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1. JOHDANTO 
 

Globaali väestönkasvu tulee tulevaisuudessa asettamaan suuria haasteita raaka-aineiden ja energian 

riittävyyden  näkökulmasta.  Etenkin  kehittyvien  maiden  elintason  nousu  tulee  lisäämään 

elintasomateriaalien,  kuten  erilaisten  muovien,  sekä  energian  kulutusta huomattavasti. Jotta  tämä 

kulutuksen  kasvu  voidaan  mahdollistaa  ympäristön hyvinvoinnin ja  raaka-aineiden  riittävyyden 

näkökulmasta,  tulee  tulevaisuuden  materiaalien  ja  energiantuotannon  perustua uusiutuviin  ja 

kierrätettäviin  raaka-aineisiin. Yksi  tällainen  mahdollinen  raaka-aineiden  lähde voi  olla  täysin 

biomassasta jalostettavat furaaniyhdisteet. 

Tutkielmassa perehdytään  furaanin  ja  sen  johdannaisyhdisteiden  käyttöön  erilaisissa 

materiaalisovelluksissa. Tutkielmassa  esitellyt  materiaalisovellukset kattavat  erilaisia  biomuoveja, 

nanokomposiitteja,  elastomeerejä,  polymeeriaurinkopaneelien  (PSC)  aktiivisen  kerroksen 

materiaaleja  sekä  väriherkistettyjen  aurinkokennojen  (DSSC)  herkistäjämolekyylejä. 

Materiaalisovelluksien  ominaisuuksia  on  pyritty  vertaamaan  vastaavanlaisiin  kaupallisiin 

materiaaleihin  tai  alan  standardi-materiaaleihin.  Tutkielman  alussa  myös paneudutaan lyhyesti 

furaanin kemiallisiin ominaisuuksiin ja furaaniyhdisteiden valmistusmenetelmiin biomassasta. 
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2. FURAANI 

2.1 FURAANI JA SEN JOHDANNAISET 

 

Kuva 1. Tyydyttymättömät heterosyklit 

Furaani (kuva 1) on  viisiatomisiin tyydyttymättömiin heterosykleihin  kuuluva yhdiste,  joka  on 

huoneenlämmössä haihtuva ja väritön neste. Furaani liukenee hyvin tavallisiin orgaanisiin liuottimiin 

(eetterit, alkoholit, asetoni).1 Furaanin fysikaalisia ominaisuuksia on esitetty taulukossa 1.2 Samaan 

yhdistetyyppiryhmään  kuuluvat  esimerkiksi pyrrolli  (kuva  1)  ja  tiofeeni  (kuva  1). Verrattaessa 

furaania pyrrolliin ja tiofeeniin, furaanilla on alhaisin aromaattinen, mutta korkein dieeninen luonne. 

Furaanin dieenisellä ja aromaattisella luonteella on vaikutusta furaanin omalaatuisille kemiallisille 

ominaisuuksille,  jotka  vaikuttavat esimerkiksi furaanin polymeraatioreaktioihin sekä  furaania 

sisältävien  yhdisteiden  stabiilisuuteen. Rakenteeltaan  furaani  on  tasomainen  molekyyli  ja  sillä  on 

neljä eri resonanssirakennetta (1, 1a, 1b, 1c, kuva 2). Resonanssirakenteista 1a on hallitseva, minkä 

vuoksi erilaiset elektrofiiliset substituutioreaktiot,  kuten  esimerkiksi  alkyloinnit  ja  halogenoinnit, 

tapahtuvat  C2  ja  C5  asemiin  niiden  ollessa  vapaina. Tätä  voidaan  hyödyntää,  kun  valmistetaan 

furaania sisältäviä makromolekyylejä kationipolymerisaatiolla.1 

Taulukko 1. Furaanin fysikaaliset ominaisuudet 

Kiehumispiste 32 °C (1 atm) 
Jäätymispiste -85,6 °C 
Taitekerroin 1,4215 
Tiheys 0,93 g/cm3 

 

 

Kuva 2. Furaanin resonanssirakenteet 
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Furaanilla  on  useita erilaisia johdannaisia,  joita  voidaan  hyödyntää  erilaisia  polymeerejä 

valmistettaessa.  2-furaanikarboksialdehydiä  (furfuraali, kuva  3)  ja  5-metyyli-2-

furaanikarboksialdehydiä  (metyylifurfuraali, kuva  3) voidaan  valmistaa erittäin  laajasti  eri raaka-

aineista,  jotka  sisältävät runsaasti polymeerisiä  pentooseja (esimerkiksi  ksylaania).1,3 Tällaisia 

biojätteitä ovat esimerkiksi kauran ja riisin kuoret, maissin tähkät sekä puuhake.1,3 Prosessissa (kaavio 

1) polymeeriset  pentoosit  pilkotaan  hydrolyysillä  happamissa  oloissa ja korkeassa lämpötilassa 

vastaaviksi  pentooseiksi.1,3,4 Peräkkäisillä  dehydrauksilla ksyloosista muodostuu  furfuraalia  ja 

ramnoosista  metyylifurfuraalia, jotka  voidaan  erottaa  toisistaan  tislaamalla.1,3 Furfuraalista  ja 

metyylifurfuraalista voidaan jatkojalostaa useita erilaisia monomeerejä eri polymeerejä varten. Yli 

80 % tuotetusta furfuraalista jalostetaan 2-hydroksimetyylifuraaniksi (furfuryylialkoholi, FA, kuva 

3). Furfuryylialkoholi  on  erittäin  laajasti  käytetty  polykondensaatiomonomeeri,  jolla  on  useita  eri 

sovellutuksia.1 

 

Kuva 3. Furaanijohdannaisia 

 

Kaavio 1. Furfuraalin synteesi ksylaanista 

Toinen merkittävä furaania sisältävä johdannainen on 2-hydroksimetyyli-5-furaanikarboksialdehydi 

(hydroksimetyylifurfuraali, HMF, kuva 4). HMF:a voidaan valmistaa täysin furfuraalin valmistusta 

vastaavalla prosessilla heksooseista, jotka ovat mono-, oligo- ja polysakkarideina.1,5 Synteesissä on 

kuitenkin muutamia ongelmia, jotka heikentävät lopputuotteen saantoa niin, ettei sen valmistaminen 

ole  teollisesti  kannattavaa  tällä  tavalla.1,5 Happamissa  oloissa ja veden läsnä  ollessa HMF  hajoaa 

levuliinihapoksi ja  metaanihapoksi. Samanaikaisesti  monosakkarideista  sekä  HMF:stä  muodostuu 

humiineja,  jotka  heikentävät synteesin  saantoa  huomattavasti.5 Näitä  ei  haluttuja  sivureaktioita 
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voidaan  välttää erilaisilla liuotin- ja  katalyyttijärjestelyillä. Parhaita  tuloksia  on  saatu  imidatsoliin 

perustuvilla ionisilla nesteillä, joilla glukoosista voidaan valmistaa yli 90 % saannolla, ja selluloosasta 

yli  60  % saannolla,  HMF:a,  kun  katalyytiksi  lisätään CrCl3.
5 Cr3+-ioni  isomerisoi  glukoosin 

fruktoosiksi, jolloin se voi dehydratoitua HMF:ksi.6 Jos lähtöaineena käytetään suoraan fruktoosia, 

voidaan ionisessa nesteessä valmistaa HMF:a yli 90 % saannolla ilman CrCl3-katalyyttiä.
5 

 

Kuva 4. Hydroksimetyylifurfuraali (HMF), 2,5-furaanidikarboksyylihappo (FDCA) ja 
tereftaalihappo (TPA) 

HMF  on loistava lähtöaine,  kun  mietitään  bifunktionaalisten  furaanijohdannaisten  monomeerien 

valmistusta.  HMF:stä  voidaan esimerkiksi valmistaa  hapettamalla 2,5-furaanidikarboksyylihappoa 

(FDCA, kuva 4), joka on täydellinen monomeeri, kun valmistetaan polykondensaatiolla polyestereitä, 

polyamideja sekä polyuretaaneja.1 FDCA:a voidaan valmistaa kaupallisesti  järkevästi HMF:sta yli 

80 % saannolla, kun katalyyttinä käytetään nanokiteistä Li2CoMn3O8-metallioksidia. FDCA:sta tekee 

erittäin  kiinnostavan sen  rakenne,  joka vastaa  hyvin  paljon  petrokemiallisissa  muoveissa  käytetyn 

tereftaalihapon (TPA, kuva 4) rakennetta, joka on yksi pääraaka-aineista PET-muovia valmistettaessa 

sekä muissa vastaavissa petrokemiallisissa muoveissa. 7 FDCA:n potentiaalista antaa hyvän kuvan, 

kun  katsotaan esimerkiksi PET:n  valmistusmääriä  vuodessa;  7,1 %  (noin  3,5  Mt)  Euroopassa 

vuosittain  käytetystä  muovista  on  PET-muovia8 ja  globaalisti  PET-muovia  valmistettiin  yli  53  Mt 

esimerkiksi vuonna 2013.9  
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2.2 FURAANIYHDISTEIDEN MATERIAALISOVELLUKSET 

 

2.2.1 FURFURYYLIALKOHOLI 

 

Furfuryylialkoholi on tällä hetkellä tärkein ja pisimpään teollisuudessa käytetty furaanijohdannainen 

monomeeri. Furfuryylialkoholi homopolymeroituu polykondensaatiolla elektrofiilisen substituution 

kautta poly(2,5-furyylimetyleeniksi) (kaavio 2). Rakenteeseen voi syntyä myös muutamia -CH2-O-

CH2- siltoja  hydroksyyliryhmien  välisillä  kondensaatioreaktioilla. Polymeerin  lopullinen  rakenne 

kuitenkin  poikkeaa  huomattavasti  poly(2,5-furyylimetyleenin)  rakenteesta,  koska  rakenteessa 

tapahtuu  muutoksia,  jotka  muokkaavat  huomattavasti  lopullista  polymeeriä. C-H -sidos,  jossa 

hiiliatomi on suoraan liittynyt furaanirakenteeseen, on erittäin herkkä hydridi-ionin muodostamiselle. 

Koska poly(2,5-furyylimetyleenin) rakenteessa metyyliryhmä on kahden furaanin välissä, tapahtuu 

tämä  erittäin todennäköisesti.  Hydridi-ionin  irtoaminen  muodostaa karbokationin,  joka  edelleen 

indusoi seuraavan protonin irtoamista. Tätä kautta polymeerin rakenteeseen muodostuu konjugoituja 

kaksoissidoksia (kaavio 3). Tyydyttymättömien  osien  muodostuttua  rakenteeseen  voi  kaksi 

polymeeriketjua  sitoutua  toisiinsa  Diels-Alder  reaktiolla  (kaavio 4)  muodostaen ristisiltoja 

polymeeriketjujen  välille1 tai  kaksoissidos  voi  reagoida  toisen  furfuryylialkoholin 

hydroksyyliryhmän kanssa muodostaen haaroja rakenteeseen (kaavio 5).10 Kyseisiä sivureaktioita ei 

voi välttää tai vähentää, koska ne ovat luontainen osa 2,5-furaani-CH2- yksiköitä, jotka muodostuvat 

furfuryylialkoholin  polykondensaatiossa.1 Poly(furfuryylialkoholia)  (polyFA) voidaan  hyödyntää 

erittäin  laajasti  erilaisissa  sovelluksissa,  kuten  biomuoveissa,  nanokomposiiteissa  ja 

metanolipolttokennojen membraanissa. 

 

Kaavio 2. Furfuryylialkoholin polykondensaatioreaktio 
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Kaavio 3. Poly(2,5-furyylimetyleenin) konjugoitumismekanismi 

 

 

Kaavio 4. Poly(furfuryylialkoholin) ristisiltojen muodostuminen Diels-Alder reaktiolla. 

 

Kaavio 5. Polyfurfuryylialkoholin haaroittuminen 
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2.2.1.1 Poly(FA-tanniini) 

Tanniineista ja esipolymeroidusta FA:sta  voidaan  syntetisoida  täysin  biomassasta  valmistettavaa 

kertamuovia. Tanniinit ovat toisiinsa peräkkäin liittyneistä flavonoidiyksiköistä (kuva 5) koostuvia 

polyfenolisia yhdisteitä,  joita  voidaan polykondensoida samaan  tapaan  kuin  fenoleita. Ne  ovat 

halpoja sekä helppoja valmistaa eivätkä ne ole myrkyllisiä.10 Valmistettu poly(FA-tanniini) (polyFA-

T) on ominaisuuksiltaan (taulukko 2.) kilpailukykyinen verrattaessa sitä muihin teollisiin muoveihin. 

PolyFA-T (kuva 5.) lasisiirtymälämpötila  (Tg =  211 °C)  on  huomattavasti  korkeampi,  kuin 

esimerkiksi polyFA:n (150 °C) tai muiden tavanomaisten polymeerien (polyuretaanit 78 – 130 °C, 

polystyreeni 100 °C, polykarbonaatti 145°C) ja se kestää korkeaa lämpötilaa kokien 5 % massahäviön 

240 °C. Tanniinimolekyylien  jäykkä  rakenne  selittää  lopullisen  polymeerin  korkean 

lasisiirtymälämpötilan. Mekaanisilta ominaisuuksiltaan  valmistettu  polymeeri  on  kovaa  ja  hyvin 

taivutusta  kestävää  muovia. Brinell-kovuudeksi  polymeerille  mitattiin  23  HBS,  joka  on  samaa 

suuruusluokka  tavallisten  teollisten  muovien,  kuten  PVC:n  (20  HBS)  ja  polystyreenin  (25  HBS), 

kanssa, mutta selvästi korkeampi kuin esimerkiksi polyetyleenin (2 HBS). Puristettaessa valmistettua 

polymeeriä se osoittaa kertamuoveille tyypillistä haurautta. Se kuitenkin kestää puristusta hajoamatta 

194,4 MPa asti ollen puristuvuuskestävyydeltään samaa suuruusluokkaa kuin vahvistetut polyfenolit. 

11 

Tanniinista  ja furfuryylialkoholista  voidaan  valmistaa  myös yksinkertaisella  prosessilla  huokoisia 

kertamuoveja,  kun polymerointivaiheessa  reaktioemulsioon  lisätään  helposti  haihtuvaa 

syklohekseeniä noin 70 vol-%. Lopputuloksena saadaan polyHIPE-FA-T (polymerised High Internal 

Phase Emulsion – Furfuryylialkoholi-Tannniini), joka on homogeenistä, huokoista ja erittäin kevyttä 

materiaalia, ja josta voidaan valaa muotilla halutun muotoisia kappaleita. Tiheydeltään polyHIPE-

FA-T on ”raskas” polyHIPE (0,46 g/cm3 vs. 0,05 – 0,8 g/cm3)  ja sen huokoisuus (68 %) on matalampi 

kuin tavanomaisten polyHIPE:ien (80 – 98 %). PolyHIPE-FA-T:n erittäin matala lämmönjohtavuus 

suhteutettuna  tiheyteen  (0,08  W/mK)  sekä vastaaviin  materiaaleihin  suhteutettuna  loistava 

mekaaninen kestävyys (elastisuusmoduli 110 MPa, puristuskestävyys 11 MPa, mekaanisen energian 

absorbtio 4MJ/m3) tekevät siitä erittäin lupaavan lämpöeristeen sovelluksiin, jotka vaativat kevyttä 

ja kestävää materiaalia. 10  

Taulukko 2. Poly(FA-tanniinin) lämpö- ja mekaanisia ominaisuuksia 

 Tg T5% Kovuus Puristuvuus 
kestävyys 

Youngin 
moduuli 

Poly(FA-
tanniini) 

211 °C 240 °C 23 HBS 194,4 MPa 2160 MPa 
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Kuva 5. Yleisimmät flavonoidirakenteet tanniinissa 

 

Kuva 6. Poly(FA-tanniinin) (polyFA-T) rakenne 

 

2.2.1.2 Biopohjainen polymeerimatriisinanokomposiitti – PNC (polymer matrix nanocomposite) 

Polymeerimatriisinanokomposiitti  (PNC)  määritellään  polymeerimatriisina johon  nanopartikkelit 

ovat levittäytyneet tasaisesti. Nanopartikkeleiden huomattavasti suurempi yhteispinta-ala verrattuna 

tavallisiin  komposiittien  lisäaineisiin  mahdollistavat  polymeerimatriisin  ja  lisäaineen  suuremman 

kosketuspinta-alan, mikä vähentää matriisipolymeerin liikettä lisäaineen pinnalla. Tämän tuloksena 

komposiittien mekaaniset sekä lämpöominaisuudet paranevat. Nanopartikkelien suuri yhteispinta-ala 

kuitenkin aiheuttaa nanokomposiittien valmistuksessa ongelmia, koska nanopartikkelien väliset van 

der Waalsin voimat ja matriisipolymeerin viskoosisuus tekevät tasaisen dispersion valmistamisesta 

hyvin  vaikeaa. Tämän  ongelman  välttämiseksi matriisipolymeeriksi  voidaan  valita  sellainen 

materiaali,  jonka  monomeeri  voi  toimia  myös  liuottimena  ja  joka  voidaan  polymeroida  suoraan 

monomeerin ja nanopartikkelien muodostamasta tasaisesta dispersiosta. Tällä tavalla valmistettuna 

varmistetaan,  että  nanopartikkelit  jäävät  loukkuun  polymeerimatriisiin ja että  valmistettu  PNC  on 

homogeeninen. 12  

Furfuryylialkoholi on matala viskoosista, sitä voidaan polymeroida suoraan liuoksesta ja se pystyy 

stabiloimaan  hydrofiilisten  nanopartikkelien  suspensioita  sen  funktionaalisten  ryhmien 
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(furaanirenkaan happi ja hydroksyyliryhmä) avulla, minkä vuoksi se on erittäin loistava monomeeri 

nanokomposiitteja  valmistettaessa. Tutkimuksessa  valmistettiin polymeerinanokomposiitteja 

polyFA:sta  ja selluloosananokuiduista (CW,  Cellulose  ”whiskers”) tai 

montmorriloniittisavinanopartikkeleista  (MMT,  montmorrilonite  clay  nanoparticles)  suoralla 

polymeroinnilla  liuoksesta.  Molemmat  CW  ja  MMT  kykenevät  sekä  katalysoimaan  polyFA:n 

polymeroitumisen  sekä  muokkaamaan  muodostuvaa  matriisia  parantaen  lopullisen  materiaalin 

ominaisuuksia. Huomattavaa  kaikissa  käytetyissä  materiaaleissa  on,  ettei  yksikään  niistä  ole 

petrokemian  tuote.12 Valmistettujen  nanokomposiittien lämpöominaisuuksia  verrattiin  puhtaaseen 

polyFA:iin,  joka  oli  valmistettu g-aluminan  (g-Al2O3)  katalysoimalla  polymeraatiolla,  ja  CW-

polyFA-nanokomposiitin  mekaanisia  ominaisuuksia  verrattiin  muihin  vastaaviin  polyFA:iin 

perustuviin komposiitteihin.13  

Materiaalien stabiiliutta korkeissa lämpötiloissa tutkittiin ei hapettavissa olosuhteissa (N2-virrassa) 

sekä hapettavissa olosuhteissa (ilmavirrassa) mittaamalla materiaalien lämpötilat, joissa ne alkavat 

hajota  (eli  lämpötila,  jossa  materiaalin  paino laski 5%).  Tämän  lisäksi tutkittiin materiaalien 

jäännöspainoa 800 °C:ssa niin ikään ei hapettavissa ja hapettavissa olosuhteissa. Mittaustulokset on 

esitetty taulukossa 3. CW-polyFA:n lämpökestävyys oli kaikkein korkein ei hapettavissa olosuhteissa 

nostaen lämpötilaa, jossa materiaali alkaa hajota, lähes 80 °C verrattuna puhtaaseen polyFA:iin ja 

noin 20 °C verrattaessa MMT-polyFA:iin. Hapettavissa oloissa CW-polyFA on vielä kestävämpää 

kuin N2-virrassa lämmitettäessä lämpökestävyyden noustessa 27 °C. Puhtaaseen polyFA:iin ja MMT-

polyFA:iin verrattuna lämpökestävyys oli yli 90 °C ja 60 °C parempi, kyseisessä järjestyksessä. CW-

polyFA:n  korkea  lämpökestävyys selittyy  nanosellukuitujen  kyvyllä  vähentää  lämpöliikettä 

polymeerimatriisissa. Nanosellukuidut  myös  vuorovaikuttavat  vahvemmin  polyFA:n  kanssa  kuin 

MMT-nanopartikkelit,  mikä  selittää  myös  CW-polyFA:n  parempaa  lämpökestävyyttä  MMT-

polyFA:iin verrattuna. 800 °C:ssa, ei hapettavissa oloissa, CW-polyFA säilyttää painonsa parhaiten, 

mutta  ero  MMT-polyFA:iin  ja  puhtaaseen  polyFA:iin  ei  ole  suuri. MMT-polyFA:n  nopeampi 

hajoaminen verrattuna CW-polyFA:iin voisi selittyä MMT pinnalla olevilla happamilla alueilla, jotka 

kiihdyttäisivät hajoamista. PolyFA:n tiedetään hajoavan nopeammin HCl- kuin argonkaasuvirrassa, 

mikä tukisi tätä väitettä. Ilmavirrassa MMT-polyFA:n jäännöspaino on selvästi korkeampi kuin CW-

polyFA:n tai polyFA:n. Tähän vaikuttaa MMT:n kerrostunut liuskemainen rakenne, joka ehkäisee 

hajoamistuotteiden  diffuusiota  pois  materiaalista samalla  kun MMT:n  suuri  pinta-ala  estää 

polymeeriketjujen liikettä MMT:n pinnalla. Samalla yli 450 °C:ssa polyFA:n hajoamisesta syntyy 

vettä,  joka  hapettaa  furaanirenkaiden  välissä  olevia  metyyliryhmiä  karbonyyliryhmiksi. MMT-
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polyFA:n  hitaampi  hajoamistuotteden  diffuusio  nostaa todennäköisyyttä  tämän  reaktion 

tapahtumiselle vähentäen tätä kautta massahäviötä. 13 

CW-polyFA:n  mekaanisia  ominaisuuksia (Younging moduuli, vetolujuus ja  kovuus) verrattiin 

puhtaaseen polyFA:iin, asbesti-polyFA:iin ja hiili-polyFA:iin. Mittaustulokset on esitetty taulukossa 

4. CW-polyFA  on kovempi,  kestävämpi  ja  taipuisampi  materiaali  kuin  siihen  verratut  polyFA:iin 

perustuvat  komposiitit. Tavallisesti  polyFA:iin  ja  furaanin  perustuvat  materiaalit  ovat  erittäin 

hauraita,  mutta  CW-polyFA:lle  mitattu  Youngin moduuli  on  selkeästi  pienempi  kuin  vastaavien 

polyFA-systeemien. Huoneenlämmössä CW-polyFA:n vetolujuus on samaa suuruusluokkaa muiden 

vastaavien materiaalien kanssa. Kovuudeltaan valmistettu CW-polyFA on ylivoimainen vastaaviin 

materiaaleihin  nähden. Mittaustulosten  perusteella  nähdään,  että  jo  pieni  määrä  nanosellukuituja 

polyFA:n rakenteessa voi parantaa sen mekaanisia ominaisuuksia huomattavasti. 13 

Taulukko 3. CW-polyFA:n, MMT-polyFA:n ja PFA:n lämpökestävyydet13 

Materiaali T5% (N2) T5% (ilma) m-%jäännös
* (N2) m-%jäännös

* (ilma) 
CW-polyFA 323 °C 350 °C 50 % 1 % 

MMT-polyFA 302 °C 288 °C 45 % 5 % 

polyFA 246 °C 258 °C 42 % 0 % 
* m-%jäännös mitattu 800 °C:ssa, tuhkan erotuksen jälkeen 

Taulukko  4. CW-polyFA:n,  polyFA:n,  asbesti-polyFA:n  ja  hiili-polyFA:n  mekaanisia 
ominaisuuksia 

Materiaali Youngin moduuli Vetolujuus Kovuus 
CW-polyFA 1,6 ± 0,1 GPa 34 ± 5,0 MPa 0,45 ± 0,13 MJ/m3 
PolyFA 3,0 ± 0,3 GPa 30 ± 3,0 MPa 0,13 ± 0,03 MJ/m3 

Asbesti-polyFA 10,5 ± 1,0 GPa 25 ± 4,0 MPa 0,03 ± 0,01 MJ/m3 
Hiili-polyFA -* 10 ± 1,0 MPa -* 

 

2.2.1.3 Nafion-PolyFA-nanokomposiittimembraani metanolipolttokennoissa 

Suora  metanolipolttokenno  (DMFC,  Direct Methanol  Fuel  Cell)  voi  tarjota  tulevaisuudessa 

vaihtoehdon akuille korkeaa energiatiheyttä vaativissa kannettavissa elektroniikkalaitteissa. Tärkeä 

osa DMFC:a on anodin ja katodin erottava polymeerielektrolyyttimembraani (PEM). Membraanin 

tarkoitus on mahdollistaa protonien kulkeminen elektrodien välillä estäen samalla elektronien kulku, 

minkä  seurauksena kennon  elektrodien  välille  saadaan  muodostumaan  jännite-ero,  joka voidaan 

muuttaa sähkövirraksi. Perfluororikkihaposta valmistetut polymeerit, kuten Nafion 115, ovat erittäin 

yleisesti käytettyjä materiaaleja polttokennojen membraaneina. Niiden hyvän protonin johtavuuden 

lisäksi  ne  omaavat  loistavan  kemiallisen,  mekaanisen  ja  termisen  stabiliteetin. MDC:ssa Nafion-
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membraanin  läpi kulkeva  metanoli  kuitenkin  heikentää  selvästi  polttokennon  suorituskykyä  ja 

kasvattaa  polttoaineen  kulutusta. Metanolivirtauksen  estämiseksi  Nafion-membraania  voidaan 

muokata  esimerkiksi  polymeroimalla  polyFA:a  suoraan  membraanin  rakenteeseen. 

Furfuryylialkoholin  hydrofiilisen luonteen  vuoksi  se  voi  tasaisesti  tunkeutua  hydrofilisen  Nafion-

membraanin  rakenteeseen,  jossa  se  voi  polymeroitua  muodostaen homogeenisen Nafion-polyFA-

nanokomposiittimembraani  rakenteen. Atomivoimamikroskopialla  on  todettu,  että  PFA:n  määrän 

kasvaessa  Nafion-membraanissa,  membraanin  epätasaisuus  pienenee  asteittain. Epätasaisuuden 

pieneneminen johtuu hydrofiilisten alueiden vähentymisestä samaan aikaan kun rakenteeseen syntyy 

hydrofobisia alueita polyFA:n liittyessä Nafion-membraanin rakenteeseen. Kaikki nämä muutokset 

ovat  luultavasti  seurausta  Nafion-membraanin  mikrorakenteen hydrofiilisten ja –fobisten  alueiden 

uudelleen  järjestymisestä  nanokomposiittirakenteen  syntyessä. Nämä  rakenteelliset  muutokset 

membraanissa  johtavat  siihen,  että  jo  pieni  määrä (1  m-%) polyFA:a  membraanin  rakenteessa 

vähentää  metanolin  virtausta  membraanin  läpi  selvästi  verrattuna  tavalliseen  Nafion  115 

membraaniin. Erittäin  suuri  määrä (12,4  m-%) polyFA:a  rakenteessa  kuitenkin  heikentää 

membraanin kykyä  estää  metanolivirtaus  sen  läpi,  koska  tällöin  rakenteeseen  syntyy  suuria 

rypäsmäisiä  polyFA  alueita,  jotka  eivät  ole  tarpeeksi  tiivisti  pakattuja  metanolivirtauksen 

estämiseksi. Metanolivirtausmittausten  tulokset on esitetty  kuvaajassa  1. PolyFA:n lisääminen 

Nafion-membraaniin oletetusti vähentää protonijohtavuutta, mutta kun käytetään polyFA sopivissa 

määriin, johtavuus pienenee vain hyvin vähän, kuten nähdään kuvaajasta 1. 14 

Suorituskyvyltään  Nafion-polyFA-nanokomposiittimembraanikennot  ovat  ylivoimaisia  verrattuna 

tavallisiin Nafion 115 -membraanikennoihin (taulukko 5). 7 m-% polyFA sisältävä membraani tekee 

huoneenlämmössä  kennosta  3,3  kertaa  tehokkaamman  kuin  Nafion  115  membraania  käyttävän 

kennon. Kun kennojen käyttölämpötilat nostettiin 60 °C molempien kennojen suorituskyvyt paranivat 

7 m-% polyFA:a sisältävän kennon ollessa edelleen 1.8 kertaa tehokkaampi. Erittäin tärkeää kennojen 

tehokkuuden  optimoinnissa  on  polyFA:n  määrä  membraanissa. Verrattaessa  4,7  m-%  ja  7  m-% 

polyFA:a sisältävien kennojen tehokkuuksia huoneenlämmössä, 7-m% sisältävä kenno on 1,6 kertaa 

tehokkaampi.14 Myös membraanin valmistusprosessin optimoinnilla voidaan mahdollisesti parantaa 

tehokkuutta.14 
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Kuvaaja  1. Metanolin  virtaus  Nafion  115  ja  Nafion-polyFA-nanokomposiittimembraanien  läpi 
(valkoiset  pallot).  Käytetty  metanoliliuos  oli  noin  1M. Nafion  115  ja  Nafion-polyFA-
nanokomposiittimembraanien protonijohtavuus (mustat pallot). 

Taulukko  5. Nafion  115,  Nafion-polyFA(4,7  m-%)- ja  Nafion-polyFA(7,0  m-%)-membraanien 
maksimi tehokkuudet huoneenlämmössä ja 60 °C 

Membraani Pmax (20 °C) Pmax (60 °C) 
Nafion 115 1,70 mW 4,80 mW 

Nafion-polyFA(4,7 m-%) 3,40 mW - 
Nafion-polyFA(7,0 m-%) 5,60 mW 8,40 mW 
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2.2.2 FDCA – TULEVAISUUDEN MONOMEERI BIOMUOVEISSA 

 

Petrokemiallisten muovien, kuten esimerkiksi poly(etyleenitereftalaatin) (PET), korvaajaksi on viime 

vuosikymmeninä alettu kehittämään biopohjaisiin raaka-aineisiin perustuvia biomuoveja. Kehityksen 

takana ovat öljyn korkea hinta, halu vähentää kokonaiskasvihuonepäästöjä ja tosi asia, että öljyä ei 

ole  saatavilla  loputtomasti. Uusiutuvista  raaka-aineista  valmistettuja  biomuoveja  voidaan  käyttää 

laajasti eri sovellutuksissa muovipulloista aina jäykkiin taipuisiin vaahtomuoveihin sekä laajasti eri 

teollisuuden tuotteissa.15 

2.2.2.1 Polyesterit 

PET-muovia vastaavaa poly(etyleenifuraania) (PEF) voidaan valmistaa jo nyt suoralla esteröinnillä 

FDCA:n  ja  etyleeniglykolin  välisellä polykondensaatioreaktiolla käyttäen  katalyyttinä  tetrabutyyli 

titanaattia hapettomissa oloissa (kaavio 6). Samaan tapaan voidaan valmistaa muita furaanirakenteen 

omaavia polyestereitä vaihtamalla dioliksi esimerkiksi 1,3-propaanidioli (PTF) tai 1,4-butaanidioli 

(PBF). 15 

 

 

Kaavio 6. Furaanipolyesterin synteesi suoralla esteröinnillä. 

Laboratoriomittauksissa on osoitettu, että fysikaalisilta ja mekaanisilta ominaisuuksilta (taulukko 6) 

furaanijohdannaiset polyesterit (PEF,  PTF,  PBF,  PHF  ja  POF) vastaavat petrokemiallisia 

vastineitaan. Rakenteeltaan furaanipohjaiset polyesterit ovat kiteisiä ja niiden molekyylipainot (Mw) 

vaihtelevat 42300 – 252000 g/mol välillä. Kaikilla polyestereillä oli yksi lasisiirtymälämpötila (Tg) 

21,8 – 89,9 °C välillä laskien diolin hiiliketjun kasvaessa. Sulamispisteet (Tm) käyttäytyivät samaan 

tapaan lasisiirtymälämpötilojen  kanssa  vaihdellen 148,6 – 210,4 °C  välillä, pois  lukien  PTF,  jolle 

sulamispistettä tutkimuksessa ei saatu määritettyä. Vastaavien petrokemiallisten polyestereiden Tg ja 

Tm arvot olivat samaa suuruusluokkaa. Vetolujuudeltaan (sm) furaanipohjaiset polyesterit vaihtelevat 

19,8 – 68,2  MPa ja  niiden  Youngin moduulit (E) 340 – 2070  MPa välillä,  laskien  hiiliketjun 

kasvaessa.15 Verrattaessa  esimerkiksi  PEF- ja  PET-muovia, omaavat  molemmat  muovit  samaa 
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suuruusluokkaa olevan vetolujuuden (66,7 MPa ja 70,0 MPa).15,16 Kaikkien tutkittujen polyestereiden 

kontaktikulmat ovat alle 90°, eli ne ovat hydrofiilisia materiaaleja.15 

Erilaisissa  simulaatioissa  (taulukko  7)  PEF  on  osoittanut  merkittäviä  energiasäästöjä  verrattuna 

öljypohjaiseen  PET:iin. Huonoimmillaankin  PEF:n  valmistaminen  on  noin  43  % 

energiatehokkaampaa,  ja  parhaimmillaan  energiatehokkuus  on  yli  puolet  parempi  kuin  PET:llä. 

Hiilidioksidipäästöjä ja tätä kautta kasvihuonepäästöjä voitaisiin vähentää 46 – 54 % korvaamalla 

PET furaanipohjaisella PEF:llä. 17 

Taulukko 6. Furaanijohdannaisten polyestereiden ominaisuuksia15 

Polymeeri Mw 
(g/mol) 

Tg (°°C) Tm (°°C) ssm (MPa) E (MPa) Kontaktikulma 
(°°) 

PEF – poly(etyleeni-
furaanidikarboksylaatti) 

252000 89,9 210,4 66,7 2070 67,03 

PTF – 
poly(trimetyleeni-
furaanidikarboksylaatti) 

89600 57,9 - 68,2 1550 86,38 

PBF – poly(butyleeni-
furaanidikarboksylaatti) 

42300 30,5 172,2 19,8 1110 83,68 

PHF – poly(heksyleeni-
furaanidikarboksylaatti) 

66700 28,1 148,2 35,5 493 80,41 

POH – poly(oktyleeni-
furaanidikarboksylaatti) 

47500 21,8 148,6 20,3 340 86,16 

 

Taulukko  7. Ympäristövaikutusten  analyysi  PEF:n  ja  PET:n  koko  elinkaareltaVirhe. 
Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

NREU (GJ/tonni) Parhaimmillaan Huonoimmillaan 
PEF 33,8 39,3 

PET 69,4 69,4 
PEF vs. PET  51 % 43 % 
GHG (CO2 emissio/tonni)   
PEF 2,05 2,38 

PET 4,44 4,44 
PEF vs. PET 54 % 46 % 
NREU = non-renewable energy use (ei kierrätettävän energian käyttö), GHG = green house gas (kasvihuonepäästöt) 

2.2.2.2 Polyamidit 

2,5-furaanidikarboksyylihappoon  pohjautuvat furaanirakenteen  sisältävät avoketjuiset  polyamidit 

ovat  myös  tulevaisuuden korvaajia petrokemiallisille polyftaaliamideille  (PPA). Kyseisiä 

polyamideja  käytetään  laajasti  eri  sovelluksissa  auto  ja  öljyteollisuudessa,  elektroniikassa  ja 

lukuisissa muissa sovelluksissa niiden lukuisten hyvien ominaisuuksien johdosta (korkea lämmön, 

kemikaalien ja korroosion kesto, loistavat mekaaniset ominaisuudet, hyvä muotonsa pitävyys sekä 

loistavat prosessointi ominaisuudet). 18  
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N435-entsyymin  katalysoimassa  polymeraatiossa  FDCA:han  pohjautuva DMFDCA 

(dimetyylifuraani-2,5-dikarboksylaatti)  reagoi  avoketjuisen diamiinin  kanssa  muodostaen 

furaanirakenteen  sisältäviä  polyamideja. Esimerkiksi  DMFDCA:n  ja  1,8-oktaanidiamiinin  (1,8-

ODA) entsyymikatalysoidussa reaktiossa (kaavio 7) on saavutettu optimiolosuhteissa 70 % saantoja 

molekyylimassan painokeskiarvon ollessa yli 54000 g/mol.18 

Ominaisuuksiltaan  valmistettu  PA8F  eroaa  petrokemiallisesta  vastineestaan  PA8T:sta  vain 

sulamispisteensä osalta (Tm = 147-163 °C vs. 335 °C). Lasisiirtymälämpötiloiltaan (Tg = 116 – 126 

°C vs. 123 °C) sekä kiderakenteiltaan PA8F ja PA8T vastaavat toisiaan ja molemmilla on verrattain 

samanlaiset hajoamislämpötilat (Td-5% 370-411 °C vs. 402 °C). PA8F:n leveät lasisiirtymälämpötilat 

sekä sulamisvälit johtuvat entsyymikatalysoidussa reaktiossa syntyvien ketjujen painokeskiarvojen 

eroista  sekä  erilaisista  polymeeriketjun  päättävistä  ryhmistä,  joita  on kahdeksan  erilaista  tyyppiä; 

esteri/amiini,  esteri/esteri,  amiini/amiini,  happo/amiini,  esteri/amiini,  happo/happo  ja  esteri/amidi 

sekä syklinen rakenne, jossa ei ole päättävää ryhmää.18 

FDCA:sta  voidaan  myös  suoralla  polykondensaatiolla valmistaa  aromaattisten  diamiinien  kanssa 

LiCl  katalysoimassa  reaktiossa (kaavio  8) polyamideja,  kuten poly(p-fenyleenitereftaaliamidia) 

(PPTA, KevlarÒ) vastaavaa poly(p-fenyleenidiamidi-2,5-furaanidikarboksylaattia) (PPF). 19,20 

Yksi furaanipohjaisten polyamidien etu tavallisiin aromaattisiin polyamideihin verrattuna on niiden 

liukoisuus tavallisesti käytettyihin polaarisiin aproottisiin liuottimiin, kuten NMP, DMAc, DMSO ja 

DMF.  Tästä  on  erittäin  suurta  hyötyä  materiaalien prosessoinnissa,  joka  on  rajoittanut  tavallisten 

aromaattisten  polyamidien  käyttöä. Lämpöominaisuuksiltaan (taulukko  8) PPF  ei  aivan  yllä 

petrokemiallisen  vastineensa  tasolle.  PPF:n  matalampi  lasisiirtymälämpötila  (302,4 °C)  verrattuna 

PPTA:han  (344,8 °C)  selittyy  PPTA:n  vahvemmilla  vetysidoksilla,  jotka  estävät  lämpöliikkeen 

polymeeriketjussa. Merkittävämpi ero  polyamidien  ominaisuuksissa on  kuitenkin  niiden 

lämpökestävyydessä,  joka  on  aromaattisen  polyamidien merkittävimpiä  ominaisuuksia. PPF:n 

maksimaalinen  hajoamislämpötila  on 442,1 °C,  kun  taas PPTA:lle  vastaava  lämpötila  on 573,5 – 

593,6 °C  riippuen  lämmitysnopeudesta. Korkeampaan  lämpökestävyyteen  vaikuttaa 

furaanirakenteen  helpompi  hajoavuus  verrattuna  bentseenirenkaaseen,  PPTA:n  vahvemmat 

vetysidokset,  jotka  estävät lämpöliikkeen ja  hajoamisen  sekä  tutkimuksessa  käytetyn  PPF:n 

suhteellisesti matalampi molekyylipaino kuin kaupallisen PPTA:n. Kahteen ensimmäiseen syyhyn ei 

voida  vaikuttaa,  koska  ne  ovat  luontaisia  ominaisuuksia  furaanipohjaisille polyamideille. 

Lämpökestävyyttä  voidaan  kuitenkin  parantaa  kehittämällä polymerointitekniikkaa  niin,  että  sen 

tuottamien  polymeerien  molekyylipainot  olisivat  korkeampia. Kokonaisuutena  PPF  on  kuitenkin 
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potentiaalinen polymeeri lämpöominaisuuksiltaan alle 300 °C toimiviin sovellutuksiin. Myös PPF:n 

mekaaniset ominaisuudet ovat riittävät teknisiin sovelluksiin (taulukko 8).19 

Furaania  sisältävien polyamidien  etuna  on  uusiutuvien  raaka-aineiden  lisäksi  energiatehokkuus, 

koska  nykyiset  tavat  polyftaaliamidien  valmistamiseksi  vaativat  yli  200 °C  lämpötiloja.18,19 

Entsyymikatalysoidulla reaktiolla lämpötilat ovat korkeintaan 140 °C ja suurimman osan reaktiosta 

lämpötila  on  noin  80-90 °C  ja  suoralla  polykondensaatioreaktiollakin  vain  130 °C.18,19 Matalampi 

reaktiolämpötila ehkäisee myös ei haluttuja sekundaarireaktioita.18  

 

Kaavio 7. DMFDCA:n ja 1,8-ODA entsyymikatalysoitu polymeraatioreaktio PA8F:ksi 

Kaavio 8. Poly(p-fenyleenidiamidi-2,5-furaanidikarboksylaatin) (PPF) synteesi. 

Taulukko 8. PPF:n ja PPTA:n mekaanisia- ja lämpöominaisuuksia 

Polymeeri Tg (°°C) Td (°°C) E (MPa) ssm (MPa) 
PPF 302,4 442,1 1635 93,7 

PPTA 344,8 573,5 – 593,6 -* -* 
* PPTA:sta ei voida valmistaa näytekappaletta vetolujuustestiin huonon liukoisuuden vuoksi 

 

2.2.2.3 Polyuretaanit 

Polyuretaanit  muodostavat  kolmannen  merkittävän polymeeriryhmän,  joissa  furaanisia  yhdisteitä 

voidaan hyödyntää. Polyuretaanit ovat maailman kuudenneksi käytetyin polymeeri, jota valmistetaan 

vuodessa  yli  12 miljoonaa  tonnia21. Tavallisesti  polyuretaaneissa käytettävät  isosyanaatit  ovat 

ympäristölle ja ihmiselle hyvin haitallisia, joten niiden tilalle on pyritty kehittämään vaihtoehtoisia 

yhdisteitä. FDCA toimii potentiaalisena lähtöaineena myös ei isosyanaattia sisältäviä polyuretaaneja 

(NIPUs,  non-isocyanate  polyurethanes)  valmistettaessa.  FDCA:sta  voidaan  syntetisoida 

bis(syklokarbonaatteja),  jotka  muodostavat  polyuretaaneja  diamiinien  kanssa polyadditioreaktiolla 

(kaavio 9). Erilaisia polyuretaaneja voidaan valmistaa vaihtamalla reaktiossa käytettävää diamiinia. 

Kyseisiä  polyuretaaneja  kutsutaan  myös  poly(hydroksyyliuretaaneiksi)  (PHU)  niiden  rakenteessa 
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olevien hydroksyyliryhmien vuoksi. Valmistettaessa bis(syklokarbonaatteja) rakenteeseen sidotaan 

hiilidioksidia (CO2), mikä voisi tukea kasvihuonepäästöjen vähentämistä. 
22 

Tutkimuksissa FDCA-johdannaiset PHU:t ovat osoittaneet hyvää lämmönkestoa noin 200 °C asti. 

Tutkitut  PHU:t kokivat  5%  massahäviön  240 – 279 °C  välillä, mikä vastaa  tereftalyylibis(syklo- 

karbonaateista)  valmistettuja  polyuretaaneja. Täydellinen lämpöhajoaminen (Td) tapahtui 

kaksiportaisesti  307 – 327 °C  ja  401 – 455 °C. Rakenteeltaan  ne  ovat  täysin  amorfisia  ja 

lasisiirtymälämpötilat (Tg) ovat riippuvaisia käytetyn diamiinin rakenteesta (syklisten diamiinien Tg 

korkeampi  kuin  avoketjuisten). Kaikki  lämpöominaisuudet on esitettynä  taulukossa  10. 

Valmistettujen polymeerien  molekyylipainot  jäivät 5500 – 7000  g/mol  välille  (taulukko  9). 

Avoketjuiset  diamiinit  tuottivat  korkeampia  molekyylipainoja  kuin  syklisen  rakenteen  omaavat 

diamiinit. Verrattaessa terftaalyylibis(syklokarbonaatista) ja avoketjuisesta 1,6-heksaanidiamiinista 

valmistetun  PHU:n  molekyylipainoa  vastaavaan  FDCA-johdannaisen  polymeeriin,  jää  FDCA-

johdannaispolymeeriin molekyylipaino  noin  puoleen  (13200  g/mol  vs. 7000 g/mol). Tämä  johtuu 

FDCA-johdannaisen bis(syklokarbonaatin)  pienemmästä  reaktiivisuudesta,  mikä johtuu 

furaanirenkaan elektroneja  luovuttavasta  vaikutuksesta. Furaanijohdannaisen  polyuretaanien 

valmistaminen  vaatii  myös  korkean  reaktiolämpötilan,  jotta  reaktionopeus  saataisiin  sopivaksi. 

Reaktionopeutta voidaan luultavasti parantaa käyttämällä reaktiossa katalyyttiä, mikä samalla voisi 

kasvattaa myös mahdollisesti polymeerien molekyylipainoa. 22 

 

Kaavio 9. PHU:n synteesi FDCA:sta 

 



 20 

Taulukko 9. Poly(hydroksyyliuretaanien) reaktio-olosuhteet, saantoprosentit ja molekyylipainot 

Diamiini Reaktiolämpötila Reaktioaika Saanto Molekyylipaino 
1,6-heksaanidiamiini 180 °C 8 h 88 % 7000 g/mol 

1,8-oktaanidiamini 180 °C 8 h 88 % 7000 g/mol 

Isophoronidiamiini 180 °C 15 h 81 % 5500 g/mol 

 

Taulukko 10. Poly(hydroksyyliuretaanien) lämpöominaisuuksia. 

Diamiini Tg T5% Td1 Massahäviö Td2 Massahäviö 

1,6-hesaanidiamiini 66 °C 251 °C 311 °C 23 % 443 °C 65 % 

1,8-oktaanidiamiini 63 °C 269 °C 313 °C 21 % 455 °C 74 % 

Isophoronidiamiini 106 °C 251 °C 320 °C 29 % 416 °C 75 % 
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2.2.3 REVERSIIBELI DIELS-ALDER-REAKTIO JA SEN SOVELLUKSET 

 

Furaanin  dieenisestä  luonteesta  johtuen  furaani,  ja  sen  johdannaiset,  reagoivat  erittäin  helposti 

lämpöreversiibelillä  Diels-Alder-reaktiolla  dienofiilien  kanssa.1 Erittäin  hyvä  esimerkki  tällaisesta 

lämpötilariippuvaisesta  tasapainoreaktiosta konjugoidun dieniin ja dienofiilin välillä on furaanin ja 

bis-maleimidin  välinen  Diels-Alder-reaktio  (DA)  (kaavio  10).1,23 Noin  60 °C  asti  reaktio  suosii 

furaanin ja bis-maleimidin yhteenliittymistä, mutta kun lämpötila nousee yli 110 °C käänteinen Diels-

Alder-reaktio  (retro-Diels-Alder-reaktio,  rDA)  on  hallitseva  ja  tasapaino  siirtyy  lähtöaineiden 

puolelle.  Tätä  ominaisuutta  voidaan  hyödyntää  etenkin  polymeerimateriaalien 

itsestäänkorjautuvuuden sekä kierrätettävyyden mahdollistamisessa.23 

 

Kaavio 10. Furaanin ja bis-malemidiinin välinen DA/rDA-reaktio 

 

2.2.4.1 Kierrätettävä polybutadieeni-elastomeeri – Materiaali kierrätettäville renkaille? 

Vuonna  2013  tuotettiin  noin  11  miljoonaa  tonnia  kumia,  ja kysyntä  erilaisille 

elastomeerimateriaaleille on jatkuvassa kasvussa.24 Käytöstä poistettua tai vahingoittunutta kumia ei 

voida kuitenkaan uudelleen prosessoida takaisin käyttökelpoisiksi materiaaleiksi, minkä seurauksena 

niistä on syntynyt yksi suurimmista jäteongelmista.24,25 Kierrätysongelma johtuu mekanismista, jolla 

luonnollisiin  ja  synteettisiin  kumeihin  saadaan  ristisiltoja  rikin  avulla.25 Tätä  prosessia  ei  voida 

millään käytännöllisellä tavalla peruuttaa ja sitä kautta saada materiaaleja uusiokäyttöön.24,25 Tämän 

seurauksena kiinnostus elastomeereihin, joiden ristisillat voitaisiin haluttaessa katkaista, on erittäin 

suuri, koska se mahdollistaisi elastomeerien uudelleen muovaamisen kestomuovien tapaan vähentäen 

tarvetta  käyttää  petrokemiallisia  ja  muita  uusiutumattomia  raaka-aineita.24 Furaanin  ja  bis-

maleimidin välinen Diels-Alder-reaktio on yksi mahdollinen tapa valmistaa tällaisia ristisiltoja. 

Tutkimuksissa on valmistettu polybutadieenipohjaista elastomeeria ristikytkemällä polymeeriketjuja 

furaanin ja bis-maleimidin välisellä Diels-Alder-reaktiolla.24,25 Aluksi polybutadieeniketjuihin (PB) 

liitettiin furfuryylitiolia (FT) (kaavio 11), jolloin saatiin furaanilla muokattua polybutadieenia (PB-
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Fu).24 25 Tämän  jälkeen  PB-Fu-ketjut  kytkettiin  toisiinsa  Diels-Alder-reaktiolla  bis-malemidiinin 

toimiessa  ristisiltana  polymeeriketjujen  välillä  (kaavio  12).24 25 Kun  furaanilla  muokattu 

polybutadieeni reagoi bis-malemidin kanssa se muuttui tolueenin liukenemattomaksi. Tämä on suora 

todiste  siitä,  että  furaanirakenteet  ja  bis-malemidit  reagoivat  Diels-Alder-reaktiolla  muodostaen 

lineaarisista polybutadieeniketjuista kolmiulotteisen polymeeriverkon.24 

 

Kaavio 11. Furfuryylitiolin liittyminen polybutadieeniketjuun 

 

Kaavio 12. Polybutadieenin välisten ristisiltojen muodostuminen 
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Valmistetun elastomeerin ristisiltojen reversiibelisyyttä tutkittiin liuottamalla saman verran PB-Fu-

4%  (furaanin  molaarinen  suhde  polybutadieeniin  rakenteessa  4%)  ja  bis-malemidiinia  1,1-2,2-

tetrakloroetaaniin ja sekoittamalla seosta typpikaasukehässä 60 °C:ssa. Liuoksen viskositeetti kasvoi 

Diels-Alder-reaktion edetessä, kunnes koko liuos jähmettyi kiinteäksi materiaaliksi. Tämän jälkeen 

systeemi  lämmitettiin  110 °C,  mikä  sai  aikaan  aineen  viskositeetin  palautumisen  takaisin 

lähtöpisteeseen.25 DA/rDA-sykli  toistettiin  neljä  kertaa  ja  systeemi  tuotti  aina  saman  tuloksen 

osoittaen,  että  reaktio  on  todellakin  lämpöreversiibeli.25 Tutkimuksissa  on  myös  pystytty 

osoittamaan, että reaktio voi tapahtua myös kiinteässä aineessa mahdollistaen materiaalien rakenteen 

itsestään korjautuvuuden. 24 

Valmistetun  ristisilloitetun  polybutadieenin  mekaanisia  ominaisuuksia  voidaan  muokata  erittäin 

helposti muuttamalla furaanin molaarista suhdetta polybutadieeniketjuissa tai muuttamalla furaanin 

ja  bis-malemidin  suhteellista  määrää. Tulokset  erilaisilla  suhteilla  valmistetuille  elastomeereille 

(taulukko  11)  osoittaa  hyvin  kuinka  laajasti  mahdollisuuksia  ristisilloitettu  polybutadieeni  tarjoaa 

mekaanisilta  ominaisuuksiltaan.  Tämä  mahdollistaa  elastomeerin  hyödyntämisen  erittäin 

monenlaisissa  sovelluksissa.  Luonnollisesti  mitä  enemmän  polybutadieeniketjussa  on 

furaanirakenteita,  sekä  mitä  enemmän  bis-malemidiinia  on  suhteessa  furaaniin,  sitä  enemmän  ja 

tiheämpään ristisiltoja polymeeriketjujen välille syntyy. Ristisiltojen määrällä ja jakaumalla on suora 

vaikutus  elastomeerin  jäykkyyteen  ja  maksimaaliseen  venymiskykyyn  ennen  murtumista.  Ero 

nähdään  selvästi,  kun  verrataan  elastomeerejä  joiden  furaanin  ja  bis-malemidiinin  suhde  oli  sama 

(1:1),  mutta  furaanin  suhteellinen  määrä  rakenteissa  oli  10  %  ja  30  %.  10  %  furaania  sisältävän 

elastomeerin elastinen moduuli oli 14,0 MPa, maksimaalinen venytys 80,6 % ja murtumispiste 4,5 

MPa.  Enemmän  furaania  sisältävälle  elstomeerille  saatiin  vastaavassa  mittauksessa  elastiseksi 

moduuliksi  48,4  MPa,  maksimaaliseksi  venytykseksi  44,8  %  ja  murtumispisteeksi  5,8  MPa. 

Ristisiltojen suhteellisen määrän kasvattaminen rakenteessa kolminkertaiseksi siis teki polymeerin 

rakenteesta  yli  kolme  kertaa  jäykemmän,  alensi  elastomeerin  venymiskykyä  noin  75  %  ja  teki 

elastomeeristä 26 % kestävämmän, suhteessa 10 % furaania sisältävään elastomeeriin. Furaanin ja 

bis-malemidiinin suhteella on myös erittäin suuri vaikutus lopullisen elastomeerin ominaisuuksiin. 

Elastomeerille,  jonka  furaanin  suhteellinen  määrä  rakenteessa  oli  30  %  ja  bis-malemidiinia  suhde 

furaaniin  oli  10 %,  mitattu  elastinen  moduuli  oli  2,0  MPa,  maksimaalinen  venytys  342,5  %  ja 

murtumispiste 1,92 MPa. Ristisiltojen määrän vähetessä ja niiden ollessa harvemmassa elastomeeri 

muuttui selvästi vähemmän jäykäksi ja venyvämmäksi. Kun suhdetta kasvatetaan 60 %, elastomeerin 

ominaisuudet lähenevät 30 % furaania ja samassa suhteessa furaania ja bis-malemidiinia sisältävää 

elastomeeriä. Huomattavaa tutkituille elastomeereille oli, että ne säilyttivät mekaaniset ominaisuudet 
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useankin  DA/rDA-syklin  jälkeen.  Tämä  mahdollistaa  elastomeerien  uudelleen  prosessoinnin 

kestomuovien tapaan. 24 

Taulukko 11. Erilaisilla furaani/bismalemidiini suhteilla valmistettujen polybutadieenielastomeerien 
mekaanisia ominaisuuksia24 

RF (%) RMF (%) E (MPa) ee (%) ss (MPa) 
10 100 14,0 80,6 4,64 
20 100 31,9 46,1 4,62 
30 100 48,4 44,8 5,59 
30 10 2,0 342,5 1,92 
30 30 16,8 144,7 4,45 
30 60 45,2 44,6 5,53 

RF = furaanin suhteellinen määrä rakenteessa, RMF = bis-malemidiinin määrä suhteessa furaaniin, E = elastinen moduuli, 
e = maksimivenytys ennen murtumista, s = murtumispiste maksimivenytyksessä 
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2.2.4 FURAANI AURINKOKENNOISSA 

 

Nopea  väestönkasvu etenkin  kehittyvissä  maissa  tulee  lisäämään  tulevaisuuden  energiatarvetta 

huomattavasti. Jotta tämä energian tarve saataisiin täytettyä ilman fossiilisten polttoaineiden käyttöä, 

tarvitaan  tehokkaita  sekä  ympäristöystävällisiä  vaihtoehtoja.  Auringon  käytännössä  loputtoman 

energian  valjastaminen  tähän  tarkoitukseen  on  yksi  lupaavimmista  vaihtoehdoista.  Tällä  hetkellä 

suurin  osa aurinkopaneeleista  perustuu  pii-pohjaisiin  puolijohteisiin  sekä  muihin  epäorgaanisiin 

materiaaleihin26.  Näiden  aurinkopaneelien  suurin  ongelma  on  niiden korkeat materiaali- ja 

valmistuskustannukset, jotka hidastavat niiden laaja-alaista hyödyntämistä etenkin juuri kehittyvissä 

maissa. Orgaanisiin polymeereihin ja molekyyleihin perustuvat aurinkokennot voivat tulevaisuudessa 

ratkaista  tämän  ongelman,  koska niitä  on  helpompi  ja  halvempi  valmistaa  kuin  pii-teknologiaan 

perustuvia  aurinkopaneeleja. Tämän  lisäksi ne  ovat  läpinäkyviä  ja  taipuisia  mahdollistaen 

uudentyyppiset sovelluskohteet. 27  

2.2.4.1 Polymeeriaurinkokennot - PSC 

Polymeeriaurinkokennojen (PSC) aktiivinen kerros muodostuu elektroneja luovuttavasta kerroksesta 

(Donor)  ja  elektroneja  vastaanottavasta kerroksesta  (Acceptor),  jotka  ovat seosliitetty (Bulk 

Heterojunction,  BHJ) toisiinsa  aurinkopaneelien  elektrodien  väliin.  Vastaanottavana  kerroksena 

toimii  yleensä  fullereeniyhdiste, kuten  esimerkisi [6,6]fenyyli-C60-butaanihapon  metyyliesteri 

(PC60BM, kuva  7). Liukenevat  polytiofeenit,  kuten  poly(3-heksyylitiofeeni)  (P3HT,  kuva  7),  ovat 

erittäin laajasti käytettyjä  elektroninluovuttajamateriaaleja  orgaanissa  aurinkopaneeleissa. Useat 

donorimolekyylit itsessään ovat D-p-A tyyppisiä konjugoituneita molekyylejä, joissa elektronirikas 

rakenne  on  aromaattisen p-siltarakenteen  avulla  (bentseeni,  tiofeeni,  furaani) liittynyt elektroneja 

vastaanottavaan  rakenteeseen muodostaen elektroneja siirtävän  systeemin.27 Furaanin  hyvin 

samankaltainen  rakenne,  energia  tasot  ja  aromaattisuus tiofeenin  kanssa  tekee  siitä  potentiaalisen 

kilpailijan  elektroneja  luovuttavissa  polymeerirakenteissa. Furaanin tiofeenia  matalampi 

resonanssienergia (tiofeeni 121,3; furaani 66,9 kJ/mol) parantaa molekyylien konjugoitumista sekä 

pienentää  energiaa,  mikä tarvitaan  varauksen  siirtämiseen  rakenteessa.28 Furaani  myös  parantaa 

huomattavasti  polymeerien  liukoisuutta  yleisiin  orgaanisiin  liuottimiin.  Hyvä  liukoisuus  helpottaa 

polymeerien prosessointia ja aktiivisen kerroksen yhdisteiden sekoittumista sekä vähentää tarvetta 

liukoisuutta  parantaville  alkyylisivuketjuille,  joilla  on  aurinkopaneelin  tehokkuutta  heikentäviä 

vaikutuksia.29 Tämän lisäksi furaanin ehdoton etu on, että sitä voidaan valmistaa uusiutuvista raaka-

aineista.1 



 26 

Vertailtaessa vastaavia diketopyrrollipyrrollista  (DPP)  ja tiofeenistä  tai  furaanista  tai  niiden 

yhdistelmästä valmistettuja luovuttajapolymeerejä (kaavio 13), kaikkien hyötysuhteet (h) ovat hyvin 

lähellä toisiaan.29 Hyötysuhde lasketaan avoimen piirin jännitteen (VOC), oikosulkuvirran tiheyden 

(JSC)  ja tehon  muunto  suhteen (FF) tulona; h =  VOC ́ JSC ́ FF. Tutkimuksissa PDPP3T:sta  ja 

PC70BM:sta valmistetun kennon hyötysuhteeksi saatiin 4,7 % ja se absorboi noin 33 – 45 % fotoneista 

400 – 850 nm aallonpituusvälillä.30  Kun polymeerin rakenteesta kaikki tiofeenit korvattiin furaanilla, 

putosi PDPP3F:PC70BM kennon  hyötysuhde keskimäärin  3,8  %:iin ja  se  absorboi 450 – 850 nm 

aallonpituusvälillä. Sekä  furaani- että  tiofeenirakenteita  sisältävän PDPP2FT:PC70BM kennon 

keskimääräinen hyötysuhde  vastasi PDPP3T:stä  valmistetun kennon hyötysuhdetta.29 Kenno 

absorboi  400 – 850  nm  aallonpituusvälillä  30 – 40  %  fotoneista. Huomattavaa  oli,  että  kaikkien 

kolmen tutkitun polymeerin hyötysuhteet jäivät alle 1 %, jos kennon valmistusvaiheessa aktiiviseen 

kerrokseen ei lisätty kerroksen heterogeenisyyttä parantavia lisäaineita, kuten dijodioktaania (DIO, 

kuva 8) tai 1-kloorinaftaleenia (CN, kuva 8).29,30 Kaikkien kennojen tulokset on esitetty taulukossa 

12.29,30 Oleellisin seikka tuloksissa on furaanin selvä kilpailukykyisyys tiofeenin kanssa tehokkaiden 

polymeeriaurinkokennojen donorimateriaalien raaka-aineena. 

 

Kuva 7. PC60BM ja P3HT 

 

Kuva 8. Aktiivisen kerroksen lisäaineet dijodioktaani (DIO) ja 1-kloorinaftaleeni (CN). 
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Kaavio 13. PDPP3T, PDPP2FT ja PDPP3F polymeerien synteesi disubstitoidusta DPP:stä. 

 

Taulukko 12. Diketopyrrollipyrrolliin perustuvien luovuttajapolymeerien mittaustulokset 

Polymeeri Lisäaine VOC (V) JSC (mA/cm
2) FF hhka (%) EQE > 30% 

PDPP3T DIO 0,65 11,8 0,60 4,7 850 – 400 nm 
PDPP3F CN 0,73 9,1 0,58 3,8 850 – 450 nm 
PDPP2FT CN 0,74 11,2 0,60 4,7 850 – 400 nm 

 

Myös useita muita eri monomeereihin perustuvia furaania sisältäviä polymeerejä on kehitetty viime 

vuosina. Yksi näistä on PFBT-BDT (kuva 9), joka on esittänyt erittäin lupaavia tuloksia tutkimuksissa 

(mittaustulokset  taulukossa  13). Polymeeri  on  erittäin  hyvin  liukeneva  tavallisimpiin  orgaanisiin 

liuottimiin ja absorboi yli 30 % fotoneista 350 – 560 nm välillä koko absorbtiovälin ollessa 300 – 650 

nm. PFBT-BDT:PC71BM  kennon  hyötysuhde  oli  2,81  %  ilman  lämpökäsittelyä  tai  lisäaineita. 

Diketopyrrollipyrrolliin perustuvien polymeerien lisäaineina käytetyt DIO ja CN eivät parantaneet 

PFBT-BDT:n suorituskykyä, mutta mahdollisesti eri lisäaineilla tai systeemin optimoinnilla voidaan 

saavuttaa korkeampi hyötusuhde. Huomioitavaa tuloksissa on myös PFBT-BDT:n korkea VOC-arvo, 

joka on yksi korkeimmista VOC-arvoista, joita polymeeriaurinkokennoilla on saavutettu.
 31 Vastaavan 

tiofeeniin perustuvan polymeerin (PBDT-DODTBT, kuva 9) VOC-arvo on noin 0,2 V matalampi.
 32 

Erittäin  korkea  VOC selittyy  hapen  rikkiä  korkeammalla elektronegatiivisuudella,  mikä johtaa 

suurempaan  energiaeroon  HOMO:n  ja  LUMO:n  välillä,  mikä  suoraan  korreloi VOC:n  kanssa.
31 

Hyötysuhteeltaan furaaniin perustuva polymeeri ei yllä vastaavan tiofeenipolymeerin tasolle, koska 

sen  virran  tiheys  ja  tehon  muuntosuhde  jäävät  matalemmiksi.  Koska  kummankaan  systeemin 

aktiivisen kerroksen morfologiaa ei ole parannettu lämpökäsittelyllä tai lisäaineilla, voidaan olettaa, 

että kyseiset polymeerit voisivat yltää huomattavastikin parempiin tuloksiin.31,32 
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Kuva 9. PFBT-DBT ja PBDT-DODTBT 

Taulukko 13. PFBT- ja PDODTBT-BDT luovuttajapolymeerien mittaustulokset15,16 

Polymeeri Lisäaine VOC (V) JSC (mA/cm
2) FF hh (%) EQE > 30 % 

PFBT-BDT - 0,94 6,5 0,46 2,81 560 – 360 nm 
PDODTBT-PBDT - 0,76 8,96 0,59 4,02 630 – 390 nm 
 

 

Kuva 10. Poly-/oligofuraani (PF) ja F4TCNQ lisäaine 

Tavallisen poly- ja oligofuraanien (kuva 10) käytöstä polymeeriaurinkopaneeleissa on melko vähän 

tutkimustietoa  verrattuna esimerkiksi  polytiofeeneihin,  vaikka  tietyiltä  ominaisuuksilta  hyvin 

syntetisoidut  polyfuraanit  voisivat  olla parempia  tai  yhtä  hyviä  kuin  polytiofeenit.33 Puhtaasti 

polyfuraanista  valmistetun  PF:PCBM  kennon JSC ja VOC (taulukko  14)  arvot  ovat  selkeästi 

matalammat kuin  kilpailevien polymeerien vastaavat. Polyfuraanin ominaisuuksia voidaan kuitenkin 

parantaa  lisäämällä  aktiiviseen  kerrokseen  2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-tetrasyanoquinodimetaania 

(F4TCNQ, kuva 10), jolloin jo 1 % konsentraatiossa F4TCNQ kasvattaa polyfuraanin johtokykyä 

niin että JSC arvo yli kaksinkertaistuu. Korkeammissa pitoisuuksissa F4TCNQ heikentää polyfuraanin 

virrantiheyttä ja johtokykyä, mutta kasvattaa VOC:ta.
 34 Toinen mahdollisuus poly- ja oligofuraanien 

ominaisuuksien  parantamiseksi  olisi  lisätä  rakenteeseen  elektroneja  vastaanottavia  ryhmiä,  kuten 

>C=S, sekä eletkroneja luovuttavia ryhmiä, kuten >NH, vuorottain silloiksi furaanien välille (kuva 

11). Tietokonemallinnuksien mukaan tämän tyyppiset oligofuraanit voisivat toimia BHJ-tyyppisten 
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aurinkokennojen  aktiivisessa  kerroksessa,  koska  niiden  energiarako  on  matala  (1,15  eV)  ja  ne 

abosrboivat hyvin näkyvän valon alueella. 35  

Taulukko 14. Polyfuraanin ja doupattujen polyfuraanien VOC ja JSC mittaustulokset 

Polymeeri VOC (V)  JSC (mA/cm
2) 

PF 0,20 1,75 
PF – 1 % F4TCNQ 0,20 3,75 
PF – 40 % F4TCNQ 0,39 2,25 

P3HT 0,64 9,13 
 

 

Kuva 11. Tietokonemallinnettu oligofuraani BHJ-tyyppisiin aurinkokennoihin 

 

2.2.4.2 Väriherkistetyt aurinkokennot - DSSC 

Toinen  potentiaalinen  tapa  valmistaa  orgaanisiin  molekyyleihin  perustuvia  aurinkokennoja  ovat 

väriherkistetyt  aurinkokennot  (DSSC,  dye  sentiseized  solar  cell). DSSC:t  perustuvat elektrodin 

pinnalla  olevaan  titaanidioksidi- (TiO2)  nanopartikkelifilmiin,  johon orgaaniset 

väriherkistäjämolekyylit adsorpoituvat.28 Adsorpoituneet molekyylit absorboivat auringon fotoneita, 

jolloin molekyylien elektronit virittyvät ja siirtyvät TiO2 johtovyölle ja sitä kautta kennon elektrodille 

muodostaen sähkövirran.36 Systeemi vaatii usein myös elektrolyyttiliuoksen, joka palauttaa elektronit 

takaisin  herkistäjään,  mutta  myös  täysin  kiinteän  olomuodon kennoja on  olemassa.37 

Väriherkistäjämolekyylit  ovat perusrakenteeltaan hyvin  samankaltaisia  D-p-A -systeemejä  kuin 

polymeeriaurinkopaneelien donorit.36 

Korkeimmat hyötysuhteet DSSC:ssä on saavutettu Ru-polypyridiinikomplekseilla, jotka yltävät yli 

10 % hyötysuhteisiin. Ru-kompleksien tehokkuus perustuu niiden erittäin laajaan absorbtioalueeseen, 

joka  alkaa  lähes  infrapuna-alueesta  jatkuen  koko  näkyvän  valon  alueen  yli. 38 Ruteniumin  korkea 

hinta,  kompleksien haastava ja tarkkuutta vaativa synteesi sekä monimutkainen puhdistusprosessi 

estävät sen kaupallisen hyödyntämisen. Tämän vuoksi onkin kehitetty hyvin paljon täysin orgaanisiin 



 30 

yhdisteisiin  perustuvia  herkistäjiä,  jotka  voisivat  tarjota edullisen ja  helposti  prosessoitavan  tavan 

valmistaa  väriherkistettyjä  aurinkokennoja. Sen  lisäksi  metallittomat  orgaaniset  herkistäjät 

mahdollistavat ominaisuuksien, kuten valon absorbtioalueen ja elektrokemiallisten ominaisuuksien, 

säätämisen halutulla tavalla. 39  

Furaania sisältävät yhdisteet ovat jo nyt erittäin lähellä hyvin yleisesti DSSC-standardina käytettyä 

N719-ruteniumkompleksia (kuva  11). Herkistäjämolekyyli (TPFCAA, kuva  11),  joka  koostuu 

kaksoissidoksella  furaaniin  (p-silta)  liittyneestä  trifenyyliamiinista  (donori)  sekä  furaaniin 

liittyneestä akryylihaposta (akseptori), on tutkimuksissa saavuttanut 7,36 % hyötysuhteen. Kyseinen 

hyötysuhde  on  noin  96  %  vastaavissa  oloissa  mitatun  N719-kennon  hyötysuhteesta. N719:n  ja 

TPFCAA:n VOC, JSC ja FF arvot  ovat  hyvin  lähellä  toisiaan  (mittaustulokset taulukko  15),  mutta 

N719:n ehdoton etu on sen laajempi absorbtioväli (350 – 675 nm), jolla se voi tuottaa sähkövirtaa 

sekä yli kaksi kertaa pitempi virityksen kesto (recombination lifetime), mikä kasvattaa virittyneiden 

elektroneiden  todennäköisyyttä  päästä  elektrodille  tuottamaan  sähkövirtaa  kennosta. Huomattavaa 

molekyylin rakenteessa on sen kaksoissidoksen merkitys hyötysuhteeseen. Vastaava rakenne ilman 

kaksoissidosta on hyötysuhteeltaan yli 1 % heikompi samanlaisessa kennossa samoissa olosuhteissa. 

Kaksoissidos  lisää  yhdisteen p-konjugoituneiden  orbitaalien määrää  laajentaen  yhdisteen 

absorbtioaluetta noin 33 % parantaen tätä kautta sähkövirtaa tuottavien fotonien absorbtiota, minkä 

vuoksi hyötysuhde  paranee  huomattavasti. Kaksoissidoksellinen  yhdiste absorboi  350 – 600  nm 

välillä, kun ilman kaksoissidosta absorbtioalue on 350 – 550 nm. 28 

 

Kuva 11. N719-ruteniumkompleksi ja TPXCAA (X= F tai T) 
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Taulukko 15. Herkistäjämolekyylien ominaisuuksia 

Herkistäjä VOC (V) JSC (mA/cm
2) FF hh, % ee (M-1cm-1), llabs EQE > 40 % 

TPFCAA 0,69 16,59 0,64 7,36 33 000, 439 nm 350 – 600 nm 
TPTCAA 0,64 14,61 0,65 6,09 45 900, 476 nm 350 – 600 nm 
N719 0,73 16,77 0,63 7,69 - 350 – 675 nm 

 

Vastaavaan  tiofeeniä  sisältävään  yhdisteeseen  (TPTCAA,  kuva  11) verrattaessa  furaaniyhdiste  on 

ylivertainen saavuttaen yli 20 % korkeamman hyötysuhteen.28 40 TPTCAA:n molaarinen absorbtio 

kerroin (e) on selkeästi korkeampi kuin TPFCAA:n (45900 M-1cm-1 vs. 33000 M-1cm-1), mutta sekä 

VOC:n  ja  etenkin  JSC arvoiltaan furaania  sisältävä TPFCAA  on huomattavasti  parempi  yhdiste. 

Heikompaan hyötysuhteeseen vaikuttavat myös TPTCAA:n mahdolliset rikkien väliset interaktiot, 

jotka vähentävät elektronien siirtymistä virittyneestä herkistäjästä TiO2:in, sekä TPTCAA:n lyhempi 

viritysajan kesto. Kaikki mittaustulokset herkistäjämolekyyleille on esitetty taulukossa 15. 28 

Orgaanisiin  yhdisteisiin  perustuvien  väriherkistettyjen  aurinkokennojen  kaupallistamista  ajatellen 

yksi  merkittävä  tekijä  on  niiden  toimintakyky  pitkällä  aikavälillä.  Tutkimuksissa  on  vertailtu 

bentseeniä,  furaania  ja  tiofeenia  sisältävien  yhdisteiden stabiilisuutta  vastaavissa 

herkistäjämolekyyleissä 2000 tunnin ajan jatkuvassa simuloidussa auringonpaisteessa. Ensimmäisen 

1000  tunnin aikana  furaani- ja  bentseeniyhdisteiden  hyötysuhteet kasvoivat  hieman. Kasvu  johtui 

kennojen JSC arvon kasvamisesta, mikä kompensoi kennon VOC arvon laskua. Seuraavan 1000 tunnin 

aikana furaani ja bentseeni yhdisteiden hyötysuhteet pysyivät käytännössä muuttumattomina JSC:n 

jatkaessa  kasvuaan  ja VOC:n  laskiessa samassa  suhteessa. Tiofeeniyhdisteen JSC ja VOC arvot 

heikkenivät  huomattavasti  ensimmäisen  500 tunnin aikana  aiheuttaen  selvän  pudotuksen  kennon 

hyötysuhteessa. JSC palautui vähitellen, mutta koska VOC jatkoi laskuaan koko 2000 tunnin ajan laski 

kennon  hyötysuhde  noin  28,5  %  simulaation  aikana. Verrattaessa  tiofeeniin,  furaani  siis  parantaa 

herkistäjämolekyylien  stabiilisuutta  pitkällä  aikavälillä,  mikä parantaa  kennojen 

kustannustehokkuutta.41 

Oligofuraanien  käytöstä  herkistäjämolekyylien  rakenteessa  ei  käytännössä  ole  tehty  yhtään 

tutkimusta. p-siltanaan  kahta  furaania  käyttävä yhdiste  on  syntetisoitu  ja  tutkittu  sen  toimintaa 

herkistäjämolekyylinä. Verrattuna monomeeriseen furaaniin oligofuraaninen p-silta parantaa hieman 

kennon  hyötysuhdetta  kasvattamalle sen  absorbanssia  400  nm alueella,  jolloin  kennon  tuottama 

sähkövirta kasvaa.41 Parempi absorbtiokyky selittyy kaksi aromaattista rakennetta omaavan yhdisteen 

paremmalla p-konjugaatiolla. Kolme  tiofeeniyksikköä sisältäville  herkistäjämolekyyleille  tehdyt 

tutkimukset  antavat viitteitä oligomeerien  mahdollisuuksista  parantaa  herkistäjämolekyylien 
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suorituskykyä. Vastaavien monotiofeeni ja oligotiofeeni yhdisteiden ero hyötysuhteissa on yli 1,5 %-

yksikköä.  Oligotiofeeniyhdisteen  molaarinen  absorbanssi  on  selkeästi  korkeampi  kuin 

monotiofeenisen  koko  näkyvän  valon  alueella  johtaen  selkeästi  korkeampaan JSC arvoon. 

Oligotiofeeniyhdiste myös absorboi hieman leveämmällä aallonpituusalueella ja pystyy muuttamaan 

valon fotoneita energiaksi leveämmällä aallonpituusalueella. 42 Tämän perusteella voidaan päätellä, 

että  oligofuraanisia p-siltoja  rakenteessa  käyttämällä, voitaisiin  mahdollisesti  parantaa  entisestään 

väriherkistettyjen aurinkokennojen hyötysuhteita.  
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3. YHTEENVETO 

 

Furaanin  potentiaali  tulevaisuuden  biopohjaisena raaka-aineena  eri  sovelluksille  on  ehdottoman 

selkeä. Tutkielman esittelemät sovellukset ovat esimerkkejä kaikista niistä mahdollisuuksista, joita 

furaani  voi  tarjota useilla  eri  teknologian  aloilla. Ehdottoman  tärkeää  on  muistaa,  että  furaanin 

käyttökohteet eivät pelkästään rajoitu materiaalisovelluksiin vaan furaaniyhdisteet voivat olla myös 

yksi tulevaisuuden biopolttoaineiden raaka-aine. Tällä on erittäin suuri merkitys, kun mietitään mitä 

vaadittaisiin, että furaaniyhdisteet voisivat nousta kaupallisesti merkittäviksi. 

Ylivoimaisesti  merkittävin  haaste  furaaniyhdisteiden  yleistymiselle  on  furaaniyhdisteiden 

valmistusprosessin  skaalaaminen  teolliseen  mittakaavaan.  Vain  suurilla, teollisen  mittakaavan 

valmistusmäärillä  ja  käyttökohteilla, furaaniyhdisteet  ovat  houkutteleva  vaihtoehto esimerkiksi 

biomuoveissa.  Biojalostamoiden  kehittäminen  niin  että  ne  voivat  hyödyntää  useita  eri  raaka-

ainelähteitä  on  ehdotonta,  jos  halutaan  kilpailla  jättimäisen  öljyteollisuuden  kanssa. Samalla 

tutkimusta furaanin ominaisuuksien, uusien käyttökohteiden ja –tapojen parissa on jatkettava, koska 

tätä kautta voidaan luoda kiinnostusta ja halua siirtyä materiaalivalinnoissa seuraavalle aikakaudelle.  

Ensimmäiset  askeleet  furaanin  läpilyönnissä  otetaan,  kun  vuonna  2019  AVA-CO2  aloittaa 

tuotantolaitoksensa toiminnan, joka tuottaa 120 000 t FDCA:ta ja 30 000 t PEF:a vuodessa. Tulee 

olemaan hyvin mielenkiintoista seurata, miten kaupallinen PEF otetaan vastaan, ja kuinka hyvin se 

pystyy kilpailemaan PET:a vastaan. 
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