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1 JOHDANTO 

Nanoselluloosan tuotannossa käytetään usein kemikaaleja ja/tai entsyymejä selluloosan 

esikäsittelyvaiheessa tehokkuuden parantamiseen, mahdollisimman korkean hyötysuh-

teen saavuttamiseen ja energian säästämiseen. Edellä mainitut aineet ovat usein haitalli-

sia ympäristölle, hankalia tai kalliita valmistaa eikä niitä voida kierrättää tai käyttää 

uudelleen. Tämän takia on viime aikoina alettu tutkia, löytyykö ympäristöystävällisem-

piä tai käytännöllisempiä vaihtoehtoja selluloosan esikäsittelyyn nanofibrilloinnissa.  

Uusien menetelmien tavoitteena on saada samat hyödyt kuin perinteisesti käytetyillä 

aineilla, mutta pienemmillä haittavaikutuksilla. Yksi mahdollisista menetelmistä on 

käyttää syväeutektisia, eli DES-liuoksia, jotka muodostavat uuden kemikaalien alaluo-

kan. DES-liuokset luokitellaan ionisiin liuoksiin ja ne ovat kestävän kehityksen kannalta 

lupaava vaihtoehto liuottimille ja kemikaaleille.  

Työssäni oli tavoitteena tutkia, miten DES-liuokset vaikuttavat kolmen eri materiaalin 

fibrilloitumiseen. Fibrillaatiossa tuotetaan nanoselluloosafibrillejä hajottamalla mekaa-

nisesti luonnollisia selluloosakuituja mahdollisen esikäsittelyn jälkeen. Tutkittavat ma-

teriaalit olivat maitopurkki (MBC), kierrätyspahvi (Board) ja valkaistu koivusellu 

(BCP).  

Teoriaosassa tarkastellaan nanoselluloosaa ja sen käyttökohteita sekä DES-liuoksia ja 

niiden mahdollisia hyötyjä. Kandidaatin työssäni on teoriaosion lisäksi kokeellinen tut-

kimusosuus, joka tehtiin Kuitu- ja partikkelitekniikan yksikön laboratoriossa. Tutki-

muksessa mitattiin viskositeettia rotationaalisella viskometrillä sekä reometrillä ja näyt-

teitä kuvattiin kolmenlaisella mikroskoopilla: Stereovalomikroskoopilla, kenttäpyyh-

käisyelektronimikroskoopilla (FESEM) ja läpäisy-elektronimikroskoopilla (TEM).  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Nanoselluloosa 

2.1.1 Yleistä  

Selluloosan merkitys uusiokäytettävänä kemiallisena materiaalina kasvaa, koska sillä 

pyritään korvaamaan raakaöljypohjaisia materiaaleja. (Abdul Khalil et al. 2014) Sellu-

loosa on tärkeä osa kasvin rakennetta ja se on uusiutuvaa, biohajoavaa sekä myrkytöntä. 

Se on maapallon riittoisin luonnonpolymeeri ja laaja lähde ympäristöystävällisille ja 

bioyhteensopiville materiaaleille. Selluloosaa prosessoimalla saadaan nanoselluloosaa. 

Nanoselluloosa on selluloosamateriaalia, jolla on vähintään yksi ulottuvuus nanomet-

riasteikolla (1 – 100 nm). (Nechyporchuk et al. 2016)  

Selluloosaa saadaan monista eri lähteistä. Esimerkkejä ovat puut, siemenkuidut kuten 

puuvilla, niinikuidut kuten pellava, ruohot kuten bambu, hamppu ja merieläimet kuten 

vaippaeläimet ja muut kasvipohjaiset materiaalit. Jotkut bakteerit voivat lisäksi tuottaa 

selluloosaa. (Nechyporchuk et al. 2016, Abdul Khalil et al. 2014) Maanviljelyn tuotteet 

ja sivutuotteet, jotka sisältävät edellä mainittuja kasveja ovat myös käyttökelpoisia läh-

teiksi. (Siró ja Plackett 2010)  

Tyypillisesti käytetyin nanoselluloosan raakamateriaali on koivusellu tai valkaistu koi-

vusellu niiden ominaisuuksien ja mahdollisten valmiiden esikäsittelyiden takia. Koivu-

sellua voidaan käyttää sellaisenaan tai käsiteltynä. Valkaistussa koivusellussa suurin osa 

ligniinistä on valmiiksi poistettu puumatriisista kemiallisella käsittelyllä. Ligniini vai-

keuttaa nanoselluloosan tuotantoa, joten valkaistun sellumateriaalien käyttäminen on 

helpompaa. (Suopajärvi et al. 2017)  

  



7 

Selluloosaa voidaan valmistaa myös muista kuin puuperäisistä kasveista. Koska näissä 

kasveissa on vähemmän ligniiniä, ne ovat hyviä lähteitä selluloosalle. Pienen ligniinipi-

toisuuden johdosta kuitujen poistaminen kasvisolukosta ja solukon puhdistaminen on 

vähemmän haitallista selluloosalle ja materiaalin seuraava prosessointi vie vähemmän 

energiaa. Kuivattu selluloosa on myös potentiaalinen raakamateriaali nanoselluloosafib-

rillin tuotantoon kuivauskäsittelyn haitoista huolimatta. Selluloosan kuivaaminen hei-

kentää sen ominaisuuksia kuten kuitujen pituutta, mutta helpottaa sen säilömistä ja kul-

jettamista. (Nechyporchuk et al. 2016) 

Selluloosa on vallitseva vahvistusmateriaali kasvirakenteissa. (Siró ja Plackett 2010). 

Mikäli selluloosan lähdemateriaali on peräisin maataloustuotteista, niistä löytyy sellu-

loosan lisäksi hemiselluloosaa, ligniiniä ja vähän uuteaineita (Nechyporchuk et al. 

2016). Selluloosan fyysinen ja morfologinen rakenne on kompleksi ja heterogeeninen 

kemiallisesta yksinkertaisuudesta huolimatta (Siró ja Plackett 2010). Se on järjestäyty-

nyt fibrilliagregaateiksi, joita ympäröi puumatriisin aine ligniini (Zimmermann et al. 

2010).  

Koska tuoreen puun sellu on monikäyttöistä ja sillä on suuri kysyntä, sekundäärisiä raa-

kamateriaaleja kannattaa käyttää nanoselluloosan valmistuksessa. Selluloosan neitseelli-

sellä kuidulla on suhteellisen korkea arvo, joten valmiiksi valkaistun kierrätyssellun 

käyttäminen on halvempaa kuin uuden puumateriaalin käyttäminen. Sekundääristä ma-

teriaalia, eli kierrätettyä sellua, hyödynnetään myös usein eri tarkoituksiin. Niiden hait-

tapuolista huolimatta, eli kuitumateriaalin kuitujen lyhyydestä ja heikentyneestä mekaa-

nisesta kestävyydestä makroskaalalla, niissä on korkea selluloosapitoisuus, joten ne 

soveltuvat hyvin nanoselluloosan lähteiksi. (Suopajärvi et al. 2017) Esimerkiksi kierrä-

tyspaperi ja pahvi ovat edellä mainittuja raakamateriaaleja ja niitä on saatavilla runsaasti 

kierrätyksen tehokkuuden myötä. Sekundääriset materiaalit ovat halpoja ja sisältävät 

paljon selluloosaa raakamateriaalin jatkojalostukseen ja uusiokäyttöön. (Suopajärvi et 

al. 2017)  
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Nanoselluloosaa pystytään tuottamaan eri tavoilla lignoselluloosaa sisältävistä raaka-

aineista. Viime aikoina on kiinnitetty huomiota selluloosananokuituihin niiden vähäisen 

lämpölaajenemisen, korkean muotosuhteen, lujuusvaikutuksen ja niiden hyvien sekä 

optisten että mekaanisten ominaisuuksien vuoksi. Näitä ominaisuuksia voidaan mahdol-

lisesti hyödyntää nanoselluloosan sovelluksissa eri tarkoituksiin kuten nanokomposii-

teissa, paperin valmistuksessa ja pinnoitteiden lisäaineissa. (Abdul Khalil et al. 2014)  

Nanoselluloosat voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan niiden valmistustapojen mu-

kaan: selluloosananokiteet (CNC, eli cellulose nanocrystal), nanofibrilloitu selluloosa 

(NFC, eli nanofibrillated cellulose) ja bakterinanoselluloosa (BNC, eli bacterial nano-

cellulose). Valmistustavat riippuvat paljon selluloosan lähteestä ja prosessointiolosuh-

teista. (Suopajärvi et al. 2017). Taulukossa 1 on esitetty nanoselluloosan pääkategoriat. 

Taulukko 1. Nanoselluloosan pääkategoriat. 

 

 

 

 

Tässä työssä on erikoistumisalueena ollut selluloosananofibrillit. Kirjallisuudessa sellu-

loosananomateriaalin nimeämisessä löytyy paljon synonyymejä selluloosananofibrilleil-

le. VTT:n raportin mukaan (Kangas 2014) yleisimmät termit ovat nanofibrilloitu sellu-

loosa (NFC) sekä mikrofibrilloitu selluloosa (MFC), ja näiden lisäksi käytetään termejä 

nanofibrilli, mikrofibrilli, nanokuitu ja fibrilli- tai mikrofibrilliaggregaatti. Kandintyös-

säni käytän lyhennettä NFC. 

  

NANOSELLULOOSA 

NFC 

nanofibrilloitu selluloosa  

BNC 

bakteri- nanoselluloosa 

CNC 

selluloosananokiteet 
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2.1.2 Nanoselluloosan valmistustavat 

Nanoselluloosafibrillejä saadaan luonnollisten selluloosakuitujen mekaanisesta hajotta-

misesta entsymaattisen käsittelyn ja/tai kemiallisen muokkaamisen lopputuloksena. Na-

nofibrillaatiossa käytetään usein kemikaaleja ja entsyymejä esikäsittelyssä, jotta toi-

menpiteen tehokkuus kasvaisi. Kemikaalista muokkausta voidaan myös käyttää haluttu-

jen ominaisuuksien saamiseen kiinnittämällä esimerkiksi kationisia, anionisia ja amfifii-

lisiä ioneja tai funktionaalisia ryhmiä nanofibrillin pintaan ja täten lisätä nanoselluloo-

san rahallista arvoa ja käyttökohteita. (Sirviö et al. 2015)  

Nanofibrilloidun selluloosan teollinen tuottaminen vaatii paljon energiaa. Raaka-

ainemateriaalien lisäksi merkittävästi energiaa kuluu nanofibrillien mekaaniseen erotuk-

seen kuiduista. Tämä johtuu selluloosan sitkeästä luonteesta, joka aiheuttaa myös sen, 

että selluloosa ei liukene veteen eikä yleisimpiin orgaanisiin liuottimiin. Kemiallisella 

esikäsittelyllä ennen mekaanista käsittelyä voidaan vähentää enrgiankulutusta jopa 98 

prosenttia. (Suopajärvi et al. 2017) Kemiallisen esikäsittelyn määrä riippuu prosessoin-

nin asteesta ja raaka-ainemateriaalista. Mekaanisia käsittelytapoja on viisi: homogeni-

sointi, mikrofluidisaatio, jauhatus, kryomurskaaminen ja korkeaintensiteetin ultraääni-

käsittely (HIUS eli high intensity ultrasonication). (Abdul Khalil et al. 2014) 

Nanofibrillien tuotannon esikäsittelyssä voidaan käyttää joko entsyymejä, emäs- ja hap-

pokäsittelyjä tai ionisia liuoksia. Entsyymejä käytetään yleensä joko ligniinin ja hemi-

selluloosan muokkaamisessa tai hajottamisessa, kun halutaan saada suuri selluloosan 

saanto. Entsyymien käytöllä voidaan erottaa haluttu komponentti selektiivisesti sellu-

loosamatriisista. Osa tutkijoista on käyttänyt nanofibrilliselluloosan esikäsittelyssä 

emäksisiä ja happamia käsittelyjä , jotta ligniini, hemiselluloosa ja pektiinit liukenisivat 

mekaanisessa erotuksessa paremmin. Vastaavasti ionisia liuoksia eli orgaanisia suoloja, 

joiden lämpötila on alle 100 °C, on käytetty selluloosaa sisältävien materiaalien hajot-

tamiseen. (Abdul Khalil et al. 2014) 

Monessa nanofibrilliselluloosan valmistuksen esikäsittelyssä käytetään sekä haitallisia 

että kalliita kemikaaleja. Haittapuolien takia etsitään ympäristöystävällisiä ja huokeita 

kemikaaleja, jotka pystyvät löyhentämään selluloosan rakennetta samalla tavalla kuin 

aikaisemmin käytetyt kemikaalit. (Suopajärvi et al. 2017) 
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2.1.3 Mitä ja miten nanofibrilliselluloosan ominaisuuksia analysoidaan  

Nanoselluloosasta ja nanofibrilleistä voidaan analysoida kuitufibrillien pituutta ja pak-

suutta sekä kuitujen määrää näytteessä (Sirviö et al. 2015). Fibrillaation etenemistä voi-

daan arvioida epäsuorasti käyttämällä muita mittauksia. Polymerisaation asteen (DP) on 

todettu korreloivan nanokuitujen muotosuhteeseen: mitä pidempiä fibrillit ovat, sitä 

suurempi selluloosan DP on. Korkea DP:n arvo nanofibrilliselluloosan nanofibrilleissä 

on haluttu, koska se viittaa nanofibrillien vetojännityksen kasvamiseen. Tästä johtuen 

DP:n mittaaminen on potentiaalinen keino arvioida nanofibrilliselluloosan lujuutta, jos 

sitä käytetään lujitekomponenttina eri matriiseissa ja rakenteissa. (Zimmermann et al. 

2010) Zimmermannin, Bordeanun ja Strubin (2010) tekemässä tutkimuksessa kuitenkin 

havaittiin, että polymerisaation asteesta ei voida tehdä tarpeeksi tarkkoja johtopäätöksiä 

nanofibrilliselluloosan hyötykäytöstä lujitemateriaalina. Veden pidätyskyky ja viskosi-

teetti ovat myös keino arvioida summittaisesti fibrillaatiota. (Siró ja Plackett 2010)  

Selluloosajohdannaisten ultrarakennetta on tutkittu paljon esimerkiksi käyttämällä eri-

näisiä mikroskopian muotoja kuten TEM (transmission electron microscopy), SEM 

(scanning electron microscopy) ja FE-SEM (field-emission scanning electron microsco-

py), jotta pystytään hahmottamaan nanofibrilliselluloosan rakenne ja morfologia. Mo-

nista metodeista huolimatta nanokuitujen pituuksien määrittäminen on vaikeaa kuitujen 

sotkeutumisten ja sen takia, että ei pystytä löytämään yksittäisten nanofibrillien kuitujen 

alku- ja loppupäitä. Monessa tutkimuksessa on mainittu, että nanofibrilliselluloosan 

suspensiot koostuvat selluloosananokuiduista ja nanokuitukimpuista eivätkä suspensiot 

ole homogeenisiä. (Siró ja Plackett 2010) 

Selluloosan lähde ja tuotantoprosessin toiminnot vaikuttavat nanofibrillien kuitujen hal-

kaisijan jakaumaan: etenkin hemiselluloosat ja hiilihydraatit kuten pektiini voivat vai-

kuttaa siihen. Pektiinin vaikutuksesta on tarkempaa tutkimusdataa, mutta hemiselluloo-

san vaikutuksesta löytyy ristiriitaisia tuloksia eri tutkimuksista. Kuitenkin tiedetään, että 

ne vaikuttavat vahvasti selluloosan mekaaniseen käyttäytymiseen ja mahdollinen syy 

siihen on, että ne toimivat kiinnittäjänä selluloosamikrofibrillien välillä ja parantavat 

siten vetolujuutta kun näytteet kohdistetaan mekaaniselle paineelle. (Siró ja Plackett 

2010)  
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Henrikssonin tutkimuksissa (Siró ja Plackett 2010) on todettu, että valmistettujen NFC-

kalvojen mekaaniset ominaisuudet pienenivät kun ne laitettiin veteen, mutta siitä huoli-

matta suuri osa niiden rakenteesta säilyi ennallaan. NFC-kalvon nanokuidut eivät hajau-

tuneet uudelleen veteen, mikä johtuu rinnakkaisten nanokuitujen vahvasta vuorovaiku-

tuksesta kuivumisen jälkeen. Vahva vuorovaikutus johtui luultavasti vetysidoksista.  

Optisista ominaisuuksista voidaan sanoa, että NFC:n oletetaan olevan läpinäkyvää jos 

nanokuidut eivät ole kasaantuneet merkittävästi näytteessä. Tämä johtuu siitä, että vah-

vistavat elementit, joiden halkaisija on pienempi kuin kymmenesosa näkyvän valon 

aaltopituudesta, eivät aiheuta valon sirontaa. NFC:n nanokuiduilla on taipumus muodos-

taa suuria kuitukimppuja ja aggregaatteja mikrometrikoossa, mikä puolestaan voi vai-

kuttaa filmin läpinäkyvyyteen. NFC-kalvon pinnan karheuden vaikutusta läpinäkyvyy-

teen on myös tutkittu. (Siró ja Plackett 2010) 

2.1.4 Käyttökohteet  

Nanoselluloosaa voidaan käyttää moniin tarkoituksiin, kun sitä muokataan kemiallisesti 

lisäämällä siihen sähköisesti varautuneita molekyylejä tai ioneja. Esimerkiksi lisäämällä 

erilaisia funktionaalisia ryhmiä nanoselluloosasta voidaan tuottaa potentiaalisia bio-

pohjaisia tuotteita jäteveden käsittelyyn, saostumiseen ja flotaatioon. (Sirviö et al. 2015) 

Viime aikoina nano-kokoluokan selluloosan kysyntä on kasvanut teollisuudessa. Nano-

selluloosaa käytetään eri tarkoituksiin, kuten polymeerisovelluksien lopputuotteisiin. 

(Zimmermann et al. 2010) Nanoselluloosan käyttämisestä eri tuotteissa on kiinnostuttu 

sen takia, että sen avulla voidaan lisätä tiettyjä hyödyllisiä kemiallisia ja fysikaalisia 

ominaisuuksia. (Nechyporchuk et al. 2016). Etenkin komposiittimateriaaleilla, jotka on 

tuotettu nanoselluloosasta, on korkea lujuus ja sitkeys. Sen lisäksi ne painavat vähän, ja 

ovat sekä biohajoavia että kierrätettäviä. Mahdollisia muita käyttökohteita ovat pak-

kausmateriaalit, biolääkkeet, sidosaineet ja elektroniset laitteet. (Siró ja Plackett 2010; 

Zimmermann et al. 2010) 
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Nanofibrilliselluloosalla voidaan vahvistaa nanokomposiitteja. Nanokomposiitit ovat 

kaksifaasisia materiaaleja, joissa yhdellä faasilla on ainakin yksi ulottuvuus nanometri-

alueella (1 - 100 nm) ja ne ovat joko biohajoavia tai ei biohajoavia. Biohajoavia poly-

meerejä pitää usein vahvistaa niiden heikkouksien takia, jotka ovat materiaalin hauraus, 

matala lämpöstabiilisuus ja huonot rajapintaominaisuudet. Tähän tarkoitukseen voidaan 

käyttää nanoselluloosaa. (Siró ja Plackett 2010)  

Selluloosananofibrillien käyttäminen polymeerien lujitteena on suhteellisen uusi tutki-

musalue. Tähän asti selluloosananofibrilleillä on ollut rajattu käyttöalue osittain sen 

takia, että kasvikuitujen erottaminen pienemmiksi yksinkertaisimmiksi osiksi on ollut 

yleensä haastavaa ja vaatinut suuren energian kulutuksen. Uusissa tuotteissa on otettava 

huomioon selluloosananofibrillien ominaisuudet ja miten ne vaikuttavat käyttökohtei-

siin. Yksi huomionarvoinen selluloosananofibrillien ominaisuus on niiden hydrofiili-

syys, jonka takia fibrillejä voidaan yhdistää hydrofiilisiin polymeereihin paremmin kuin 

hydrofobisiin matriiseihin. (Siró ja Plackett 2010) 

Mahdollisia käyttökohteita vahvistetuille nanokomposiiteille tai nanofibrilliselluloosalle 

on esimerkiksi nanofibrilliselluloosalla lujitetun kertamuovihartsin käyttäminen kaiut-

timien väliaineena, polyvinyylialkoholin lujuuden parantaminen nanofibrilliselluloosalla 

ja tärkkelyksen vahvistaminen sekä bakteriselluloosalla että nanofibrilliselluloosalla. 

Tämän lisäksi nanofibrilliselluloosalla vahvistettuja nanokomposiitteja on käytetty ja 

patentoitu muihin tarkoituksiin. Esimerkkeinä voidaan mainita hartsin vahvistaminen, 

tuotteen pintakäsittely ennen sen rakentamista, ja paperin lujuuden kasvattaminen. (Siró 

ja Plackett 2010) 

Vesipohjaisesta nanofibrilliselluloosasta voidaan valmistaa suspensio eli heterogeeninen 

seos, jossa kiinteässä olomuodossa oleva materiaali on sekoittuneena nesteeseen. 

(TEPA-termipankki, 2018) Suspensioiden eri tuotantotavoista ja joko biologisesta tai 

kemiallisesta esikäsittelystä huolimatta valmistetuilla NFC-massoilla on samat ominai-

suudet eli geelimäinen sekä leikkausoheneva käyttäytyminen. (Siró ja Plackett 2010) 
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NFC-suspensioita voidaan muokata eteenpäin muiksi tuotteiksi kuten hydrogeeleiksi, 

aerogeeleiksi, jauheiksi tai kalvoiksi. Niillä on eri käyttötarkoituksia ja hyötypuolia, 

mitkä näkyvät niiden käyttökohteissa. NFC-jauheen hyödyt ovat niiden helpompi säily-

tys ja kuljetus, jolloin niitä voidaan käyttää teollisuudessa enemmän. Vastaavasti NFC-

kalvoja voidaan käyttää potentiaalisesti suojamateriaalina pakkauksissa ja tulostetussa 

elektroniikassa, hydrogeelejä kudostekniikassa, lääkkeissä ja piilolinsseissä ja aerogee-

lejä adsorbentteinä sekä kuljettajana katalyyttien ja lääkeaineiden vapauttamisessa ke-

hoon. (Nechyporchuk et al. 2016) NFC-kalvot voi toimia erotusmateriaalina, joka estää 

esimerkiksi kaasun pääsemistä sen läpi. Tämä johtuu materiaalin suhteellisen korkeasta 

kiteisyydestä ja nanokuitujen kyvystä muodostaa tiheä verkko, jota vahvat fibrillien 

väliset siteet pitävät yhdessä. (Siró ja Plackett 2010) 

 

2.2 DES-liuokset 

2.2.1 Yleistä DES-liuoksista 

Syväeutektiset, eli DES-liuokset ovat uusi kemikaalien alaluokka. Ne luokitellaan ioni-

siin nesteisiin, vaikka niitä saadaan myös ei-ionisista lähtöaineista. (Sirviö et al. 2015) 

DES-liuos muodostuu kahdesta tai useammasta komponentista, jotka pystyvät reagoi-

maan toistensa kanssa vetysitoutumalla ja muodostamaan tällä tavalla eutektisen liuok-

sen. (Zhang et al. 2012)  

Ionisia liuoksia verrataan usein DES-liuoksiin, koska ne kuuluvat samaan yläkategori-

aan. DES-liuoksien hyödyt ionisiin liuoksiin verrattaessa ovat niiden nopea ja tehokas 

synteesi, helppo valmistettavuus valmiiksi saatavista ja edullisista kemikaaleista ja nii-

den matala toksisuus. DES-liuoksen komponentit ovat potentiaalisesti reaktiivisia kemi-

kaaleja, mutta niiden automaattinen interaktio vetysidoksella rajoittaa niiden reaktiivi-

suutta. Tämän takia niitä voidaan käyttää monen alan tutkimuksissa. (Zhang et al. 2012) 

Vaikka DES-liuoksissa on korkeampi toksisuus kuin liuoksen yksittäisissä komponen-

teissa, niissä on suhteellisen alhainen toksisuus sekä alhaiset höyrypäästöt ja ne ovat 

biohajoavia. (Sirviö et al. 2015)  
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DES-liuoksessa on kaksi osaa: vetysidoksen vastaanottaja HBA eli Hydrogen Bond 

Acceptor ja vetysidoksen luovuttaja HBD eli Hydrogen Bond Donor. HBD on elektro-

negatiivisesti varautunut ioni, jossa vetysidoksessa on kovalenttinen sidos ja HBA lähel-

lä oleva elektronegatiivinen ioni tai molekyyli, jolla on yksi ylimääräinen elektronipari, 

jota tarvitaan vetysidoksen muodostamiseen. (Hydrogen Bonding, luettu 5.7.2018)  

DES-liuoksia valmistetaan muodostamalla kompleksi-ioneja käyttämällä kvartääristä 

ammonium- tai fosfori-kationi- halidisuolaa ja vapaasti valittavaa suolaa kuten ureaa, 

glyserolia tai etyleeniglykolia. Kyseisessä kompleksointiprosessissa halidisuola on ve-

tysidoksen vastaanottaja ja toinen suola vetysidoksen luovuttaja. (Sirviö et al. 2015) 

Yksi yleisimmistä DES-liuoksiin käytetty kemikaaleista on koliinikloridi, joka toimii 

vetysidoksen vastaanottajana. Sitä käytetään usein, koska se on halpa, biohajoava, ja 

myrkytön kvartäärinen suola. Koliinikloridi pystyy vetysidoksen vastaanottajana muo-

dostamaan DES:n vetysidoksen luovuttajan kanssa. Luovuttajakemikaaleja voi olla 

urea, karboksyylihappo tai polyoli. (Suopajärvi et al. 2017) 

Luonnonmukaiset tuotteet ovat loistava lähde DES-liuoksille ja ionisille liuoksille nii-

den kemiallisen monimuotoisuuden, biohajoavien ominaisuuksien ja farmaseuttisesti 

hyväksyttävän toksisuusprofiilin johdosta. Esimerkkejä tällaisista raaka-aineista ovat 

orgaaniset hapot, sokerit, koliini ja urea. (Dai et al. 2013) DES:n valmistusmateriaalit 

ovat helposti saatavia, biopohjaisia, ei kovin myrkyllisiä ja edullisia ja niitä voidaan 

joissain tapauksissa kierrättää (Sirviö et al. 2015) 

Perinteisiin orgaanisiin liuottimiin verrattaessa DES-liuoksia ei luokitella räjähdysher-

kiksi orgaanisiksi liuoksiksi eikä helposti syttyviksi, minkä takia niiden varastointi on 

käytännöllistä ja kätevää. Ympäristöystävällisen kemian näkökulmasta DES-liuosten 

käytettävyyttä lisää se, että osa DES-liuoksista on todistettu olevan biohajoavia ja yh-

teensopivia entsyymien kanssa. DES:n synteesi on myös helppo hallita eikä siinä tarvita 

erillisiä puhdistusvaiheita. Tämä mahdollistaa DES-liuosten laajamittaisen käytön. 

(Zhang et al. 2012)  
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2.2.2 DES-liuoksen valmistus ja ominaisuudet 

DES-liuoksilla on yleensä matala sulamispiste ja ne ovat nestemäisessä olomuodossa 

alle 150 °C lämpötilassa. (Zhang et al. 2012) Niillä on matalampi sulamispiste kuin liu-

oksen yksittäisillä osilla, mikä johtuu intermolakulaarisista vetysidoksista. DES-liuosten 

ominaisuudet ovat samankaltaisia fysikaalisten ominaisuuksien ja faasikäyttäytymisen 

osalta kuin ionisilla nesteillä. (Dai et al. 2013) DES-liuosten sulamispisteiden alhaisuus 

johtuu halidianionin ja vetysidoskomponentin vuorovaikutuksesta. (Zhang et al. 2012)  

Suurella osalla DES-liuoksista on huono ionien johtavuuskyky huoneenlämmössä. 

DES:n ioninjohtavuus paranee merkittävästi lämpötilan kasvaessa, koska viskositeetti 

laskee. Orgaanisen suolan ja HBD:n suhdeluvussa tapahtuvat muutokset vaikuttavat 

myös liuoksen viskositeettiin ja täten myös sen ioninjohtavuuteen. (Zhang et al. 2012) 

2.2.3 NADES- eli luonnonnolliset syväeutektiset liuottimet 

DES-liuoksia voidaan valmistaa laboratorioissa tiettyjen suolojen seoksina tai niitä voi 

muodostaa luonnosta löytyvistä komponenteista. Luonnon komponenteista tehtyjä DES-

liuoksia kutsutaan NADES (natural deep eutectic solvents) – liuoksiksi ja niiden valmis-

tuksessa käytetään muun muassa sokereita, aminohappoja ja orgaanisia happoja. (Marta 

et al. 2016)  

Alla olevassa kaaviossa (Kuva 1) on esitetty DES-liuosten alaluokat. 

 

 

 

 

Kuva 1. Kaavio DES-liuosten alaluokista. 

  

Luonnon komponenteista valmis-

tettu DES (NADES) 
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Suolojen seoksesta valmistettu 
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NADES-liuokset ovat yksi alaluokka DES-liuoksille. Niitä on alettu tutkia, kun havait-

tiin sekä metaboliittien monimuotoisuutta luonnonmukaisissa lähtöaineissa että tiettyjen 

luonnollisten eutektisten sekoitusten ilmaantumista. (Liu et al. 2018) Tutkimuksessani 

on käytetty koliinikloridi-urea-DES-liuosta. 

NADES-liuosten komponentteja ja sen kemiallisia ominaisuuksia on tutkittu vähemmän 

kuin DES-liuoksia, joten niiden tietämys on suppeampaa kuin pääalaluokan liuoksista. 

NADES-liuokset koostuvat kahdesta tai kolmesta eri komponentista, jotka ovat PRIM 

eli ”biosynteettisesti primordiaaliset metaboliitit”, HEVO eli ”biosynteettisesti pitem-

mälle kehittyneet metaboliitit” ja NP eli ”luonnolliset tuotteet”. Liuoksissa on näiden 

lisäksi vettä, joka ylläpitää niiden säännöllistä rakennetta, ja epäorgaanisia suoloja, jotka 

toimivat ei-metallisen kompleksin muodostuksessa elektroniparin luovuttajina ja koor-

dinoituvat kationiin. (Liu et al. 2018)  

NADES-liuoksilla on tutkimusten mukaan haluttavia ominaisuuksia kuten biohajoavuus 

ja uudelleenkäytön mahdollisuus, stabiilisuutta ja liukenevuutta lisäävä vaikutus sekä 

aineen myrkyttömyys (Liu et al. 2018). Makromolekyylit kuten DNA, proteiinit ja po-

lysakkaridit liukenevat NADES-liuokseen. Niiden korkea liukoisuuskapasiteetti johtuu 

niiden supramolekulaarisesta rakenteesta ja laajasta polaarisuusvälistä. (Dai et al. 2013) 

Vesi voi olla osana NADES-liuosta ja on silloin tiukasti kiinnittyneenä liuokseen. Kor-

keasta viskositeetista huolimatta NADES-liuokset ovat nestemäisiä huonelämpötilassa, 

vaikka lämpötila on alhainen. Viskositeetti laskee merkittävästi, kun liuokseen lisätään 

pieniä määriä vettä. Tästä huolimatta niiden ominaiset piirteet säilyvät. (Dai et al. 2013) 

2.2.4 Käyttökohteet  

Syväeutektiset liuottimet ovat kestävän kehityksen kannalta lupaava vaihtoehto liuotti-

mille ja kemikaaleille materiaalien tuotannossa. (Sirviö et al. 2015) Eutektisten liuosten 

ja niiden ominaisuuksien tutkimustulokset ovat lisääntyneet ja niille löydetään nykyään 

enemmän relevantteja käyttökohteita (Liu et al. 2018). DES-liuoksia käytetään muun 

muassa liuottimina, reaktansseina ja katalyytteinä ja niillä voidaan korvata ympäristöä 

enemmän kuormittavia ionisia liuoksia monessa käyttökohteessa. Liuoksia, joiden su-

lamispiste on alempi kuin 50 °C, voidaan käyttää halpoina ja turvallisina liuottimina 

monessa käyttötarkoituksessa. (Zhang et al. 2012; Sirviö et al. 2015).  
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DES-liuoksia on toistaiseksi käytetty niiden rajoituksien takia orgaanisten reaktiotuot-

teiden erottamisessa, elektrokemiassa ja entsyymireaktioissa, kun lämpötila on 60 °C. 

Tämä johtuu siitä, että monen DES-liuoksen korkeampi sulamispiste vaikeuttaa niiden 

käyttöä huoneenlämmössä. (Dai et al. 2013)  

DES-liuoksia pystytään käyttämään, kun sinkkiä ja lyijyä palautetaan uudelleen käyt-

töön valokaariuunin jätemateriaalista. Kyseisessä menetelmässä jätemateriaalia liuote-

taan DES-liuokseen, koska oksidit kuten aluminaatit tai silikaatit eivät liukene siihen, 

toisin kuin sinkki ja lyijy, joten ne saadaan talteen uusiokäyttöä varten käyttämällä mui-

ta erottelumenetelmiä. Käytännössä metallioksidien liukenemiseroja DES-liuoksiin pys-

tytään käyttämään metallien selektiivisessä palauttamisessa. (Zhang et al. 2012)  

DES-liuoksia voidaan mahdollisesti käyttää myös mineraalien uuttamisessa tai metalli-

oksidien prosessoimisessa. Se perustuu metallien välisiin liukenevuuseroihin. Suurin 

osa metallioksideista, joissa on enemmän varautuneiden ionien sitoutumista, liukenevat 

DES-liuoksiin. Kovalenttiset metallioksidit kuten aluminaatit ja silikaatit eivät liukene 

kaikkiin DES-liuoksiin. Edellä mainittu ero viittaa siihen, että metalli-ioneita pystyttäi-

siin uuttamaan aluminosilikaattimatriisista hajottamatta matriisia. (Abbott et al. 2004) 

Korkean polaarisuuden takia DES-liuoksia on käytetty erottamaan jäännösglyserolia 

raakabiodieselistä. Biodieselin tuottamisen aikana kemiallisessa reaktiossa muodostuu 

sivutuotteena glyserolia, jota pyritään poistamaan ensin neste-neste uutolla. Tästä huo-

limatta biodiesel-faasiin jää glyserolia, joka pitää poistaa ylimääräisillä toimenpiteillä, 

jotta saavutetaan ASTM-määräykset biodieselin käyttöön kulkuneuvoissa. (Zhang et al. 

2012)  

Katalyysin ja orgaanisen synteesin toimialueella DES-liuokset voivat edistää ympäris-

töystävällisten prosessien suunnittelua. Niiden avulla voidaan erottaa reaktiotuotteita 

DES-faaseista selektiivisesti ja käytännöllisesti, mukauttaa DES:n pH-arvoa, liuottaa 

sekä orgaanisia ja epäorgaanisia suoloja että muuttuvia metallijohteisia komplekseja tai 

nanopartikkeleita ja kierrättää edellä mainittuja aineita. (Zhang et al. 2012) Koliini-

kloridiin perustuvia DES-liuoksia on käytetty mikrokiteisen selluloosan kiteyden pois-

tamiseen. DES-liuoksia, joissa on koliini-kloridin ja urean seos, on käytetty puuvillasel-
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luloosan kationiseen funktionalisointiin ja esikäsittelyyn puuselluloosan nanofibrilloin-

nissa. (Suopajärvi et al. 2017) 

NADES-liuoksia voidaan käyttää kolmeen eri tarkoitukseen: uuttamisessa väliaineena, 

kromatografiassa eluenttina ja väliaineena sekä biolääketieteessä tutkimuksissa or-

gaanisten liuottimien korvikkeena. Uuttamisessa niiden käyttö perustuu sen kaksiosai-

seen uuttamismekanismiin ja liukenevuutta lisääviin ominaisuuksiin. Kromatografiassa 

käytetään hyödyksi sen korkeaa hyötysuhdetta ja selektiivistä erotuskykyä, kun erotel-

laan luonnollisia tuotteita toisistaan. Kolmannessa käyttötavassa, biolääketieteellisissä 

sovelluksissa, vaikuttavana tekijöinä ovat aineen matriisirakenteen häiriöihin sekä kak-

sijakoisiin ominaisuuksiin eli lipofiilisyyteen ja hydrofobisuuteen vaikuttaminen. Bio-

lääketieteellistä kantaa tutkitaan tällä hetkellä, jotta voidaan varmistaa mahdolliset riski-

tekijät kuten NADES-liuosten ominaisuudet muodostaa orgaanisia biolääketieteellisiä 

systeemejä. (Liu et al. 2018)  

DES-liuoksille etsitään nykyisten käyttökohteiden lisäksi uusia kohteita. Yhtenä esi-

merkkinä tutkitaan, voidaanko niitä käyttää ionisten liuosten tapaan elektrodepositiossa. 

Metallien elektrodepositiota käytetään lisäämään toimintoja metallin pintaan. Edellä 

mainitulla tavalla voidaan tehostaa korroosion vastuskykyä, elektrokatalyysiä ja mag-

neettisia käyttötapoja varten tarvittuja ominaisuuksia. (Zhang et al. 2012)  

2.2.5 DES-käsittelyn edut nanofibrilloinnissa 

Entsyymeihin perustuvia käyttömekanismeja ja kemikaalisia esikäsittelytapoja käyte-

tään nanofibrillaation tehokkuuden parantamiseen. Tällöin tarvitaan vähemmän energiaa 

prosessille ja käytettävälle laitteistolle. (Sirviö et al. 2015, s. 3401) Uusia ympäristöys-

tävällisempiä tapoja tuottaa nanofibrillaatioprosesseja on kehitelty. Myös myrkyttömien 

ja kierrätettävien liuottimien käyttö tuo lisää mahdollisuuksia. (Sirviö et al. 2015) 

Oulun Yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa Sirviö, Visanko ja Liimatainen (2015) tutki-

vat koliinikloridi-urea-seokseen perustuvan DES-liuoksen vaikutusta puuselluloosan 

nanofibrillointiin. Siinä saatiin selville että näytteiden koliinikloridi-urea DES-käsittely 

ei muuttanut selluloosan polymerisaation määrää eikä siis hydrolysoinut näytettä. Sa-

massa tutkimuksessa saatiin selville että DES-käsittelyn aikana osa hemiselluloosasta 

liukeni selluloosanäytteestä. Tämä viittaa siihen että DES voi läpäistä selluloosakuituja 
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ja sitä kautta löysentää kuiturakennetta. Tämä mahdollistaa tehokkaan nanofibrillaatio-

prosessin. (Sirviö et al. 2015) 

Suopajärvi, Sirviö ja Liimatainen (2017) päätyivät tutkimuksessaan samaan tulokseen 

DES-liuoksen läpäisevyydestä. Oulun Yliopiston tutkimuksessa todettiin, että puusellu-

loosan käsittely koliinikloridi-urea-liuoksella paransi merkittävästi sen nanofibrillaatio-

astetta, jonka pohjalta voidaan todeta, että DES-käsittely kemiallisena esikäsittelynä on 

lupaava tapa selluloosananofibrillien saamiseen kierrätyspahvista ja -paperista.  

 

2.3 Kokeellisen työn tarkoitus 

Työn tarkoituksena oli tutkia miten syväeutektinen liuos eli deep eutectic solvent 

(DES)-käsittely vaikuttaa energiankulutukseen erilaisten massojen nanofibrilloinnissa ja 

miten eri ominaisuudet kehittyvät massoissa jauhatuksen aikana.  

Työssä jauhettiin sekä DES-käsitteltyjä massoja että käsittelemättömiä massoja, joiden 

jauhatusta seurattiin välinäytteiden ja energiankulutuksen avulla. Välinäytteet ja loppu-

tuotteet analysoitiin ja niiden tuloksia verrattiin keskenään.  
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3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

3.1 Materiaalit ja tutkimusmenetelmät 

3.1.1 Työssä käytetyt materiaalit 

Kokeellisessa työssä käytettiin kolmenlaista raaka-ainetta: kierrätyspahvia, maitopurk-

kia ja valkaistua koivusellua. Kierrätyspahville käytetään tämän työn aikana lyhennettä 

B (reycled board), maitopurkille MBC (milk container board), ja valkaistulle koivusel-

lulle BCP (bleached chemical birch pulp).  

Kaikille sellumassoille on tehty sama esikäsittely. Yön yli liuotettuja massoja pulpperoi-

tiin ilman kemikaaleja 15 % sakeudessa Kenwoodin yleiskoneella ja sekä pestiin että 

seulottiin Somerville Screen – laitteella. Kaikista massoista tehtiin kaksi 100 g (abs) 

panosta, joista toinen DES-käsiteltiin ja toinen ei. Kummatkin näytteet jauhettiin lopuk-

si mekaanisesti Masuko-jauhimella. 

DES-käsittelyssä käytetty syväeutektinen liuos valmistettiin koliinikloridi- ja 

ureasuoloista. Valmistusprosessissa suolat sekoitettiin ja sulatettiin kirkkaaksi liuoksek-

si vesihauteessa 100 °C. Sen jälkeen liuokseen lisättiin 100 g (abs) selluloosamassaa 

sekoittumaan kahden tunnin ajan, jonka jälkeen lisättiin sekoituksen alla dekantteri-

laseihin noin 2 l vettä ja annettiin hetki sekoittua. Lopuksi massat otettiin pois vesihau-

teesta ja pestiin Somerville Screen -laitteella. 

3.1.2 Massojen jauhatus 

Jauhatuksessa käytettiin Masuko mass colloider –jauhinta, jolla kaikki näytteet fibrilloi-

tiin. Ennen jauhatusta 100 g (abs) massanäytteet laimennettiin 1,5 % sakeuteen. Jauha-

tuksessa otettiin nollanäyte ennen jauhatusta, kaksi välinäytettä 30 ja 60 min jauhatuk-

sen jälkeen ja loppunäyte kun näyte oli täysin jauhettu. Fibrilloinnin aikana mitattiin 

myös energiankulutusta. Työssäni käytetään jokaiselle näytteelle Taulukossa 2 kirjattuja 

lyhenteitä.  
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Taulukko 2. Kokeellisessa tutkimuksessa otetut näytteet ja niiden selitteet 

 

3.1.3 Rotationaalinen viskometri 

Rotationaalisella viskometrillä analysoitiin näytteiden M1, M2 ja M3 viskositeetit. 

Näytteet laimennettiin 0,6 % sakeuteen ja temperoitiin huoneenlämpöön ennen mittauk-

sia.  

Mittauslaitteena käytettiin viskometriä Brookfield DV-II+ Pro EXTRA (USA) ja lait-

teessa spindelliä V-73. Määritetyssä mittausohjelmassa kierrosnopeus kasvoi portaittain 

neljässä osassa 10 rpm:stä 100 rpm:ään: ensin spindellin kiertonopeus oli 10 rpm viiden 

minuutin ajan, sitten 20 rpm kolmen minuutin ajan, sitten 50 rpm kahden minuutin ajan 

ja lopuksi 100 rpm kahden minuutin ajan.  

3.1.4 Viskositeetti – Reometri 

Reometrillä mitattiin tässä työssä viskositeettiä M2 ja M3 – näytteistä. Mittauslaitteena 

oli TA Instrumentin Discovery HR-1 Hybrid Reometer ja käytetty mittauspää oli cone 

plate, jonka halkaisija on 40 mm. Ohjelman tiedoissa lämpötila oli 25 °C ja leikkausno-

peus (shear rate) 0,1 - 100 1/s. Kaikki näytteet laimennettiin ennen analysointia. M3-

näytteistä otettiin mittauksia sekä 1,0 % että 1,5 % sakeudessa ja M2-näytteistä vain 1,0 

% sakeudessa. Viskositeettimittaukset tehtiin huoneenlämpötilassa.  

3.1.5 Mikroskooppikuvantaminen 

Tutkimuksessa oli viskositeetin mittauksen lisäksi näytteiden kuvaamista kolmenlaisella 

mikroskoopilla: Stereovalomikroskoopilla, kenttäpyyhkäisyelektronimikroskoopilla 

(field emission scanning electron microscopy eli FESEM) ja läpäisy-

elektronimikroskoopilla (transmission electron microscopy eli TEM).  

Nollanäyte (M0) Välinäyte 1 (M1) Välinäyte 2 (M2) Loppunäyte (M3) 

Näyte ennen jauha-

tusta 

Näyte 30 min jauha-

tuksen jälkeen 

Näyte 60 min jau-

hatuksen jälkeen 

Näyte jauhatuksen 

loputtua 
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Stereovalomikroskooppi 

Stereovalomikroskopiassa käytettiin laitetta Leica MZ FLIII fluoresenssistereomikro-

skooppi (Saksa). Valomikroskoopilla tarkasteltiin näytteitä M0, M1 ja M2.  

Ennen analyysiä näytettä laitettiin pipetillä näytelasille, jonka kautta sitä pystyttiin tar-

kastelemaan. Näytteissä käytettiin 0,6 % laimennoksia. 

 

FeSEM 

FESEM-mittauksissa käytetty laite oli Zeiss Sigma Field Emission Scanning Electron 

Microscope (Saksa). Sekä M2- että M3 – näytteitä kuvattiin edellä mainitulla mikro-

skoopilla. Ennen analyysiä haluttua näytettä, jota oli sekoitettu ja laimennettu, suodatet-

tiin polykarbonaattimembraanille hitaasti. Suodatuksen jälkeen membraanit jäädytettiin 

nopeasti nestetypessä, kuivattiin pakastekuivurissa yön yli ja siirrettiin eksikaattoriin. 

Seuraavana päivänä membraanilta leikattiin ympyrän muotoinen pala metallinapin pääl-

le ja sputteroitiin platinalla ennen kuvausta. Kuvaustilanteessa näytteet kuvattiin 10 kV 

varauksella 5 mm työskentelyetäisyydellä. 

TEM 

Läpäisy-elektronimikroskopiassa käytettiin laitetta LEO 912 OMEGA EFTEM (Saksa). 

Kyseisellä laitteella katsottiin pisimmälle jauhettuja näytteitä eli M3-näytteitä sekä kä-

sittelemättömän että käsitellyn käytteen kohdalla. Ennen analyysiä näytteet laimennet-

tiin suhdeluvulla 1:90 (0,3 %), pipetoitiin gridin mattapuolelle ja käsiteltiin sekä polyly-

siinillä että uranyyliasetaatilla ennen näytteen kuivaamista ja asettamista näytelevyyn. 

Polylysiinikäsittely helpottaa nanosellunäytteen kiinnittymistä gridin mattapuolelle ja 

uranyyliasetaatti on värjäysreagenssi, joka helpottaa näytteen fibrillien näkymistä.  
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3.2 Tulokset ja tulosten käsittely 

3.2.1 Rotationaalinen viskometri 

Rotationaalisen viskometrin mittaustuloksia on esitetty alla olevissa kolmessa kuvassa 

(Kuva 2.-4.)  

 

Kuva 2. Rotationaaliset viskositeetit Masuko-jauhetuille M1-näytteille.  

Kuvien lukuarvot on muodostettu ottamalla keskiarvo viskositeetin mittaustulosten ar-

voista eri mittauspisteiden kohdalla. Vaaka-akselin mittauspisteitä on neljä ja arvot mi-

tattiin kun pyörimisnopeus oli 10 rpm, 20 rpm, 50 rpm ja 100 rpm. 

Näytteiden fibrilloitumista voidaan arvioida niiden viskositeettien avulla: kun viskosi-

teetti on korkea, siinä on paljon ohuita ja pitkiä fibrillejä. Jos näytteen viskositeetti on 

matala, se sisältää paksumpia kuidun paloja ja fibrillikimppuja tai mahdollisesti synty-

neet fibrillit ovat jauhatuksessa lyhentyneet. Fibrillaatiossa halutaan yleensä yksittäisiä 

pitkiä fibrillejä, joten hyvin fibrilloituneessa näytteessä on korkea viskositeetti.  
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Koska M1-näytteitä on jauhettu vain 30 minuutin ajan, kaikki kuidut eivät ole hajonneet 

tai jauhaantuneet. Tämän takia näytteissä on yksittäisten kuitupalojen lisäksi fibrillejä ja 

fibrillikimppuja. Näytteiden käyrät ovat osittain virheellisiä, sillä hitailla kierrosnopeuk-

silla näyte flokkaantuu ja painuu mittausastian pohjalle, mikä vaikuttaa tuloksiin.  

MCB- ja Board-näytteiden kohdalla DES-käsiteltyjen näytteiden viskositeetti on korke-

ampi kuin käsittelemättömien näytteiden viskositeetti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 

että niiden kohdalla DES-käsittely on helpottanut niiden fibrilloitumista ja ohuiden ja 

pitkien kuitufibrillien määrä on kasvanut: Etenkin MCB-näytteen fibrilloinnissa havai-

taan selvä ero. Sen sijaan BCP-näytteessä tulos on toisinpäin eli DES-käsittely ei autta-

nut näytteiden fibrilloinnissa. Päinvastainen tulos voi johtua kahdesta syystä: joko näyt-

teissä oli paljon kuituja, jotka eivät ohentuneet, tai käsittely lisäsi fibrillien lyhenemistä. 

Kuvassa 3 on esitetty M2-näytteistä saadut mittaustulokset. 

 

Kuva 3. Rotationaaliset viskositeetit Masuko-jauhetuille M2-näytteille. 

M2-näytteitä on jauhettu 60 min ajan, joten niissä ei enää esiinny kuituja: Kaikki kuidut 

ovat jauhaantuneet ja näytteessä on yksittäisten fibrillien lisäksi fibrillikimppuja. Tämä 

vaikuttaa näytteiden tulosten tarkkuuteen, koska epätarkkuutta aiheuttavia flokkeja ei 

ole näytteissä. 
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Käyristä voidaan havaita, että kaikilla näytteillä DES-käsitellyn näytteen viskositeetti on 

korkeampi kuin käsittelemättömillä eli käsittely vaikuttaa positiivisesti tuloksiin. Visko-

siteettien väliset erot ovat suurehkoja, mikä tarkoittaa käytännössä fibrillaation helpot-

tumista merkittävästi. Varsinkin Board- ja DES_Board-näytteiden ero on suuri. Tämän 

johdosta voidaan päätellä, että DES-liuoksella käsitteleminen auttaa näytteen fibrillaati-

ossa. 

M3-näytteitä on jauhettu eniten (Kuva 4), mutta kuten M2-näytteissä, niissä on yksit-

täisten fibrillien lisäksi fibrillikimppuja. 

 

Kuva 4. Rotationaaliset viskositeetit Masuko-jauhetuille M3-näytteille.  

Kuvasta 4 voidaan havaita, että sekä Board- että MCB-näytteillä DES-käsittely on nos-

tanut viskositeettia, eli helpottanut fibrillaatiota. Erot eivät ole niin merkittävät kuin 

M1- ja M2-näytteillä, mikä saattaa johtua pisimmästä jauhatusajasta ja kuitujen jau-

haantumisesta täysin. BCP-näytteiden kohdalla huomataan, että DES_BCP:llä on kor-

keampi viskositeetti kuin BCP:llä.   
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3.2.2 Viskositeetti – Reometri 

Reometrin viskositeetit ja niiden muutokset on esitetty kuvissa 5, 6, ja 7. Näytteestä M3 

on otettu tulokset 1,0 prosentin ja 1,5 prosentin sakeudella ja näytteestä M2 vain 1,0 % 

sakeudella. Kuvan 5 perusteella voidaan sanoa, että Board-näytteiden mittauksessa on 

tapahtunut kuitujen flokkautumista. Koska vesi on paennut näytteistä, viskositeetti 

muuttuu selvästi eri tavalla, eikä kyseisistä käyristä voi tehdä mitään päätelmiä. Vesi 

karkasi myös DES_MCB-näytteestä, mikä näkyy käyrän jyrkkänä nousuna. MCB:ssä ja 

BCP:ssä DES-käsitellyn näytteen viskositeetti oli alhaisempi kuin käsittelemättömien 

näytteiden eli ne olivat fibrilloituneet huonommin. 

 

Kuva 5. Reometrilla mitatut viskositeetit M2-näytteille 1,0 % sakeudessa 

Kuvasta 6 havaitaan, että ainoastaan BCP-näytteiden kohdalla DES-käsitelyllä näytteel-

lä oli korkeampi viskositeetti. MCB- ja Board-näytteillä DES-käsittely ei vaikuta autta-

van fibrillointiin. Toinen huomionarvoinen asia on, että viskositeettiero BCP- ja 

DES_BCP-näytteiden välillä on suuri. Mittauksen lopussa näytteet alkavat flokata, mikä 

näkyy käyrien epälineaarisena muutoksena. Tämä johtuu leikkausnopeuden kasvamises-

ta.  
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Kuva 6. Reometrilla mitatut viskositeetit Masuko-jauhetuille 1,0 % sakeuden M3-

näytteille. 

Kuvassa 7 nähdään, että lopussa kaikki näytteet alkavat flokata. Alkuarvojen perusteella 

MCB-näytteen DES-käsittely ei laskenut viskositeettia vaan ne olivat lähes samat. BCP- 

ja Board-näytteissä havaitaan DES-käsiteltyjen näytteiden viskositeettien olevan suu-

rempia kuin ei käsiteltyjen. Erityisesti viskositeettiero DES_BCP- ja BCP-näytteiden 

välillä on merkittävä ja se tarkoittaa, että fibrillaatio helpottuu. Board-näytteissä ero ei 

ollut niin suuri. 
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Kuva 7. Reometrilla mitatut viskositeetit Masuko-jauhetuille 1,5 % sakeuden M3-

näytteille  

Kuvassa 8 olevasta pistekaaviosta huomataan, kuinka saadaan saman kaltainen tai huo-

mattavasti korkeampi viskositeetti näytteille pienemmällä energiankulutuksella, kun 

näyte on käsitelty DES-liuoksella. DES-käsittely löyhentää kuiturakennetta, minkä takia 

energiankulutus pienenee. Esimerkiksi käsittelemättömällä ja DES-käsitelyllä MCB-

näytteellä on suunnilleen sama tulos ja ainoa ero on käytetty energiamäärä. Joillain 

näytteillä ero on merkittävä, kuten MCB-näytteillä ja BCP-näytteillä.  
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Kuva 8. Pistekaavio lopullisesta energiankulutuksesta suhteessa korkeimpaan viskosi-

teettiarvoon. 

3.2.3 Mikroskooppikuvantaminen 

Stereovalomikroskooppi 

Raaka-aineista Board- ja MCB-näytteet olivat kierrätysmateriaaleja. Kierrätyspahvissa 

on puusellun lisäksi pahviin lisättyjä lisäaineita kuten mustetta, väriainetta tai täy-

teainetta ja tiettyjä ominaisuuksia parantavia kemikaaleja ja ne näkyvät kuvissa yksittäi-

sinä pisteinä. Maitopurkissa on kartongin lisäksi muita aineita kuten muovia, kun taas 

valkaistuun koivuselluun ei ole lisätty mitään ylimääräisiä aineita. Raaka-aineiden alku-

tilanteella voi olla vaikutusta lopputulokseen, koska valmiiksi käsiteltyjen raaka-

aineiden kuidut voivat olla hauraampia.  

Alla olevissa kuvissa on stereovalomikroskoopilla kuvatuista M0-, M1- ja M2-

näytteistä. Kuva 9 on M0-näytteistä, kuva 10 M1-näytteistä ja kuva 11 M3-näytteistä. 

Liittellä 1 on esitetty stereovalomikroskooppikuvia eri suurennoksilla.  
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Kuvan 9 näytteissä havaitaan, että pahvinäytteissä ei näy täyteaineita DES-käsittelyn 

jälkeen. Sen lisäksi kaikkien kuitujen pinnat ovat ehjiä eikä kuidut tai kuitukerääntymät 

ole hajonneet merkittävästi fibrilleiksi.  

Kuva 9. Näytteen M0 valomikroskooppikuvat. Mittajanan pituus on 500 µm. 

Koska M0-näytettä ei ole jauhettu yhtään, siellä on edelleen pääosin pitkiä kuituja ly-

hyiden seassa eikä fibrillejä, minkä takia tulokset eivät ole niin selviä. DES-käsitellyissä 

pahvinäytteissä on pesty ylimääräiset täyteaineet pois, mikä näkyy mikroskooppikuvis-

sa. Lähtötilanteessa valkaistun koivusellun kuidut ovat kaikista lyhyimpiä, kun taas mai-

topurkki sisältää puolestaan kaikista pisimpiä kuituja. 

Kuvassa 10 on esitetty jauhatuksen ensimmäisen välinäytteen kuituja. Yleisesti voidaan 

todeta, että DES_Board- ja DES_MCB- näytteissä on vähemmän isoja kuituja ja enem-

män pikkukuituja, jotka usein haarautuvat ja jakaantuvan pienemmiksi fibrilleiksi. Sen 

lisäksi selvästi näkyvät kuituryppäät ovat pienentyneet, hajonneet täysin tai purkautu-

neet auki osittain, mikä viittaa fibrillaation tehostumiseen. 
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Kuva 10. Näytteen M1 valomikroskooppikuvat. Mittajanan pituus on 500 µm. 

Kuidut ovat myös lyhentyneet ja kuidun pinnat ovat hajonneet enimmäkseen tai osittain. 

Se näkyy erityisesti Board- ja MCB-näytteissä, jossa yhdestä kuidusta lähtee useita 

ohutta säiettä, eli fibrilliä. BCP:ssä kuitujen pituus tai leveys ei ole muuttunut merkittä-

västi, mutta kuitujen pinta ei ole täysin ehyt ja osassa kohtaa rakenne on purkautunut 

auki. Se havaitaan haarautuvina fibrilleinä. M1-näytteiden osalta voidaan myös sanoa, 

että 30 min jauhamisen jälkeen näytteissä on edelleen pitkiä kuituja.  

Kuvan 11 näytteitä on jauhettu 60 minuutin ajan ja niistä huomaa, kuinka DES-

käsittelyn vaikutukset fibrilloitumiseen ovat suurempia kuin aikaisemmilla näytteillä. 

Yleisesti voidaan sanoa, että pitkiä tai isoja kuituja on vähemmän ja pinnalla olevat pie-

net fibrillisäikeet ovat vähentyneet. Tämä tarkoittaa käytännössä, että kuidut ovat ha-

jonneet suurilta osin tai kokonaan fibrilleiksi, joita ei valomikroskoopilla pystytä enää 

näkemään. Näkyvät fibrillikimput ovat myös hajonneet enemmän eivätkä ole ehyitä 

alku- tai loppupäistä. 
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Kuva 11. Näytteen M2 valomikroskooppikuvat 10 kertaisella suurennoksella.  

BCP-näytteessä havaitaan, että DES-käsittelyn jälkeen kuidun palat ovat pinnalta ha-

jonneet ja purkautuneet auki enemmän. Se on siis hajonnut tehokkaammin kuin M0- ja 

M1-näytteissä.  

Yleisesti voidaan todeta, että M2-näytteissä muutokset näkyvät selvemmin kuin M1-

näytteissä suuremman jauhatusajan takia: Näytteistä on poistunut suurin osa pitkistä 

kuiduista ja rakenne on rikkoutunut enemmän. 
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FeSEM 

Alla olevissa kuvissa 12, 13 ja 14 on M2- ja M3-näytteiden FeSEM-kuvia. Kuvan 12 

näytteissä FeSEM-kuvien M2-näytteiden kohdalla DES_Board-näytteen esikäsittely tai 

valmistelu FeSEM-kuvantamista epäonnistui. Tämän takia Board-näytteiden vertailu ei 

ole mahdollista. Kuvissa näkyvät ylimääräiset partikkelit ovat Board-näytteissä kierrä-

tyspahvin jäänteitä kuten väriaineita ja täyteaineita.  

Kuva 12. M2-näytteiden FeSEM-kuvat. Mittajanan pituus on 200 nm. 

Sekä BCP:ssä että MCB:ssä havaitaan, että DES-käsittelyn jälkeen isommat kuidut ovat 

hajonneet pienemmiksi ja fibrilliryppäät ovat sekä vähentyneet että ohentuneet ja niiden 

rakenne on purkautunut enemmän kuin käsittelemättömillä näytteillä. Tästä johtuen 

niistä irtoavia yksittäisiä fibrillejä on enemmän näkyvillä. Kaikissa näytteissä on sekä 

fibrillejä että fibrillikimppuja näkyvissä.  

Kuvan 13 perusteella havaitaan sekä BCP- että MCB- näytteissä DES-käsittelyn vaiku-

tukset. DES-käsittelyn jälkeen näytteen pinnalla näkyy enemmän pieniä ja lyhyitä fibril-

lejä kuin pitkähköjä kuidun palasia ja että selvästi näkyvät fibrillikerääntymät ja  

-ryppäät ovat purkautuneet auki. Tämän takia suurien kasojen puutteen lisäksi näkyvät 

fibrillikimput ovat ohuempia ja lyhyempiä. DES_BCP_M2:ssa suurin osa pinnalla nä-
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kyvistä kuiduista on poissa ja siinä näkyy pienempiä fibrillikimppuja kuin käsittelemät-

tömässä näytteessä.  

Kuva 13. M2-näytteiden FeSEM-kuvat. Mittajanan pituus on 20 µm. 

Samalla tavalla MCB-näytteissä selvästi näkyvät suuret kuitukappaleet ovat hajonneet 

pienemmiksi ja niiden pintarakenne on mennyt rikki DES-käsitellyllä näytteellä.  

Kuvassa 14 on esitetty eniten jauhettujen näytteiden yleiskuvaa ja niistä voidaan havai-

ta, että DES-käsittely on vaikuttanut positiivisesti fibrillointiin. Kaikissa näytteissä on 

paljon fibrilloituneita fibrillejä ja fibrillikimppuja. 
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Kuva 14. M3-näytteiden FeSEM-kuvat. Mittajanan pituus on 2 µm. 

TEM 

Kuvassa 15 on esitetty eniten jauhettujen M3-näytteiden TEM-kuvia. TEM-kuvien koh-

dalla voidaan sanoa yleisesti, että osa DES_BPC_M3-näytteiden esivalmistelussa ilmeni 

ongelmia tai ne epäonnistuivat osittain esimerkiksi polylysiinin lisäämisessä. Polylysii-

nin lisääminen aiheuttaa kuvissa näkyviä valkoisia palloja, mikä vaikeuttaa fibrillien 

näkemistä. Kuvassa 15 esitettyjä TEM-kuvia voidaan käyttää jauhettujen näytteiden 

yleisessä tarkkailussa.  
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Kuva 15. M3-näytteiden TEM-kuvat. Mittajanan pituus on 500 nm.  

Yleisesti voidaan myös sanoa, että DES-käsittelyissä näytteissä näkyvät fibrillit ovat 

ohentuneet ja fibrillikimppujen määrä on laskenut: Se näkyy erityisesti Board- ja MBC- 

näytteissä sekä niiden käsitellyissä versioissa. Kuvista voidaan nähdä, että kaikki näyt-

teet ovat jauhautuneet yksittäisiksi fibrilleiksi ja fibrillikimpuiksi. Kaikki kerääntymät 

eivät ole poistuneet, mutta niiden määrä on vähentynyt ja niiden rakenne on alkanut 

purkautua auki enemmän. 

3.3 Tulosten luotettavuus 

Tulosten luotettavuutta voidaan arvioida viskometrien mittaustuloksien ja tutkimuksessa 

käytettyjen mikroskooppimenetelmillä otettujen näytekuvien perusteella. Kandintyön 

mittauksissa pidettiin muut ulkoiset tekijät eli näytteiden lämpötila, laimennussuhde ja 

mittaustilanteen toimenpiteet samanlaisina ja stabiileina. Ainoa muuttuva tekijä oli nol-

lanäytteen ja välinäytteiden jauhamisaika. Tämä vahvisti tutkimuksen luotettavuutta. 
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Viskositeettien mittauksessa mahdolliset luotettavuutta heikentävät tekijät ovat laitteis-

ton mittausasetuksiin liittyvät epätarkkuudet ja näytteen koostumuksen muuttuminen 

keskellä mittausta. Suuressa osassa näytteissä mittaus onnistui täysin oletusten mukai-

sesti paitsi rotatiometrisen viskositeetin mittauksen osalta M1-näytteissä ja reometrissä 

kaikkien näytteiden osalta. Rotationaalisessa viskometrissä ongelmat johtuivat siitä, että 

M1-näytteet flokkantuivat astian pohjalle. Reometrissä vesi oli paennut näytteistä, mikä 

aiheutti viskositeetin muuttumisen ennustamattomasti: Esimerkiksi M2-näytteen Board- 

ja DES_Board-näytteiden käyristä ei voida tehdä päätelmiä.  

Mikroskopiakuvantamisen osalta suurin osa näytteistä onnistui oletusten mukaisesti, 

vaikka kahdessa käsittelytavassa ilmeni jotain epätarkkuuksia aiheuttavia tekijöitä.  

FeSEM-kuvissa mahdolliset epätarkkuudet johtuivat näytteen valmistelusta ennen mit-

tausta. Tarkan tuloksen saamiseen kaikkien vaiheiden piti onnistua, mutta 

M2_DES_Board-näytteen kohdalla jokin vaiheista epäonnistui eikä mikroskooppikuvia 

saatu. Todennäköisimmät vaiheet, joka ei onnistunut täysin, olivat näytteen suodatus 

polykarbonaattimembraanille tai näytemembraanin asettaminen väärinpäin näytenapille. 

TEM-näytteissä näytteisiin lisättiin väriaineen lisäksi polylysiiniä, joka kiinnitti näyt-

teen gridiin. Kyseinen aine näkyy näytteessä vaaleina palloina ja se vaikeutti jossain 

määrin näytteen analysointia.  

 

3.4 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Viskositeettimittausten ja mikroskooppikuvien perusteella voidaan todeta, että DES-

käsittely on vaikuttanut eri näytetyyppien fibrilloitumiseen lähinnä positiivisesti. Tulok-

set ovat viskositeetin mittauksessa rotatiometrisen viskositeetin ja reometrin suhteen 

ristiriitaisia. Rotatiometrisen viskositeetin tulosten perusteella DES-käsittely ei helpota 

fibrillointia, mutta reometrin tuloksissa löytyy enemmän hajontaa ja epävarmuuksia. 

Reometrin mittauksissa M2-näytteillä DES-käsittely ei auttanut kummankaan raaka-

aineen fibrilloitumista ja M3-näytteillä sakeusprosentista riippuen tuloksissa oli merkit-

täviä eroja: Sakeusprosentilla 1,5 % BCP- ja Board-näytteillä fibrillointi helpottui ja 

MCB-näytteen DES-käsittelyllä oli hyvin pieni vaikutus. Sakeusprosentilla 1,0 % vain 



38 

MCB-näytteen käsittelyllä oli positiivisia vaikutuksia. Mittaustuloksien perusteella voi-

daan siis tehdä johtopäätöksiä vain BCP:n käyttäytymisestä.  

Energiankulutuksen osalta voidaan sanoa, että kaikkien M3-näytteiden jauhamiseen 

tarvittava energia vähenee DES-liuoskäsittelyn jälkeen. Tämä näkyy kuvasta 8, kun 

tarkastellaan MCB- ja PCB – ja Board-näytteitä. DES- käsiteltyjen näytteiden jauhami-

seen kuluu vähemmän energiaa kuin käsittelemättömän ja DES-käsitellyn ja käsittele-

mättömän näytteen energiankulutuksen ero on merkittävä samalla, kun niiden viskosi-

teetti on suunnilleen samalla tasolla. Käytännössä siis DES-käsittely löyhentää kuitura-

kennetta, mikä mahdollistaa energian säästämisen prosessissa. 

FeSEM-, TEM- ja valomikroskooppikuvissa näkyi selluloosakuitujen purkautumista 

jauhatuksen myötä mikä tarkoittaa, että DES-käsitellyt näytteet ovat helpompia työstää 

niiden hajanaisemman kuiturakenteen johdosta. Mitä pitempi jauhatusaika näytteellä on, 

sitä paremmin näytteen kuidut ovat purkautuneet auki ja näyte fibrilloitunut enemmän. 

Yleisenä trendinä myös havaittiin, että MCB- ja Board-näytteiden fibrillit tai kuidut 

hajosivat eri tavalla kuin BCP-näytteiden. 

Valkaistun koivusellun erilaisten tulosten syynä voi olla se, että sitä on käsitelty vähiten 

ennen jauhatusta toisin kuin muita raaka-aineita, BCP:ssä on ainoastaan valkaistu koi-

vusellua eikä siihen ole lisätty mitään ylimääräisiä aineita. Koivun selluloosakuitujen ja 

-fibrillien rakenne voi vaikuttaa asiaan muokkaamattoman raaka-aineen lisäksi. Tämä 

hypoteesi vahvistuu mikroskooppikuvien tuloksissa. Koska mikroskooppikuvien ja rota-

tiometrisen viskositeettimittauksen tulokset ovat suunnilleen samantyyppiset, DES-

käsittelyn voidaan todeta auttavan yleisesti MCB-, BCP- ja Board-näytteiden fibrilloin-

tiin.  

Kaikkien tulosten pohjalta voidaan todeta, että DES-liuoskäsittely tehostaa sekä näyttei-

den fibrilloitumista, joka puolestaan pienentää energiankulutusta.  
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3.5 Yhteenveto 

Tässä työssä tutkittiin DES-liuosten vaikutusta kolmeen raaka-aineeseen ja fibrillaation 

etenemistä, kun jauhatusaika kasvoi. Tämän lisäksi tutkittiin energiankulutusta käsitte-

lemättömillä näytteillä ja DES-käsitellyillä näytteillä. Tavoitteena oli saada selville, 

onko DES-liuoskäsittelystä hyötyä näytteiden fibrilloinnissa eli saadaanko prosessia 

tehostettua ja energiankulutusta vähennettyä.  

Työn teoriaosassa keskityttiin kahteen osa-alueeseen: nanoselluloosaan ja DES-

liuoksiin. Nanoselluloosaa käsittelevässä kokonaisuudessa perehdyttiin ensin selluloo-

san määritelmään, ominaisuuksiin ja lähteisiin ja sitten nanoselluloosan valmistustapoi-

hin ja spesifisiin käyttökohteisiin ja sen sovelluksien ominaisuuksiin. DES-liuoksiin 

keskittyvässä osassa aiheena olivat DES-liuosten luokittelu ja määritelmä, liuosten ra-

kenne ja valmistustavat, käyttökohteet ja mahdolliset hyödyt nanofibrilloinnissa. Koska 

DES-liuoksille etsitään uusia käyttökohteita nykyisten lisäksi, on merkittävää tietää ra-

joittavat tekijät ja mahdollisuudet.  

Laboratoriotestit raaka-aineille tehtiin kahdella viskositeettia mittaavalla laitteella ja 

kolmella mikroskopiakuvantamistavalla. Viskositeettia mittaavat menetelmä olivat rota-

tionaalinen viskositeettimittaus ja reometri ja kummassakin mitattiin viskositeetin muut-

tumista suhteessa kasvavaan kierrosnopeuteen tai leikkausnopeuteen. Mikroskopiassa 

näytteitä kuvattiin valomikroskoopilla, kenttäpyyhkäisyelektronimikroskoopilla (Fe-

SEM) ja läpäisy-elektronimikroskoopilla (TEM) ja kaikissa tarkasteltiin fibrillien ja 

fibrillikimppujen syntyä sekä määrää.  

Kaikista mittaustuloksista voidaan tehdä päätelmä, että DES-käsittely auttaa yleisesti 

kaikilla näytetyypeillä fibrilloinnin lopputulokseen. Rotametrin viskositeettimittausten 

ja mikroskooppikokeiden perusteella DES-käsittely vaikutti näytteiden viskositeettiin ja 

kuiturakenteeseen siten, että ohuiden ja pitkien fibrillien määrä kasvoi näytteessä. Fib-

rillaatio tehostui eniten MCB- ja Board-näytteissä ja BCP-näytteissä vaikutus oli lie-

vähkö. Mitä enemmän näytettä oli jauhettu, sitä selvemmin DES-liuoksen vaikutus nä-

kyi näytteen kuitu- ja fibrillirakenteessa. 
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Kokeelliseen osioon liittyvät ongelmat ilmenivät lähinnä rotatiometrisen viskositeetin 

ensimmäisessä mittauksessa ja reometrin mittauksissa. Reometrin tulokset olivat ylei-

sesti epästabiileja loppupäästä, koska näytteiden kuidut tai fibrillit alkoivat flokata ja se 

vaikutti mittaustuloksiin. Sen lisäksi M2-näytteissä Board- ja DES_Board- näytteiden 

mittaukset epäonnistuivat ja M3-näytteiden mittauksissa ilmeni epätarkkuuksia. Saman 

jauhatusajan näytteillä, joilla oli sakeusprosentit 1,0 % ja 1,5 %, oli ristiriitaisuuksia 

tuloksissa. Syynä tälle on todennäköisesti se, että joko vesi karkasi näytteistä tai että 

reometri oli mittaukseen epäsopiva. Mikroskopiassa FeSEM-kuvien tulkintaa vaikeutti 

esikäsittelyn epäonnistuminen DES_Board_M2-näytteen osalta ja TEM-näytteissä poly-

lysiinin käyttäminen kiinnikeaineena. 

Kandintyön mittaustuloksia voidaan mahdollisesti hyödyntää DES-liuoksiin keskitty-

vissä tutkimuksissa, joissa pyritään löytämään sille uusia mahdollisia käyttökohteita. 

Liuosten ominaisuuksia voidaan myös tarkastella ja verrata, jotta saadaan selville voi-

daanko niitä käyttää ympäristöystävällisempinä korvikkeina. Tämä saavutetaan tutki-

malla, vastaako DES-liuoksien teho ja laatu valmiiksi löytyvien kemikaalien ja liuotti-

mien ominaisuuksia vai ei. Jatkotutkimuksissa tulisi mitata viskositeettia useammalla 

laitteella kuin kahdella luotettavamman tuloksen saamiseksi ja varmistaa mikroskopia-

menetelmien tarkkuus. Lisäksi olisi hyvä ottaa riittävä määrä näytteitä kuvattavaksi, jos 

joku näyte epäonnistuu. 
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5 OPINNÄYTETYÖN LIITE 

Liite 1 Kooste valomikroskooppikuvista 

 



 

LIITE 1 (1) 

Näytteen M0 valomikroskooppikuvat. Mittajanan pituus 1 mm. 

 

 

Näytteen M1 valomikroskooppikuvat. Mittajanan pituus 1000 µm. 



 

 

LIITE 1 (2) 

 

Näytteen M2 valomikroskooppikuvat. 

 


