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Tiivistelmä 

Biopohjaisia materiaaleja voidaan käyttää useissa uusissa sovelluksissa fossiilisten raaka-aineiden korvaajina. 

Esimerkiksi vety, jota käytetään laajalti kemianteollisuudessa eri tarkoituksissa kuten ammoniakin valmistuksessa, 

voidaan tuottaa biopohjaisista materiaaleista. Nykyisellään teollisesti valmistettua vetyä tuotetaan lähes pelkästään 

uusiutumattomista luonnonvaroista. Tämän työn tarkoituksena on tutkia puupohjaisen raaka-aineen soveltuvuutta 

vedyn tuotantoon. 

 

Huolimatta eri puulajien merkittävästä hemiselluloosapitoisuudesta, hemiselluloosalle on kehitetty vain vähän 

käyttökohteita perinteisen paperiteollisuuden raaka-aineen lisäksi. Nykyisellään esimerkiksi paperiteollisuudessa 

paperin raaka-aineeksi kelpaamaton aines käytetään useimmiten energian tuotantoon. Hemiselluloosaa voidaan 

hyödyntää tuottamaan lisäarvoa esimerkiksi metsäteollisuuden puukuiduille, koska nykyisin jätteeksikin luokiteltua 

materiaalia voitaisiin jatkojalostaa energiantuotantoon ja tuottaa hemiselluloosasta suuremman arvon omaavia 

kemikaaleja. Työn tavoitteena on laajentaa ymmärrystä paperin raaka-aineeksi kelpaamattoman materiaalin, etenkin 

hemiselluloosan, hyödyntämisestä vedyn tuotannon raaka-aineena. 

 

Työssä tutkitaan erityisesti hemiselluloosan polysakkaridien käsittelyyn tarvittavia prosessivaiheita vedyn tuotannon 

mahdollistamiseksi. Lisäksi työssä perehdytään puumateriaalin rakenteeseen solutasolla ja puulajien erilaisiin 

rakenneosien pitoisuuksiin. On erittäin tärkeää ymmärtää puun rakenneosien, erityisesti myös hemiselluloosan 

supramolekylaarinen rakenne, sen kannattavan ja tehokkaan hyödyntämisen kannalta. Hemiselluloosa sisältää 

tarkastellun kirjallisuuden perusteella puulajista riippumatta merkittävimpinä komponentteina ksylaania ja 

glukomannaania. Työssä onkin etsitty kirjallisuuden pohjalta polysakkaridien pilkkomiseen yksinkertaisiksi 

sokereiksi soveltuvia menetelmiä. Erityisesti muurahaishappoavusteisen kuumavesiuutossa tapahtuvien reaktioiden 

mekanismeja on eritelty työssä yksityiskohtaisesti. Myös olosuhteiden vaikutus uutossa tapahtuviin reaktioihin on 

huomioitu. Esimerkiksi 7,24 m-% muurahaishappoa sisältävässä kuumavesiuutossa lämpötilan ollessa noin 130-140 

°C saavutetaan kirjallisuuden pohjalta suurin saanto ksyloosille. Partikkelikoolla on myös merkittävä vaikutus uuton 

saantoon, pienellä puun raekoolla saavutetaan suurempi aineensiirtopinta-ala ja puun kuitujen säikeistyminen kasvaa, 

jolloin uutossa saavutetaan suurempi monosakkaridien saanto. Toisaalta myös puuaineksen jauhaminen kuluttaa 

huomattavasti energiaa. 

 

Optimaalisesti suoritetussa uutossa sokerien pitoisuus pyritään maksimoimaan uuttoliuoksessa, jolloin uuton jälkeen 

tapahtuvassa vesifaasireformoinnissa saadaan vedylle korkea saanto. Ennen vesifaasireformointia uuttoliuos täytyy 

hydrata. Hydraus toteutetaan yleensä Raney-nikkeli-katalyyttiä käyttäen. Vesifaasireformoinnissa yksinkertaiset 

sakkaridit reagoivat muodostaen hiilidioksidia ja vetyä. Kyseisessä prosessivaiheessa tapahtuva vesikaasu- 

siirtoreaktio kasvattaa edelleen vedyn saantoa. Useiden jalometallikatalyyttien soveltuvuutta reaktioon on tutkittu. 

Lisäksi mahdollisten kantaja-aineiden vaikutuksia katalyytin aktiivisuuteen on tärkeä tuntea, jotta tuotteen saanto 

saadaan maksimoitua. Huomionarvoista on myös katalyyttien mahdollinen aktiivisuuden aleneminen liuoksessa 

mahdollisesti olevien epäpuhtauksien vuoksi. Vesifaasireformoinnissa raaka-aineen koostumuksella on merkittävä 

vaikutus vedyn saantoon, koska uutossa muodostuvien sivuaineiden vaikutuksia katalyyttien aktiivisuuteen ei 

tunneta. Lisäksi vesifaasireformoinnissa lyhyempiä hiiliketjuja sisältävien sokerien, kuten esimerkiksi ksylitoli, 

vedyn saanto on korkeampi verrattuna pidempi hiiliketjuisiin sokereihin. 
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1 JOHDANTO 

Fossiilisten raaka-aineiden saatavuuden heikentyminen ja niiden käytöstä muodostuvat 

päästöt ovat pakottaneet etsimään vaihtoehtoisia menetelmiä ja raaka-aineita niiden 

käytön vähentämiseksi. Yhtenä seurauksena kasvaneista päästöistä on ihmisen 

aiheuttama ilmastonmuutos, jonka seuraukset ovat luoneet kannatusta biomateriaalien 

käyttämiseksi fossiilisten raaka-aineiden korvaajana. Biopohjaisten raaka-aineiden 

hyödyntämistä energian tuotannossa ja kemikaalien raaka-aineina on tutkittu pitkään, 

näin ollen käyttökelpoisia sovellutuksia on jo kyetty toteuttamaan. Esimerkiksi St1:n 

suunnittelema bioetanolia valmistava tehdas käyttää raaka-aineenaan sahanpurua (St1, 

2018). 

Eräs erittäin tärkeä ja laajalti käytetty aine teollisuuden eri valmistusprosesseissa on vety. 

Vetyä käytetään erityisesti kemianteollisuudessa ammoniakin valmistuksessa. 

Nykyisellään lähes kaikki teollisesti tuotettu vety perustuu fossiilisten polttoaineiden 

hyödyntämiseen. Tämän työn tarkoituksena on perehtyä biopohjaisten raaka-aineiden, ja 

erityisesti hemiselluloosan sokerien, soveltuvuuteen vedyn tuotannossa. Hemiselluloosa 

on yksi puun tärkeimmistä rakenneosasista. Puun sisältämää selluloosaa on perinteisesti 

hyödynnetty paperiteollisuuden raaka-aineena, mutta hemiselluloosaa ei ole onnistuttu 

hyödyntämään yhtä laaja-alaisesti. Hemiselluloosaa hyödynnetään paperiteollisuudessa 

lähinnä energiantuotannossa.  

Työn tavoitteena on perehtyä tarvittaviin prosessivaiheisiin vedyn tuottamiseksi 

puumassasta. Työssä painotetaan myös erilaisten puulajien erilaisia rakenneosasien 

osuuksia, niin koostumukseltaan kuin solutasoltaan. Rakenteiden eroavaisuudet on 

tärkeää sisäistää rakenneosien tehokkaan hyödyntämisen takaamiseksi. Työssä pyritään 

selventämään hemiselluloosan sokerien depolymerisoitumisreaktioita uuttoprosessissa.  

Työssä tarkastellaan myös vesifaasireformoinnissa tapahtuvia hemiselluloosan reaktioita, 

mutta yksityiskohtaisten reaktiomekanismien tarkasteleminen yleisellä tasolla ei ole 

tarkoituksenmukaista, johtuen uuttoliuoksen sisältämistä lukuisista sakkarideista. Työn 

lopuksi suoritetaan alustava prosessisuunnittelu puun käsittelyvaiheille ennen varsinaista 

vedyn tuotantovaihetta.  
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2 PUUN RAKENNE JA KOOSTUMUS 

2.1 Puun rakenne 

Uusiutuvana luonnonvarana puumateriaali on erittäin potentiaalinen raaka-aine 

hyödynnettäväksi erilaisiin biotaloudellisiin käyttökohteisiin. Yleisellä tasolla puutyypit 

on lajiteltu havupuihin (gymnosperms) ja lehtipuihin (angiosperms). Puumateriaalista on 

perinteisesti hyödynnetty vain puun kuorittu runko-osa biojalostamoiden raaka-aineeksi. 

Kuitenkin puun muita osia voidaan hyödyntää muun muassa energiantuotannossa. 

Puulajista riippuen puusta löytyy erilaisia tiettyihin tehtäviin erikoistuneita soluja. 

Lehtipuilla erilaisten solujen lukumäärä on suurempi kuin havupuilla. Puun solut ovat 

kemiallisesti heterogeenisia ja koostuu rakenteeltaan erilaisten polymeerien 

muodostamasta matriisista. Matriisin polymeerit ovat pääosin hiilihydraatteja, joita ovat 

hemiselluloosa, selluloosa ja ligniini. Matriisin polymeerit jakaantuvat eri osiin puuta 

epätasaisesti. Pääpiirteittäin solutyypit voidaan jakaa kolmeen ryhmään: puun 

nesteytykseen erikoistuneisiin soluihin, puun mekaanista kestävyyttä lisääviin soluihin ja 

ravintoaineille varastona toimiviin soluihin. Puiden ravintoaineita kuljettavat ja 

kestävyyttä lisäävät solut ovat kuolleita ja sisältävät putkimaisen vedellä täyttyneen 

onkalon. (Stenius, 2000, s. 12-19) 

Puuaineksen solut koostuvat sekä havupuissa että lehtipuissa vertikaalisista ja horison-

taalisista soluista, jotka ovat kemialliselta rakenteeltaan solutasolla samanlaisia. Kuiten-

kin pitoisuudet näiden solutyyppien välillä vaihtelevat lehti- ja havupuissa. Selkeämmin 

eri puutyypit eroavat niiden putkisolujen rakenteen osalta. Havupuissa putkisolut ovat 

enimmäkseen suuntautuneet pitkittäin puun runkoon nähden. Lehtipuilla puun solut ovat 

dimensioiltaan pienempiä; lähinnä solujen pituus on pienempi. (Stenius, 2000, s. 19-21) 

2.1.1 Havupuiden solutyypit 

Havupuiden erilaisten solujen lukumäärä on pienempi, joten kokonaisuutena tuloksena 

on yksinkertaisempi puuaineksen rakenne. Havupuiden kuitumaiset solut (tracheids) 

toteuttavat sekä puun tukemisen että ravintoaineiden kuljetuksen. Havupuiden 

solurakenne koostuu suurin piirtein 90-95 %:sti putkisoluista, joiden tehtävä käytännössä 

on ravintoaineiden kuljetus ja rakenteellisen lujuuden tuotto. (Henriksson, 2009, s. 49-

50) 
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2.1.2 Lehtipuiden solutyypit 

Lehtipuiden solurakenne on yleisesti hieman monimutkaisempi kuin havupuilla. 

Lehtipuut sisältävät erilaisia kuitusoluja ja putkielementtejä, jotka muodostavat kanavia 

puun sisäistä toimintaa varten. Lisäksi lehtipuut sisältävät erilaisia horisontaalisia 

solukudoksia, jotka ovat sijoittuneet säteittäisesti puuainekseen. Yleisesti ottaen lehtipuut 

sisältävät soluja, jotka ovat rakenteeltaan lyhyempiä ja ohuempia verrattuna havupuiden 

vastaaviin soluihin. Lehtipuut sisältävät keskimääräisesti enemmän säteittäisiä 

solurakenteita kuin havupuut ja täten soluja on lukumääräisesti tiheämmässä, jolloin 

puuaines on luontaisesti lujempaa. Huolimatta lukuisista eroista havupuiden ja 

lehtipuiden välillä, ovat puiden rakenteet enimmäkseen yhdenmukaisia. (Henriksson, 

2009, s. 54-55) 

2.2  Puun koostumus 

Puut koostuvat soluista, joiden soluseinien pääasiallisia rakennekomponentteja ovat 

kuten aiemmin mainittiin, selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini. Muita polymeerisiä 

rakenneosia puuaineksessa esiintyy pienemmissä ja vaihtelevimmissa määrin. Näitä 

komponentteja ovat esimerkiksi pektiini ja tärkkelys. Edellä mainittujen 

makromolekyylien lisäksi puuaines sisältää erilaisia uuteaineita, joilla on pieni 

moolimassa ja jotka eivät ole järjestäytyneet säännölliseksi rakenteeksi. Komponenttien 

pitoisuudet kuitenkin vaihtelevat paljolti puulajista riippuen, jolloin erilaiset puulajit 

soveltuvat paremmin eri käyttökohteisiin kuin toiset. Puumateriaalin kemiallinen 

koostumus vaihtelee jopa puun säteittäisessä suunnassa ja erityisesti reaktiopuun, eli niin 

sanotun lylypuun, ja normaalin puun välillä. Lylypuuta syntyy, kun puuaines toistuvasti 

taipuu normaalista muodostaan, jolloin reaktiopuuta muodostuu, jotta puu saisi 

kompensoitua aiheutuneen taipumisen. Kosteusprosentti elävässä puussa vaihtelee 

vuodenaikojen mukaisesti. Keskimäärin puuaines sisältää 40-50 % vettä kokonais-

massastaan. (Stenius, 2000, s. 28-30) 

2.2.1 Selluloosa 

Puun sisältämää selluloosaa on hyödynnetty perinteisesti erityisesti paperiteollisuuden 

raaka-aineena. Puulajista riippuen puuaineksen kuiva-aineesta noin 40-45 % on 

selluloosaa. Selluloosa on polydispersinen, eli erikokoisia rakennekomponentteja 
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sisältävä homopolysakkaridi, joka koostuu β-D-glukopyranoosi-yksiköistä (β-D-Glcp), 

jotka ovat yhdistyneet toisiinsa glykosidisidoksilla kuvan 1 mukaisesti. 

Glykosidisidoksella tarkoitetaan kovalenttista sidosta, joka muodostuu sakkaridista 

toiseen (Tutorvista, 2018). Selluloosan rakenteen substituentit ovat ekvatoriaalisesti, eli 

tasonsuuntaisesti suuntautuneet. Tämän seurauksena selluloosan rakenneyksiköt ovat 

erittäin stabiileja, koska tasonsuuntaiset substituentit ovat hyvin vähän 

vuorovaikutuksessa pyranoosi-substituenttien kanssa. (Stenius, 2000, s. 34) 

 

Kuva 1. Selluloosan toistuva rakenneyksikkö. (Mukaillen Stenius, 2000, s. 34) 

Selluloosalla on taipumus luoda molekyylin sisäisiä ja ulkoisia vetysidoksia, jolloin 

selluloosamolekyyli muodostaa rakenteelleen ominaisia kiteisiä ja amorfisia alueita. 

Kiteisessä alueessa selluloosan kiteet ovat järjestäytyneet tasaisesti. Sen sijaan 

amorfisessa alueessa rakenneosat ovat vähemmän järjestäytyneitä, jolloin sidos on 

heikompi. (Stenius, 2000, s. 35) 

Itsessään selluloosan toistuva yksikkö on nimeltään sellobioosi. Luonnollinen 

käsittelemätön selluloosa samoin myös käsitellyn selluloosan polymeerit sisältävät 

vaihtelevan pitkiä polymeeriketjuja. Kupiainen et al. (2012) mukaan selluloosan 

polymerisoitumisaste, eli monomeeristen ryhmien lukumäärä, voi vaihdella 500:n ja 

10 000:n välillä, riippuen selluloosan alkuperästä ja käytetystä selluloosan 

erotusmenetelmästä. 

2.2.2 Hemiselluloosa 

Huolimatta puuaineksen korkeasta hemiselluloosapitoisuudesta on kyseistä 

komponenttia perinteisesti hyödynnetty suhteellisen vähän. Lehtipuiden kuivapainosta 

hemiselluloosaa on hieman vähemmän kuin havupuissa. Hemiselluloosan pitoisuus 

vaihtelee noin 25 – 35 % välillä riippuen puumateriaalista. Lisäksi sekä hemiselluloosan 

että ligniinin koostumukset vaihtelevat havu- ja lehtipuiden välillä. (Stenius, 2000, s. 28)  
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Hemiselluloosa koostuu heteropolysakkarideista ja se sijaitsee pääasiallisesti ligniini- ja 

selluloosarakenneyksiköiden välissä. Hemiselluloosan rakenneosia ovat muun muassa eri 

heksoosit, pentoosit, deoksiheksoosit, sekä pienet määrät eri heksuronihappoja. 

Hemiselluloosan rakenneosia on esitetty yksityiskohtaisemmin kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Hemiselluloosan sokerien rakenneosat. p viittaa pyranoosiin ja f furanoosiin. 

Vastaavasti U:ta käytetään lyhenteenä uronihapolle. (Mukaillen Stenius, 2000, s. 35) 

Kuten kuvasta 2 voidaan nähdä, kyseiset rakenneosat koostuvat pääasiassa kuusiosaisesta 

rakenteesta; pyranoosista, joka on α- tai β-muodossa. Huomionarvoista on myös se, että 

hemiselluloosan kemiallinen koostumus, pääasiassa rakenneosien prosentuaalinen osuus, 

vaihtelevat puulajeittain. Yksinkertaistettuna voidaan todeta eri havupuiden 

hemiselluloosien sisältävän suurimmilta osin glukomannaania ja ksylaania. Sen sijaan 

ksyloosia ja asetyylihydroksyyli-ryhmiä esiintyy vähemmän kuin lehtipuiden 

hemiselluloosassa. (Stenius, 2000, s. 36-37) 
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Taulukko 1. Havu- ja lehtipuiden rakennekomponenttien pitoisuudet massaprosentteina. 

(Mukaillen Henriksson (2009, s. 24)) 

Laji Uute-

aineet 

Ligniini Sellu-

loosa 

Gluko-

mannaa- 

ni 

Ksylaani Muita 

polysak-

karideja 

Muut 

Havupuut  

Norway Spruce (Picea abies) 1,7 27,4 41,7 16,3 8,6 3,4 0,9 

Scots Pine (Pinus sylvestris) 3,5 27,7 40,0 16,0 8,9 3,6 0,3 

Lehtipuut  

Hardwood Birch (Betula 

verrucosa) 

3,2 22,0 41,0 2,3 27,5 2,6 1,4 

Beech (Fagus sylvatica) 1,2 24,8 39,4 1,3 27,8 4,2 1,3 

River red gum (Eucalyptus 

calm-aldulensis) 

2,8 31,3 45,0 3,1 14,1 2,0 1,7 

Red maple (acer rubrum) 3,2 25,4 42,0 3,1 22,1 3,7 0,5 

 

Hemiselluloosan kemiallinen ja terminen stabiilisuus on pääsääntöisesti matalampi 

verrattuna selluloosaan. Tämä selittynee sillä, että hemiselluloosa ei ole kiteistä 

rakenteeltaan ja sen polymerisoitumisaste on pienempi kuin selluloosalla. Lisäksi on 

huomionarvoista, että hemiselluloosa liukenee selluloosaa paremmin emäspohjaisiin 

liuottimiin, jolloin hemiselluloosan erotus selluloosasta voidaan tehdä tämän tyyppisillä 

liuottimilla. Hemiselluloosapitoisten raaka-aineiden valmistuksessa on lisäksi 

huomioitava, että tietyt lehtikuusien hemiselluloosan rakenneosat, kuten erityisesti 

ksylaani ja arabinogalaktaani ovat vesiliukoisia, jolloin niiden erottaminen sokereista ja 

erilaisista uuteaineista on vaikeaa. (Stenius, 2000, s. 36) 

Havupuissa hemiselluloosan pääasiallisia rakenneosia ovat galaktoglukomannaani 

(glukomannaani) ja arabinoglukuronoksylaani (ksylaani). Glukomannaania havupuiden 

hemiselluloosapitoisuudesta on noin 15-20 % puun kuivapainosta ja vastaavasti ksylaania 

5-10 %. Glukomannaani on rakentunut lineaarisen runkonsa ympärille, jossa β-D-

glukpyranoosi ja β-D-mannopyranoosi ovat sitoutuneet 1→4 glykosidisidoksilla kuvan 3 

mukaisesti. Steniuksen mukaan glukomannaanin runko-osuudet ovat asetyloituneita ja 
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kyseiseen rakenteeseen substituoituu 1→6 glykosidisidoksella galaktoglukomannaani. 

(Stenius, 2000, s. 36) 

Ksylaani koostuu myös käytännössä lineaarisesta rungosta, johon on liittyneenä β-D-

ksylopyranoosi-yksiköitä 1→4 glykosidisidoksilla. Lisäksi ksylaanirunkoon on 

liittyneenä aksiaalisesti myös 4-O-metyyli-α-D-glukoronihappoa 1→2 glykosidi-

sidoksilla ja α-L-arabinofuranoosi yksiköitä 1→3 sidoksilla kuvan 3 mukaisesti. (Stenius, 

2000, s. 36) 

 

Kuva 3. Havupuiden hemiselluloosan osittainen rakenne, joka koostuu glukomannaanista 

ja ksylaanista. (Mukaillen Stenius (2000, s. 36)) 

Lehtipuissa puolestaan pääasialliset hemiselluloosan rakenneosat ovat glukomannaani ja 

glukuronoksylaani, jotka on esitetty kuvassa 4. Glukomannaania on noin viisi prosenttia 

puun kuivapainosta ja sillä on samanlainen lineaarinen rakenne kuin havupuiden 

galaktoglukomannaanilla. Glukomannaaniin ei ole substituoituneena rakenneosia, toisin 

kuin havupuiden galaktoglukomannaaniin. (Stenius, 2000, s. 37) 

Glukuronoksylaania on 20-30 % lehtipuun kuivapainosta ja kyseinen rakenneosa niin 

ikään muodostuu samantapaisesta lineaarisesta rungosta ja se muistuttaa havupuiden 

arabinoglukuronoksylaania, mutta se sisältää huomattavasti pienemmissä määrin 

substituoituneita uronihappoja. Steniuksen mukaan uronihapot eivät ole tasaisesti 

jakautuneita ksylaaniketjussa. (Stenius, 2000, s. 37) 
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Kuva 4. Lehtipuiden hemiselluloosan osittainen rakenne, joka koostuu glukomannaanista 

ja ksylaanista. (Mukaillen Stenius (2000, s. 37)) 

2.2.3 Ligniini 

Puumateriaali sisältää kuivapainostaan noin 20 – 25 % ligniiniä. Ligniini on amorfinen 

polymeeri, jonka kemiallinen koostumus eroaa merkittävästi muista puun rakenneosista. 

Lehtipuiden on myös todettu sisältävän hieman suuremmissa määrin ligniiniä kuin 

havupuut. Toisin kuin puuaineksen hiilihydraateissa, ligniinin kemiallinen koostumus on 

epäsäännöllinen. Ligniinin rakenneosat eivät siis ole systemaattisesti kytkeytyneet 

toisiinsa. Kuvassa 5 on esitetty ligniinin pääasialliset rakenneosat. Ligniini luokitellaan 

alkuperänsä mukaisesti, sillä esimerkiksi havu- ja lehtipuiden ligniini eroaa toisistaan 

luontaisten ominaisuuksien vuoksi. (Stenius, 2000, s. 39)  

 

Kuva 5. Ligniinin pääasialliset rakenneosat. (Mukaillen Stenius (2000, s. 39)) 

Steniuksen mukaan ligniini on polyfenolinen materiaali, joka muodostuu pääasiassa kol-

mesta erilaisesta fenolipropanoidi-yksiköstä (p-hydroxycinnamyl alcohols). Ligniinin 
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rakenteelliset osat ovat liitoksissa toisiinsa eetterisidoksilla ja hiili-hiilisidoksilla. 

Kyseisistä sidoksista eetterisidoksia on suuremmissa määrin sekä havu- että lehtipuissa. 

(Stenius, 2000, s. 40) 
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3 UUTTOPROSESSI 

Useita erilaisia menetelmiä on tutkittu hemiselluloosan uuttamiseen puuaineksesta. Osa 

menetelmistä johtaa polymeeristen hemiselluloosien uuttautumiseen rakenteesta, mutta 

useimmat tähtäävät enemmänkin moolimassaltaan pienien sakkaridien uuttamiseen, joita 

voidaan täten hyödyntää esimerkiksi etanolin tuotannossa. (Azhar, 2015) 

Hemiselluloosan uuttamisessa tavoitteena on saada poistettua mahdollisimman 

selektiivisesti ja paljon hemiselluloosaa puuaineksesta. Perinteiset uuttomenetelmät, 

kuten esimerkiksi neste-neste-uutto, perustuvat erilaisten liuottimien hyödyntämiseen. 

Kuitenkin kyseiset perinteiset uuttomenetelmät ovat erotustehokkuudeltaan alhaisempia 

ja uuttoaika on yleensä pidempi verrattuna kehityksen alaisena oleviin uuttomenetelmiin. 

Jatkuvan tutkimuksen alaisia erotusmenetelmiä ovat esimerkiksi ylikriittinen uutto 

(Supercritical fluid extraction, SFE), kuumavesiuutto (Pressurized hot water extraction, 

PHWE) ja mikroaaltoavusteinen erotus (Microwave-assisted extraction, MAE). (Teo et 

al., 2010)  

Kuumavesiuuton liuottavuutta voidaan siis parantaa useilla erilaisilla menetelmillä. 

Yleisimmin käytettyjä kuumavesiuuttoa avustavia menetelmiä ovat esimerkiksi 

mikroaaltojen hyödyntäminen lämmityksessä, ionisten liuottimien hyödyntäminen ja 

entsyymien hyödyntäminen uuttoprosessissa. (Hartonen et al., 2017, s. 155) 

3.1 Ylikriittinen uutto 

Ylikriittistä uuttoa on hyödynnetty ligniinin selektiiviseen erotukseen puuaineksesta. 

Prosessi soveltunee vaihtoehtoiseksi menetelmäksi perinteiselle ligniinin 

erotusmenetelmälle. Ylikriittisessä uutossa lämpötila ja paine ovat yli kriittisen pisteen, 

jolloin kaasu- ja nestefaasin ominaisuuksilla ei ole enää eroa ja koko seos on yhdessä 

faasissa. Tällöin seoksella on kaasumaisen aineen viskositeetti ja nestemäisen aineen 

tiheys. (Cunico et al., 2017) Ylikriittistä uuttoa on perinteisesti käytetty hiilidioksidin 

kanssa, koska kyseinen komponentti on suhteellisen inertti. Lisäksi hiilidioksidin 

liuottavuutta, lähinnä tiheyttä, voidaan säädellä paineen ja lämpötilan funktiona. Lisäksi 

hiilidioksidin käyttöä SFE:ssä tukee sen helppo erottaminen uutteesta ja toisaalta 

hiilidioksidin hävittäminen ei ole ongelma. Ylikriittisessä fluidissa komponenteilla on 
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korkeampi diffusiviteetti, jonka ansiosta uuton saanto on yleisesti korkeampi verrattuna 

perinteiseen neste-neste-uuttoon, joka tehdään usein laboratorio-olosuhteissa Soxhlet-

uuttolaitteistolla. (McDaniel, 2001) 

3.2 Mikroaaltoavusteinen kuumavesiuutto  

Mikroaaltoavusteinen kuumavesiuuttokäsittely on merkittävästi lyhentänyt vaadittavaa 

uuttoaikaa, koska veden lämmittäminen tarvittavaan lämpötilaan tapahtuu kyseisellä 

menetelmällä erittäin nopeasti. Menetelmässä käytetty mikroaaltoenergia on 

ionisoimatonta säteilyä, jonka taajuus on 300 MHz – 300 GHz. (Destendau et al., 2013) 

Mikroaaltoenergiaa soveltava lämmitys perustuu mikroaaltojen suoraan vaikutukseen 

lämmitettävän materiaalin molekyyleihin. Lämmön muodostuminen näytteessä 

mikroaaltojen avulla vaatii dielektrisen materiaalin läsnäoloa seoksessa. 

Mikroaaltoavusteisessa uutossa käytettävien mikroaaltojen energia on riippuvainen 

uutettavan komponentin polymeerimatriisista ja liuottimen ominaisuuksista. Yleensä 

valitulla liuottimella on korkea dielektrinen vakio, jolloin valittu liuotin on luonteeltaan 

eristävä. Tällöin liuennut aine vapautuu kylmään liuottimeen, jolloin termisesti 

epävakaiden aineiden hajoamista saadaan ehkäistyä. (Destendau et al., 2013) 

Toisaalta puumateriaalin käsitteleminen mikroaalloilla uuton aikana saa aikaan 

korkeamman saannon liuotettavalle aineelle, koska materiaalin rakenteissa olevan veden 

kiehuttamisella voidaan aikaansaada soluseinien osittainen hajoaminen. Tällöin 

soluseinien hajottamisella voidaan myös lyhentää muodostuvien liukoisten 

komponenttien diffusoitumismatkaa liuottimeen. (Destendau, 2013) 

3.3 Paineistettu kuumavesiuutto 

Paineistettu kuumavesiuutto tunnetaan myös nimillä alikriittinen uutto (engl. subcritical 

water extraction) tai yleisemmin kuumavesiuutto (engl. hot water extraction). Kyseinen 

uuttomenetelmä on tullut yhä käytetymmäksi kokeellisessa käytössä, erityisesti 

menetelmässä käytetyn edullisen liuottimen ansiosta. Paineistettua kuumavesiuuttoa 

kehitetään jatkuvasti, jotta se soveltuisi myös teolliseen mittakaavaan. (Mohan et al., 

2014) 
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Paineistettu kuumavesiuutto hyödyntää paineistettua kuumaa vettä tai höyryä uuton 

aikaansaamiseksi. Veden lämpötila vaihtelee käytettävistä uuttomateriaaleista ja 

uutettavien aineiden käyttötarkoituksista riippuen 100 °C:sta veden kriittiseen 

lämpötilaan 374 °C:en asti. Paineistetussa kuumavesiuutossa veden tiheys säilyy lähes 

ennallaan edellä mainitulla lämpötilavälillä. Tällöin paineen lisäyksestä saavutetut 

hyödyt veden ominaisuuksissa ovat minimaaliset. Paineen lisäyksellä kuitenkin 

saavutetaan merkittävät hyödyt energiakustannuksissa ja näin vesi säilyy nestemäisessä 

olomuodossa. Mikäli paine systeemissä laskee riittävän alhaiseksi ja lämpötila pysyy 

samanaikaisesti vakiona, syntyy systeemiin tulistettua höyryä. (Teo et al., 2010) 

Menetelmän tärkeimpiä säädettäviä parametreja ovat lämpötilan ja paineen lisäksi myös 

valittu reaktorityyppi eli yleensä se käytetäänkö panosreaktoria vai putkireaktoria. Lisäksi 

uuttoprosessiin voidaan lisätä erilaisia orgaanisia tai epäorgaanisia lisäaineita 

liukoisuuden parantamiseksi. Esimerkiksi muurahaishappoa voidaan lisätä uuttoprosessin 

tehostamiseksi. Kyseinen uuttoprosessi soveltuu erityisesti termisesti labiileille ja 

hajoaville komponenteille. (Krogell, 2015, s. 10) 

Kuumavesiuutossa käytettävät katalyytit voidaan jakaa homogeenisiin ja heterogeenisiin 

katalyytteihin. Perinteisesti teolliset prosessit ovat hyödyntäneet homogeenisia 

katalyyttejä, pääasiallisesti rikkihappoa. Epäorgaanisten happojen käyttöön kuitenkin 

liittyy ongelmia, joten usein näiden happojen sijaan pyritään soveltamaan korvaavia 

vaihtoehtoja. (Lamminpää, 2015, s. 25-26) 

Kuumavesiuuttoa voidaan soveltaa laajalti vähän poolisille ja kohtalaisen poolisille 

komponenteille. Vesi on korkeasti poolinen liuotin huoneenlämpötilassa ja normaalissa 

ilmanpaineessa. Veden dielektrinen vakio (ε), joka tunnetaan myös suhteellisena 

permittiivisyytenä, on 80 NTP-olosuhteissa (paine 1 atm, lämpötila 0 °C). NTP-

olosuhteilla tarkoitetaan normaalilämpötilaa ja -painetta. Vastaavasti kuumavesiuutossa 

lämpötilan ja paineen kasvatuksen ansiosta dielektrinen vakio saa samaisia arvoja kuin 

esimerkiksi etanolilla NTP-olosuhteissa. (Teo et al., 2010) Lisäksi veden viskositeetti 

laskee lämpötilan kasvaessa ja pintajännitys pienenee. Täten vesi soveltuu suhteellisen 

hyvin myös poolittomien komponenttien uuttamiseen. Uuttoprosessia voidaan säätää 

hemiselluloosan loppukäyttökohteen mukaisesti, jolloin voidaan merkittävästi vaikuttaa 

hemiselluloosan jatkokäsittelyn kannalta tärkeisiin ominaisuuksiin. Esimerkiksi 
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uuttoprosessissa voidaan soveltaa moolimassaltaan alhaisia orgaanisia happoja tai 

esimerkiksi furfuraalia. (Krogell, 2015, s. 11)  

Kuumavesiuuton toimintaperiaate perustuu hemiselluloosan liukenemiseen ja 

uuttamiseen puumateriaalista. Tämä saavutetaan polysakkaridien hydrolyysillä. 

Hydrolyysissä hemiselluloosa hydrolysoituu pienemmiksi oligomeereiksi. 

Oligomeereiksi kutsutaan hemiselluloosan rakenneosia, jotka koostuvat noin 

kymmenestä polymeeriyksiköstä. (Goldmann et al., 2017) Puuaineksen monimutkaisen 

rakenteen ja hemiselluloosan puukohtaisten erojen vuoksi, kuumavesiuuttoprosessin 

optimointi on vielä kehityksen alaisena. Kuitenkin kuumavesiuutto voidaan jakaa 

kolmeen yksinkertaistettuun päävaiheeseen kuvan 6 mukaisesti. (Krogell, 2015, s. 11) 

 

Kuva 6. Kuumavesiuuton yksinkertaistettu kolmivaiheinen uuttomekanismi (Mukaillen 

(Krogell, 2015, s. 12) 

Kuvan 6 ensimmäisessä vaiheessa liuotin tunkeutuu puumateriaaliin, tarkemmin 

määriteltynä sekundääriseen soluseinämään, saavuttaakseen hemiselluloosan 

pääasiallisen sijainnin. Seuraavassa vaiheessa hemiselluloosa irtoaa tai liukenee 

vesifaasiin. Edellä mainittu vaihe lienee tärkein hemiselluloosan korkean saannon 

aikaansaamiseksi. Kolmannessa vaiheessa liuenneet hemiselluloosan rakenneosat 

diffusoituvat puumateriaalista veteen. Puumateriaalin tiiviin rakenteen vuoksi liuos 

kohtaa useita mekaanisia ja kemiallisia esteitä. Hemiselluloosan on mahdollista myös 

uudelleen saostua puumateriaaliin joutuessaan vuorovaikutuksiin muiden komponenttien 

kanssa, lisäksi hemiselluloosan reagoiminen muiksi tuotteiksi on mahdollista. Kyseiset 

edellä mainitut haasteet itsessään monimutkaistavat uuttoprosessia. (Krogell, 2015, s. 11)  
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4 VEDYN TUOTANTO KSYLOOSISTA 

Vety on erittäin lupaava vaihtoehto tulevaisuuden energiantuotannossa, koska sitä 

voidaan tuottaa uusiutuvista luonnonvaroista. Toisaalta vety on myös tärkeä komponentti 

kemikaalien tuottamiseksi uusiutuvista luonnonvaroista. Sopivasti valitsemalla 

biopohjaisia raaka-aineita käyttävä tuotantomenetelmä vedyn tuotanto voi olla 

vähemmän energiaa kuluttavaa verrattuna tyypillisesti käytetty esimerkiksi maakaasua 

raaka-aineena käyttävä vaihtoehto. Puumateriaalin luontaisesti korkean vesipitoisuuden 

vuoksi puun höyrykäsittely (engl. steam reforming) vedyn tuottamiseksi teollisessa 

mittakaavassa on kannattamatonta (Kirilin, 2013, s. 1). Eri puumateriaaleiden 

selluloosasta ja hemiselluloosasta voidaan tuottaa sokereita, kuten glukoosia ja ksyloosia. 

Nämä sokerit voidaan puolestaan hydrata polyoleiksi, kuten glukoosin tapauksessa 

sorbitoliksi. Polyolit voidaan edelleen vesifaasireformoida vedyksi ja eri hiilivedyiksi. 

Puiden hemiselluloosalle on kaupallisesti vähemmän hyötykäyttötapoja, joten sen käyttö 

vedyn tuotannossa olisi kiinnostava vaihtoehto. Lehtipuiden hemiselluloosan korkean 

ksylaanipitoisuuden vuoksi lehtipuut ovat kiinnostava raaka-aine vedyn tuotannon 

näkökulmasta. Lehtipuiden hemiselluloosan ksylaani voidaan pilkkoa ksyloosiksi, joka 

edelleen voidaan jalostaa ksylitoliksi. Vesifaasireformointi on tällä hetkellä suuren 

tutkimuksellisen kiinnostuksen kohteena. (Kirilin, 2013, s. 1) 

4.1 Ksyloosin vedytys ksylitoliksi 

Perinteisesti ksylitolia tuotetaan panostyyppisesti isotermisissä ja isobaarisissa reaktio-

olosuhteissa hydrausreaktion avulla. Vesiliuottimessa oleva ksyloosi hydrataan 

hienojakoisen katalyytin avustuksella kuvan 7 mukaisesti. Ksyloosin puhdistaminen on 

erittäin kriittinen vaihe hydrauksessa saavutettavan ksylitolin saannon kannalta, koska 

katalyyttien aktiivisuus voi heiketä voimakkaasti epäpuhtauksien myrkyttäessä 

katalyytin. Ksyloosin puhdistaminen voidaan suorittaa ioninvaihdon avulla, 

suodatuksella ja/tai kristalloinnilla. Hydraus suoritetaan yleensä korkeassa lämpötilassa 

ja paineessa vetykaasun liukenemisen parantamiseksi vesiliuokseen. Ksyloosin 

hydrauksessa yleisimmin käytetty katalyytti eli Raney-nikkeli on hyvin herkkä 

epäpuhtauksien aiheuttamalla deaktivoitumiselle. Yleisellä tasolla useita erilaisia 

katalyyttejä voidaan periaatteessa käyttää ksyloosin vedytyksessä. Näistä esimerkkejä 
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ovat jalometalleista platina, palladium ja rutenium, tai erilaiset nikkelipohjaiset katalyytit. 

(Mikkola et al. 1999) 

 

Kuva 7. Ksyloosin hydraus katalyytin avulla ksylitoliksi (Mukaillen Hernandez-Mejia et 

al. (2015)). 

Ksyloosin hydraus Raney-nikkeli-katalyytillä tapahtuu perinteisesti kolmivaiheisella 

reaktiomekanismilla panosreaktorissa. Nikkelikatalyyttien käyttöä puoltavia tekijöitä 

ovat niiden halvempi hinta, panosreaktoreissa suspensioituneen liejun (engl. slurry) 

käytön helpottaminen ja lisäksi nikkelikatalyyteillä on korkea selektiivisyys ja 

aktiivisuus. Haittapuolina Raney-nikkelillä on raaka-aineen epäpuhtauksista syntyvät 

epäpuhtaudet, jotka kiinnittyvät katalyytin pintaan alentaen nopeasti sen aktiivisuutta. 

Tämän seurauksena saavutettava ksyloosin konversio ja selektiivisyys ksylitoliksi voivat 

heikentyä. (Yadav et al., 2012) 

Lukuisia tutkimuksia erilaisten jalometallikatalyyttien (Pt, Pd, Ru) ksylitolin tuotantoon 

soveltuvuudesta on suoritettu, mutta rutenium on osoittautunut näistä käyttö-

kelpoisimmaksi. Ruteniumin aktiivisuus on osoittautunut pienenevän vain vähän muihin 

jalometalleihin verrattuna, jolloin ruteniumin voidaan sanoa olevan lupaava vaihtoehto 

nikkelipohjaisille katalyyteille (Yadav et al., 2012). Huolimatta ruteniumkatalyytin 

tehokkuudesta hydrauksessa, on se huomattavasti kalliimpi verrattuna esimerkiksi 

nikkeliin, jolloin sen pitkän ajan stabiilius tulisi olla korkea ollakseen kannattava 

vaihtoehto (Hernandez-Mejia et al. 2015). 

Hernandez-Mejia et al. (2015) mukaan käyttämällä titaanidioksidia ruteniumin kantaja-

aineena saadaan ksyloosin hydraukseen tehokas katalyytti. Kuitenkin katalyytin 

tehokkuus riippuu voimakkaasti kantaja-aineen, eli titaanidioksidin, kiderakenteesta. 

Nimenomaisesti titaanidioksidia hyödynnettäessä katalyytin valmistusvaiheet tulee 

suorittaa huolellisesti. Titaanidioksidin kiderakenne tulisi saattaa katalyytin käsittelyssä 
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rutiiliseen muotoon, koska ruteniumdioksidilla on luontaisesti myös rutiilinen rakenne, 

jolloin rutiilisen titaanidioksidin ja ruteniumdioksidin kiderakenteet yhtyvät. Tällöin 

rutenium-partikkelit eivät pääse liikkumaan hydrauksessa ja mikäli rutenium-molekyylit 

ovat tasaisesti jakautuneina titaanioksidin pinnalle, merkitsee se enemmän aktiivisia 

keskuksia hydrausreaktion tapahtumiselle. (Hermandez-Meija et al. 2015) 

4.2 Ksylitolin vesifaasireformointi vedyksi 

Yleisesti hiilivetyjen vesifaasireformointi (engl. aqueous phase reforming, APR) on 

menetelmä vedyn tuotannolle. Vesifaasireformoinnissa reaktantit pysyvät nestemäisessä 

faasissa, jolloin huomattavasti energiaa vaativa lähtöaineiden haihdutusvaihe on 

tarpeeton. Lisäksi alhainen reaktiolämpötila puoltaa termodynaamisesti vedyn 

muodostumista reaktiossa, kun hiilimonoksidin määrä jää alhaiseksi. (Coronado et al. 

2016) 

Vesifaasireformoinnissa ksylitoli voidaan muuttaa vedyksi, hiilidioksidiksi ja alkaanien 

seokseksi. Reformoinnin ensimmäisessä vaiheessa hapetettu substraatti muutetaan 

vedyksi ja hiilimonoksidiksi kuvan 8 mukaisesti. Hiilimonoksidi voi kuvan 8 mukaisesti 

edelleen reagoida veden kanssa muodostaen vesikaasun siirtoreaktiolla (engl. water-gas 

shift reaction, WGS) hiilidioksidia ja vetyä. Tyypillisesti vesifaasireformointi suoritetaan 

metallisella katalyytin tukiaineen tapauksessa korkeassa lämpötilassa ja paineessa. 

Lämpötila reaktorissa on yleensä 210-250 °C ja paine 30-50 bar. Reaktio voidaan 

toteuttaa joko vedyn läsnä ollessa tai ilman vetyä. (Kirilin et al. 2015)  

 

Kuva 8. Ksylitolin vesifaasireformointi. (Kirilin 2015) 

Samoin kuin ksyloosin hydrauksen tapauksessa myös ksylitolin vesifaasireformoinnissa 

on tutkittu useiden metallikatalyyttien ja niiden tukiaineiden käytettävyyttä. Kirilin et al. 
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(2014) mukaan APR:ssa katalyyttinä voidaan hyödyntää useita metalleja (Pt, Ni, Pd, Rh, 

Ru, Ir, kuten myös metalliseoksia PtRe, PtNi, NiPd ja niin edelleen). Nykyisen tiedon 

mukaan platinalla on edellä mainituista metalleista paras katalyyttinen aktiivisuus ja 

selektiivisyys vedyn muodostumiseksi. Erilaisia metallioksideja voidaan käyttää platinan 

kantaja-aineena, kuten esimerkiksi Al2O3, MgO, TiO2, ZrO2. Katalyytin tukiaineesta ja 

reaktio-olosuhteista, kuten pH:sta ja happamista lisäaineista riippuen reaktiota voidaan 

ohjata tuottamaan enemmän vetyä tai hiilivetyjä. Nykyisellään hiiliperäiset kantaja-aineet 

ovat kiinnittäneet paljon huomiota, koska niitä on onnistuneesti kyetty tutkimaan 

monenarvoisten alkoholien APR:ssä. Kyseiset kantaja-aineet omaavat korkean 

hydrotermisen stabiilisuuden APR:n olosuhteissa, suuren aktiivisen pinta-alan ja 

selektiivisyyden kuten myös aktiivisuuden. (Kirilin et al. 2014) 

Kuvan 8 mukaisesti vesifaasireformoinnin reaktiomekanismi vaikuttaa yksinkertaiselta, 

mutta sorbitolin ja ksylitolin APR:ssä muodostuu vedyn ja hiilidioksidin lisäksi yli 25 eri 

tuotetta nestefaasiin. APR prosessissa muodostunut vety väistämättä osallistuu 

sivureaktioihin, kuten esimerkiksi alkuperäisen substraatin hydrogenolyysiin tai 

hydrogenaatioon, jotka puolestaan vaikuttavat vedyn kulutukseen ja täten alentavat 

selektiivisyyttä vedyn tuotantoon. (Kirilin et al. 2012) 

Vesifaasireformoinnissa matala saanto ja käytettyjen katalyytin nopea deaktivoituminen 

asettavat haasteita menetelmän käyttökelpoisuudelle. Coronado et al. (2016) mukaan 

vedyn selektiivisyys APR:ssä kasvoi laimeammissa ja enemmän pelkistettyjä 

komponentteja sisältävissä kokeissa. Saanto APR:ssä siis pienenee raaka-aineiden 

hiiliketjun kasvaessa. Eli käytännössä suurempi saanto vedylle saavutetaan lyhyemmän 

hiiliketjun omaavilla raaka-aineilla, kuten esimerkiksi ksylitoli (Kirilin, 2013, s. 39). 

Puupohjaista raaka-ainetta uutettaessa tuoteliuokseen muodostuu muun muassa glukoosia 

selluloosasta, sekä ksyloosia ja mannoosia hemiselluloosasta. Glukoosista saadaan 

hydraamalla sorbitolia. Vastaavasti mannoosin hydrautuessa muodostuu mannitolia, joka 

on sorbitolin isomeeri. Mannitolin ja sorbitolin ainoa ero on hydroksyyliryhmien 

erilainen suuntautuminen (Godswill 2017). APR:ssä katalyytin kantaja-aineella on 

merkittävä rooli suunnattaessa reaktion etenemistä kohti vedyn tai hiilivetyjen 

muodostumista.  
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5 MUURAHAISHAPPOAVUSTETTU KUUMAVESIUUTTO  

Kuumavesiuuttoa voidaan tehostaa lisäämällä liuokseen muurahaishappoa. 

Muurahaishappoavusteisessa kuumavesiuutossa muurahaishapon läsnäololla 

uuttomenetelmässä saavutetaan suurempi erotustehokkuus. Muurahaishappo alentaa 

hydrolyysireaktion etenemiseen vaadittavan energian suuruutta, eli käytännössä se 

nopeuttaa polysakkaridien hydrolyysiä monosakkarideiksi. Hemiselluloosan 

hydrolyysissä ksylaani pilkkoutuu pienemmiksi oligomeereiksi ja monosakkaridiseksi 

sokeriksi kuten ksyloosiksi. (Goldmann et al., 2017) 

Muurahaishappoavusteisessa kuumavesiuutossa hemiselluloosan hydrolyysistä saadaan 

depolymerisoitua ksyloosia ja arabinoosia. Goldmann et al. (2017) suorittamassa 

puumateriaalin uutossa keskityttiin pääasiassa hemiselluloosan hajoamistuotteiden 

tarkasteluun uuttoprosessissa. Ksylaani koostuu ksyloosin polysakkaridiyksiköistä. 

Vesiliuoksessa hapon läsnäollessa ksyloosista muodostuu myös furfuraalia. Kyseisessä 

ksyloosin ja furfuraalin välisessä reaktiossa tapahtuu myös ei-toivottuja sivureaktioita. 

Lisäksi myös furfuraalin hajoaminen uuton aikana on potentiaalinen ongelma. Furfuraalin 

hajoamisessa tapahtuu polymerisoitumista, jolloin ksyloosista ja furfuraalista syntyy 

veteen liukenemattomia molekyyleja. Vastaavasti selluloosan hydrolysoitumisesta 

muodostuu glukoosia. Selluloosa on homopolysakkaridi, joka koostuu β-D-

glukopyranoosi-molekyyleistä. β-D-glukopyranoosi-molekyylit ovat liittyneet toisiinsa 

1→4 glykosidisidoksilla. (Goldmann et al., 2017) 

Goldmann et al. (2017) suorittivat laboratoriokokeita muurahaishappoavusteisella 

kuumavesiuutolla 40 ml:n zirkoniumista valmistetussa reaktorissa. Kuumennus 

kyseisessä prosessissa suoritettiin lämmityselementissä, jonka pintalämpötila pidettiin 

300-400 °C:ssa. Edellä mainitut zirkoniumreaktorit olivat upotettuina lämmitys-

elementissä niin, että reaktoreiden pintaosat olivat lämmityselementin seinien 

yläpuolella. Tavoiteltu lämpötila saavutettiin keskimääräisesti noin kolmen - neljän 

minuutin kuluessa. Kuumennuksen jälkeen reaktorit siirrettiin hiekkaleijupetiin tasaisen 

lämpötilan ylläpitämiseksi. Reaktioajan jälkeen reaktorit jäähdytettiin vesiastiassa 

ainakin 35 °C lämpötilaan ennen avaamista. (Goldmann et al., 2017) 
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Kokeen jälkeen reaktorin suodatettu liuos eli uute laimennettiin vedellä suhteessa 1:7 ja 

analysoitiin käyttäen korkean erotuskyvyn nestekromatografiaa (High performance 

liquid chromatography, HPLC). Uuton toimintaa tarkasteltiin pohjautuen mitattuihin 

ksyloosin, furfuraalin, glukoosin, hydroksimetyylifurfuraalin (HMF) ja ligniinin 

saantoihin. Tavoitteena uutossa oli saada pidettyä sivuaineiden, eli ligniinin, HMF:n ja 

glukoosin pitoisuudet mahdollisimman pieninä, vastaavasti ksyloosin muodostumista 

suosittiin. (Goldmann et al., 2017) 

Uutossa käytetystä puumateriaalista hemiselluloosan maksimaalinen hyödynnettävissä 

oleva osuus on noin 32 % puun kuiva-ainepainosta. Hemiselluloosan saannon 

laskemiseksi Goldmann et al. (2017) olettivat hemiselluloosan koostuvan pääasiallisesti 

suurista ksylaani-polysakkarideista. Ksylaanin monomeeriyksikön moolimassan 

arvioimiseksi ksyloosin moolimassasta vähennettiin veden moolimassa. Vastaavasti 

selluloosan yksittäisen glukaani-rakenneyksikön moolimassa arvioitiin veden ja 

glukoosin moolimassojen perusteella. (Goldmann et al., 2017) 

Kuumavesiuuttoprosessissa syötteenä käytettiin rauduskoivun (Betula pendula) puruja. 

Kyseisen sahajauhon komponenttien pitoisuudet analysoitiin monivaiheisen prosessin 

avulla. Goldmann et al. (2017) käyttämät sahajauhot sisälsivät 38 painoprosenttia 

selluloosaa, 33 painoprosenttia hemisellulosaa, 24 painoprosenttia ligniiniä ja noin neljä 

painoprosenttiyksikköä epäorgaanisia yhdisteitä. (Goldmann et al., 2017) 

Yleisesti lehtipuiden hemiselluloosa koostuu pääasiallisesti glukomannaanista ja 

ksylaanista. Ksylaanin osuus lehtipuiden hemiselluloosasta on noin 20 % - 30 % puun 

kuivapainosta. Vastaavasti glukomannaania on vain alle 5 % puun kuivapainosta. Oletus 

siitä, että hemiselluloosa koostuu pääasiallisesti vain ksylaanista, lienee täten 

hyväksyttävä. Todellisuudessa lehtipuiden hemiselluloosa sisältää myös pieniä määriä 

mannaania. 

5.1 Hemiselluloosan reaktiot uuton aikana 

Hemiselluloosan pääasiallisia rakennekomponentteja ovat siis ksylaani ja 

glukomannaani. Lisäksi arabinogalaktaania on yleensä alle 1 % kuivapainosta, mutta 

kyseistä komponenttia esiintyy merkittävästi (10-20%) lehtikuusien sydänpuussa 
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(Stenius 2000, s. 37). Täten seuraavaksi perehdytään erityisesti ksylaanin ja myös 

glukomannaanin reaktioihin. 

5.1.1 Ksylaani 

Ksylaani on polysakkaridi, joka koostuu lineaarisesta ksylaanirungosta, johon on 

kiinnittyneenä glykosidisidoksella uronihappomolekyyli (Stenius, 2000, s. 37). Ksylaanin 

hydrolyysissä ksylaaniyksiköiden välinen glykosidisidos katkeaa, jolloin muodostuu 

ksyloosia kuvan 9 mukaisesti. Ksyloosin hajoamisnopeus kasvaa lämpötilan ja 

muurahaishapon konsentraation kasvaessa (Lamminpää et al., 2014). 

Kuva 9. Furfuraalin synteesi ksylaanista. (Mukaillen Binder et al., 2015) 

Ksyloosin on mahdollista myös dehydrautua furfuraaliksi sopivissa olosuhteissa. 

Perinteinen reitti furfuraalin muodostumiselle on esitetty kuvassa 10. Kyseisessä 

mekanismissa 2,5-anhydroksyloosi on pääasiallinen välituote, joka reagoi furfuraaliksi. 

(Lamminpää, 2015, s. 33) 

 

Kuva 10. D-ksylopyranoosin (ksyloosin) reaktiomekanismi furfuraaliksi syklisten 

välituotteiden kautta. (Mukaillen Danon et al. (2014)) 
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Furfuraalin muodostumisreaktio alkaa, kuten kuvassa 11 on esitetty, asyklisestä 

ksyloosista. 1, tai ksyloosin ketonimuodosta ksyluloosista, vaihe 3. Reaktio etenee 

rengasrakenteettomien välituotteiden kautta (2,4,5) muodostaen lopulta furfuraalia. 

Toinen ehdotettu mekanismi furfuraalin muodostumiseen alkaa ksylopyranoosista ja 

etenee syklisten välituotteiden kautta kuvan 10 mukaisesti. Suoranaisesti ei ole havaittu 

3-deoksiglukosuloosin ketonimuotoa ilmenevän reaktioliuoksessa, joka on ristiriitaista, 

koska enolisointi tapahtuu kyseisissä reaktiolosuhteissa. Tämän seurauksena Antal ym. 

kehittivät kuvan 10 mukaisen reaktioyhtälön furfuraalin muodostumiselle. (Lamminpää, 

2014, s. 33-34) 

Kuva 11. D-ksylopyranoosin (ksyloosin) reaktiomekanismi furfuraaliksi ei-syklisten 

välituotteiden kautta. (Mukaillen Lamminpää et al., 2014) 

Yleisesti ksyloosin dehydrautuminen furfuraaliksi alkaa ksyloosin alkoholiryhmien 

protonoinnilla. Lisäksi reaktio-olosuhteet muuttavat liuottimena toimivan veden 

ympäristöä ja vaikuttavat molekyylin protonoinnin kohtaan. Kuten kuvasta 11 

huomataan, furfuraalin muodostumiselle on olemassa useita mekanismeja ja 

mekanismien suosioon vaikuttavat erityisesti reaktio-olosuhteet ja käytetty liuotin. 

(Lamminpää 2014 s. 34) 
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Furfuraalin reaktiokinetiikkaa ja muodostumismekanismeja on usein tutkittu puhtaassa 

ksyloosiliuoksessa, jolloin muut biomassan komponentit ja hemiselluloosan sokerit eivät 

vaikuta reaktioon. Lamminpään (2015, s. 38-39) mukaan lignoselluloosapohjainen 

materiaali alentaa epäorgaanisten happojen hydroniumioni-konsentraatioita, tällöin 

lignoselluloosapitoinen materiaali on kykenevä neutraloimaan happamia olosuhteita. 

Neutraloiva vaikutus perustuu biomassan epäorgaanisten kationeiden ja happoliuoksen 

hydronium-ionien väliseen ioninvaihtoon. Sokereiden vaikutukset furfuraalin 

muodostumiseen ja hajoamiseen eivät ole yksiselitteisiä. Furfuraalin muodostumiseen ei 

Lamminpään (2015, s. 38) mukaan vaikuta muiden sokerien läsnäolo liuoksessa. Danon 

et al. (2014) suorittama kineettinen mallinnus erilaisille pentoosiliuoksille kykeni 

ennustamaan seoksen käyttäytymistä, kunnes ksyloosi oli reagoinut täydellisesti. Danon 

et al. (2014) vertailivat furfuraalin hajoamista, kun liuoksessa oli vain ksyloosia tai seos 

muita pentoosi- ja heksoosisokereita. Danon et al. (2014) havaitsivat, että furfuraalin 

hajoaminen oli nopeampaa liuoksessa, jossa oli muita sokereita läsnä verrattuna 

ainoastaan ksyloosia sisältävään liuokseen. Danon et al. (2014) suorittamien kokeiden 

perusteella voidaan todeta, että furfuraali hajoaa nopeammin monimutkaisemmissa, 

erilaisia sokereja sisältävissä liuoksissa verrattuna pelkkää ksyloosia sisältävään 

happamaan vesiliuokseen. Lisäksi furfuraalin hajoamisen nopeusvakio happamassa 

ksyloosiliuoksessa oli korkeampi verrattuna pelkkään puhtaaseen happoon. Voidaan täten 

todeta, että furfuraalin hajoamista nopeuttaa eri sokerien hajoamistuotteet. 

Ligniinillä on taipumus neutralisoida happoja ja täten se inhiboi ksyloosin 

dehydrautumista furfuraaliksi. Kuitenkin ligniini neutralisoivan luonteensa ansiosta 

lieventää vahvojen happojen vaikutuksia voimakkaammin, koska esimerkiksi rikkihappo 

hajoaa täydellisesti vesiliuokseen, jolloin se ei kykene kompensoimaan H3O
+-ionien 

katoamista. Vastaavasti käytetty muurahaishappo voi kompensoida ligniinin 

neutralisoivaa vaikutusta vapauttamalla uusia H+-ioneja ja edelleen H3O
+-ioneja. 

(Lamminpää, 2015, s. 39) 

Lamminpää et al. (2014) suorittamien kokeiden mukaan hartsaantumista esiintyi 

reaktioissa, koska reaktioiden jälkeen kiinteää ainesta oli havaittavissa reaktorissa. Lienee 

mahdollista, että furfuraali-molekyylit reagoivat toistensa kanssa, jonka jälkeen 

polymeeriketju kasvaa yhdellä furfuraali-molekyylillä yksi kerrallaan kuvan 12 

mukaisesti. Ksyloosin reagoidessa, tapahtuu kuvan 12 mukainen hydrolyyttinen 
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rengasrakenteen avautuminen, jolloin on mahdollista, että avautuneet molekyylit 

muodostavat molekyylejä toistensa kanssa. Lamminpää et al. (2014) mukaan Diels-

Alderin esittämä reaktio furfuraalin polymerisoitumiselle voisi mahdollisesti olla 

lähtökohta polymerisoitumiselle. 

 

Kuva 12. Furfuraalin polymerisoituminen pohjautuen Diels-Alder-reaktiomekanismiin. 

(Mukaillen Lamminpää et al., 2014)  

5.1.2 Galaktoglukomannaani 

Glukomannaanilla ja havupuiden galaktoglukomannaanilla on yhteneväinen lineaarisen 

rungon rakenne kuvien 3 ja 4 mukaisesti, mutta glukomannaani ei ole asetyloitunut, eikä 

sillä ole substituenttiryhmiä. Lisäksi glukomannaanilla on korkeampi glukoosi-mannoosi 

suhde. Galaktoglukomannaania (GGM) nimitetään myös lyhyesti glukomannaaniksi 

niiden yhteneväisten rakenteiden vuoksi (Song, 2013, s. 7). GGM:n hydrolyysi alkaa 

sakkaridiyksiköiden glykosidisidoksien hapen protonoinnilla, jonka seurauksena veden 

läsnäollessa muodostuu mono-, oligo-, tai polysakkarideja. Galaktoglukomannaanin 

asetyloitumisaste ja galaktoosi sivuryhmien lukumäärä ovat tärkeä tekijä GGM:n 

vesiliukoisuudessa. Sivuryhmien depolymerisointi alentaa galaktoglukomannaanin 

liukoisuutta huomattavasti. (Song, 2013, s. 8) 

Galaktoglukomannaani hydrolysoituu Songin (2013, s. 16) mukaan tasaisesti 70 – 90 

°C:n lämpötilassa pH:n ollessa alle 2. Havupuiden tapauksessa hemiselluloosan 

ksylaanisakkaridit hydrolysoituvat helpommin verrattuna galaktoglukomannaaniin. 

Tämä johtuu galaktoglukomannaanin epästabiilimmasta rakenteesta, jolloin 

glukomannaani käy läpi enemmän välivaiheita sisältävän depolymerisoitumisreaktion 

verrattuna esimerkiksi ksylaaniin. (Song, 2013, s. 8; Hon, 2000, s. 478) Kuvassa 13 on 
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esitetty havupuun uutossa muodostuvien sakkaridien pitoisuudet lämpötilan ja ajan 

funktiona. 

 

Kuva 13. Ei-selluloosasta peräisin olevien sokerien määrä uutetuista sakkarideista eri 

lämpötiloissa. Käsitellyn puuhakkeen partikkelikoko oli alle 1 mm. (Mukaillen Song 

(2012, s. 55)) 

Kuvasta 13 voidaan nähdä, että puuaines sisälsi ei selluloosasta peräisin olevia eli 

käytännössä hemiselluloosan sisältämiä sokereita kokonaisuudessaan noin 300 mg 

grammaa puuta kohden. Mannaania oli hieman yli 100 mg grammaa puuta kohden. 

Tulosten perusteella lämpötilan ollessa yli 170 °C:tta sakkaridien saanto putoaa 

dramaattisesti uuttoajan ollessa yli 1,5 h. Vastaavasti sakkaridien uuttautuminen 

alhaisemmissa lämpötiloissa uuttoajan kasvaessa paranivat. Korkeissa lämpötiloissa 

havaittu alempi saanto selittyy sakkaridien hajoamisreaktioiden seurauksena syntyvistä 

tuotteista, joista pääasiallisin komponentti on furfuraali. (Song, 2013, s. 55)  
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5.2 Selluloosan reaktiot uuton aikana 

Selluloosa koostuu β-D-glukopyranoosi-yksiköistä (β-D-Glcp), jotka ovat yhdistyneet 

toisiinsa glykosidisidoksilla. Kuvan 14 mukaisesti selluloosa hajoaa ensin 

glukoosiyksiköiksi. Happokatalysoitu selluloosan hydrolyysi tapahtuu, kun vetyioni 

kiinnittyy β-1,4-glykosidisidokseen (Kupiainen et al., 2012a). Vedyn kiinnittymisen 

seurauksena selluloosaketju katkeaa. Glukoosi voi edelleen hajota muodostaen 

hydroksimetyylifurfuraalia. HMF reagoi puolestaan muodostaen levuliinihappoa ja 

muurahaishappoa (Kupiainen et al., 2014a).  

Glukoosin korkeassa lämpötilassa tapahtuvan happokatalysoidun hajottamisen aikana voi 

tapahtua runsaasti erilaisia palautuvia reaktioita, kondensaatioreaktioita, 

isomerisointireaktioita ja dehydrausreaktioita. Pääasiallinen glukoosin reaktiotyyppi on 

dehydraus. Happokatalysoidussa hydrolyysissä selluloosaketju pilkkoutuu glukoosiksi, 

joka voi edelleen reagoida hajoamisreaktioiden kautta hydroksimetyylifurfuraaliksi, 

muurahaishapoksi ja levuliinihapoksi. Kyseisten komponenttien reaktiot tapahtuvat 

monivaiheisesti ja niiden yksinkertaistettu mekanismi on esitetty kuvassa 14. 

Muurahaishappoa syntyy selluloosan hydrolyysissä, kun glukoosi dehydrautuu HMF:ksi. 

(Kupiainen, 2012) 

 

Kuva 14. Selluloosan hydrolyysireaktio hydrometyylifurfuraaliksi ja glukoosiksi. 

Reaktiossa syntyy myös levuliinihappoa (LA) ja muurahaishappo (FA). (Mukaillen 

Kupiainen et al., 2014a)  

Sivureaktioissa muodostamien palautuvien tuotteiden merkitys kasvaa matalissa 

lämpötiloissa ja glukoosin alkukonsentraation ollessa korkea. Kupiaisen (2014) mukaan 

glukoosin isomerisointi fruktoosiksi on merkittävä tekijä glukoosin hajotessa HMF:ksi. 
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Molekyylitasolla happokatalysoitu selluloosan hydrolyysi alkaa syklisen hapen tai gly-

kosidisidoksen hapen protonoinnilla. Glukopyranoosirenkaan hapen reaktiossa syklinen 

molekyylirakenne avautuu. Vastaavasti glykosidisidoksen protonoinnissa sellobioosi, eli 

kahden glukoosiyksikön muodostava molekyyli, katkeaa ja reagoi edelleen esimerkiksi 

veden kanssa. Selluloosa sisältää kiteisiä ja amorfisia osia, jotka vaikuttavat merkittävästi 

kokonaisreaktion kulkuun. Kiteiset alueet hidastavat hydrolyysiä, koska vetyionien ja 

vesimolekyylien pääsy glykosidisidoksiin on rajoittunut kiteisen rakenteen vuoksi. Vesi 

itsessään ei kykene liuottamaan selluloosaa, mutta voi läpäistä molekyylirakenteen ja 

mahdollisesti aiheuttaa kuitujen turpoamista. Kuitujen turpoamisella on merkitystä mo-

lekyylin sisäiseen rakenteeseen, jolloin kuitujenväliset raot avautuvat amorfisella 

alueella. (Kupiainen, 2012) 

Huolimatta vetyionikonsentraation tärkeydestä happokatalysoidussa selluloosan hydro-

lyysissä, vain muutamat tutkimukset ovat huomioineet pH:n lämpötila riippuvuudelle. 

Kupiaisen suorittamissa kokeissa vetyionien konsentraatio on laskettu reaktiolämpötilas-

sa, huoneen lämpötilan sijaan. Tällöin muodostettu kineettinen malli kuvaa paremmin 

havaittua kokeellista käyttäytymistä. Kupiaisen (2014) suorittamissa tutkimuksissa muu-

rahaishapon happovakio on laskettu yhtälön (1) mukaisesti: 

𝑘 = 𝑘𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [
−𝐸

𝑅
∙ (

1

𝑇
−

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
)],  (1) 

missä kref on nopeusvakio vertailulämpötilassa, E on aktivoitumisenergia, R on 

kaasuvakio, T on reaktiolämpötila ja Tref on vertailulämpötila.  

Huolimatta Kupiaisen (2012) suorittamista kokeista erilaisilla happokatalyyteillä 

samoissa vetyionikonsentraatioissa selluloosan reaktionopeudet vaihtelivat huomat-

tavasti muurahaishapon ja rikkihapon välillä. Hydrolyysin reaktionopeuksien erot 

voisivat selittyä vetyionikonsentraation alentumisella reaktio-olosuhteissa, mutta 

Kupiaisen (2012) mukaan kyseisestä ilmiöstä ei ole viitteitä kokeissa. Myöskään sellu-

loosan kiteisten alueiden osuuksien erot eivät selitä reaktionopeuksien eroa. Luul-

tavimmin reaktionopeuksien erot johtuvat käytetyn hapon anionista ja sen vaikutuksista 

selluloosan pinnan rajakerrokseen. Kupiainen et al. (2014) suorittamien selluloosan 

hydrolysointikokeiden tulosten pohjalta he mallinsivat selluloosan reagointia glukoosiksi 

ja edelleen hydroksimetyylifurfuraaliksi sekä muiksi tuotteiksi kuvan 15 mukaisesti. 
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Kuva 15. Selluloosan hydrolyysille ehdotettu reaktiokaavio, missä k1-k7 ovat 

reaktionopeusvakioita; X, Y, ja I ovat tuntemattomia yhdisteitä. (Mukaillen Kupiainen et 

al., 2014) 

Kineettisen mallin parametrin estimoinnin jälkeen, malli sovitettiin kokeellisesti saatujen 

arvojen perusteella. Kupiainen et al. (2014) tekemän kineettisen mallin selitysasteeksi 

ilmoitettiin 98 %, joka merkitsee kohtuullisen korkeaa selittävyyttä kokeelliseen dataan 

verrattuna. Kuvassa 16 on esitetty sekä kineettisen mallin perusteella luodut 

approksimaatiot glukoosin hajoamistuotteiden konsentraatiolle, että kokeellisesti saadut 

tulokset.  
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Kuva 16. Eri tuotteiden pitoisuudet Kupiainen et al. (2014) tekemien kokeiden aikana 

hydrolysoitaessa glukoosia muurahaishapon toimiessa katalyyttinä. Kupiainen et al. 

(2014) muodostaman mallin ennustamat arvot on esitetty viivoin. Symbolit: (○) glukoosi, 

(◊) levuliinihappo ja (□) HMF. (Kupiainen et al., 2014) 

Kuvasta 16 voidaan selkeästi havaita lämpötilan ja muurahaishapon konsentraation 

kasvun vaikutus hydroksimetyylifurfuraalin ja levuliinihapon muodostumiselle. 

Kupiainen et al. (2010) suorittamien pH mittauksien perusteella arvioitiin kuvassa 15 

esitetyn reaktiopolun nopeusvakioiden arvoja alhaisemmissa lämpötiloissa. 

Yksityiskohtaiset laskentamenetelmät on esitetty liitteessä 2. Oksonium-ionikon-

sentraation perusteella laskettiin jokaisen komponentin muodostumiseen vaikuttavan 

nopeusvakion suuruutta lämpötilan ja muurahaishapon konsentraation funktiona. 

Laskennassa oletettiin, että muurahaishappo dissosioituu täydellisesti. Tällöin vetyionien 

konsentraatio on yhtä suuri oksoniumionien kanssa. Lisäksi jokaisen reaktiokaavion 

vaiheen oletettiin olevan ensimmäisen kertaluvun reaktio. Lisäksi nopeusvakioiden arvot 
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on ilmoitettu yksikössä 1/min. Nopeusvakioiden arvoista voidaan arvioida 

hajoamisreaktion määräävät vaiheet.  

Kuten kuvista 16c ja 16d voidaan havaita lämpötilan nostamisella saavutettavan 

selluloosan suurempi konversio, jolloin lämpötilan nostaminen kasvattaa glukoosin 

konsentraatiota liuoksessa. Lisäksi selluloosan hydrolysointi tapahtuu huomattavasti 

nopeammin korkeammassa lämpötilassa. Kuvasta 16d voidaan päätellä selluloosan 

reagoineen lähes täysin 10 minuutin uuttoajan jälkeen, jonka seurauksena sivutuotteiden 

konsentraatiot alkavat nopeasti kasvaa. Vastaavasti kuvista 16a ja 16b voidaan havaita 

muurahaishapon konsentraation kohottamisen nostavan myös glukoosin konsentraatiota. 

Korkeammassa lämpötilassa kuvan 16b mukaisesti sivutuotteita (HMF, LA) alkaa 

muodostua välittömästi uuton alettua. 

Taulukko 2. Selluloosan reaktionopeusvakiot 10 % muurahaishappoliuoksessa. 

 

 

 

 

Taulukossa 2 on esitetty 10 % muurahaishappoliuoksessa nopeusvakiot selluloosan 

reaktioille. Reaktionopeusvakiot k1-k6 on laskettu kuvan 15 mukaisella 

reaktiomekanismilla. Taulukon 3 mukaisesti selluloosan eri reaktioiden kineettisten 

parametrien perusteella voidaan todeta, että alhaisemmissa lämpötiloissa k3, k4 ja k6, eli 

reaktionopeusvakiot HMF:n ja levuliinihapon muodostumiselle, saavat huomattavasti 

pienemmät arvot kaikilla tutkituilla muurahaishapon konsentraatioille. 

Tästä voidaankin päätellä kuvassa 17 muodostuneen glukoosin ja hydroksimetyyli-

furfuraalin yhteismäärän koostuvan pääasiallisesti pelkästään glukoosista. Kuvassa 17 on 

esitetty sahanjauhoista uutetun glukoosin ja hydroksimetyylifurfuraalin yhteisainemäärä 

liuoksessa. Selluloosan reaktionopeusvakioiden arvot kyseiselle kineettiselle mallille 

eivät ole oikeellisia lämpötilassa, joka on alle veden kiehumispisteen, johtuen 

aineensiirrollisista rajoitteista kyseisessä lämpötilassa. Lisäksi selluloosan tiedetään 

T [°C] k1 k2 k3 k4 k6 

25 19467.15285 2459.30827 0.00000 0.00000 0.00000 

130 20.43952 11.16099 0.00143 0.00003 0.00031 

140 12.61559 7.61158 0.00419 0.00015 0.00117 

170 3.30819 2.61671 0.07819 0.01657 0.04312 

180 2.18791 1.87814 0.18998 0.06905 0.12881 

200 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 

220 0.48245 0.55473 4.59026 11.65405 6.56946 
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olevan suhteellisen resistenssi liukenemiselle ja reaktioille kyseisissä olosuhteissa, 

johtuen selluloosan sisäisistä vahvoista vetysidoksista.  

 

Kuva 17. Glukoosin ja HMF:n yhdistetty mooliprosenttiosuus selluloosasta. (Goldmann 

et al., 2017) 
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6 ALUSTAVA PROSESSISUUNNITTELU LEHTIPUUN 

HEMISELLULOOSAN KÄYTÖLLE VEDYN 

TUOTANNOSSA 

Alustava prosessisuunnittelu on toteutettu osittain hyödyntäen Goldmann et al. (2017) 

suorittamia tutkimuksia rauduskoivun muurahaishappoavusteisessa kuumavesiuutossa. 

Liitteessä 1 on laskettuna Goldmann et al. (2017) tutkimuksessa käyttämälle puulajille eri 

puun päärakenneosien osuudet käsitellyssä materiaalissa. Yleisesti lehtipuiden 

hemiselluloosan tiedetään sisältävän pääasiallisina komponentteina ksylaania ja 

glukomannaania. Taulukossa 1 mainittiin koivun sisältävän noin 2,3 m-% 

glukomannaania ja 27,7 m-% ksylaania. Vastaavasti taulukon 1 mukaan Betula verrucosa 

puulajissa oli muita polysakkarideja 2,6 m-%, joten glukomannaanin osuudella on 

painoarvoa vähemmän kuin muiden polysakkaridien yhdistelmällä. Kieltämättä 

glukomannaanin vaikutuksia tulisi myös pohtia niin lehtipuuaineksen uuttoprosessissa 

kuin myös vesifaasireformoinnissa. Havupuiden hemiselluloosan pääasiallinen 

rakennekomponentti vastaavasti on glukomannaani. Taulukon 1 mukaisesti esimerkiksi 

norjan kuusi sisältää noin 16,3 m-% glukomannaania ja 8,6 m-% ksylaania. Muita 

polysakkarideja norjan kuusessa on puolestaan 3,4 m-%. 

6.1 Hemiselluloosan selektiivisyys sokereiksi muurahaishappo-

avusteisessa kuumavesiuutossa 

Goldmann et al. (2017) suorittamissa tutkimuksissa mitattiin ksyloosin ja furfuraalin 

saantoa kokeen keston funktiona, kun muuttujina ovat lämpötilan lisäksi muurahaishapon 

pitoisuus uuttoprosessissa. Tulokset on esitetty kuvassa 18. Muurahaishapon 

pitoisuudella on suuri merkitys uuttoprosessin etenemiselle. Kuten kuvan 18 a) 

kuvaajasta voidaan todeta, vasta lämpötilan nostaminen 170 ºC:seen johti merkittävissä 

määrin hemiselluloosan depolymerisoitumiseen ksyloosiksi, joka puolestaan 

hydrolysoituu suurissa määrin furfuraaliksi. Kyseisissä olosuhteissa muurahaishappoa ei 

ollut läsnä katalysoimassa reaktioita. Vastaavasti lämpötilan laskiessa furfuraalin 

muodostuminen hidastuu, mutta myös reaktion nopeus laskee. Teollisessa mittakaavassa 

suuret viipymäajat reaktoreissa ovat ongelmallisia. Vastaavasti muurahaishapon 

konsentraatiolla on myös merkittävä vaikutus niin reaktionopeuteen, kuin syntyvien 

tuotteiden pitoisuuksiin.  
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Kuva 18. Ksyloosin ja furfuraalin saannot mooliprosentteina hemiselluloosasta 

(Goldmann et al., 2017).  

Kuvassa 18 b) 7,24 m-%:ssa muurahaishappoavusteisessa kuumavesiuutossa 130ºC:seen 

lämpötilassa furfuraalin muodostuminen oli vähäistä 1-4 tunnin aikana. Ksyloosin saanto 

puolestaan vastaavassa lämpötilassa kasvoi tasaisesti uuttoajan pidentyessä. Lämpötilan 

ollessa 140 ºC:ssa furfuraalin muodostuminen kasvoi hiukan ja uuttoajan pidentyessä 

esimerkiksi neljään tuntiin furfuraalin saanto oli noin 8,5 mol-% hemiselluloosasta. 

Ksyloosin saanto puolestaan kasvoi reilusti kahteen tuntiin, mutta uuton kestäessä yli 

kaksi tuntia ksyloosin saanto saavutti melkein stationäärisen tilan kahden ja kolmen 

tunnin välissä. Kuvassa 18 b) 140 ºC:ssa uuttoajan pidentyessä yli kahden tunnin 

ksyloosin saanto alkaa laskea ja furfuraalin muodostuminen alkaa kiihtyä merkittävästi. 

Tämä indikoi sitä, että uuttoajan kasvaessa liian pitkäksi hemiselluloosasta kaikki 

saatavissa olevat ksyloosi-molekyylit ovat uuttautuneet, jolloin ksyloosi alkaa puolestaan 

hydrolysoitua furfuraaliksi. 170 ºC:n lämpötilassa ksyloosin dehydrautuminen oli 

voimakkainta ja välittömästi puolen tunnin uuttoajan jälkeen furfuraalin molaarinen 

saantoprosentti ksylaanista on noussut jo yli 10 %. Uuton edetessä furfuraalin osuus 

kasvaa aina 31 mol-% saakka. 
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Kuvassa 18 c) muurahaishapon osuutta kasvattaessa 14,52 massaprosenttiin havaitaan 

ksyloosin saannon kasvaneen yli 25 mol-%:n hemiselluloosan ainemäärästä. Ksyloosin 

saanto ei merkittävästi suurene uuton keston kasvaessa yli puolentoista tunnin, vaan 

vastaavasti furfuraalin saantoprosentti alkaa kasvaa, jolloin ksyloosia saadaan 

hydrolysoitua ksyleenistä, mutta ksyloosia vastavuoroisesti dehydrautuu nopeammin 

furfuraaliksi.  

Kuten kaikista neljästä kuvaajasta voidaan todeta, uuttoajan pidentäminen kasvattaa 

furfuraalin saantoa merkittäväksi, vastaavasti ksyloosin saanto ei kasva merkittävästi 

enää kahden tunnin uuttoajan jälkeen. Hemiselluloosan kuumavesiuutossa, jossa 

tavoitteena on saada eristettyä ksyloosia, suotuisimmat olosuhteet kuvan 18 mukaan ovat 

lämpötila-alueella 130-140 °C. Kyseinen lämpötilaväli ei ole eksaktisti optimaalinen, 

mutta suuntaa antavaa on se, että esimerkiksi 170 °C:ssa ksyloosin reagoiminen 

furfuraaliksi on jo merkittävää, jolloin ksyloosin saanto väistämättä laskee 

uuttoprosessisa. 

Toinen merkittävä hemiselluloosan komponentti lehtipuissa ksyloosin lisäksi on 

glukomannaani. Glukomannaanin rakenteessa on ksylaanin kaltaisesti myös kuuden 

syklisen hiilen muodostama ketju. Hun ja Shiraishin (2000, s. 478) mukaan 

glukomannaanin rakenne on epästabiilimpi verrattuna ksylaaniin. Reagoidessaan 

glukomannaani käy läpi useampia vaiheita sisältävän depolymerisoitumisprosessin, 

johtuen substituentin puuttumisesta toisesta ja kolmannesta syklisestä hiilirungosta. 

Ksylaani siis hajoaa herkemmin matalammissa lämpötiloissa verrattuna 

glukomannaaniin. Tällöin uuttoprosessi on suotuisaa pyrkiä suorittamaan alhaisessa 

lämpötilassa, jolloin glukomannaanin depolymerisoitumista tapahtuu vähän. Tällöin 

ksyloosin osuus uuttoliuoksessa saadaan maksimoitua ja vesifaasireformoinnissa 

tapahtuu vähemmän sivureaktioita, johtuen muiden monosakkaridien reaktioista. Tällöin 

vesifaasireformointiin valitun katalyytin aktiivisuuden ylläpitäminen on helpompaa, 

koska liuos sisältää lähtökohtaisesti vähemmän ei-haluttuja yhdisteitä. 

Goldmann et al. (2017) kuvaajien pohjalta optimaalisimmat olosuhteet ksyloosin saannon 

maksimoimiseksi ovat 7,24 massaprosenttisessa muurahaishappo liuoksessa lämpötilan 

ollessa 140 ºC:tta. Tietysti on huomioitava myös, että uuton tehokkuuteen vaikuttavat 

lisäksi myös puuaineksen hakekoko, hakekoon pienentyessä aineensiirtopinta-ala kasvaa. 
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Lisäksi hakekokoa pienentäessä myös puuaineksen säikeistyminen kasvaa, kasvattaen 

hemiselluloosan sakkaridien uuttautumista (Song et al.,2013, s. 30-31). 

Uuttoprosessi hapon konsentraation kasvattaminen lisää prosessilaitteistolta vaadittavia 

korroosionkestävyysominaisuuksia. Esimerkiksi yli 100 °C:n lämpötilassa 10 % 

muurahaishappoliuos vaatii prosessilaitteistolta suurta korroosionkestävyyttä. Tällöin 

reaktorin materiaaliksi soveltuu molybdeeniä sisältävä ruostumattoman teräksen seos. 

Esimerkiksi kaupalliselta nimeltään Supra 444/4521 soveltuisi reaktorin 

materiaalivalinnaksi, koska kyseisessä metalliseoksessa mainituissa olosuhteissa 

materiaalin syöpyminen on alle 0,1 mm vuodessa. (Outokumpu, 2018) 

6.2 Uutteen käsittely- ja puhdistusvaiheet 

Uutteen tarvittavaan käsittelyyn vaikuttavat merkittävästi uuttoprosessin olosuhteet. 

Mikäli uuttoprosessi tapahtuu epäoptimaalisissa olosuhteissa, tällöin hemiselluloosan 

sakkaridit reagoivat myös muiksi sivutuotteiksi kuvan 11 mukaisesti. Ksylaanin ja 

glukomannaanin sivureaktioiden muodostamien tuotteiden vaikutuksia katalyyttien 

aktiivisuuteen ei ole spesifisesti tutkittu, mutta käytännössä tuotetun vedyn saanto voi 

laskea, mikäli edelleen reagoimattomia sivutuotteita muodostuu uuttoliuokseen.  

6.3 Vedyn tuotanto hemiselluloosan sokereista 

Hemiselluloosan uutossa polysakkaridien väliset glykosidisidokset katkeavat, jolloin 

liuokseen muodostuu mono-, oligo- ja polysakkarideja. Tässä työssä 

yksityiskohtaisemmin perehdyttiin erityisesti lehtipuiden hemiselluloosan sakkaridien 

reaktioihin. Puuaineksen muurahaishappoavusteisessa kuumavesiuutossa tosiasiallisesti 

liukenee ksyloosin lisäksi myös mannoosia ja ehkä myös pieniä määriä 

arabinogalaktaania. Lisäksi selluloosan mahdollinen hydrolysoituminen uuttovaiheessa 

on huomioitava vedyn tuotantoa silmällä pitäen. Hemiselluloosan erilaiset pentoosit eivät 

merkittävästi häiritse sokerien hydrausta alkoholi-sokereiksi ja vastaavasti 

vesifaasireformoinnissa lopullisiksi tuotteiksi, koska hiiliketjuisien sokerialkoholien on 

mahdollista reformoitua samaisella mekanismilla kuin kuvassa 8 esitetty 

reaktiomenetelmä ksylitolille.  
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Huomion arvoista kuitenkin on, että erilaisista sokerialkoholeista voi väistämättä 

muodostua erilaisia sivutuotteita vesifaasireformoinnin aikana. Esimerkiksi pelkästään 

melkein puhtaan ksylitolin reformoinnissa sivutuotteita on mahdollista syntyä yli 25 

kappaletta, joiden lukumäärä voi kasvaa mannitolin ja sorbitolin reaktioiden seurauksena. 

Selluloosan hydrolyysissä syntyvä glukoosi (ja siis edelleen sorbitoli) on myös 

mahdollista hyödyntää vedyn tuotannossa.  

Vedyn tuotannossa on mahdollista hyödyntää laajalti erilaisia metallikatalyyttejä. Erittäin 

haitallista katalyyteille on erilaisten raaka-aineen epäpuhtauksien kiinnittyminen 

katalyytin pintaan alentaen nopeasti sen aktiivisuutta. Epäpuhtauksia liuokseen voi syntyä 

uuttovaiheen sivureaktioiden kautta. Uutossa furfuraalin polymerisoitumisesta 

muodostuva veteen liukenematon sakka ja muiden muodostuvien sivutuotteiden 

vaikutuksia katalyyttien aktiivisuuteen ei ole eksaktisti kirjallisuudessa tutkittu, mutta ne 

vaikuttavat lopulliseen vedyn saantoon raaka-aineen reagoidessa vaikeasti 

hyödynnettävissä olevaan muotoon.  
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7 YHTEENVETO 

Puulajien sisältämien erilaisten rakenneosien ja solutason tarkempien eroavaisuuksien 

ymmärtäminen on tärkeää hemiselluloosan taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen 

osalta. Vaikka hemiselluloosa on yksi puun pääkomponenteista, on sen hyödyntämiselle 

kehitetty vähemmän soveltuvia käyttökohteita kuin esimerkiksi selluloosalle. Johtuen he-

miselluloosan vähäisistä käyttökohteista sitä on runsaasti saatavilla sellu- ja paperiteol-

lisuudesta, jolloin hemiselluloosaa voitaisiin jatkojalostaa esimerkiksi vedyn tuotantoon. 

Puusta voidaan uuttaa erilaisin uuttomenetelmin hemiselluloosan sokereita. Näistä mene-

telmistä muurahaishappoavusteinen kuumavesiuutto osoittautui potentiaaliseksi vaihto-

ehdoksi hemiselluloosan sokerien uutossa. Tässä menetelmässä voidaan kirjallisuuden 

pohjalta helposti saavutettavissa olosuhteissa selektiivisesti depolymerisoida hemisellu-

loosan polysakkarideja. Huomioitavaa on kuitenkin se, että olosuhteet uutolle on opti-

moitava, jotta haitallisten sivutuotteiden syntyminen minimoitaisiin. Lehtipuuta hyödyn-

nettäessä 7,24 m-%:sessa muurahaishapossa, uuton lämpötilan on oltava noin 140 °C ksy-

loosin saannon maksimoimiseksi. Huomionarvoista on myös, että uuttoajan kasvaessa yli 

kahden tunnin ksyloosin saanto ei kasva enää merkittävästi. Hapon lisääminen uuttopro-

sessiin lisää myös vaatimuksia prosessilaitteiden rakennemateriaalien korroosionkestä-

vyydelle.  

Uuteliuoksen hydraukseen yleisimmin käytetty Raney-nikkeli-katalyytti on altis 

aktiivisuuden alenemiselle epäpuhtauksien johdosta, joten soveltuvan katalyytin valin-

taan tulee kiinnittää huomiota. Vesifaasireformoinnin avulla saavutetaan säästöjä 

energiakustannuksissa, kun tuoteliuos prosessoidaan nestemäisessä olomuodossa, jolloin 

veden haihduttaminen on tarpeetonta. Vesifaasireformoinnissa platina on osoittautunut 

omaavan parhaan aktiivisuuden ja selektiivisyyden vedyn tuotannolla monosakkarideista. 

APR:ssä korkeampi saanto vedylle saavutettiin lyhyempiä hiiliketjuja omaavien 

tuotteiden reagoidessa. APR:n reaktiokinetiikan mallintamiseen tarvitaan aiheesta lisää 

tutkimuksia, koska useampia hiiliatomeja sisältävien sokereiden reaktiossa on mahdollis-

ta syntyä lukuisia sivutuotteita. Optimaaliset olosuhteet vedyn tuotannolle saavutetaan 

siis lämpötilan ollessa 130-140°C 7,24 m-% muurahaishapolla. Uuttoprosessiin muodos-

tuvien tuotteiden pitoisuuksia tulisi jatkossa tutkia eksaktisti kyseisissä olosuhteissa 

paremman ymmärryksen saavuttamiseksi. 
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Hemiselluloosan massaosuus 0,33  

Selluloosan massaosuus 0,66 

Furfuraalin moolimassa: 𝑀furfuraali =  96,085
g

mol
       (NCBI, 2018a)  

Ksyloosin moolimassa: 𝑀ksyloosi =  150,13
g

mol
      (NCBI, 2018b) 

Glukoosin moolimassa: 𝑀glukoosi =  180,156
g

mol
      (NCBI, 2018c) 

HMF:n moolimassa: 𝑀HMF =  126,111
g

mol
         (NCBI, 2018d) 

Ksylaanin moolimassa: 

 𝑀ksylaani  =  𝑀ksyloosi – 𝑀vesi  =  150,13
g

mol
− 18,015

g

mol
= 132,115

g

mol
 

Glukaaniyksikön moolimassa: 

𝑀glukaani  =  𝑀glukoosi – 𝑀vesi  =  180,156
g

mol
− 18,015

g

mol
= 162,141

g

mol
 

Moolimassojen suhdeluvut saannon laskemiseen: 

𝑀ksylaani

𝑀ksyloosi
 ∙ 100 % =

132,115
g

mol

150,13
g

mol

∙  100 % = 0,88000. .∙ 100 % = 88,00 

𝑀ksylaani

𝑀furfuraali
 ∙  100 % =

132,115
g

mol

96,085
g

mol

∙  100 % = 1,37498. .∙ 100 % = 137,50 

𝑀glukaani

𝑀glukoosi
 ∙  100 % =

162,141
g

mol

180,156
g

mol

∙  100 % = 0,90003. .∙ 100 % = 90,00 

𝑀glukaani

𝑀HMF
 ∙  100 % =

162,141
g

mol

126,111
g

mol

∙  100 % = 1,285701. .∙  100 % = 128,57 

𝑛ksyloosi =
𝑌xylose ∙  𝑥hemiselluloosa ∙ 𝑚sahanpuru

𝑀ksylaani

𝑀ksyloosi
∙  100 % ∙  𝑀ksyloosi

 

𝑛furfuraali =
𝑌furfuraali ∙  xhemiselluloosa ∙ 𝑚sahanpuru

𝑀ksylaani

𝑀furfuraali
∙  100 % ∙  𝑀furfuraali
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𝑛glukoosi =
𝑌glukoosi ∙  𝑥selluloosa ∙ 𝑚sahanpuru

𝑀glukaani

𝑀glukoosi
 ∙  100 % ∙  𝑀glukoosi

  

𝑛HMF =
𝑌HMF ∙  𝑥selluloosa ∙ 𝑚sahanpuru

𝑀glukaani

𝑀HMF
 ∙  100 % ∙  𝑀HMF

 

Valitaan puuaineksen massaksi 3 g, tällöin massaosuudet huomioiden hemiselluloosaa 

uutenäytteessä on ollut 3 g ∙  0.33 = 0.999 g. Vastaavasti selluloosaa on tällöin 3 g ∙

 0.38 = 1.14 g.  

Taulukko 1. Puumateriaalin rakenneosien moolimäärät Goldmann et al. (2017) mittausten 

perusteella. Lisäksi lehtipuiden keskimääräiset rakenneosien osuudet (Stenius 2000). 

 

Betula Pendula 

massaosuus m(g) n(mmol) 

Hemiselluloosaa 0,33 0,99 7,49 

Selluloosaa 0,38 1,14 7,03 

Ligniiniä 0,24 0,72 - 

 

 Lehtipuut 

min   max   
 massaosuus m(g) n(mmol) massaosuus m(g) n(mmol) 

Hemiselluloosaa 0,20 0,60 4,54 0,30 0,90 6,81 

Selluloosaa 0,40 1,20 7,40 0,45 1,35 8,33 

Ligniiniä 0,20 0,60 - 0,25 0,75 - 
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Kupiaisen et al. (2010) suorittamien pH mittauksien perusteella lasketaan oksoniumioni 

konsentraatio kaavan (1) mukaisesti. 

𝑝𝐻 =  − log 𝑎𝐻+ ≈ − log  [H3O+]  →  [H3O+] =  10− 𝑝𝐻     (1) 

 
Taulukko 1. Liuoksen oksoniumioni-konsentraatio väkevyydeltään erilaisissa liuoksissa. 

Laskennan taustalla käytettiin Kupiainen et al. (2010) ilmoittamia pH arvoja. 

FA konsentraatio 

% (w/w) 

mitattu pH 

(25 °C) 

pH mittauksen 

virhe 
Oksoniumioni-konsentraatio 

      min avg. max 

5 1,79 ±0,01 0,01660 0,01622 0,01585 

10 1,55 ±0,02 0,02951 0,02818 0,02692 

20 1,21 ±0,01 0,06310 0,06166 0,06026 

 

Taulukossa 1 min tarkoittaa alinta mahdollista pH:ta virheen rajoissa, jolloin [H3O
+] on 

suurin. Vastaavasti max on suurin mahdollinen pH virheen rajoissa, jolloin [H3O
+] on 

pienin. 

𝑝𝐾𝐴,𝐹𝐴,𝑇 =  −57.528 +
2773.9

𝑇
+ 9.1232 ln(𝑇)         (2) 

𝐾𝐴,𝐹𝐴,𝑇 = 10−𝑝𝐾𝐴,𝐹𝐴,𝑇 = 10−(−57.528+
2773.9

𝑇
+9,1232 ln(𝑇))

        (3) 

Muurahaishapon happovakion arvo lasketaan kaavan (3) mukaisesti, missä lämpötila T 

on Kelvineinä. Kaavassa (3.1) on esitetty sama yhtälö lukuarvot sijoitettuna.  

𝐾𝐴,𝐹𝐴,25 °𝐶 = 10
−(−57,528+

2773,9

298,15
+9,1232 ln(298,15))

= 1,7538 ∙ 10−4    (3.1) 

Taulukko 2. Happovakion arvot erinäisissä lämpötiloissa. 

T (°C) T (K) KA, FA, T 

25 298,15 1,754.10-4 

130 403,15 8,214.10-5 

140 413,15 7,204.10-5 

170 443,15 4,705.10-5 

180 453,15 4,047.10-5 

200 473,15 2,964.10-5 

220 493,15 2,147.10-5 

 

[H+tai H3O+]𝑇 = 0,5 · [−𝐾𝑎,𝐹𝐴,𝑇 + √𝐾𝑎,𝐹𝐴,𝑇
2 + 4𝐶𝐹𝐴,0 ·  𝐾𝑎,𝐹𝐴,𝑇 ] ,    (4) 
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missä 𝐶𝐹𝐴,0 =
𝐶

𝐻+
2

𝐾𝑎,𝐹𝐴,25 °𝐶
+ 𝐶𝐻+ .      (5) 

Laskennallisen oksoniumioni-konsentraation saavuttamiseksi erinäisissä lämpötiloissa 

on hyödynnetty yhtälöä (4), johon sisältyy muurahaishapon alkukonsentraatio yhtälön (5) 

mukaisesti. Yhtälössä (5.1) on laskettu havainnollistaen muurahaishapon 

alkukonsentraatio 5 %:ssa liuoksessa. Taulukossa 3 on esitetty muurahaishapon 

alkukonsentraation vaihtelut pH mittauksen virhe huomioiden.  

𝐶𝐹𝐴,0 =
𝐶

𝐻+,5 %,𝑎𝑣𝑔
2

𝐾𝑎,𝐹𝐴,25 °𝐶
+ 𝐶𝐻+,5 %,𝑎𝑣𝑔 =

0,0162182

1,753798 ∙10−4
+ 0,016218 = 1,51597    (5.1) 

Taulukko 3. Muurahaishapon alkukonsentraatio väkevyydeltään erinäisissä liuoksissa. 

  min avg max 

CFA,0, 5 % 1,58703 1,51597 1,44810 

CFA,0, 10 % 4,99567 4,55737 4,15759 

CFA,0, 20 % 22,76282 21,73973 20,76265 

 

Oksoniumionikonsentraatio on laskettu havainnollistaen kaavassa (4.1) lukuarvot 

sijoitettuna 130 °C lämpötilassa ja 5 %:ssa muurahaishappoliuoksessa.  

[𝐻+𝑡𝑎𝑖 𝐻3𝑂+]130 °𝐶,5 % = 0,5 · [−8,214 ∙ 10−5 +

√(8,214 ∙ 10−5)2 + 4 ∙ 1,51597 ·  8,214 ∙ 10−5 ] = 0,0111  (4.1) 
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Taulukko 4. Oksoniumioni-konsentraatio erinäisissä lämpötiloissa 5 %:ssa 

muurahaishappoliuoksessa. 

CFA T (°C) 
[H+ tai H3O+]  pH °C 

min. avg. max. min. avg. max. 

5 % 

25 0,0166 0,0162 0,0158 1,78 1,79 1,80 

130 0,0114 0,0111 0,0109 1,94 1,95 1,96 

140 0,0107 0,0104 0,0102 1,97 1,98 1,99 

170 0,0086 0,0084 0,0082 2,06 2,07 2,08 

180 0,0080 0,0078 0,0076 2,10 2,11 2,12 

200 0,0068 0,0067 0,0065 2,16 2,17 2,18 

220 0,0058 0,0057 0,0056 2,23 2,24 2,25 

 

Taulukko 5. Oksoniumionikonsentraatio erinäisissä lämpötiloissa 10 %:ssa 

muurahaishappoliuoksessa. 

CFA T (°C) 
[H+ tai H3O+]  pH °C 

min. avg. max. min. avg. max. 

10 % 

25 0,0295 0,0282 0,0269 1,53 1,55 1,57 

130 0,0202 0,0193 0,0184 1,69 1,71 1,73 

140 0,0189 0,0181 0,0173 1,72 1,74 1,76 

170 0,0153 0,0146 0,0140 1,82 1,84 1,86 

180 0,0142 0,0136 0,0130 1,85 1,87 1,89 

200 0,0122 0,0116 0,0111 1,92 1,94 1,96 

220 0,0103 0,0099 0,0094 1,99 2,01 2,03 

 

Taulukko 6. Oksoniumionikonsentraatio erinäisissä lämpötiloissa 20 %:ssa 

muurahaishappoliuoksessa. 

CFA T (°C) 
[H+ tai H3O+]  pH °C 

min. avg. max. min. avg. max. 

20 % 

25 0,0631 0,0617 0,0603 1,20 1,21 1,22 

130 0,0432 0,0422 0,0413 1,36 1,37 1,38 

140 0,0405 0,0395 0,0386 1,39 1,40 1,41 

170 0,0327 0,0320 0,0312 1,49 1,50 1,51 

180 0,0303 0,0296 0,0290 1,52 1,53 1,54 

200 0,0260 0,0254 0,0248 1,59 1,60 1,61 

220 0,0221 0,0216 0,0211 1,66 1,67 1,68 

 

𝑘 = (𝑘𝐻2𝑂 +  𝑘𝐻+ +  𝐶𝐻+,𝑇) ∙ exp [−
𝐸𝑎

𝑅
(

1

𝑇
−

1

𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛
)],     (6) 
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missä k H20 on liuottimen reaktionopeusvakio, kH+ on hapon reaktionopeusvakio, T on 

reaktiolämpötila, R on kaasuvakio ja Ea on reaktion aktivoitumisenergia.  

Taulukko 7. Kineettisten parametrien estimaatit. Arvot ovat 200 °C:n 

vertailulämpötilassa. (Kupiainen et al. 2011) 

reaktio 

(ki) 

kH2O 

(min-1) 

kH20:n 
luottamus-

väli 

kH+ (M-1 

min-1) 

kH+:n 
luottamus-

väli 

Ea 

(kJ/mol) 

Ea:n 
luottamus-

väli 

1 0,0047 0,0006 0,63 0,07 161 9 

2 0,0026 0,0004 0,74 0,06 201 9 

3 0,018 0 2,6 0 153 2 

4 0,109 0,001 8,6 0,1 110 5 

5 0,058 0,002 2,9 0,1 117 4 

6 0 0 5,5 0,2 107 5 

7 0,031 0,005 2,5 0,2 127 9 

 

Yhtälön (6) avulla sijoittamalla vastaavat taulukon arvot ja vetyionikonsentraatiot 

vastaavassa lämpötilassa saadaan laskettua kineettisten parametrien arvoja selluloosan 

reaktioille. Reaktiokaavion reaktionumerot on esitetty kappaleessa 5.2.  
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Taulukko 8. Kineettisten parametrien lasketut arvot lämpötilan ja muurahaishappo 

konsentraation funktiona.  

CFA T k1 k2 k3 k4 k6 

5 % 

25 30153,42493 3931,76620 0,00000 0,00000 0,00000 

130 22,35403 12,28390 0,00146 0,00003 0,00032 

140 13,53351 8,20591 0,00426 0,00015 0,00118 

170 3,39727 2,69216 0,07868 0,01659 0,04321 

180 2,22340 1,91074 0,19069 0,06911 0,12897 

200 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

220 0,47726 0,54836 4,57873 11,64770 6,56395 

            

10 % 

25 19467,15285 2459,30827 0,00000 0,00000 0,00000 

130 20,43952 11,16099 0,00143 0,00003 0,00031 

140 12,61559 7,61158 0,00419 0,00015 0,00117 

170 3,30819 2,61671 0,07819 0,01657 0,04312 

180 2,18791 1,87814 0,18998 0,06905 0,12881 

200 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

220 0,48245 0,55473 4,59026 11,65405 6,56946 

              

20 % 

25 5961,30180 687,23027 0,00000 0,00000 0,00000 

130 16,00362 8,58148 0,00135 0,00003 0,00031 

140 10,40972 6,19222 0,00400 0,00015 0,00116 

170 3,07526 2,41962 0,07685 0,01651 0,04287 

180 2,09319 1,79111 0,18800 0,06889 0,12836 

200 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

220 0,49708 0,57278 4,62257 11,67181 6,58486 

 

 

 

 

 

 


