neutraloitumaan ja odottamaan pesua niin, 

että arkki oli kokonaan de-ionisoidun veden peittämä. Saostuksen jälkeen 

matalareunaisiin maljoihin vaihdettiin uusi suolahappo sekä de-ionisoitu vesi. 

Suolahapon käyttö perustui siihen, että se nopeutti saostumista neutraloimalla emäksistä 

tetraetyyliammoniumhydroksidiliuosta. Pelkkä de-ionisoidun veden käyttökin olisi 

todennäköisesti riittänyt, mutta silloin olisi tarvittu pidempi aika saostuman 

muodostumiseen. 

Seuraavaksi edellä kuvatut vaiheet toistettiin samalla tavalla, mutta arkkien liuotusaikaa 

tetraetyyliammoniumhydroksidi-liuoksessa pidennettiin siten, että seuraavaksi arkkia 

liuotettiin 1 minuutti, tämän jälkeen 2 minuuttia ja lopuksi 3 minuuttia. Kun kaikki 

liuotukset oli tehty, siirrettiin arkit dekantterilasissa pesupaikalle, jossa arkkeja 

huuhdottiin, kunnes pH oli pH-paperilla katsottuna neutraali. Pesun yhteydessä 

saostuman havaittiin muodostavan arkin pinnalle jatkuvan matriisin. Muodostunut 

saostuma vahvisti arkkia niin, että ne kestivät huuhtelun suoraan hanan alla sekä arkkien 

käsin käsittelyn.  
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Pesun jälkeen arkeista poistettiin ylimääräinen vesi talouspaperilla kuivaamalla, jonka 

jälkeen arkit suoristettiin kahden suodatinpaperin väliin ja ne laitettiin arkkikuivuriin 

kuivumaan noin viiden minuutin ajaksi 125 °C:n lämpötilassa. Arkeista saatiin hyvän 

näköisiä ja melko suoria, vaikka ne oli vaikea asettaa arkkikuivuriin. Suodatinpaperin 

lisäksi ei tarvinnut käyttää membraaneja, sillä arkit eivät tarttuneet kuivurissa 

suodatinpaperiin kiinni.  Lopuksi arkit laitettiin minigrip- pusseihin ja pussit suuaukko 

auki ilmastoituun olosuhdehuoneeseen vuorokaudeksi. Olosuhdehuoneen lämpötila oli 

23 °C ja kosteus 50 %. Samalla laboratorio kerralla toistettiin edellä kuvattu koesarja, 

jotta saatiin kaksi erää kaikkia näytteitä. Seuraavassa vaiheessa näytteille/ liuotetuille 

arkeille suoritettiin vetolujuusmittaukset. 

 

3.1.1 Kuumapuristus 

Liuotettujen arkkien kuivaaminen arkkikuivurissa (kuten kappaleessa 3.1 kerrottiin) oli 

hieman epävarmaa, sillä arkit oli vaikea saada pysymään suorassa, kun niitä laitettiin 

arkkikuivuriin. Tämän takia valmistettiin yksi erä näytteitä samalla tavalla kuin 

kappaleessa 3.1 kerrottiin. Erona oli ainoastaan se, että pesun jälkeen arkit kuivattiin 

kuumapuristimella. 

Ennen kuumapuristusta arkit kuivattiin aluksi talouspaperilla, jonka jälkeen ne asetettiin 

paperien väliin laitettuna kuumapuristimeen. Kuumapuristimen puristavat levyt oli 

säädetty 150 °C lämpötilaan. Arkkien puristus kuumapuristimella tapahtui kahdessa 

erillisessä vaiheessa. Ensin arkkeja puristettiin papereiden välissä 45kN voimalla kolmen 

minuutin ajan. Tämän jälkeen puristimen levyt avattiin ja paperit, joiden välissä arkit 

olivat, poistettiin. Toinen puristus tehtiin ilman papereita niin, että arkit olivat 

metallilevyjen välissä sellaisenaan. Levyt olivat edelleen 150 °C: set, mutta puristus 

tapahtui 300 kN voimalla puristusajan ollessa sama kolme minuuttia. 
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Kuva 5. Kuvassa on sekä 1- ja 3 minuuttia liuotetut arkit kuumapuristuksen jälkeen.  

Kuumapuristimella selluloosakomposiitti arkeista saatiin sileämpiä kuin aiemmin ja ne 

näyttivät huomattavasti paremmilta kuin arkkikuivurissa tehdyt näytteet (kuva 5). 

Kuumapuristuksen jälkeen arkit vietiin olosuhdehuoneeseen, jotta niille saatiin 

vertailukelpoinen kosteus, ennen vetolujuusmittauksia.  

 

3.2 Antimikrobisen selluloosakomposiittiarkkien valmistus 

Antimikrobisia ominaisuuksia näytearkkeihin pyrittiin saamaan kurkumiinin avulla, 

liuottamalla arkkeja 1- massaprosenttisessa kurkumiini-tetraetyyliammoniumhydroksidi-

liuoksessa. Muuten selluloosakomposiittiarkkien valmistus tapahtui kappaleessa 3.1 

kuvatulla tavalla. 

Aluksi valmistettiin testiksi 1-massaprosenttinen kurkumiini-tetraetyyliammonium-

hydroksidi- liuos punnitsemalla dekantterilasiin 0,05 g kurkumiinia, johon lisättiin 

tetraetyyliammoniumhydroksidi-liuos niin, että kokonaismassaksi saatiin 5,00 g. 

Punnitsemisen jälkeen liuos sekoitettiin magneettisekoittajalla, jolloin havaittiin 

kurkimiinin liukenevan hyvin tetraetyyliammoniumhydroksidi- liuokseen.  
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Tämän havainnoin jälkeen voitiin valmistaa suurempi annos 1-massaprosenttista 

kurkumiini-tetraetyyliammoniumhydroksidi- liuosta. Kurkumiinia punnittiin 1,25g 

dekantterilasiin, johon lisättiin tetraetyyliammoniumhydroksidi- liuosta niin, että 

liuoksen kokonaismassaksi saatiin 125g. Punnitsemisen jälkeen liuos sekoitettiin 

huolellisesti magneettisekoittajalla. Sekoituksen jälkeen liuotin oli valmis arkkien 

liuotukseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Arkkien liuottaminen kurkumiini- tetraetyyliammonium-hydroksidi liuoksessa. 

Kuvassa edessä vasemmalla kurkumiini-tetraetyyliammoniumhydroksidi-liuos sekä 

edessä oikealla liuotettu näyte matalareunaisessa maljassa, jossa de-ionisoitua vettä. 

Takana liuotetut näytteet dekantterilaseissa odottamassa pesua. 

Arkkien liuotus tapahtui täsmälleen samalla tavalla kuin kappaleessa 3.1 kuvattiin, ja 

näytteille suoritettiin samanlaiset vetolujuusmittaukset. Kokeiden aikana havaittiin, että 

kurkumiini värjäsi arkit tummanpunaisiksi (kuva 7). Punaiset arkit värjäsivät de-

ionisoidun veden ja suolahapon, joten astioita jouduttiin huuhtomaan aina ennen 

seuraavaa liuotusta. Kurkumiinin käyttö aiheutti myös sen, että liotettuja arkkeja 

jouduttiin huuhtomaan huomattavasti enemmän kuin edellisellä kerralla. Havaittiin myös, 

että ulkoisesti näytteet vaikuttivat paremmilta kuin aikaisemmin, sillä ne olivat suorempia 

ja vähemmän ryppyisiä.   
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Kurkumiinin käytön tavoitteena oli siis saada selluloosakomposiittiarkkeihin 

antimikrobisia ominaisuuksia, nämä ominaisuudet näytteistä testattiin biologian 

laitoksella.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Kurkumiinin värjäämä selluloosa arkki. 

 

 

3.3 Näytteiden analysointi 

Näytteitä valmistettiin liuottamalla yhteensä kolmena eri kertana. Kuumapuristinta 

käytettäessä arkkeja liuotettiin vain yksi erä kutakin liuotusaikaa kohden, mutta kahdella 

muulla näytteiden valmistuskerralla arkkien liuotuksia tehtiin kaksi erää jokaiselle 

liuotusajalle. 

Kun näytteet olivat olleet vuorokauden olosuhdehuoneessa, aloitettiin niiden analysointi. 

Aluksi liuotetuista arkeista piti tehdä sopivan kokoisia vetolujuuksien mittaukseen. Arkit 

leikattiin noin 5mm levyisiksi ja 6cm pitkiksi suikaleiksi niin, että jokaista liuotusaikaa 

vastasi 5-8 näytettä.  



21 

 

Seuraavaksi mitattiin näytteiden paksuudet paksuusmittarilla (kuva 8) niin, että jokaisesta 

näytteestä mitattiin paksuus kolme kertaa ja laskettiin näiden kolmen kerran keskiarvo. 

Paksuusmittari toimi siten, että mittaelin painoi näytettä 10 sekunnin ajan, jonka jälkeen 

mittaelin nousi ylös ja näytettä siirrettiin, jotta paksuus saatiin mitattua eri kohdista. 

Tämän jälkeen mittaelin laskeutui alas ja painoi näytettä jälleen 10 sekuntia, jonka jälkeen 

toistui edellä kuvatut vaiheet. Paksuusmittari laski automaattisesti näytteiden 

paksuuksien keskiarvon sekä se ilmoitti myös mitatun minimi- ja maksimiarvon.  

Kuva 8. Paksuusmittaukseen käytetty digitaalinen mittari. 

Näytteissä oli epätasaisuutta ja ryppyjä, mikä aiheutti sen, että välillä näytteistä mitatut 

minimi- ja maksimiarvo poikkesivat huomattavasti toisistaan. Mikäli paksuuksissa ilmeni 

suuria poikkeamia, tehtiin uudet mittaukset. 
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Paksuusmittauksen jälkeen vuorossa oli vetolujuusmittaukset.  Vetolujuusmittariin 

syötettiin näytteiden paksuus ja leveys. Mittalaitteen leuat asetettiin 40mm etäisyydelle 

toisistaan. Näiden tietojen perusteella mittalaite mittasi näytteistä vetolujuuden sekä 

venymän. Näyte kiinnitettiin mittalaitteen leukojen väliin (kuva 9), jonka jälkeen laite 

käynnistettiin. Mittalaite piirsi alla olevan kuvan mukaisen käyrän jokaiselle mittaukselle, 

jonka avulla oli helppo vertailla eri mittausten tuloksia.  Tässä kappaleessa kuvatut 

vaiheet toistettiin, jokaiselle näytteelle erikseen. 

 

Kuva 9. Vetolujuusmittalaitteen piirtämä kuvaaja sekä mittalaitteen leuat, johon näyte on 

kiinnitettynä. 

Kaikkia näytearkkeja ei leikattu suikaleiksi vetolujuusmittauksia varten, vaan niitä 

säästettiin näytteiksi antimikrobisten ominaisuuksien määrittämiseen. Antimikrobisuus 

testejä varten näytearkeista leikattiin pyöreän muotoisia näytteitä, joiden halkaisija oli 

noin 10mm. Tämän jälkeen näytteet toimitettiin merkattuina biologian laitokselle 

antimikrobisuus testeihin. 
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4 TULOSTEN TARKASTELU 

Liuotuskokeita suoritettiin kolmella eri kerralla, näiden kokeiden mittaustulokset ovat 

alla esitetyissä kuvaajissa. Liuotuskokeita suoritettiin neljälle eri liuotusajalle, joten 

liuotusaikojen pituuden vaikutusta vetolujuuteen ja venymään pystytään vertailemaan. 

4.1 Vetolujuusmittaukset 

 

Kuva10. Näytearkkien vetolujuudet eri liuotusajoille 

 

Kuvassa 10 on esitetty eri liuotusaikojen vaikutus näytearkin vetolujuuteen. Kuvan 10 

teksti ”1. liuotus” tarkoittaa kappaleessa 3.1 kuvattua koesarjaa, ja seuraavat kaksi 

liuotusta on tehty muuttamalla 1. liuotuksen koejärjestelyä, niin että x-akselilla olevat 

otsikot ”Kuumapuristetut näytteet” ja ”Kurkumiini” kuvaavat kappaleissa 3.1.1 ja 3.2 

kuvattujen koesarjojen näytteiden tuloksia. Kuvan 10 vasemmassa laidassa on referenssi 

paperin arvo eli liuottamattoman selluloosa-arkin vetolujuus.  

Alla olevaan Taulukkoon 1 on koottu kutakin liuotusaikaa vastaavien näytteiden 

vetolujuuksien keskiarvot sekä keskihajonnat. Taulukosta 1 voidaan nähdä, että eri 

liuotusaikojen vetolujuuksien keskiarvot poikkeavat toisistaan ainoastaan niille 

laskettujen keskihajontojen verran, joten näiden kokeiden perusteella voidaan sanoa, ettei 

liuotusajan pituudella näyttäisi olevan merkitystä arkkien vetolujuuksiin. 
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Taulukko1.   1. Liuotus Kurkumiini 

Mittaus 
Ref. 

paperi 30sec 1min 2min 3min Keskiarvo 30sec 1min 2min 3min Keskiarvo 

Keskiarvo 
Max Stress 
(Mpa) 

3,29 57,76 51,70 54,38 45,06 52,23 47,67 55,39 57,20 52,92 53,30 

Keskihajonta 
P. 

0,35 6,34 4,74 3,24 2,70 4,66 4,78 4,72 5,48 5,76 3,59 

 

  Kuumapuristetut näytteet  
Mittaus 30sec 1min 2min 3min Keskiarvo  

Keskiarvo 
Max Stress 
(Mpa) 

75,97 77,58 72,03 80,23 76,45 

  

Keskihajonta 
P. 

5,98 4,48 4,05 1,98 2,97 
 

 

 

Kuvasta 10 on helppo havaita kuinka arkin liuottaminen kasvattaa sen vetolujuutta 

verrattuna liuottamattomaan arkkiin. Kuten kuvasta 10 nähdään, liuottamattoman arkin 

vetolujuus on 3,29 MPa kun taas liuotuksella arkkien vetolujuuksiksi saatiin yli 50 MPa. 

Vaikka kokeiden perusteella liuotusajan pituudella ei näyttäisi olevan merkitystä arkkien 

vetolujuuteen niin, kuvasta 10 voidaan kuitenkin havaita, että kuumapuristetut näytteet 

kestäisivät paremmin rasitusta kuin arkkikuivurissa valmistetut näytteet, sillä 

kuumapuristettujen näytteiden vetolujuudet ovat noin 76 MPa ja arkkikuivurilla 

kuivattujen näytteiden vetolujuus on noin 52 MPa. Edellä mainitun perusteella arkkien 

kuivausmenetelmällä näyttäisi olevan vaikutusta lopputuotteen lujuusominaisuuksiin. 

Taulukon 1 perusteella voidaan todeta, että liuotusaika vaikuttaa tuotteen laatuun siinä 

mielessä, että pidempään liuotettujen arkkien ominaisuudet näyttävät olevan tasaisemmat 

kuin näytteiden, joita liuotettiin lyhyemmän aikaa. Tämä voidaan perustella taulukon 1 

perusteella, sillä keskihajonnat kolmen minuutin liuotuksille ovat selvästi pienemmät 

kuin muiden mittausten keskihajontojen keskiarvot. 
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Vetolujuusmittauksien yhteydessä saadut näytteiden venymät ja niiden keskihajonnat on 

koottuna alla olevaan kuvaan 11 sekä taulukkoon 2. 

Kuva 11. Liuotusajan vaikutus näytearkkien venymään. 

Kuvan 11 kuvaajasta nähdään liuotusajan vaikutus näytearkin venymään, kuvaajan 

vasemmassa laidassa on referenssi paperin arvo eli liuottamattoman selluloosa arkin 

venymä. Alla olevaan taulukkoon 2 on koottuna näytteiden vetolujuusmittauksista 

saatujen venymien keskiarvot ja -hajonta kullekin liuotusajalle. 

Taulukko2.              

    1. Liuotus Kurkumiini 

Mittaus 
Ref. 

paperi 30sec 1min 2min 3min Keskiarvo 30sec 1min 2min 3min Keskiarvo 

Keskiarvo 
Max Strain 
(%) 

1,71 1,79 2,09 1,70 1,46 1,76 2,21 1,80 2,03 1,85 1,97 

Keskihajonta 
P. 

0,16 0,46 0,44 0,54 0,27 0,23 0,30 0,23 0,28 0,24 0,16 

      

  Kuumapuristetut näytteet 
Mittaus 30sec 1min 2min 3min Keskiarvo 

Keskiarvo 
Max Strain 
(%) 

1,96 2,43 2,28 2,41 2,27 

Keskihajonta 
P. 

0,37 0,27 0,27 0,22 0,19 
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Kuvan 11 sekä taulukon 2 perusteella voidaan sanoa, ettei arkkien liuotuksella ollut 

juurikaan vaikutusta näytteiden venymään, kun saatuja tuloksia vertaa liuottamattomaan 

arkkiin, jonka venymä näyttäisi olevan yhtä suuri kuin liuotettujen arkkien venymä. 

Taulukon 2 perusteella voidaan kuitenkin todeta, että venymään on pieni vaikutus arkkien 

kuivausmenetelmällä, sillä kuumapuristettujen näytteiden venymät ovat vähän suurempia 

kuin muiden näytteiden.  

Vetolujuusmittausten perusteella liuotuksella on suuri vaikutus arkkien vetolujuuteen, 

mutta parantuneet ominaisuudet eivät kuitenkaan jäykistä liuotettua arkkia vaan venymä 

säilyy lähes samanlaisena kuin liuottamattomalla arkilla. Tällaisella ominaisuudella on 

suuri merkitys, kun suunnitellaan uusia tuotteita parannetuilla lujuusominaisuuksilla. 

Kuumapuristettujen näytteiden tulokset näyttäisivät olevan parempia kuin 

arkkikuivurissa kuivattujen arkkien tulokset. Luotettavan tuloksen saamiseksi mittauksia 

olisi hyvä tehdä lisää, mutta kuumapuristettujen näytteiden paremmuutta arkkikuivurissa 

kuivattuihin näytteisiin on helppo perustella sillä, että kuumapuristetut näytteet olivat 

paremman ja laadukkaamman näköisiä. Arkkikuivurissa kuivattujen näytteiden pinta oli 

paljon epätasaisempi eikä kuivausta pystynyt säätelemään läheskään niin hyvin kuin 

kuumapuristimella. Esimerkiksi jo paksuusmittauksissa oli havaittavissa näiden 

valmistusmenetelmien eroavaisuus, sillä kuumapuristimella kuivattujen näytteiden 

paksuus vaihteli selvästi vähemmän kuin arkkikuivurissa valmistettujen näytteiden. 
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Kasvaneiden lujuusominaisuuksien lisäksi liuottamisen vaikutus voidaan nähdä myös 

elektronimikroskoopilla otetuista kuvista. Kuvassa 12 on elektronimikroskooppikuva 

liuottamattomasta selluloosa arkista, kuvasta voidaan havaita selvästi selluloosan 

kuiturakenne. Kuvasta 13 huomataan, että jo 30 sekunnin liuotus hävittää selluloosan 

kuiturakennetta. Kuvia 12 ja 13 vertaamalla huomataan, että 30 sekunnin liuotuksessa 

kuitujen väliset raot ovat täyttyneet eikä yksittäistä kuitua pysty enää erottamaan, kuten 

kuvasta 12 oli mahdollista. 

Kuva 12. Elektronimikroskooppi kuva liuottamattosta selluloosa arkista. 

Kuva 13. Elektronimikroskooppi kuva 30 sekuntia liuotetusta selluloosa arkista. 
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4.2 Antimikrobiset ominaisuudet 

Antimikrobiset ominaisuudet testattiin biologian laitoksella käyttäen kolibakteeria 

(Escherichia coli) sekä stafylokokkia (Staphylococcus aureus). Kokeiden perusteella 

voidaan sanoa, ettei näytteiden pinnalla ollut havaittavissa antimikrobisia ominaisuuksia. 

Kuva 14. Antimikrobisten ominaisuuksien testaus E. coli- bakteerilla. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Tehdyissä vetolujuusmittauksissa havaittiin, ettei liuotusajalla ole merkitystä liotettujen 

arkkien vetolujuuksiin. Tämän vuoksi liuotuskokeita olisi hyvä tehdä vielä lyhyemmillä 

liuotusajoilla kuten 10-, 15- ja 20 sekuntia. Lyhyempiä liuotusaikoja kokeilemalla olisi 

helpompi havaita mikä liuotusaika nostaa vetolujuudet mitatulle tasolle. Mikäli vastaavia 

tuloksia saataisiin lyhyemmillä liuotusajoilla, voisi sillä olla suuri merkitys, kun mietitään 

teollisen mittakaavan sovelluksia tällaisten selluloosakomposiittien valmistamiseen. 

Kokeiden perusteella voidaan sanoa, että liuottamisen jälkeen näytteet kannattaa kuivata 

mieluummin kuumapuristimella kuin arkkikuivurilla. Kuumapuristimella arkkien 

kuivausta oli helppo valvoa ja sen avulla valmistetut näytteet kestivät noin 20 MPa 

suuremman rasituksen. Tällaisten komposiittien valmistuksessa kuumapuristin on sopiva 

laite arkkien kuivaamiseen, mutta teolliseen mittakaavaan sen sovittaminen voi olla 

haastavaa. 

Työn varsinainen päämäärä oli saada antimikrobisia ominaisuuksia liuotettuihin 

arkkeihin kurkumiinin avulla, mutta tämä ei kuitenkaan onnistunut. Työtä tehdessä 

havaittiin, että arkkeihin liuenneen kurkumiinin todellista määrää ei voitu tietää varmasti, 

eikä myöskään antimikrobisuuteen tarvittavan kurkumiinin määrä ollut tiedossa.  

Antimikrobisia ominaisuuksia varten tarvittavan kurkumiinin määrän voisi saada selville 

siten, että kurkumiinin konsentraatio tetraetyyliammoniumhydroksidi liuottimessa olisi 

suurempi. Mikäli kurkumiinia olisi liikaa, niin antimikrobisuustestien yhteydessä 

otetuista kuvista voitaisiin laskea kurkumiinille sopiva määrä. Koska kurkumiini on 

kallista, niin sitä ei mielellään haluttaisi käyttää turhaan. 

Toisaalta kurkumiinin konsentraatio tetraetyyliammoniumhydroksidissa saattoi olla 

sopiva, mutta pesujen yhteydessä suuri osa kurkumiinista saattoi huuhtoutua arkin 

pinnalta pesuveden mukana viemäriin. Jäljelle jääneen kurkumiinin pieni pitoisuus saattoi 

riittää värjäämään arkin, muttei tuomaan antimikrobisia ominaisuuksia.  Tulevissa 

kokeissa voitaisiin käyttää suurempaa kurkumiinin konsentraatiota sekä liuotuksen 

jälkeen arkki voitaisiin nostaa hetkeksi johonkin astiaan ennen regenerointia. Tällöin 

varsinainen liuotusaika ei pidentyisi, mutta kurkumiinilla olisi enemmän aikaa liueta 

syvemmälle arkkiin eikä se pesun yhteydessä huuhtoutuisi arkin pinnalta niin helposti.  
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6 YHTEENVETO 

Työn tarkoituksena oli valmistaa antimikrobistaselluloosakomposiittia liuottamalla 

selluloosaa uudenlaisella liuottimella normaalissa ilmanpaineessa ja 

huoneenlämpötilassa. Liuottimen vaikutuksia selluloosan ominaisuuksiin tutkittiin 

neljällä erimittaisella liuotusajalla: 30 sekuntia, 1-, 2- ja 3 minuuttia. Tutkimuksessa 

havaittiin, ettei liuotusajalla ole suurta merkitystä lujuusominaisuuksiin. Liuotusten 

jälkeen näytteistä mitattiin niiden vetolujuudet sekä antimikrobiset ominaisuudet. 

Vetolujuusmittausten tulokset olivat hyvin lupaavia, joten selluloosakomposiitin 

valmistusta tutkimuksessa tehdyllä tavalla kannattaa vielä jalostaa.  

Näytteille ei onnistuttu saamaan antimikrobisia ominaisuuksia, mutta potentiaalisia 

menetelmiä antimikrobisten ominaisuuksien saamiseksi jäi vielä testaamatta, joten 

tehtyjen kokeiden kaltaisilla menetelmillä voi olla mahdollista saada antimikrobisia 

ominaisuuksia.  
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