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Tiivistelmä 

 

Syväeutektiset liuottimet ovat uusi ja ominaisuuksiltaan mielenkiintoinen orgaanisten 

liuottimien ryhmä. Ne ovat ympäristöystävällisempiä kuin perinteiset orgaaniset liuottimet 

ja niiden käyttöä on tutkittu biomassan esikäsittelyssä sekä 5-hydroksimetyylifurfuraalin (5-

HMF) valmistuksessa. 5-HMF on biomassasta valmistettava kemikaali, josta voidaan 

valmistaa korkean lisäarvon johdannaisia. Valmistettuja johdannaisia voidaan hyödyntää 

maaöljypohjaisten kemikaalien tilalla kemianteollisuudessa. Tämän tutkielman 

tarkoituksena on tarkastella, millä syväeutektisilla liuottimilla ja reaktio-olosuhteilla 

voidaan saavuttaa hyvä biomassan esikäsittely ja 5-HMF:n saanto. 

Biomassan esikäsittely on suoritettu erilaisissa syväeutektisissa liuottimissa, missä 

tarkoituksena on ollut liuottaa ligniini ja hemiselluloosa. Esikäsitellylle biomassalle on 

suoritettu entsymaattinen hydrolyysi, jonka tarkoituksena on ollut hydrolysoida biomassaan 

jäljelle jäänyttä glukaania glukoosiksi. Lähes kaikki biomassan esikäsittelyssä käytetyt 

syväeutektiset liuottimet liuottivat hyvin ligniiniä ja hemiselluloosaa biomassasta. Lisäksi 

esikäsitellyn biomassan entsymaattisesta hydrolyysistä on saatu hyvät glukoosin saannot. 

Parhaimmat tulokset on saatu koliinikloridi (ChCl)/maitohapolla sekä etyleeniglykoli- ja 

glyserolipohjaisilla syväeutektisilla liuottimilla. 

5-HMF:n valmistuksessa syväeutektisia liuottimia on käytetty liuottimena ja katalyyttinä tai 

pelkästään liuottimena. Lähtöaineina on käytetty muun muassa fruktoosia, glukoosia ja 

biomassaa. Apukatalyytteinä on käytetty Lewis- ja Brønsted-happokatalyyttejä ja 

apuliottimena vettä. Valmistus on suoritettu yksi- tai kaksifaasisysteemissä käyttämällä 

tavanomaista tai mikroaaltoavusteista lämmitystä. Korkeat 5-HMF:n saannot pelkällä 

syväeutektisella liuottimella on saatu, kun lähtöaineena on käytetty fruktoosia ja 

syväeutektisena liuottimena ChCl/maitohappoa, imidatsoli/bentseenisulfonihappoa ja 

ChCl/p-tolueenisulfonihappoa. Muilla lähtöaineilla hyvä 5-HMF:n saanto on vaatinut 

Lewis- tai Brønsted-happokatalyytin käytön ja parhaimmat tulokset on saatu 

ChCl/karboksyylihappo- ja ChCl/lähtöainepohjaisilla syväeutektisilla liuottimilla, kun 

karboksyylihappona on ollut maitohappo, muurahaishappo ja glykolihappo. Veden 

lisääminen reaktioseokseen, kaksifaasisysteemin käyttö sekä mikroaaltoavusteinen reaktio 

ovat parantaneet 5-HMF:n saantoa. 
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1. JOHDANTO 

 

Fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamat ympäristöhaitat ovat edistäneet tutkimusta 

uusiutuvien lähtöaineiden, kuten biomassan, hyödyntämisestä raaka-aineeksi maaöljyn 

tilalle. Biomassa on runsaasti luonnosta saatavilla oleva raaka-aine, minkä lisäksi biomassaa 

sisältäviä sivuvirtoja muodostuu maataloudessa sekä elintarvike- ja metsäteollisuudessa. 

Näitä sivuvirtoja on aiemmin käytetty pääasiassa energiantuotantoon, mutta niiden 

jalostaminen korkean lisäarvon tuotteiksi on parhaillaan laajan tutkimuksen ja kehityksen 

kohteena. Biomassasta voidaan valmistaa 5-hydroksimetyylifurfuraalia (5-HMF), joka 

toimii hyvänä alustakemikaalina useille eri korkean lisäarvon furaanityyppisille 

molekyyleille ja polymeereille. 5-HMF:sta valmistettavien johdannaisten vuoksi sen 

katsotaan olevan tärkeä kemikaali liittämään biomassa lähtöaineeksi kemianteollisuuteen. 

Biomassa, erityisesti lignoselluloosapitoinen biomassa, on ympäristöystävällisempi raaka-

aine maaöljyyn verrattuna, mutta tällä hetkellä useimmat petrokemialliset tuotteet ovat 

edullisempia valmistaa kuin biopohjaiset vastineet. Biomassan käyttö maaöljyn korvaajaksi 

vaatii siis lisää tutkimusta ja menetelmien kehittämistä. 

Syväeutektiset liuottimet (deep eutectic solvents, DES) ovat uusi ja ominaisuuksiltaan 

mielenkiintoinen orgaanisten liuottimien ryhmä. Myrkyttömyyden ja kierrätettävyyden 

vuoksi DES:t ovat kestäviä ja ympäristöystävällisiä liuottimia, minkä lisäksi ne ovat 

edullisia ja helppoja valmistaa, mikä tekee niistä potentiaalisia liuottimia teolliseen käyttöön. 

DES:ien on arveltu soveltuvan biomassan erilaisiin prosesseihin, kuten biomassan 

fraktiointiin ja biomassapohjaisten kemikaalien synteesiin. 

Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella, millä DES:illa voidaan saavuttaa parhaat 

tulokset biomassan esikäsittelyssä sekä 5-HMF:n valmistuksessa. 5-HMF:n valmistuksessa 

DES:a on käytetty liuottimena ja katalyyttinä tai pelkästään liuottimena ja tutkielmassa 

tarkastellaan DES:n, apukatalyytin, kaksifaasisysteemin, mikroaaltoaktivoinnin sekä veden 

vaikutusta 5-HMF:n saantoon. 
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2. BIOMASSA JA SYVÄEUTEKTISET LIUOTTIMET  

Biomassa on yksi runsaimmin saatavilla olevista uusiutuvista raaka-aineista ja sen käyttöä 

energian-, biopolttoaineiden ja kemikaalien tuotannossa on tutkittu useilla eri menetelmillä.1 

Biomassa voi olla syötävää tai ei-syötävää, joista syötävä biomassa koostuu ruoka-aineista, 

ja ei-syötävä biomassa muun muassa lignoselluloosapitoisesta eli puumaisesta biomassasta.2 

Biomassa koostuu suurimmaksi osaksi hiilihydraateista, minkä lisäksi se voi biomassasta 

riippuen sisältää vettä, alkoholeja, lipidejä, proteiineja, mineraaleja sekä fenoliyhdisteitä.3,4 

Tässä tutkielmassa keskitytään biomassan sisältämiin hiilihydraatteihin. 

DES:t ovat uudenlaisia vihreitä liuottimia, jotka nähdään potentiaalisina liuottimina 

biomassan eri prosesseihin, kuten biomassan esikäsittelyyn ja kemikaalien valmistukseen.1 

DES:ien käyttöä biomassan esikäsittelyssä ja erilaisten biomassapohjaisten kemikaalien 

valmistuksessa on tutkittu erilaisilla DES-systeemeillä ja lähtöaineilla.5 

 

2.3 Biomassan koostumus 

Hiilihydraatit ovat luonnon orgaanisia yhdisteitä ja ne voidaan monosakkaridiyksiköiden 

määrän mukaan jakaa monosakkarideihin, oligosakkarideihin ja polysakkarideihin. 

Monosakkaridit sisältävät yleensä 5 tai 6 hiiliatomia,6 mistä esimerkkinä ksyloosi (1), joka 

on C5-sokeri (pentoosi), sekä glukoosi (2) ja fruktoosi (3), jotka ovat C6-sokereita 

(heksoosi).7 Oligosakkaridit puolestaan koostuvat alle kuudesta monosakkaridiyksiköstä ja 

niistä yleisimpiä ovat disakkaridit, kuten sakkaroosi (4) ja maltoosi (5), sekä trisakkaridit, 

kuten raffinoosi (6). Polysakkaridit voivat koostua yhdenlaisista tai monentyyppisistä 

rakenneyksiköistä, jotka voivat olla liittyneinä toisiinsa lineaarisesti, kuten selluloosa (7), 

amyloosi (8) ja inuliini (9), tai haarautuneesti, kuten amylopektiini (10).6  
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Lineaarisen ja haarautuneen rakenteen lisäksi oligosakkaridit ja polysakkaridit eroavat 

toisistaan glykosidisidosten perusteella. Glykosidisidokset liittävät monosakkaridiyksiköt 

toisiinsa niiden hydroksyyliryhmien kautta.8 Monomeerien α-D-isomeerit voivat olla 

liittyneinä toisiinsa α-1,4-glykosidisidoksin, kuten amyloosin α-D-glukoosiyksiköt. 

Amylopektiinissä α-1,4-glykosidisidoksin liittyneet glukoosipolymeerit ovat liittyneet 

toisiinsa α-1,6-glykosisidoksilla, mistä syntyy amylopektiinin haarautunut rakenne. 

Monomeerien β-D-isomeerit voivat olla liittyneinä toisiinsa β-1,4-glykosidisidoksin, kuten 

selluloosan β-D-glukoosiyksiköt, tai β-1,2-glykosidisidoksin, kuten inuliinin β-D-

fruktoosiyksiköt.8,9 
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Lignoselluloosapitoinen biomassa on runsaimmin saatavilla oleva raaka-aine, joka koostuu 

ligniinistä, hemiselluloosasta (11) ja selluloosasta. Ligniini on aromaattinen ja rakenteeltaan 

monimutkaisin lignoselluloosapitoisessa biomassassa esiintyvä fraktio, jonka osuus 

biomassan painosta on noin 15-30 %. Ligniinin kolme tärkeintä fenolikomponenttia ovat p-

kumaryylialkoholi (12), koniferyylialkoholi (13) ja sinapyylialkoholi (14). Hemiselluloosa 

on haarautunut polymeeri, jonka rakenne vaihtelee biomassan lähteestä riippuen ja sen osuus 

biomassan painosta on noin 15-30 %. Hemiselluloosa voi koostua pentooseista (ksyloosi ja 

arabinoosi (15)), heksooseista (glukoosi, galaktoosi (16), mannoosi (17), ramnoosi (18) ja 

fukoosi (19)) ja uronihapoista, mutta tyypillisesti se on pentoosien, pääasiassa ksyloosin, 

polymeeri.7 Rungon pääsokereista riippuen hemiselluloosa voi olla esimerkiksi ksylaania 

(20), jos pääsokerina on ksyloosi, tai mannaania (21), jos pääsokerina on mannoosi.10 

Selluloosa on veteen niukasti liukeneva lineaarinen polysakkaridi, joka koostuu 

glukoosiyksiköistä. Selluloosan osuus lignoselluloosapitoisen biomassan painosta on noin 

40-50 %.7 
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Glukaanit ovat suuren molekyylipainon omaavia erilaisia glukoosipolymeerejä, jotka 

koostuvat glukoosiyksiköistä ja eroavat toisistaan glykosidisidosten sijainnin suhteen. 

Glukaanit voivat olla lyhyitä tai pitkiä, haarautuneita tai lineaarisia, α- tai β-isomeerejä ja 

vesiliukoisia tai hiukkasmaisia. Glukaaneihin kuuluu yleensä monia yleisesti luonnossa 

esiintyviä aineita, kuten selluloosa sekä amyloosista ja amylopektiinistä koostuva 

tärkkelys.11 Tässä tutkielmassa glukaanin voidaan ajatella olevan pääasiassa selluloosaa. 

 

2.2 Syväeutektiset liuottimet 

DES:t koostuvat kahdesta komponentista: vetysidoksen vastaanottajasta ja vetysidoksen 

luovuttajasta. Oikeina mooliosuuksina nämä kaksi komponenttia (vetysidoksen luovuttaja ja 

vastaanottaja) muodostavat eutektisen seoksen, jonka sulamispiste on alhaisempi kuin 

kummankaan yksittäisen komponentin sulamispiste. Tätä syntynyttä liuosta kutsutaan 

DES:ksi ja sen eutektinen koostumus määräytyy sen komponenttien mooli/massasuhteen 

mukaan, joka antaa alhaisimman sulamispisteen (eutektinen piste). Ensimmäinen raportoitu 

tutkimus DES:ista on julkaistu vuonna 2001, kun Abbot A. työryhmineen tutki valikoituja 

kvaternäärisiä ammoniumsuoloja, joita lämmitettiin yhdessä ZnCl2:n kanssa. Tuloksena 

havaittiin merkittävä sulamispisteen alenema, kun ammoniumsuolana käytettiin 

koliinikloridia.12   

   DES:t on usein virheellisesti luokiteltu ionisiin nesteisiin niiden samankaltaisten 

ominaisuuksien vuoksi. DES:t omaavat ionisten nesteiden tapaan yleensä korkean 

lämpöstabiilisuuden, alhaisen haihtuvuuden ja höyrynpaineen sekä säädettävän 

polaarisuuden. DES:t ovat tyypillisesti edullisia, biohajoavia, myrkyttömiä sekä helpompia 
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valmistaa kuin ioniset nesteet, mikä tekee niistä ympäristöystävällisemmän ja 

taloudellisemman vaihtoehdon ionisiin nesteisiin verrattuna.13  

   DES:t voidaan esittää yleisesti kaavalla: 

 𝐶𝑎𝑡+𝑋−𝑧𝑌     (1) 

missä Cat+ on mikä tahansa ammonium-, fosfonium- tai sulfoniumkationi, X- Lewis-emäs 

(yleensä anioni), Y Lewis- tai Brønsted-happo ja z kertoo sen Y molekyylien määrä, joka on 

vuorovaikutuksessa anionin (X-) kanssa.12,13   

Tässä tutkielmassa esiintyvät DES:t voidaan jakaa happamiin, lähes neutraaleihin ja 

emäksisiin. Happamina DES:ina on käytetty koliinikloridi (ChCl)/maitohappoa (22), 

D(+)glukoosi/maitohappoa (23), ChCl/glykolihappoa (24), ChCl/levuliinihappoa (25), 

ChCl/malonihappoa (26), ChCl/glutaarihappoa (27), ChCl/oksaalihappoa (28), 

ChCl/omenahappoa (29), ChCl/sitruunahappoa (30), ChCl/muurahaishappoa (31), 

ChCl/etikkahappoa (32), ChCl/propaanihappoa (33), ChCl/butaanihappoa (34), 

ChCl/viinihappoa (35), imidatsoli/bentseenisulfonihappoa (BSA) (36), ChCl/p-

tolueenisulfonihappoa (p-TSA) (37), ChCl/meripihkahappoa (38), ChCl/mantelihappoa (39) 

ChCl/salisyylihappoa (40), koliinidivetysitraatti (ChDHC)/glykolihappoa (41), 

ChDHC/meripihkahappoa (42), ChDHC/omenahappoa (43), ChDHC/mantelihappoa (44), 

ChDHC/oksaalihappoa (45) ja ChDHC/salisyylihappoa (46).1,16,18,21,33,36,40 

 



9 

 

 

 

 

Emäksisinä DES:ina on käytetty kaliumkarbonaatti ([K2CO3])/glyserolia (47), ChCl/ureaa 

(48) ja ChDHC/ureaa (49).1,19,24,39 
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Lähes neutraaleina DES:ina on käytetty ChCl/glyserolia (50), ChCl/D(+)-glukoosia (51), 

ChCl/imidatsolia (52), etyyliammoniumkloridi (EAC)/etyleeniglykolia (53), 

EAC/glyserolia (54), tetrabutyyliammoniumkloridi (Bu4NCl)/etyleeniglykolia (55), 

tetrabutyylifosfoniumlkoridi (Bu4PCl)/etyleeniglykolia (56), ChCl/fenolia (57), 

Bu4NCl/etanolia (58), Bu4NCl/n-propanolia (59), ChCl/fruktoosia (60), ChCl/sakkaroosia 

(61), 1-etyyli-3-metyyli-imidatsoliumkloridi ([EMIM]Cl)/metanolia (62), 

[EMIM]Cl/etanolia (63), [EMIM]Cl/n-propanolia (64), [EMIM]Cl/n-butanolia (65), 

[EMIM]Cl/isopropanolia (66), [EMIM]Cl/isobutanolia (67) ja [EMIM]Cl/2-butanolia 

(68).1,17-20,24,35,38,39 
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3. BIOMASSAN ESIKÄSITTELY SYVÄEUTEKTISISSA LIUOTTIMISSA 

 

Biomassa sisältää erilaisia biopolymeerejä, kuten selluloosaa, hemiselluloosaa ja ligniiniä. 

DES:ien käyttöä biomassan fraktioinnissa ja ligniinin uuttamisessa (delignifiointi) on 

tutkittu erilaisilla biomassoilla ja DES:illa.1,16-20 Fraktiointi on erotusprosessi, jossa aineen 

sisältämät eri komponentit erotetaan toisistaan fysikaalisten tai kemiallisten ominaisuuksien 

mukaan. Biomassan fraktioinnissa sen pääkomponentit eli selluloosa, hemiselluloosa ja 

ligniini erotetaan toisistaan. Ligniini- ja hemiselluloosafraktioiden erotusta selluloosasta on 

tutkittu eri tekniikoiden avulla, kuten fysikaalisilla, kemiallisilla, fysikaaliskemiallisilla sekä 

biologisilla esikäsittelymenetelmillä. Näitä ovat esimerkiksi mekaaninen esikäsittely, 

esikäsittely mikroaalto- tai ultraääniaktivointia tai kemiallisia aineita (laimennetut hapot, 

emäkset, orgaaniset liuottimet, metallisuolat, sulfiitti, ioniset nesteet) käyttämällä sekä 

biologinen esikäsittely mikrobien tai entsyymien avulla. Biomassan delignifioinnilla 

puolestaan pyritään uuttamaan tai liuottamaan ligniini biomassasta.13 Yleensä DES-

esikäsittelyllä biomassasta pyritään liuottamaan mahdollisimman suuri määrä ligniiniä 

DES:iin, jotta liukenematon biomassa sisältäisi pääosin selluloosaa ja hemiselluloosaa, jotka 

voidaan myöhemmin entsymaattisen hydrolyysin avulla muuntaa fermentoitaviksi 

sokereiksi, kuten glukoosiksi ja ksyloosiksi.1,4 5-HMF:n valmistuksen näkökulmasta DES-

esikäsitellyllä pyritään ligniinin lisäksi liuottamaan DES:iin mahdollisimman suuri määrä 

hemiselluloosaa, koska hemiselluloosan sisältämät C5-sokerit eivät sovellu 5-HMF:n 

valmistukseen.2 Lisäksi hemiselluloosan poisto kasvattaa 5-HMF:n valmistukseen 

soveltuvan selluloosan pitoisuutta biomassassa.1,5,16-22,24  

Ennen DES-esikäsittelyä biomassalle suoritetaan usein fysikaalinen esikäsittely, jossa 

biomassa jauhetaan ja kuivataan. Joissain tapauksissa biomassalle suoritetaan uuteaineiden 

poisto. Käsittelemättömän ja DES-esikäsitellyn biomassan glukaani-, hemiselluloosa- ja 

ligniinipitoisuus määritetään esimerkiksi Natural Renewable Energy Laboratory (NREL)-

protokollan15 mukaisesti. Kuvassa 1 on esitetty biomassan esikäsittelyprosessi, joka sisältää 

DES-esikäsittelyn, fysikaalisen esikäsittelyn sekä ligniinin saostamisen nestefraktiosta ja 

entsymaattisen hydrolyysin kiinteille fraktioille.1,16-21 
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Kuva 1. Prosessikaavio biomassan esikäsittelylle, esikäsittelylle syväeutektisissa 

liuottimissa sekä ligniinin saostamiselle ja entsymaattiselle hydrolyysille 

 

3.1. Biomassan fraktiointi 

Kuuden eri DES:n tehokkuutta biomassan fraktioinnissa ja delignifioinnissa on tutkittu 

vaihtelevassa pH:ssa ja eri funktionaalisilla ryhmillä, kun lähtöaineena on käytetty tyhjiä 

öljypalmun hedelmäterttuja. Esikäsittely suoritettiin 120 ⁰C lämpötilassa 8 tunnin ajan 

lähtöaine/DES -massasuhteella 1:10. Esikäsittelyn jälkeen liukenematta jäänyt biomassa eli 

kiinteät fraktiot ja nestefraktiot erotettiin suodattamalla. Kiinteät fraktiot pestiin etanolilla ja 

saatu etanolipesuneste yhdistettiin nestefraktioiden kanssa. Tutkimuksessa havaittiin, että 

rankoissa pH-olosuhteissa (pH 1-2, 9,45 ja 12,83) olevat DES:t osoittivat parempaa 

liuotuskykyä kuin lähes neutraaleissa olosuhteissa (pH 5,37 ja 6,69) olevat DES:t. Syynä 

tälle katsottiin olevan happamien ja emäksisten DES:ien korkeampi ionivahvuus, jolloin ne 

kykenivät tehokkaammin liuottamaan hankalan biomassamatriisin. Happamina DES:ina 

käytettiin ChCl/maitohappoa ja D(+)-glukoosi/maitohappoa, emäksisinä DES:ina 

[K2CO3]/glyserolia ja ChCl/ureaa sekä lähes neutraaleina DES:ina ChCl/glyserolia ja 

ChCl/D(+)-glukoosia. Näillä DES:illa biomassasta poistetun ligniinin määräksi saatiin 

vastaavasti 88, 55, 51, 34, 22 ja 17 %. Esikäsittelyn jälkeen saatuihin nestefraktioihin lisättiin 

vettä, minkä seurauksena huomattiin, että happamista DES:ista pystyttiin ligniinin 

liuottamisen lisäksi saostamaan liuennut ligniini ligniinipelleteiksi toisin kuin muista 

käytetyistä DES:ista. ChCl/maitohappoa käytettäessä saatiin tuotettua ligniinipellettejä 50 

% biomassan kokonaisligniinipitoisuudesta. Lisäksi ChCl/maitohappo liuotti 

hemiselluloosan 100 % biomassasta ja näin ollen antoi suhteellisen puhtaita 

glukaanifraktioita, joiden glukaanipitoisuus oli 89 %. Myös D(+)-glukoosi/maitohappo -

esikäsittely mahdollisti ligniinipellettien tuottamisen, jolloin D(+)-glukoosi/maitohaposta 

saostetun ligniinin määräksi saatiin 35 % biomassan kokonaisligniinipitoisuudesta. 
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Glukaanin havaittiin olevan niukkaliukoinen kaikkien käytettyjen DES:ien suhteen, kun taas 

ligniinin ja hemiselluloosan liukoisuus riippui DES:n tyypistä. Parhaiten ligniiniä ja 

hemiselluloosaa liuottivat happamat DES:t, kun taas emäksiset DES:t liuottivat hyvin 

ligniiniä, mutta eivät juurikaan hemiselluloosaa. Lähes neutraaleilla DES:illa ligniinin ja 

hemiselluloosan liuotus oli vähäistä, jolloin esikäsitellyn biomassan koostumus oli lähes 

samanlainen kuin käsittelemättömällä biomassalla.1 Taulukossa 1 on esitetty 

ChCl/maitohappo -esikäsittelyllä saatu poistetun ligniinin ja hemiselluloosan määrä sekä 

glukaanipitoisuus esikäsittelyn jälkeen erotetuissa (talteenotetuissa) kiinteissä fraktioissa. 

Punaeukalyptuksen (Eucalyptus camaldulensis) sahanpurun fraktiointia on tutkittu 

käyttämällä DES:na ChCl/maitohappoa (1:10). Esikäsittely suoritettiin eri lämpötiloissa (90, 

100, 110, 120 ja 130 ⁰C) 6 tunnin ajan, kun lähtöaine/DES -massasuhde oli 1:10. Glukaanin 

määrä biomassassa ei juurikaan muuttunut esikäsittelyn aikana, jolloin jäljelle jääneen 

lähtöaineen glukaanipitoisuus oli noin 82-85 % suhteessa alkuperäisen biomassan 

glukaanipitoisuuteen. Sen sijaan ligniinin ja hemiselluloosan pitoisuus kiinteissä fraktioissa 

väheni lämpötilan nousun myötä. Myös kiinteiden fraktioiden määrä laski lämpötilan 

kasvaessa, minkä katsottiin olevan seurausta pääasiassa ligniinin ja hemiselluloosan 

liukenemisesta DES:iin. Kun esikäsittely suoritettiin 110 ⁰C lämpötilassa, saavutettiin yli 80 

% ligniinin ja hemiselluloosan poisto (taulukko 1) ja DES:sta saostetun ligniinin määräksi 

saatiin 44 %.16  

Elintarviketeollisuuden sivuvirtoina olevien kahvin hopeaketon, panimon mäskijätteen, 

perunan kuorien ja omenan jäämien DES-esikäsittelyssä on käytetty ChCl/glyserolia ja 

ChCl/etyleeniglykolia eri lämpötiloissa (60, 115 ja 150 ⁰C) ja biomassa/DES -massasuhteilla 

(1:8, 1:16, 1:32), missä esikäsittelyaika oli 3 tuntia. Tutkimuksessa arvioitiin talteenotetun 

kiinteän fraktion ligniini-, hemiselluloosa- ja glukaanipitoisuutta. Tärkkelystä ei laskettu 

osaksi glukaanipitoisuutta, vaan sen pitoisuus biomassassa määritettiin erikseen, jolloin 

perunan kuoren, kahvin hopeaketon ja panimon mäskijätteen tärkkelyspitoisuus oli 

vastaavasti 23, 7 ja 5 %. Omenan jäämien tärkkelyspitoisuus puolestaan oli häviävän pieni. 

Glukaanipitoisuus esikäsitellyssä biomassassa kasvoi lämpötilan ja liuottimen määrän 

kasvaessa, kun taas ligniini- ja hemiselluloosapitoisuus esikäsitellyssä biomassassa väheni. 

Kaikilla muilla lähtöaineilla, lukuun ottamatta omenan jäämiä, saavutettiin korkein 

glukaanipitoisuus käyttämällä DES:na ChCl/glyserolia (1:2) 150 ⁰C lämpötilassa (3 h), kun 

biomassa/DES -suhde oli 1:32 (taulukko 1). Omenan jäämien kohdalla paras 
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glukaanipitoisuus saavutettiin samoissa olosuhteissa, kun DES:na käytettiin 

ChCl/etyleeniglykolia (1:2) (taulukko 1).17 

Maissintähkän delignifiointia on tutkittu käyttämällä DES:ina ChCl/maitohappoa (1:2-1:15), 

ChCl/glykolihappoa (1:2), ChCl/levuliinihappoa (1:2), ChCl/malonihappoa (1:1), 

ChCl/glutaarihappoa (1:1), ChCl/oksaalihappoa (1:1), ChCl/omenahappoa (1:1), 

ChCl/etyleeniglykolia (1:2) ja ChCl/glyserolia (1:2). Esikäsittely suoritettiin 90 ⁰C 

lämpötilassa 24 tunnin ajan maissintähkä/DES -massasuhteella 1:20. ChCl/maitohappo-, 

ChCl/oksaalihappo-, ChCl/glyseroli- sekä ChCl/etyleeniglykoli -esikäsittelyllä 

maissinkuoresta saatiin liuotettua ligniiniä yli 60 % (64,7-98,5 %), kun taas ChCl/glykoli-, 

levuliini-, maloni-, glutaari- ja omenahapon käytöllä liuotetun ligniinin määrä oli alle 60 % 

(22,4-56,5 %). Lisäksi karboksyylihappopohjaisia DES:ia käytettäessä biomassan kiinteiden 

fraktioiden määrän talteenotto laski esikäsittelyn jälkeen samalla, kun liuotetun ligniinin 

määrä kasvoi. ChCl/maitohapon kohtalainen ionivahvuus (pKa = 3,86) ja 

ChCl/oksaalihapon korkea ionivahvuus (pKa1 = 1,25, pKa2 = 4,14) saattoivat vaikuttaa 

suureen liuotetun ligniinin määrään (93,1 ja 98,5 %). ChCl/etyleeniglykoli ja ChCl/glyseroli 

antoivat hyvät esikäsittelytulokset, koska niiden käytöllä saavutettiin hyvä liuotetun ligniinin 

määrä (87,6 ja 71,3 %) ja biomassan kiinteiden fraktioiden talteenotto (73,4 ja 71,2 %). 

ChCl/glyserolilla ja ChCl/etyleeniglykolilla on alhaisempi viskositeetti kuin 

karboksyylihappopohjaisilla DES:illa, jolloin ChCl/etyleeniglykolin ja ChCl/glyserolin 

katsottiin helpottavan vuorovaikutusta biomassan ja DES:n välillä.18 ChCl/etyleeniglykolilla 

ja ChCl/glyserolilla saadut tulokset on esitetty taulukossa 1. 

Maissintähkän esikäsittelyä on tutkittu käyttämällä ChCl/glyserolia, ChCl/ureaa ja 

ChCl/imidatsolia. Esikäsittely suoritettiin kolmessa eri lämpötilassa (80, 115 ja 150 ⁰C) 15 

tunnin ajan lähtöaine/DES -massasuhteella 1:16. ChCl/imidatsoli-esikäsittelyllä saavutettiin 

paras poistetun ligniinin määrä (37-74 %). ChCl/glyserolilla korkeimmat ligniinin poistot 

olivat 10 ja 25 %, kun lämpötila oli vastaavasti 115 ja 150 ⁰C. ChCl/urealla ligniinin poistot 

olivat 10 ja 22 %, kun lämpötila oli vastaavasti 80 ja 115 ⁰C. 150 ⁰C lämpötilassa ChCl/urea 

muodosti korkean viskositeetin omaavan tahnan, minkä katsottiin johtuvan esikäsitellyn 

maissintähkän reagoimisesta ChCl/urean kanssa. ChCl/glyserolilla ja ChCl/imidatsolilla 

suoritettu esikäsittely 150 ⁰C lämpötilassa laski hemiselluloosapitoisuutta kiinteissä 

fraktioissa, mutta muissa esikäsittelyolosuhteissa hemiselluloosapitoisuus kiinteissä 

fraktioissa kasvoi. Suurin poistetun hemiselluloosan määrä (75 %) saavutettiin 

ChCl/imidatsolilla lämpötilan ollessa 150 ⁰C. Glukaanipitoisuus kiinteissä fraktioissa kasvoi 
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kaikilla esikäsittelyolosuhteilla ja korkeimmat glukaanipitoisuudet saavutettiin 

ChCl/glyserolilla 150 ⁰C lämpötilassa ja ChCl/imidatsolilla 115 ⁰C lämpötilassa, jolloin 

glukaanipitoisuudet olivat vastaavasti 52,7 ja 46,2 %.19 Poistetun hemiselluloosan ja 

ligniinin määrä sekä esikäsitellyn biomassan glukaanipitoisuus ChCl/imidatsolilla 115 ⁰C 

lämpötilassa ja ChCl/glyserolilla 150 ⁰C lämpötilassa on esitetty taulukossa 1. 

Öljypalmun rungon esikäsittelyä on tutkittu viidellä eri DES:lla, jotka olivat ChCl/glyseroli, 

ChCl/urea, ChCl/etyleeniglykoli, EAC/glyseroli ja EAC/etyleeniglykoli. Esikäsittely 

suoritettiin 100 ⁰C lämpötilassa 48 tunnin ajan lähtöaine/DES -massasuhteella 1:19. Kaikki 

käytetyt DES:t osoittivat hyvää ligniinin poistoa (36-49 %), joista parhaan tuloksen antoi 

ChCl/glyseroli (49 %) ja alhaisimman EAC/etyleeniglykoli (36 %). Korkeimmat 

hemiselluloosan poistot saavutettiin EAC/etyleeniglykolilla (87 %) ja ChCl/urealla (23 %), 

kun taas ChCl/glyserolin, ChCl/etyleeniglykolin ja EAC/glyserolin käytöllä 

hemiselluloosan pitoisuus biomassassa kasvoi vastaavasti 20, 14 ja 11 %. Syynä 

hemiselluloosan pitoisuuden kasvuun oli suuri liuotetun ligniinin määrä (47-49 %), minkä 

lisäksi ChCl/glyseroli ja EAC/glyseroli laskivat biomassan glukaanipitoisuutta vastaavasti 7 

ja 5 % ja ChCl/etyleeniglykolilla glukaanipitoisuus kiinteissä fraktioissa (57 %) oli lähes 

sama kuin käsittelemättömän biomassan glukaanipitoisuus (56, 1 %). EAC/etyleeniglykoli -

esikäsittelyllä saavutettiin suurin glukaanipitoisuus, joka oli 82,5 % (taulukko 1).20 

Mikroaaltoavusteista biomassan fraktiointia on tutkittu käyttämällä lähtöaineena kolmea eri 

biomassaa ja DES:na ChCl/maitohappoa (1:2). Biomassoina käytettiin maissin korjuujätettä, 

lännenhirttä ja norsunheinää (Miscanthus). Esikäsittely suoritettiin mikroaaltouunissa (800 

W, 42 s, 152 ⁰C) lähtöaine/DES -massasuhteella 1:10. Lännenhirssistä, maissin 

korjuujätteestä ja norsunheinästä saatu ligniinin poisto oli 72,2, 79,6 ja 65,2 %, ksylaanin 

poisto 83,7, 90,1 ja 77,5 % sekä glukaanin poisto 8,1, 24,9 ja 4 % vastaavasti. Liuotettu 

ligniini saostettiin DES:sta vedellä, jolloin saostetun ligniinin saanto lännenhirssistä, maissin 

korjuujätteestä ja norsunheinästä oli vastaavasti 48,4, 70,8 ja 42,7 % suhteessa DES:iin 

liuenneen ligniinin määrään. Esikäsitellyn jälkeen lännenhirssin, maissin korjuujätteen ja 

norsunheinän glukaanipitoisuus biomassassa oli 64,5, 65,8 ja 67,7 %.21 Taulukkoon 1 on 

koottu poistetun ligniinin ja ksylaanin määrä sekä kiinteiden fraktioiden glukaanipitoisuus 

lännenhirssille, maissin korjuujätteelle ja norsunheinälle. 

Sokeriruokon bagassin (sugarcane bagasse, SGB) DES-esikäsittelyä on tutkittu käyttämällä 

seitsemää eri ChCl-pohjaista DES:a, jotka olivat ChCl/sitruunahappo (1:2), 
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ChCl/oksaalihappo (1:2), ChCl/omenahappo (1:2), ChCl/glyseroli (1:2), 

ChCl/etyleeniglykoli (1:2), ChCl/maitohappo (1:2) ja ChCl/urea (1:2). Esikäsittely tapahtui 

100 ⁰C lämpötilassa 4 tunnin ajan, kun SGB/DES-massasuhde oli 1:12. Esikäsittelyn jälkeen 

kiinteät fraktiot erotettiin suodattamalla. ChCl/omenahappo, ChCl/oksaalihappo, 

ChCl/sitruunahappo, ja ChCl/maitohappo osoittivat hyvää ligniinin ja hemiselluloosan 

poistoa biomassasta, minkä lisäksi ne kasvattivat biomassan glukaanipitoisuutta vastaavasti 

25, 31, 31 ja 34 % verrattuna käsittelemättömään biomassaan. ChCl/omenahapolla, 

ChCl/oksaalihapolla, ChCl/sitruunahapolla ja ChCl/maitohapolla ligniinipitoisuus laski 

vastaavasti 23, 49, 52, ja 58 % ja hemiselluloosapitoisuus 11, 30, 35 ja 37 % verrattuna 

käsittelemättömään biomassaan. Parhaat esikäsittelytulokset saavutettiin ChCl/maitohapolla 

ja ne on esitetty taulukossa 1.22 
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Taulukko 1. Biomassojen esikäsittelyolosuhteet (lämpötila ja aika) erilaisilla 

syväeutektisilla liuottimilla. Esikäsittelyllä poistetun ligniinin ja hemiselluloosan määrä ja 

biomassaan jäänyt glukaanipitoisuusa 

Lähtöaine 

(biomassa) 

DES (mol/mol) Poistettu 

hemiselluloosa 

(%) 

Poistettu 

ligniini 

(%) 

Glukaani- 

pitoisuus 

(%) 

T 

(⁰C) 

t (h) 

Tyhjät öljypalmun 

hedelmätertut1 

ChCl/maitohappo 

(1:5) 

100 88 71 120 8 

Punaeukalyptus16 ChCl/maitohappo 

(1:10) 

81 80 83 110 6 

Kahvin hopeaketto17 ChCl/glyseroli (1:2) 90 37 33 150 3 

Panimon 

mäskijäte17 

ChCl/glyseroli (1:2) 52 51 27 150 3 

Omenan jäämät17 ChCl/etyleeniglykoli 

(1:2) 

52 57 34 150 3 

Perunan kuori17 ChCl/glyseroli (1:2) 100 35 50 150 3 

Maissintähkä18 ChCl/etyleeniglykoli 

(1:2) 

- 88 - 90 24 

Maissintähkä18 ChCl/glyseroli (1:2) - 71 - 90 24 

Maissintähkä19 ChCl/imidatsoli (3:7) +1b 60 46 115 15 

Maissintähkä19 ChCl/glyseroli (1:2) 5 25 53 150 15 

Öljypalmun runko20 EAC/etyleeniglykoli 

(1:2) 

85 36 83 100 48 

Maissin korjuujäte21 ChCl/maitohappo 

(1:2) 

90 80 66 152c 42 s 

Lännenhirssi21 ChCl/maitohappo 

(1:2) 

84 72 65 152c 42 s 

Norsunheinä21 ChCl/maitohappo 

(1:2) 

78 65 68 152c 42 s 

Sokeriruokon 

bagassi22 

ChCl/maitohappo 

(1:2) 

37 58 48 100 4 

a Poistettu hemiselluloosa ja ligniini (%) tarkoittaa biomassasta DES:iin liuenneen hemiselluloosan ja 

ligniinin määrää. 
b 

Hemiselluloosapitoisuus nousi 1 % verrattuna alkuperäiseen biomassan hemiselluloosapitoisuuteen. 
c Mikroaaltoavusteinen esikäsittely (800 W). 

 

Taulukkoon 1 on koottu eri tutkimuksista ne DES:t ja esikäsittelyolosuhteet, joilla on 

saavutettu korkein glukaanipitoisuus kiinteissä fraktioissa esikäsittelyn jälkeen.1,16-21 

Useassa tutkimuksessa havaittiin, että ligniinin ja hemiselluloosan poisto kasvoi lämpötilan 
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kasvaessa, mutta johti yleensä myös alhaisempaan kiinteiden fraktioiden talteenottoon.16,17,19 

Biomassan esikäsittelyssä on käytetty pääasiassa ChCl-pohjaisia DES:ia, joiden toisena 

komponenttina on ollut vaihtelevasti erilaisia karboksyylihappoja, polyalkoholeja sekä 

ureaa. ChCl/maitohapon, ChCl/glyserolin sekä ChCl/etyleeniglykolin on katsottu olevan 

tehokkaita biomassan esikäsittelyssä1,16-21 ja ne ovat useimmiten tuottaneet parhaimmat 

tulokset muihin tutkimuksissa käytettyihin DES:iin verrattuina.1,16,18,20,24 Eräässä 

tutkimuksessa vertailtiin vetysidoksen luovuttajien lisäksi kahta eri vetysidoksen 

vastaanottajaa, ChCl:a ja EAC:a. Näistä EAC antoi paremmat esikäsittelytulokset ja syynä 

tälle katsottiin olevan EAC:n primaarinen ja pienikokoinen rakenne, jonka vuoksi se 

kykenee parempaan vuorovaikutukseen biomassan komponenttien kanssa ja siten 

liuottamaan monimutkaisia komponentteja paremmin kuin ChCl.20 Kahdessa tutkimuksessa 

on tutkittu eri biomassojen esikäsittelyä samoissa olosuhteissa ja DES:issa ja tutkimuksissa 

saatujen tulosten perusteella voidaan havaita, että myös käytetty biomassa vaikuttaa DES:iin 

liuenneen ligniinin ja hemiselluloosan määrään (taulukko 1).17,20 ChCl/maitohapon, 

ChCl/etyleeniglykolin ja ChCl/glyserolin käyttöä biomassan esikäsittelyssä on tutkittu 

useissa eri lämpötiloissa (90-130, 90-150 ja 60-150 ⁰C) ja eri reaktioajoilla (3-24, 3-48 ja 3-

48 h). ChCl/maitohapolla on saavutettu korkea poistetun ligniinin määrä (65-93 %), hyvä 

hemiselluloosa poisto (77,5-100 %) ja korkea glukaanipitoisuus talteenotetuissa kiinteissä 

fraktioissa (65-89 %).1,11,16,18,21 ChCl/etyleeniglykolin käytöllä on saavutettu hyvä ligniinin 

ja hemiselluloosa poistaminen biomassasta (57-87,6 % ja 52 %) sekä hyvä glukaanipitoisuus 

kiinteissä fraktioissa (34 %).17,18,20 Myös ChCl/glyseroli -esikäsittelyllä on useimmiten 

saavutettu korkea biomassasta poistetun hemiselluloosan määrä (5-100 %) sekä hyvä 

poistetun ligniinin määrä (25-51 %) ja glukaanipitoisuus kiinteissä fraktioissa (27-52,7 

%).1,17-20 

Biomassan DES-esikäsittelyssä on havaittu muodostuvan sivutuotteina pieniä määriä 5-

HMF:a, furfuraalia, levuliinihappoa ja etikkahappoa. Elintarviketeollisuuden sivuvirtojen 

esikäsittelyn aikana muodostui 5-HMF:a ja furfuraalia, joiden pitoisuudet olivat alle 0,015 

g/l.17 Maissintähkän ChCl/imidatsoli -esikäsittelyn jälkeen havaittiin pieniä määriä 5-HMF:a 

(0,02-0,09 g/l), furfuraalia (0,01-0,04 g/l) ja etikkahappoa (0,01-0,08 g/l). Samassa 

tutkimuksessa ChCl/glyserolilla ja ChCl/urealla esikäsitellyn biomassan furfuraali- ja 

etikkahappopitoisuudet (0,11-0,14 g/l ja 0,09-0,18 g/l) olivat suuremmat kuin 

ChCl/imidatsolilla, mutta niillä ei havaittu 5-HMF:n muodostumista.19 
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3.2 Esikäsittelyn vaikutus sakkarifikaatioon 

Esikäsittelyn vaikutusta biomassan sakkarifikaatioon on tutkittu suorittamalla 

entsymaattinen hydrolyysi sekä esikäsitellylle biomassalle että käsittelemättömälle 

biomassalle. Sakkarifikaatiossa biomassan monimutkaiset hiilihydraatit, kuten selluloosa ja 

ksylaani, muutetaan yksinkertaisiksi sokereiksi, kuten glukoosiksi ja ksyloosiksi. 

Sakkarifikaatio suoritetaan usein entsymaattisella hydrolyysillä, jossa käytetään muun 

muassa selluloosan ja hemiselluloosan hydrolyysia katalysoivia entsyymejä eli sellulaasia ja 

ksylanaasia.23 Biomassan sisältämä ligniini haittaa entsyymien toimintaa entsymaattisessa 

hydrolyysissä, koska se muodostaa entsyymi-ligniinikompleksin. Tämän vuoksi ligniinin 

poistaminen biomassasta esikäsittelyn avulla parantaa entsyymin katalysoimaa selluloosan 

hydrolyysiä.16 

Punaeukalyptuksen (Eucalyptus camaldulensis) sakkarifikaation parantamista on tutkittu 

suorittamalla entsymaattinen hydrolyysi ChCl/maitohappo -esikäsitellylle sekä 

käsittelemättömälle punaeukalyptuksen sahanpurulle, jonka glukaanipitoisuus oli 38,7 %. 

Kun esikäsittely suoritettiin 110 ⁰C lämpötilassa 6 tunnin ajan, glukaanipitoisuus kiinteissä 

fraktioissa oli 66,8 % (taulukko 2). Entsymaattinen hydrolyysi suoritettiin 72 tunnin ajan 

reaktioliuoksessa, joka sisälsi natriumsitraattipuskuria (50 mM, pH 4,8) ja 

sellulaasientsyymiä. Tutkimuksessa havaittiin, että esikäsitellyllä lähtöaineella saavutettiin 

parempi glukoosin saanto (94,3 %) (taulukko 2) kuin käsittelemättömällä lähtöaineella (9,6 

%).12 

Sakkarifikaation parantamista on tutkittu suorittamalla DES-esikäsittely neljälle erilaiselle 

elintarviketeollisuuden sivuvirralle (kahvin hopeaketto, perunan kuoret, panimon mäskijäte 

ja omenan jäämät). Entsymaattinen hydrolyysi suoritettiin 50 ⁰C lämpötilassa 60 tunnin ajan. 

Reaktioliuos sisälsi Cellic CTec 2 -entsyymiä (sellulaasientsyymi) ja amylaasientsyymiä 

sekä natriumsitraattipuskuria (0,1 M, pH 4,8), joka oli täydennetty antibiooteilla 

mikrobikontaminaation estämiseksi. Tutkimuksen perusteella elintarviketeollisuuden 

sivuvirroista saadun glukoosin saanto parani esikäsittelyn seurauksena. Korkeimmat 

glukoosin saannot kahvin hopeaketolle (88 %), panimon mäskijätteelle (97 %) ja perunan 

kuorille (80 %) saavutettiin käyttämällä DES:na ChCl/glyserolia (1:2), kun esikäsittely 

suoritettiin 150 ⁰C lämpötilassa 3 tunnin ajan (taulukko 2). Omenan jäämille paras glukoosin 

saanto (90 %) saavutettiin samoissa olosuhteissa, mutta käyttämällä DES:na 

ChCl/etyleeniglykolia (1:2) (taulukko 2).17 
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Esikäsittelyn vaikutusta maissintähkän sakkarifikaatioon on tutkittu käyttämällä DES:ina 

ChCl/maitohappoa, ChCl/glykolihappoa, ChCl/levuliinihappoa, ChCl/malonihappoa, 

ChCl/glutaarihappoa, ChCl/omenahappoa, ChCl/oksaalihappoa, ChCl/etyleeniglykolia ja 

ChCl/glyserolia. Esikäsittely suoritettiin 90 ⁰C lämpötilassa 24 h ajan maissintähkä/DES -

massasuhteella 1:20. Entsymaattinen hydrolyysi suoritettiin 50 ⁰C lämpötilassa 0-25 tunnin 

ajan ja reaktioliuos sisälsi sitraattipuskuria (50 mM, pH 4,8) sekä sellulaasientsyymiä. 

Tutkimuksessa havaittiin, että liuenneen ligniinin määrän kasvu usein paransi glukoosin 

saantoa, mutta korkein liuotetun ligniinin määrä ei kuitenkaan johtanut suurimpaan 

glukoosin saantoon. ChCl/glutaarihappoa, ChCl/oksaalihappoa ja ChCl/omenahappoa 

lukuun ottamatta esikäsitellystä maissintähkästä saavutettiin yli 60 % glukoosin saanto, mikä 

oli huomattavasti korkeampi kuin glukoosin saanto käsittelemättömästä maissintähkästä 

(22,1 %). ChCl/etyleeniglykoli ja ChCl/glyseroli antoivat hyvät esikäsittelytulokset ja 

korkeat glukoosin saannot (85,3 ja 96,4 %) (taulukko 2).18 

Maissintähkän sakkarifikaation parantamista DES-esikäsittelyllä on tutkittu 

ChCl/glyserolilla, ChCl/urealla ja ChCl/imidatsolilla kolmessa eri lämpötilassa (80, 115 ja 

150 ⁰C) 15 tunnin ajan. Entsymaattinen hydrolyysi suoritettiin 50 ⁰C lämpötilassa 80 tunnin 

ajan. Entsymaattisen hydrolyysin reaktioliuos sisälsi Cellic CTec 2 -entsyymiä ja 

natriumsitraattipuskuria (0,1 M, pH 4,8), joka oli täydennetty antibiooteilla 

mikrobikontaminaation estämiseksi. ChCl/imidatsoli -esikäsittelyllä 80 ⁰C lämpötilassa 

saatiin kiinteiden fraktioiden glukaanipitoisuudeksi 38,4 % ja glukoosin saannoksi 

entsymaattisesta hydrolyysistä 92,3 %. ChCl/glyserolilla korkein glukaanipitoisuus 

kiinteissä fraktioissa (52,7 %) saavutettiin 150 ⁰C lämpötilassa ja sitä vastaava glukoosin 

saanto oli 91,5 %. ChCl/urealla puolestaan saatiin vain 33,3 % glukaanipitoisuus kiinteissä 

fraktioissa (80 ⁰ C), jota vastaava glukoosin saanto oli 51 %. Korkein glukoosin saanto (94,6 

%) saavutettiin ChCl/imidatsolilla esikäsitellystä biomassasta, kun esikäsittely suoritettiin 

150 ⁰C lämpötilassa ja glukoosipitoisuus kiinteissä fraktioissa esikäsittelyn jälkeen oli 41,1 

% (taulukko 2).19 

Riisin kuoren esikäsittelyä ja sakkarifikaatiota on tutkittu käyttämällä DES:ina 

ChCl/etyleeniglykolia ja ChCl/glyserolia. Esikäsittely ja sakkarifikaatio suoritettiin 

DES:ssa, jolloin esikäsittely tapahtui 115 ⁰C lämpötilassa (3 h) lähtöaine/DES -

massasuhteella 1:30 ja sakkarifikaatio suoritettiin entsymaattisella hydrolyysillä. 

Esikäsittelyn jälkeen DES-reaktioseokseen lisättiin entsymaattista hydrolyysiä varten 

natriumsitraattipuskuria (50 mM), natriumatsidia estämään mikro-organismien kasvua sekä 
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sellulaasientsyymiä ja reaktio suoritettiin 50 ⁰C lämpötilassa 1-48 tunnin ajan. DES-

esikäsittelyn lisäksi riisin kuorelle suoritettiin referenssikokeena emäksinen esikäsittely 

NaOH-liuoksella (0,34 M) 115 ⁰C lämpötilassa 2 tunnin ajan. Emäksisen esikäsittelyn 

jälkeen reaktioseos suodatettiin ja erotettuihin kiinteisiin fraktioihin lisättiin 

natriumsitraattipuskuria (50 mM, pH 4,8), natriumatsidia ja sellulaasientsyymiä. Tulosten 

perusteella ChCl/etyleeniglykoli- ja ChCl/glyseroli -esikäsittelyt paransivat glukoosin 

saantoa verrattuna käsittelemättömään biomassaan ja NaOH-esikäsittelyyn. Glyseroli- ja 

etyleeniglykolipohjainen DES-esikäsittely paransi glukoosin tuottoa vastaavasti 183,3 ja 

200 % verrattuna käsittelemättömän lähtöaineen glukoosin tuotantoon. Kirjallisuuden 

perusteella riisin kuoren glukaanipitoisuus on 33-45 %,25 jolloin ChCl/etyleeniglykolilla 

glukoosin saannoksi saatiin glukaanipitoisuudesta riippuen noin 6,4-8,6 %, kun 

sakkarifikaation kesto oli 36 h (taulukko 2).24 

Esikäsittelyn vaikutusta öljypalmun rungon entsymaattiseen hydrolyysiin on tutkittu 

käyttämällä DES:ina ChCl/glyserolia, ChCl/etyleeniglykolia, ChCl/ureaa, EAC/glyserolia ja 

EAC/etyleeniglykolia. Esikäsittely suoritettiin 100 ⁰C lämpötilassa 48 tunnin ajan ja 

entsymaattinen hydrolyysi 50 ⁰C lämpötilassa 24 tunnin ajan. Entsymaattisessa 

hydrolyysissä käytettiin sitraattipuskuria (50 mM, pH 4,8) sekä Celluclast 1.5 L- ja 

Novozyme 188 -entsyymiä, jotka ovat vastaavasti sellulaasi- ja β-glukosidaasientsyymejä. 

EAC/etyleeniglykoli -esikäsittelyllä saavutettiin suurin glukaanipitoisuus kiinteissä 

fraktioissa (82,5 %) sekä korkein glukoosin saanto entsymaattisesta hydrolyysistä (74 %) 

(taulukko 2). Muilla DES:illa glukaanipitoisuus kiinteissä fraktioissa sekä glukoosin saanto 

oli alle 70 %.20 

Maissin korjuujätteen, lännenhirssin ja norsunheinän mikroaaltoavusteisesta 

ChCl/maitohappo -esikäsittelystä (800 W, 152 ⁰C, 42 s) on saatu kiinteiden fraktioiden 

glukaanipitoisuudeksi vastaavasti 65,8, 64,5 ja 67,7 %. Entsymaattinen hydrolyysi 

suoritettiin 50 ⁰C lämpötilassa 48 tunnin ajan ja reaktioseos sisälsi sitraattipuskuria (50 mM, 

pH 4,8), natriumatsidia mikrobien kasvun estämiseksi sekä CTec2- ja HTec2 -entsyymiä. 

Glukoosin saanto maissin korjuujätteelle, lännenhirssille ja norsunheinälle oli vastaavasti 

78,5, 75 ja 37 % (taulukko 2).21 
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Taulukko 2. Syväeutektisilla liuottimilla esikäsitellyn biomassan glukaanipitoisuus, 

esikäsittelyolosuhteet ja glukoosin saanto entsymaattisesta hydrolyysistä 

Lähtöaine DES (mol/mol) Glukaani- 

pitoisuus (%)a 

Glukoosin 

saanto (%)b 

T (⁰C) t (h) 

Punaeukalyptus16 ChCl/maitohappo (1:10) 67 94 110 6 

Kahvin 

hopeaketto17 

ChCl/glyseroli (1:2) 33 88 150 3 

Panimon 

mäskijäte17 

ChCl/glyseroli (1:2) 27 97 150 3 

Omenan jäämät17 ChCl/etyleeniglykoli 

(1:2) 

34 90 150 3 

Perunan kuori17 ChCl/glyseroli (1:2) 50 80  150 3 

Maissintähkä18 ChCl/etyleeniglykoli 

(1:2) 

- 85 90 24 

Maissintähkä18 ChCl/glyseroli (1:2) - 96 90 24 

Maissintähkä19 ChCl/imidatsoli (3:7) 41 95 150 15 

Riisin kuori24 ChCl/etyleeniglykoli 

(1:2) 

- 6-9c 115 3 

Öljypalmun runko20 EAC/etyleeniglykoli (1:2) 83 74 100 48 

Maissin 

korjuujäte21 

ChCl/maitohappo (1:2) 66 79 152d 42 s 

Lännenhirssi21 ChCl/maitohappo (1:2) 65 75 152d 42 s 

Norsunheinä21 ChCl/maitohappo (1:2) 68 35 152d 42 s 

a 
Glukaanipitoisuus kiinteissä fraktioissa esikäsittelyn jälkeen. 

b Entsymaattisesta hydrolyysistä saatu glukoosin saanto, joka laskettu seuraavasti: 

g(glukoosi)/g(glukaani)alkuperäinen biomassa x 100 % 

c
 Tutkimuksessa ei määritetty riisin kuoren glukaanipitoisuutta. Kirjallisuuden mukaan riisin kuoren 

glukaanipitoisuus on 33-48 %,25 jonka perusteella glukoosin saanto on laskettu. 

d 
Mikroaaltolämmitys (800 W). 

 

Taulukkoon 2 on koottu eri tutkimuksista ne DES:t ja esikäsittelyolosuhteet, joilla on 

saavutettu korkein glukoosin saanto esikäsitellystä biomassasta.16-21 Korkeimmat glukoosin 

saannot on saavutettu ChCl/maitohapolla (94,3 %), ChCl/glyserolilla (96,4 %) ja 

ChCl/imidatsolilla (94,6 %) ja näistä ChCl/maitohapolla glukaanipitoisuus kiinteissä 

fraktioissa oli 66,8 % ja ChCl/imidatsolilla 41,1 %. Tämä viittaa siihen, että korkea 

glukaanipitoisuus ei suoraviivaisesti takaa korkeaa glukoosin saantoa. Esikäsittely kuitenkin 
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parantaa glukoosin saantoa biomassasta ja tämä voidaan nähdä taulukosta 3, jossa on esitetty 

aiemmin mainituissa tutkimuksissa käytettyjen biomassojen ligniini-, glukaani- ja 

hemiselluloosapitoisuudet sekä käsittelemättömässä että esikäsitellyssä 

biomassassa.17,19,20,21 Riisin kuoren esikäsittelyä ja sakkarifikaatiota koskevassa 

tutkimuksessa sakkarifikaatio suoritettiin esikäsittelystä saadussa reaktioseoksessa, joka 

sisälsi kiinteiden fraktioiden lisäksi DES:n ja siihen liuenneen hemiselluloosan ja ligniinin.18 

Tällöin glukoosin saannoksi saatiin 6-9 %, mikä on huomattavasti alhaisempi kuin muilla 

tehdyillä tutkimuksilla, joissa esikäsittelyn jälkeen kiinteät fraktiot erotettiin DES:sta ennen 

entsymaattista hydrolyysiä (taulukko 2). Tämän perusteella DES-esikäsittelyä ja 

entsymaattista hydrolyysiä ei ole kannattavaa suorittaa samassa reaktioseoksessa. 
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Taulukko 3. Glukaani-, hemiselluloosa- ja ligniinipitoisuudet sekä glukoosin saannot 

käsittelemättömässä ja esikäsitellyssä biomassassaa 

Lähtöaine  Biomassan koostumus (%)  

Ligniini Glukaani Hemiselluloosa Glukoosin 

saantob 

Perunan kuori17 Käsittelemätön 32,9 31,3 6,0 0,1 

Esikäsitelty 21,5 52 n.dc 80 

Kahvin hopeaketto17 Käsittelemätön 30,0 17,5 8,0 0,3 

Esikäsitelty 19 33 n.dc 88 

Panimon mäskijäte17 Käsittelemätön 21,5 16,8 16,5 1,1 

Esikäsitelty 10,6 27 8 97 

Omenan jäämät17 Käsittelemätön 18,5 21,2 12,2 1,4 

Esikäsitelty 6,9 34,9 5,9 90 

Maissintähkä19 Käsittelemätön 16,9 31,5 22,1 32,8 

Esikäsitelty 4,4 41,4 5,6 94,6 

Öljypalmun runko20 Käsittelemätön 19,1 56,1 16,2 18 

Esikäsitelty 12,3 82,5 2,1 74 

Maissin korjuujäte21 Käsittelemätön 16,5 32,1 18,5 36 

Esikäsittely 9,2 65,8 5 78,5 

Lännenhirssi21 Käsittelemätön 20,8 35,4 22,3 15 

Esikäsitelty 11,5 64,5 7,2 75 

Norsunheinä21 Käsittelemätön 28,2 37,5 16,2 17 

Esikäsitelty 18,4 67,7 6,9 35 

a Käytettynä DES:na ChCl/maitohappo: punaeukalyptus, maissin korjuujäte, lännenhirssi, norsunheinä; 

ChCl/glyseroli: perunan kuori, kahvin hopeanahka, panimon käytetyt jyvät, omenan jäämät; ChCl/imidatsoli: 

maissintähkä; ChCl/etyleeniglykoli: öljypalmun runko. 

b Glukoosin saanto entsymaattisesta hydrolyysistä.
 

c n.d = ei havaittu (no detected) 

 

Taulukosta 3 nähdään, että glukaani-, hemiselluloosa- ja ligniinipitoisuudet vaihtelevat eri 

biomassoissa. Esikäsiteltyjen biomassojen pitoisuudet pohjautuvat taulukossa 1 esitetyissä 

olosuhteissa saatuihin tuloksiin. Taulukossa 3 on myös esitetty entsymaattisesta 

hydrolyysista saadut glukoosin saannot käsittelemättömästä ja esikäsitellystä biomassasta.  

DES-esikäsittelyllä on saatu vähennettyä biomassan ligniini- ja hemiselluloosapitoisuutta ja 

lisättyä glukaanipitoisuutta. Lisäksi esikäsittely on parantanut glukoosin saantoa verrattuna 

käsittelemättömästä lähtöaineesta saatuun glukoosin saantoon.  
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4. 5-HYDROKSIMETYYLIFURFURAALIN VALMISTUS SYVÄEUTEKTISISSA 

    LIUOTTIMISSA 

 

5-Hydroksimetyylifurfuraali (5-HMF, 69) on heterosyklinen furaaninen molekyyli, jonka 

furaanirenkaan 2-asemassa on aldehydiryhmä ja 5-asemassa hydroksyyliryhmä.26 

Rakenteensa vuoksi 5-HMF toimii hyvänä alustakemikaalina useille eri korkean lisäarvon 

furaanityyppisille molekyyleille ja polymeereille sekä biopolttoaineissa käytettäville 

nestemäisille alkaanimolekyyleille (C9-C15).27 Esimerkiksi 5-HMF:n hapetuksella saadaan 

valmistettua 2,5-furaanidikarboksyylihappoa (70) ja 2,5-diformyylifuraania (71), 

selektiivisellä hydrauksella 2,5-dimetyylifuraania (72) ja hydrolyysillä levuliinihappoa 

(73).4 Muita 5-HMF:sta valmistettavia korkean potentiaalin furaaniyhdisteitä ovat 5-

alkoksimetyylifurfuraali (74), 5-hydroksimetyylifuroiinihappo (75), 2,5-

bishydroksimetyylifuraani (76) ja bis(5-metyylifurfuryyli)eetteri (77) sekä ei-furaanisia 

yhdisteitä, joita ovat adipiinihappo (78), 1,6-heksaanidioli (79), kaprolaktoni (80) ja 

kaprolaktaami (81) (Kuva 2).29 

 

Kuva 2. 5-Hydroksimetyylifurfuraali ja sen johdannaiset28,29 

 

5-HMF saadaan valmistettua katalyyttisellä dehydraatiolla biomassan C6-sokereista, kuten 

glukoosista ja fruktoosista.26 Valmistusta on tutkittu laajasti erilaisilla lähtöaineilla, 
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liuottimilla ja katalyyteillä sekä yksi- että kaksifaasisysteemeissä. Lähtöaineina on käytetty 

mono-, di- ja polysakkarideja sekä erilaisia biomassoja, kuten sokeriruokojätettä, 

maissintähkää ja -kuorta, riisin kuorta, tapiokajätettä ja -jauhoa, mäntyä sekä vehnäjauhoa. 

Liuottimina on käytetty vettä, yleisiä orgaanisia liuottimia, alkoholeja, ionisia nesteitä sekä 

vedellisiä liuottimia. Katalyyteistä on tutkittu erilaisten homogeenisten ja heterogeenisten 

Brønsted- ja Lewis-happokatalyyttien käyttöä sekä yhdessä että yksittäin.29 Fruktoosin 

tiedetään olevan rakenteensa vuoksi glukoosia reaktiivisempi ja selektiivisempi lähtöaine 5-

HMF:n valmistuksessa, koska fruktoosin dehydraatio 5-HMF:ksi on energeettisesti 

suotuisampi reaktioiden sarja glukoosiin verrattuna. 5-HMF:n valmistus ei onnistu suoraan 

glukoosin dehydraatiolla, vaan glukoosin täytyy ensin isomerisoitua fruktoosiksi (kuva 

3).2,26,30 Lewis-happokatalyytin käyttö nopeuttaa glukoosin isomerisoitumista fruktoosiksi, 

kun taas fruktoosin dehydraatiota 5-HMF:ksi voidaan tehostaa sekä Lewis- että Brønsted-

happokatalyytin avulla.26,27 Fruktoosin käytöllä onkin saavutettu paremmat 5-HMF:n 

saannot lähes missä tahansa liuottimessa ja reaktio-olosuhteissa. 2,26,30 Kuvassa 3 on esitetty 

glukoosin isomerisoituminen fruktoosiksi ja HCl-katalysoitu fruktoosin dehydraation 

mekanismi 5-HMF:ksi. 

 

Kuva 3. Glukoosin isomerisoituminen fruktoosiksi ja fruktoosin dehydraation 

mekanismi31,32 

 

5-HMF:n valmistusta DES:ssa on tutkittu käyttämällä lähtöaineena puhtaita sokereita, kuten 

fruktoosia, glukoosia ja sakkaroosia, sekä erilaisia biomassoja. Biomassan käyttö 

lähtöaineena käy läpi useamman välivaiheen: 1) biomassan polymeerien ja disakkaridien 

hydrolyysi C6-sokereiksi, 2) glukoosin (tai muiden heksoosien) isomerisoituminen 

fruktoosiksi, ja lopuksi 3) fruktoosin dehydraatio 5-HMF:ksi (kuva 4). 
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Kuva 4. Biomassan konversioreaktion vaiheet 5-hydroksimetyylifurfuraaliksi2,9,32,45 

 

Yhtenä 5-HMF:n valmistuksen ongelmana on korkean lämpötilan, pitkän reaktioajan ja 

happokatalyyttien käytön aiheuttama humiinien muodostumien (kuva 4).1,2,26 Humiinit ovat 

tummia, korkean molekyylipainon omaavia polymeerisiä spesieksiä, jotka muodostuvat 

muun muassa furaanien ja hiilihydraattien kondensaation seurauksena. Lisäksi, jos lähtöaine 

sisältää pentooseja tai niiden polymeerejä, voi konversioreaktion sivutuotteena muodostua 

furfuraalia (82).9,33,34 5-HMF:n valmistus DES:ssa tapahtuu yleensä suorittamalla valitulle 

lähtöaineelle reaktio yksi- tai kaksifaasisysteemissä tietyssä lämpötilassa tietyllä 

reaktioajalla.  Reaktiossa DES voi toimia liuottimena ja Brønsted-happokatalyyttinä, jos sen 

toisena komponenttina on orgaaninen happo, minkä lisäksi mukana voi olla apukatalyyttinä 

Lewis- tai Brønsted-happokatalyytti ja/tai apuliuotin. Reaktion jälkeen 5-HMF uutetaan 

reaktioseoksesta ennen saannon määritystä tai sen pitoisuus määritetään suoraan 

reaktioseoksesta otetusta ja laimennetusta näytteestä (kuva 5).22-44 5-HMF voidaan uuttaa 

myös reaktion aikana, kun reaktio suoritetaan kaksifaasisysteemissä. 5-HMF:n uutto 



29 

 

reaktion aikana estää sen reagoimisen sivutuotteiksi happamassa väliaineessa, mikä parantaa 

5-HMF:n valmistuksen selektiivisyyttä.35,41 

 

 

Kuva 5. Prosessikaavio 5-hydroksimetyylifurfuraalin valmistukselle syväeutektisissa 

liuottimissa 

 

4.1 Valmistus fruktoosista 

Fruktoosin, sakkaroosin ja inuliinin konversiota 5-HMF:ksi on tutkittu käyttämällä DES:a 

liuottimena ja katalyyttinä9,35,36,41 tai pelkästään liuottimena.33,37-40,42,43 DES:n lisäksi 

reaktiossa on käytetty apukatalyytteinä Lewis- tai Brønsted-happokatalyyttejä31,33,37-40 ja 

konversioreaktiota on tutkittu tavanomaisen johtuvan lämmityksen lisäksi myös 

mikroaaltoavusteisesti.42,43 Inuliini koostuu fruktoosiyksiköistä ja sakkaroosi puolestaan 

glukoosista ja fruktoosista, minkä vuoksi molemmat voivat olla hyviä lähtöaineita 5-HMF:n 

valmistukseen.9,33,31 

 

4.1.1 Syväeutektiset liuottimet liuottimena ja katalyyttinä 

5-HMF:n valmistusta happokatalysoidulla fruktoosin dehydraatiolla on tutkittu käyttämällä 

DES:na imidatsoli/BSA:ta, joka toimi reaktiossa liuottimena ja Brønsted-happokatalyyttinä. 

Reaktio suoritettiin eri lämpötiloissa (80-110 ⁰C), eri reaktioajoilla (1-10 min) ja eri 

imidatsoli/BSA -moolisuhteilla (1:1-1:1,7), kun fruktoosi/DES -massasuhde oli 1:10. BSA 

on vahva happo, joten sen osuuden kasvattaminen DES:ssa lisäsi DES:n happamuutta. 5-

HMF:n saanto kasvoi BSA:n osuuden kasvaessa, jolloin korkeimmat 5-HMF:n saannot 

saavutettiin imidatsoli/BSA-moolisuhteella 1:1,5. Tätä korkeammalla imidatsoli/BSA-

moolisuhteella (1:1,7) 5-HMF:n saanto laski, minkä syyksi arveltiin korkean happamuuden 
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aiheuttama runsas humiinien muodostuminen. Lämpötilan kasvu paransi 5-HMF:n saantoa, 

jolloin korkein 5-HMF:n saanto 2 minuutin reaktioajalla saavutettiin 110 ⁰C lämpötilassa, 

mutta sitä pidemmällä reaktioajalla 5-HMF:n saanto laski huomattavasti. Muilla 

lämpötiloilla korkeimmat 5-HMF:n saannot saavutettiin pidemmällä reaktioajalla ja myös 

niillä 5-HMF:n saanto laski merkittävästi reaktioajan pidentyessä. Paras 5-HMF:n saanto 

(90,1 %) saavutettiin 100 ⁰C lämpötilassa 3 minuutin reaktioajalla, kun imidatsoli/BSA-

moolisuhde oli 1:1,5 (taulukko 4).35 

5-HMF:n valmistusta fruktoosista on tutkittu happamissa olosuhteissa, missä DES:na 

käytettiin ChCl/p-TSA:ta (1:1), joka toimi reaktiossa sekä liuottimena että Brønsted-

happokatalyyttinä. Reaktiot suoritettiin 50-110 ⁰C lämpötilassa 10-120 minuutin 

reaktioajalla eri fruktoosi/DES -massasuhteilla (1:40-1:1). 5-HMF:n saanto kasvoi 

epäsäännöllisesti, kun reaktioaika kasvoi, minkä katsottiin johtuvan 5-HMF:n rehydraatiosta 

ja hajoamisesta syntyvien sivutuotteiden muodostumisesta. 5-HMF:n saanto kasvoi 

lämpötilan kasvaessa aina 80 ⁰C:een asti, mutta sitä korkeammissa lämpötiloissa 5-HMF:n 

saanto laski lämpötilan kasvaessa. Tämän katsottiin johtuvan lämpötilan edistämästä 

fruktoosin ja 5-HMF:n muuntumisesta humiineiksi. Parhaaksi 5-HMF:n saannoksi saatiin 

90,7 %, kun reaktio suoritettiin 80 ⁰C:n lämpötilassa yhden tunnin reaktioajalla 

fruktoosi/DES -massasuhteella 1:40 (taulukko 4).36 

5-HMF:n valmistusta inuliinista on tutkittu käyttämällä DES:na ChCl/oksaalihappoa (1:1), 

kun reaktiot suoritettiin kolmessa eri lämpötilassa (60, 80 ja 100 ⁰C) 1 tunnin ajan. 

Lämpötilan kasvu paransi inuliinin hydrolyysiä fruktoosiksi ja fruktoosin dehydraatiota 5-

HMF:ksi aina 80 ⁰C:een asti, minkä jälkeen 5-HMF:n saanto laski, koska korkeamman 

lämpötilan katsottiin edistävän fruktoosin muuntumista humiineiksi. Fruktoosin ja 5- HMF:n 

saanto 60 ⁰C lämpötilassa oli vastaavasti 24 ja 35 %. Korkeammilla lämpötiloilla 

reaktioseoksen ei havaittu sisältävän fruktoosia. Korkein 5-HMF:n saanto (37 %) 

saavutettiin 80 ⁰C lämpötilassa (taulukko 4), kun taas 100 ⁰C lämpötilassa 5-HMF:n saanto 

laski 32 %:iin.9 

5-HMF:n valmistusta fruktoosista korkeapainereaktorissa on tutkittu käyttämällä DES:ina 

ChCl/ureaa (1:1 ja 1:2), ChCl/glyserolia (1:1 ja 1:2) ja ChCl/sitruunahappoa (1:1 ja 2:1). 

Reaktiot suoritettiin 130 ⁰C lämpötilassa 10 minuutin reaktioajalla. ChCl/urean ja 

ChCl/glyserolin käytöllä ei muodostunut yhtään 5-HMF:a, mutta ChCl/sitruunahapolla (2:1) 

5-HMF:n saannoksi saatiin 45 % (taulukko 4).37 
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4.1.2 Brønsted-happokatalysoitu konversioreaktio 

5-HMF:n valmistusta fruktoosista ja sakkaroosista on tutkittu käyttämällä DES:ina 

Bu4NCl/etyleeniglykolia (1:2), Bu4PCl/etyleeniglykolia (1:2), ChCl/etyleeniglykolia (1:2), 

ChCl/levuliinihappoa (1:2), ChCl/omenahappoa (1:1), ChCl/glutaarihappoa (1:1) ja 

ChCl/fenolia (1:3). Reaktiossa käytettiin heterogeenisenä Brønsted-happokatalyyttinä 

vetymuodossa olevaa Amberlyst 15:a, jossa styreeni-divinyylibentseenimatriisiin on liitetty 

aktiivisiksi ryhmiksi sulfonihapporyhmiä. Reaktiot fruktoosille suoritettiin 60 ⁰C 

lämpötilassa ja sakkaroosille 80 ⁰C lämpötilassa vaihtelevilla reaktioajoilla (5-400 min). 

Aluksi lähtöaine liuotettiin DES:iin, missä fruktoosi/DES -massasuhde oli 1:20 ja 

sakkaroosi/DES -massasuhde 1:40, ja reaktioseosta sekoitettiin 80 ⁰C lämpötilassa 30 

minuutin ajan täydellisen liukenemisen saavuttamiseksi. Syntynyt liuos jäähdytettiin 

huoneenlämpötilaan, minkä jälkeen siihen lisättiin Amberlyst 15:ta (25 tai 50 mg) ja seos 

lämmitettiin haluttuun lämpötilaan ja reaktion annettiin tapahtua 5-400 minuutin ajan. 

Fruktoosin ollessa lähtöaineena etyleeniglykolipohjaisilla DES:illa 5-HMF:n saanto kasvoi 

seuraavan järjestyksen mukaisesti: ChCl/etyleeniglykoli (40 %) < Bu4PCl/etyleeniglykoli 

(50 %) < Bu4NCl/etyleeniglykoli (60 %). Sakkaroosin ollessa lähtöaineena 5-HMF:n saanto 

kasvoi seuraavan järjestyksen mukaan: Bu4NCl/etyleeniglykoli (57 %) < 

ChCl/etyleeniglykoli (50 %) < Bu4PCl/etyleeniglykoli (40 %). ChCl/glyserolilla, 

ChCl/omenahapolla ja ChCl/fenolilla 5-HMF:n saanto fruktoosista jäi alhaiseksi (14-42 %), 

kun taas ChCl/levuliinihapolla saatiin hyvä 5-HMF:n saanto (56 %). Korkein 5-HMF:n 

saanto (78 %) fruktoosista saavutettiin ChCl/glutaarihapolla 240 minuutin reaktioajalla, kun 

Amberlyst 15:n määrä oli 25 mg (taulukko 4). ChCl/fenolilla 5-HMF:n saanto sakkaroosista 

jäi alhaiseksi (15 %), mutta ChCl/levuliinihapolla, ChCl/glutaarihapolla ja 

ChCl/omenahapolla saavutettiin hyvät 5-HMF:n saannot (47-69 %). Korkein 5-HMF:n 

saanto (69 %) sakkaroosista saavutettiin ChCl/omenahapolla, kun reaktioaika oli 305 

minuuttia ja Amberlyst 15:n määrä 50 mg (taulukko 4).33 

Fruktoosin katalyyttistä konversiota 5-HMF:ksi on tutkittu happamassa DES-systeemissä 

(pH = 1,5), jossa Brønsted-happokatalyyttinä käytettiin sitruunahappoa. Tutkimuksessa 

DES:ina käytettiin Bu4NCl/etanolia ja Bu4NCl/n-propanolia ja fruktoosin dehydraatio 5-

HMF:ksi tapahtui sekoittamalla fruktoosi, DES ja sitruunahappo homogeeniseksi seokseksi, 

jota lämmitettiin 100 ⁰C:ssa 2 tunnin ajan. Reaktion jälkeen 5-HMF:n erottamiseksi 

muodostettiin vedellinen kaksifaasisysteemi lisäämällä reaktioseokseen 

kaliumhydroksidiliuosta, jolloin muodostui 5-HMF:a sisältävä DES-rikas faasi (pH = 8,5) ja 
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reagoimatonta fruktoosia sisältävä suolarikas faasi (pH = 8,5). Korkein 5-HMF:n saanto 

(47,7 %) saavutettiin Bu4NCl/etanolilla (1:2) (taulukko 4).38 

Fruktoosin konversiota 5-HMF:ksi katalyyttisessä systeemissä on tutkittu käyttämällä 

DES:ina ChCl/fenolia (1:4), ChCl/oksaalihappoa (1:1), ChCl/etyleeniglykolia (1:2) ja 

ChCl/ureaa (1:2) ja Brønsted-happona sulfonoitua amorfista hiili-piidioksidia (sulfonated 

amorphous carbon-silica, SACS). Reaktio suoritettiin 60-120 ⁰C lämpötilassa 1-5 tunnin 

ajan. 5-HMF:n saanto perustui reaktioseoksesta eristettyyn 5-HMF:n määrään ja korkein 5-

HMF:n saanto (67 %) saavutettiin käyttämällä ChCl/fenolia, kun reaktiolämpötila oli 110 

⁰C, reaktioaika 4 tuntia, fruktoosi/DES -massasuhde 1:12 ja fruktoosi/SACS-massasuhde 

19:1 (taulukko 4). Samoissa olosuhteissa saatiin toiseksi paras 5-HMF:n saanto (46 %) 

käyttämällä ChCl/oksaalihappoa. ChCl/etyleeniglykolilla ja ChCl/urealla 5-HMF:n saanto 

jäi alle 10 %.39 

N-metyyli-2-pyrrolidiniumkloridin (83, [HNMP]Cl) katalysoimaa fruktoosin konversiota 5-

HMF:ksi on tutkittu käyttämällä reaktioliuottimena [EMIM]Cl/alkoholi-pohjaisia DES:ia, 

joiden [EMIM]Cl/alkoholi moolisuhde oli 0,57:1. Reaktio suoritettiin 25 ⁰C lämpötilassa 1 

tunnin ajan fruktoosi/[HNMP]Cl-moolisuhteella 1:2, kun fruktoosi/DES-massasuhde 

[EMIM]Cl/metanolille, [EMIM]Cl/etanolille, [EMIM]Cl/n-propanolille, 

[EMIM]Cl/isopropanolille, [EMIM]Cl/isobutanolille ja [EMIM]Cl/2-butanolille oli 

vastaavasti 1:20, 1:22, 1:23, 1:23, 1:25 ja 1:25. DES:ien sisältämien alkoholien 

polaarisuuden ja stereorakenteen katsottiin olevan vaikuttavimmat tekijät fruktoosin 

dehydraatiossa 5-HMF:ksi. Sen sijaan DES:n viskositeetillä ei näyttänyt olevan merkittävää 

vaikutusta 5-HMF:n muodostumisen kannalta. Primaarisia alkoholeja sisältävillä DES:illa 

eli [EMIM]Cl/metanolilla, [EMIM]Cl/etanolilla, [EMIM]Cl/n-propanolilla ja [EMIM]Cl/n-

butanolilla 5-HMF:n saanto kasvoi alkyyliketjun pituuden kasvaessa (45-57 %). 

Haarautuneita alkoholeja sisältävien DES:ien käytöllä eli [EMIM]Cl/isopropanolilla, 

[EMIM]Cl/isobutanolilla ja [EMIM]Cl/2-butanolilla saatiin korkeammat 5-HMF:n saannot 

(60-74 %) kuin primaarisia alkoholeja sisältävillä DES:illa. Primaarisilla alkoholeilla on 

parempi kyky muodostaa vetysidos [HNMP]Cl:n tai [EMIM]Cl:n kanssa, mikä heikentää 

[HNMP]Cl:n ja [EMIM]Cl:n vuorovaikutusta fruktoosin kanssa ja siten samalla kykyä 

katalysoida fruktoosin dehydraatiota. Haarautuneilla alkoholeilla on niiden rakenteen 

aiheuttaman steerisen esteen vuoksi alhaisempi kyky muodostaa vetysidos [HNMP]Cl:n tai 

[EMIM]Cl:n kanssa, jolloin negatiivinen vaikutus fruktoosin dehydraatioon ei ole yhtä 

vahva kuin primaarisilla alkoholeilla. Korkein 5-HMF:n saanto (89 %) saavutettiin 
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[EMIM]Cl/isopropanolilla (1:1), kun reaktio suoritettiin 25 ⁰C lämpötilassa reaktioajalla 3 h 

(taulukko 4). Isopropanolilla on korkeampi polaarisuus samanlaisen rakenteen omaavaan 2-

butanoliin verrattuna ja se on steerisesti estyneempi kuin isobutanoli, minkä vuoksi sen 

sisältämä DES kykeni parempaan fruktoosin dehydraatioon kuin [EMIM]Cl/2-butanolin tai 

[EMIM]Cl/isobutanoli.40 

 

Fruktoosin konversiota 5-HMF:ksi on tutkittu ChCl/CO2 -systeemillä, missä DES muodostui 

lähtöaineena olevasta fruktoosista ja ChCl:sta. Reaktio suoritettiin panosreaktorissa, jossa 

fruktoosi/ChCl -seos lämmitettiin 90-120 ⁰C lämpötilaan, minkä jälkeen reaktorissa ollut 

ilma korvattiin CO2:lla (4 MPa). CO2 reagoi fruktoosin dehydraatiossa vapautuneen veden 

kanssa muodostaen hiilihappoa (H2CO3), joka edisti fruktoosin dehydraatiota 5-HMF:ksi. 

Korkein 5-HMF:n saanto (72 %) saavutettiin 120 ⁰C lämpötilassa 90 minuutin reaktioajalla 

ja fruktoosi/ChCl -moolisuhteella 1:6 (taulukko 4). 5-HMF:n valmistusta tutkittiin myös 

DES/metyyli-isobutyyliketoni (MIBK)-kaksifaasisysteemissä edellä kuvatuissa 

olosuhteissa. MIBK:n tarkoituksena oli estää 5-HMF:n reagoiminen sivutuotteiksi 

uuttamalla se reaktion aikana, minkä uskottiin samalla parantavan 5-HMF:n saantoa. 

Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että reaktion aikana MIBK:iin uutetun 5-HMF:n saanto 

oli alhaisempi kuin reaktion jälkeen MIBK:iin uuttamalla saadun 5-HMF:n saanto.41 

5-HMF:n valmistusta fruktoosista on tutkittu muodostamalla käytetty DES lähtöaineena 

olevasta fruktoosista ja ChCl:sta, missä ChCl/fruktoosi-moolisuhde oli 5:1. Brønsted-

happokatalyyttinä käytettiin HCl:a (1,2 % suhteessa fruktoosiin) ja reaktio suoritettiin eri 

lämpötiloissa (80-110 ⁰C) ja eri reaktioajoilla (0,5-8 h). Korkein 5-HMF:n saanto (90,3 %) 

saavutettiin 100 ⁰C lämpötilassa reaktioajalla 4 tuntia (taulukko 4). Fruktoosin lisäksi 

tutkittiin inuliinin ja sakkaroosin konversiota 5-HMF:ksi. Reaktiot suoritettiin 100 ⁰C 

lämpötilassa 4 tunnin ajan lähtöaine/DES -moolisuhteella 1:4 inuliinille ja 1:7 sakkaroosille 

lisäämällä HCl:a (1,2 mmol-%), jolloin 5-HMF:n saanto inuliinista ja sakkaroosista oli 

vastaavasti 61,5 ja 38,3 % (taulukko 4).31 
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4.1.3 Lewis-happokatalysoitu konversioreaktio 

Fruktoosin katalyyttistä konversiota 5-HMF:ksi on tutkittu käyttämällä DES:ina 

ChCl/muurahaishappoa (1:2), ChCl/etikkahappoa (1:2), ChCl/propaanihappoa (1:2), 

ChCl/butaanihappoa (1:2), ChCl/levuliinihappoa (1:2), ChCl/oksaalihappoa (1:1), 

ChCl/sitruunahappoa (1:1) ja ChCl/viinihappoa (1:1) sekä Lewis-happokatalyyttinä CrCl3:a. 

Reaktiot suoritettiin mikroaaltoavusteisesti (1350 W) vaihtelevassa lämpötilassa (50-110 

⁰C), eri reaktioajoilla (10-60 min) sekä eri fruktoosi/DES-moolisuhteilla (1:25-7:25) ja 

CrCl3/DES-moolisuhteilla (1:60-1:5). Tutkimuksessa haluttiin selvittää CrCl3:n ja DES:n 

synergistä vaikutusta 5-HMF:n valmistukseen fruktoosista. Ilman katalyyttiä 5-HMF:n 

saannoksi saatiin 55 %, kun DES:na käytettiin ChCl/muurahaishappoa ja reaktio suoritettiin 

70 ⁰C lämpötilassa 40 minuutin reaktioajalla fruktoosi/DES-moolisuhteella 1:5. Kun 

reaktiossa käytettiin CrCl3:a CrCl3/DES-moolisuhteella 1:5 ja reaktio suoritettiin 70 ⁰C 

lämpötilassa 40 minuutin ajan, ChCl/muurahaishapolla saavutettiin parempi 5-HMF:n 

saanto verrattuna ilman CrCl3-katalyyttiä suoritettuun reaktioon. CrCl3-katalysoitu reaktio 

suoritettiin myös muilla DES:illa, mistä havaittiin, että monokarboksyylihappojen ketjun 

pituuden kasvaessa 5-HMF:n saanto laski vaihtelevasti. Monokarboksyylihappojen 

happovahvuus noudatti seuraavaa järjestystä: muurahaishappo (pKa =3,75) > etikkahappo 

(pKa = 4,76) > butaanihappo (pKa = 4,82) > propaanihappo (pKa = 4,87). 5-HMF:n saanto 

kasvoi lähes lineaarisesti happovahvuuden kasvaessa, mutta ChCl/propaanihapolla 

saavutettiin korkeampi 5-HMF:n saanto kuin ChCl/butaanihapolla. Korkein 5-HMF:n 

saanto saatiin ChCl/muurahaishapolla (80 %) ja alhaisin ChCl/butaanihapolla (67 %). 

ChCl/oksaalihapolla, ChCl/viinihapolla ja ChCl/sitruunahapolla saatiin alhaisimmat 5-

HMF:n saannot (38-45 %), kun taas ChCl/levuliinihapolla (dikarboksyylihappo) saatiin 

hyvä 5-HMF:n saanto (68 %). Syynä alhaiselle 5-HMF:n saannolle katsottiin olevan di- ja 

trikarboksyylihappojen happovahvuus (pKa = 1,25-3,17) ja molekyylirakenne. Useamman 

karboksyylihapporyhmän omaavilla karboksyylihapoilla on korkeampi happovahvuus 

monokarboksyylihappoihin verrattuna, mikä edistää humiinien muodostumista. 

Poikkeuksena tässä on levuliinihappo, jonka happovahvuus (pKa = 4,64) on alhaisempi kuin 

muurahaishapolla. Korkeamman happovahvuuden avulla di- ja trikarboksyylihapot voivat 

muodostaa väliaineessa vahvempia molekyylien välisiä vetysidoksia toistensa kanssa, mikä 

johtaa vähäisempään vapaiden aktiivisten ryhmien määrään ja sen kautta vähäisempään 

vuorovaikutukseen lähtöaineen kanssa. ChCl/sitruunahapolla ja ChCl/oksaalihapolla oli 

korkea viskositeetti, mikä vaikutti reaktion massan- ja lämmönsiirtoon. Levuliinihapon 
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karbonyyliryhmä toimii elektroneja puoleensa vetävänä ryhmänä, mikä lisää levuliinihapon 

happamuutta. Tämän vuoksi ChCl/levuliinihappo kykeni katalysoimaan 5-HMF:n 

muodostumista paremmin kuin ChCl/butaanihappo. Korkein 5-HMF:n saanto (80 %) 

saavutettiin ChCl/muurahaishapolla 70 ⁰C lämpötilassa 40 min reaktioajalla, kun 

fruktoosi/DES -moolisuhde oli 1:5 ja CrCl3/DES-moolisuhde 1:40 (taulukko 4).42 

5-HMF:n valmistusta sakkaroosista on tutkittu muodostamalla DES ChCl:sta ja lähtöaineena 

olleesta sakkaroosista, missä ChCl/sakkaroosi -moolisuhde oli 1/7. Reaktio suoritettiin 150 

⁰C lämpötilassa 0,5 tunnin ajan käyttämällä Lewis-happokatalyyttinä CrCl3:a (20 m-%), 

jolloin 5-HMF:n saannoksi saatiin 69,8 % (taulukko 4).31 

 

4.1.4 Mikroaaltoavusteinen konversioreaktio 

Mikroaaltoavusteista fruktoosin konversiota 5-HMF:ksi on tutkittu käyttämällä DES:ina 

ChCl/maitohappoa (1:2), ChCl/butaanihappoa (1:2), ChCl/etikkahappoa (1:2), ChCl/ureaa 

(1:2) ja ChCl/glutaarihappoa (1:1). Reaktiot suoritettiin mikroaaltoreaktorissa eri 

lämpötiloissa (100-180 ⁰C), eri reaktioajoilla (5-60 min) ja eri fruktoosi/DES -moolisuhteilla 

(1,3:1-1:12). Apuliuottimena käytettiin vettä tai asetoni/vesi -seosta. Paras 5-HMF:n saanto 

(30,1 %) saatiin ChCl/maitohapolla, kun reaktio suoritettiin 140 ⁰C lämpötilassa 15 minuutin 

ajan fruktoosi/DES -moolisuhteella 1:3 ja liuottimena käytettiin vettä (90 m-% suhteessa 

reaktioseokseen). Samoissa olosuhteissa toiseksi paras 5-HMF:n saanto (24,7 %) saatiin 

ChCl/glutaarihapolla. ChCl/butaanihapolla ja ChCl/etikkahapolla 5-HMF:n saanto jäi alle 

15 % ja ChCl/urealla 5-HMF:n saanto oli alle 1 %. 5-HMF:n saannon parantamiseksi reaktio 

suoritettiin 140 ⁰C lämpötilassa 30 minuutin ajan fruktoosi/DES -moolisuhteella 1:8 ja 

käyttämällä liuottimena asetoni/vesi -seosta (3:2, 78 m-% suhteessa reaktioseokseen) ja 

DES:na ChCl/maitohappoa, jolloin korkeimmaksi 5-HMF:n saannoksi saatiin 87,2 % 

(taulukko 4). Maitohapolla on alhaisin happovahvuus (pKa = 3,86) glutaarihapon, 

butaanihapon ja etikkahapon happovahvuuksiin verrattuna (pKa = 4,34-4,82). 5-HMF:n 

saannon havaittiin olevan yhteydessä karboksyylihappojen happovahvuuden kanssa, jolloin 

5-HMF:n saanto kasvoi pKa-arvon laskiessa. Alhaisesta happovahvuudesta ja suhteellisen 

pienestä rakenteestaan johtuen maitohapolla on korkea happamuus ja parempi vetysidosten 

muodostuskyky, mikä tekee ChCl/maitohaposta tehokkaamman fruktoosin dehydraatioon 

verrattuna ChCl/glutaarihappoon, ChCl/butaanihappoon ja ChCl/etikkahappoon. 
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ChCl/urean antaman alhaisen 5-HMF:n saannon (< 1 %) katsottiin johtuvan urean 

emäksisestä luonteesta.43 

 

Taulukko 4. 5-Hydroksimetyylifurfuraalin saannot erilaisissa reaktio-olosuhteissa, kun 

konversioreaktion lähtöaineena on käytetty fruktoosia, inuliinia ja sakkaroosia 

Lähtöaine DES (mol/mol) Apukatalyytti T (⁰C) t (h) 5-HMF 

(%) 

Fruktoosi33 ChCl/glutaarihappo (1:1) Amberlyst 15 60 4 78 

Sakkaroosi33 ChCl/omenahappo (1:1) Amberlyst 15 80 ~5 69 

Fruktoosi38 Bu4NCl/etanoli (1:2) Sitruunahappo 100 2 48 

Fruktoosi39 ChCl/fenoli (1:4) SACS 110 2 67 

Fruktoosi42 ChCl/muurahaishappo 

(1:2) 

CrCl3 70a 0,7 80 

Fruktoosi40 [EMIM]Cl/isopropanoli 

(1:1) 

[HNMP]Cl 25 3 89 

Fruktoosi35 Imidatsoli/BSA (1:1,5) - 100 3 min 90,1 

Fruktoosi43 ChCl/maitohappo (1:2) - 140a 0,5 87,2 

Fruktoosi36 ChCl/p-TSA (1:1) - 80 1 90,7 

Fruktoosi41 ChCl/fruktoosi (6:1) H2CO3 120 1,5 72 

Fruktoosi31 ChCl/fruktoosi (5:1) HCl 100 4 90,3 

Sakkaroosi31 ChCl/sakkaroosi (7:1) HCl 100 4 38,3 

Sakkaroosi31 ChCl/sakkaroosi (7:1) CrCl3 150 0,5 69,8 

Inuliini31 ChCl/inuliini (4:1)b HCl 100 4 61,5 

Inuliini9 ChCl/oksaalihappo (1:1) - 80 1 37 

Fruktoosi37 ChCl/sitruunahappo (2:1) - 130a 10 

min 

45 

a Mikroaaltoavusteinen reaktio  

b ChCl/inuliini-moolisuhde perustuu inuliinin fruktoosiyksiköiden määrään. 

 

Taulukosta 4 voidaan nähdä, että fruktoosilla on saavutettu korkeat 5-HMF:n saannot useissa 

eri reaktio-olosuhteissa (67-90,7 %). ChCl/sitruunahapolla ja sitruunahapon ollessa 

katalyyttinä 5-HMF:n saannot ovat alhaisemmat (48 ja 45 %) muihin DES:iin ja käytettyihin 
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katalyytteihin verrattuna. Brønsted- ja Lewis-happokatalyytin lisäämisen on havaittu 

parantavan 5-HMF:n saantoa. Myös DES:t, jotka sisälsivät vahvan tai melko vahvan 

happovahvuuden omaavan karboksyylihapon, tuottivat hyvät 5-HMF:n saannot ilman 

erillistä katalyyttiä. Kuitenkin liian suuren happovahvuuden omaavat karboksyylihapot, 

kuten sitruunahappo ja oksaalihappo, vaikuttivat negatiivisesti fruktoosin konversioon, 

koska ne muodostivat vahvat sidokset toistensa tai DES:n vetysidoksen vastaanottajan 

kanssa eivätkä siten kyenneet yhtä hyvin katalysoimaan fruktoosin dehydraatiota kuin 

alhaisemman happovahvuuden omaavat karboksyylihapot. Sakkaroosista on saavutettu 

korkea 5-HMF:n saanto (69,8 %) sekä Brønsted- että Lewis-happokatalyytin käytöllä. 

Inuliinista on saatu hyvä 5-HMF:n saanto (61,5 %), kun reaktiossa käytettiin katalyyttinä 

HCl:a. Alhaisemmalla lämpötilalla ja reaktioajalla sekä ilman erillisen happokatalyytin 

käyttöä 5-HMF:n saanto inuliinista on jäänyt alhaiseksi (45 %). Tämän perusteella pelkän 

DES:n käyttö ei riittänyt sekä inuliinin hydrolyysiin fruktoosiksi että fruktoosin 

dehydraatioon 5-HMF:ksi käytetyissä reaktio-olosuhteissa. 

 

4.2 Valmistus glukoosista 

Glukoosin konversiota 5-HMF:ksi on tutkittu käyttämällä DES:a liuottimena ja Lewis- tai 

Brønsted-happoja katalyyttinä. Reaktiot on suoritettu yksi- tai kaksifaasisysteemeissä ja 

useassa tutkimuksessa on selvitetty veden vaikutusta 5-HMF:n valmistukseen.9,32,34,37,44 

Glukoosin lisäksi lähtöaineena on käytetty selluloosaa ja tärkkelystä.9 

 

4.2.1 Lewis-happokatalysoitu konversioreaktio 

5-HMF:n valmistusta glukoosista on tutkittu muodostamalla käytetty DES lähtöaineena 

olevasta glukoosista ja ChCl:sta, missä glukoosi/ChCl-massasuhde oli 1:4. Katalyytin 

vaikutusta tutkittiin käyttämällä Brønsted-happokatalyyttinä HCl:a ja Lewis-

happokatalyyttinä CrCl3:a. Reaktio suoritettiin 100 ⁰C lämpötilassa 4 tunnin ajan lisäämällä 

HCl:a (1,2 mol-% suhteessa glukoosiin), jolloin 5-HMF:n saanto oli 3,1 %. Kun reaktio 

suoritettiin 150 ⁰C lämpötilassa 0,5 tunnin ajan käyttämällä HCl:n tilalla CrCl3:a (20 m-%), 

5-HMF:n saannoksi saatiin 60,3 % (taulukko 5). Tutkimuksen perusteella CrCl3 katalysoi 

glukoosin isomeroitumista fruktoosiksi paremmin kuin HCl, minkä lisäksi lämpötilan kasvu 

vaikutti 5-HMF:n saannon kasvuun.31 
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Glukoosin konversiota 5-HMF:ksi on tutkittu mikroreaktorissa käyttämällä DES:na 

ChCl/etyleeniglykolia (1:2) ja Lewis-happokatalyyttinä CrCl3:a. Reaktiot suoritettiin 110-

150 ⁰C lämpötilassa eri reaktioajoilla (1-15 min), kun CrCl3:n määrä oli 10 % suhteessa 

glukoosiin ja glukoosi/DES -massasuhde 1:20. ChCl:n ja CrCl3:n vaikutusta 5-HMF:n 

valmistukseen tutkittiin suorittamalla reaktiot DES:ssa, etyleeniglykoli/CrCl3-systeemissä 

sekä DES/CrCl3-seoksessa. Etyleeniglykoli/CrCl3:lla 5-HMF:n saannot jäivät huomattavasti 

alhaisemmiksi kuin DES/CrCl3:lla, kun taas pelkässä DES:ssa ei havaittu olleenkaan 5-

HMF:n muodostumista. Tämä viittasi siihen, että ChCl:lla ja etyleeniglykolilla ei ole 

katalyyttistä aktiivisuutta glukoosin muuttamiseen fruktoosiksi toisin kuin CrCl3:lla. Ilman 

ChCl:a reaktiossa ei muodostunut 5-HMF:a, joten ChCl:n ja CrCl3:n synergistisen 

vaikutuksen katsottiin edistävän fruktoosin dehydraatiota 5-HMF:ksi. Tutkittaessa 

glukoosin konversiota eri systeemeillä havaittiin, että glukoosin konversiota ei tapahtunut 

pelkän DES:n käytöllä, koska se ei kyennyt katalysoimaan glukoosin isomerisoitumista 

fruktoosiksi. Etyleeniglykoli/CrCl3:lla saavutettiin korkeimmat glukoosin konversiot 110-

140 ⁰C lämpötilassa, mutta sen käytöllä 5-HMF:n saannot olivat korkeimmillaan vain 8 %. 

Tämän viittasi siihen, että CrCl3 kykenee katalysoimaan tehokkaasti glukoosin 

isomerisoitumista fruktoosiksi, mutta vain vähäisesti fruktoosin dehydraatiota 5-HMF:ksi. 

ChCl:n ja CrCl3:n uskottiin voivan muodostaa helposti [Ch]+[CrCl4]
- -kompleksin, jonka 

[CrCl4]
- -ioni katalysoi glukoosin isomerisaatiota fruktoosiksi, ja kompleksi katalysoi 

fruktoosin dehydraatiota 5-HMF:ksi. DES/CrCl3:lla saatiin korkeimmat 5-HMF:n saannot, 

vaikkakin etyleeniglykoli/CrCl3:lla saavutettiin parempi glukoosin konversio. Koska 

etyleeniglykolin viskositeetti on alhaisempi kuin DES:n, etyleeniglykoli/CrCl3:lla on 

korkeampi massansiirto DES/CrCl3:in verrattuna, minkä vuoksi se kykeni parempaan 

vuorovaikutukseen glukoosin kanssa. Korkein 5-HMF:n saanto (42 %) DES/CrCl3-

systeemillä saavutettiin 150 ⁰C lämpötilassa reaktioajalla 3,6 min (taulukko 5).32 

Glukoosin happokatalysoitua konversiota 5-HMF:ksi on tutkittu kaksifaasisysteemissä, joka 

koostui vedellisestä DES:sta ja uuttoliuottimesta. DES muodostui ChCl:sta, lähtöaineena 

olevasta glukoosista ja vedestä, missä ChCl/vesi/glukoosi -massasuhde oli 3:1:1 tai 1:1:1. 

Reaktio suoritettiin 120 ja 130 ⁰C lämpötilassa 1-14 tunnin reaktioajalla käyttämällä 

katalyyttinä AlCl3:a (0,5-10 m-% suhteessa glukoosiin) sekä uuttoliuottimena MIBK:a tai 

etyyliasetaattia (EtAc). Uuttoliuottimen tarkoituksena oli parantaa 5-HMF:n valmistuksen 

selektiivisyyttä uuttamalla reaktiossa muodostunut 5-HMF DES:sta, jotta vältettäisiin sen 

eteenpäin reagoiminen esimerkiksi levuliinihapoksi tai humiineiksi. Katalyyttinä käytetty 
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AlCl3:a muodosti veteen liuetessaan Al(OH)x (H2O)y metallispesieksiä ja HCl:a (Brønsted-

happo), joista Al(OH)x (H2O)y toimi tehokkaana Lewis-happokatalyyttinä glukoosin 

isomerisoitumisessa fruktoosiksi ja HCl puolestaan katalysoi fruktoosin dehydraatiota 5-

HMF:ksi. Veden lisääminen reaktioseokseen kasvatti 5-HMF:n saantoa verrattuna 

vedettömiin olosuhteisiin, kun reaktiot suoritettiin 130 ⁰C lämpötilassa 1-4 tunnin ajan 

ChCl/vesi/glukoosi -massasuhteella 3:1:1 ja käyttämällä uuttoliuottimena MIBK:a. Veden 

käytön lisäksi tutkittiin AlCl3:n määrän vaikutusta 5-HMF:n saantoon eri reaktioajoilla (1-

10 h). Reaktioajan ollessa 10 tuntia 5-HMF:n saanto laski huomattavasti korkeimmilla 

AlCl3:n määrillä (2-10 m-%), koska päätuotteena muodostui 5-kloorimetyylifurfuraalia 5-

HMF:n reagoidessa HCl:n kanssa. Tutkittaessa veden vaikutusta 5-HMF:n valmistuksessa 

AlCl3:n aktiivisuuden havaittiin laskevan, kun vesi/glukoosi -massasuhde oli suurempi kuin 

1:1. Optimaalisen AlCl3:n määrän, ChCl/glukoosi -massasuhteen ja reaktioajan 

määrittämiseksi suoritettiin reaktiot 120 ⁰C lämpötilassa 2-14 tunnin reaktioajalla 

glukoosi/vesi -massasuhteella 1:1 ja käyttämällä uuttoliuottimena EtAc:a. Reaktioajan 

pitenemisen myötä 5-HMF:n saanto kasvoi eri ChCl/glukoosi -massasuhteilla (1:3-4:1) aina 

12 tuntiin asti, minkä jälkeen 5-HMF:n saanto lähti laskemaan. Korkeimmat 5-HMF:n 

saannot saavutettiin ChCl/glukoosi -massasuhteilla 1:3-1:1, kun reaktioaika oli 4-14 tuntia. 

Liian suuri ChCl/glukoosi -massasuhde (2:1-4:1) aiheutti humiinien muodostumista, mikä 

puolestaan laski 5-HMF:n saantoa. Myös lisättävän AlCl3:n määrää tutkittaessa 5-HMF:n 

saanto kasvoi reaktioajan edetessä 12 tuntiin asti. Korkeimmat 5-HMF:n saannot saatiin 0,5-

2 m-% AlCl3:a, mutta sitä suuremmalla määrällä (2,5-3 m-%) 5-HMF:n saanto laski 

huomattavasti. Liian suuri määrä AlCl3:a kasvatti 5-HMF:n johdannaisen 5-

(asetyylioksi)metyylifurfuraalin saantoa, joka muodostui 5-HMF:n reagoidessa EtAc:n ja 

HCl:n reaktiosta muodostuneen etikkahapon kanssa. Paras 5-HMF:n saanto (55,8 %) 

saavutettiin 120 ⁰C lämpötilassa 12 tunnin reaktioajalla ChCl/vesi/glukoosi -massasuhteella 

1:1:1, kun AlCl3:n määrä oli 2 mol-% suhteessa glukoosiin ja apuliuottimena käytettiin 

EtAc:a 90 m-% suhteessa reaktioseokseen (taulukko 5). EtAc uutti 5-HMF:n lisäksi 5-

(asetyylioksi)metyylifurfuraalia ja 5-kloorimetyylifurfuraalia, kun taas MIBK uutti 7-

HMF:n lisäksi vain 5-kloorimetyylifurfuraalia.34 MIBK olisi mahdollisesti ollut parempi 

uuttoliuotin ja sitä olisi voinut käyttää olosuhteiden optimoinnin tutkimisessa EtAc:n sijaan. 

Glukoosin konversiota 5-HMF:ksi on tutkittu käyttämällä 16 eri DES:ia. Suurin osa 

reaktioista suoritettiin 140 ⁰C lämpötilassa 2 tunnin reaktioajalla ChCl/karboksyylihappo- ja 

ChDHC/karboksyylihappo-moolisuhteella 1:1 sekä glukoosi/DES-moolisuhteella 1:12,5 ja 
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käyttämällä Lewis-happokatalyyttinä B(OH)3:a (150 mol-% suhteessa glukoosiin). 

ChCl/urealla (1:1) ja ChDHC/urealla (1:1) reaktiot suoritettiin 130 ⁰C lämpötilassa. 

ChDHC/glykolihapolla suoritettiin reaktio yllä mainituissa olosuhteissa, minkä lisäksi sillä 

tehtiin neljä eri reaktiota käyttämällä B(OH)3:n tilalla Lewis-happokatalyytteinä CrCl2:a tai 

CrCl3:a, joita lisättiin 150 mol-% tai 300 mol-% suhteessa glukoosiin. Kaikista neljästä 

ChDHC/glykolihapolla ja CrCl3:lla tai CrCl2:lla suoritetusta reaktiosta 5-HMF:n saanto jäi 

alhaiseksi (0-3 %). ChCl/glykolihapolla, ChCl/mantelihapolla, ChCl/salisyylihapolla, 

ChCl/urealla ja ChDHC/urealla ei havaittu ollenkaan 5-HMF:n muodostumista. 

ChCl/oksaalihapolla, ChCl/meripihkahapolla, ChCl/omenahapolla, 

ChDHC/meripihkahapolla ja ChDHC/oksaalihapolla saatiin alhaiset 5-HMF:n saannot, 

jotka olivat vastaavasti 2,4, 5,9 ja 7 %. Parhaimmat 5-HMF:n saannot saavutettiin 

ChDHC/salisyylihapolla, ChDHC/mantelihapolla, ChDHC/omenahapolla ja 

ChDHC/glykolihapolla (katalyyttinä B(OH)3), joille 5-HMF:n saannot olivat vastaavasti 26, 

28, 35, 42 %. ChCl-pohjaisilla DES:illa 5-HMF:n saanto jäi alhaisemmaksi verrattuna 

ChDHC-pohjaisiin DES:iin, minkä katsottiin johtuvan ChCl-pohjaisten DES:ien käytössä 

syntyvien humiinien suuresta määrästä. ChCl-pohjaisten DES:ien reaktioseokset olivat 

erittäin happamia, mikä viittasi niiden sisältävän vahvaa happoa. Happamuuden arveltiin 

olevan peräisin HCl:sta, jota muodostui ChCl:n kloridi-ionista ja glukoosin konversiosta 

syntyneestä vedestä. Vahvojen happojen (HCl) ylimäärä sekä suuri määrä Lewis-

happokatalyyttiä (150 tai 300 mol-%) puolestaan edisti humiinien muodostumista. Myös 

karboksyylihappojen happovahvuuden katsottiin vaikuttavan heikentävästi 5-HMF:n 

saantoon ja niiden happovahvuus noudatti seuraavaa järjestystä: oksaalihappo (pKa1 = 1,25) 

> salisyylihappo (pKa1 = 2,97) > mantelihappo (pKa = 3,42) > omenahappo (pKa1 = 3,46) 

> glykolihappo (pKa = 3,83) > meripihkahappo (pKa1 = 4,21). Koska ChDHC/glykolihappo 

antoi parhaan 5-HMF:n saannon (42 %), sitä käytettiin olosuhteiden optimoinnin ja 

apuliuottimen vaikutuksen tutkimisessa. Apuliuottimina käytettiin vettä, 

dimetyylisulfoksidia ja etyleeniglykolia. Dimetyylisulfoksidin ja veden lisääminen 

reaktioseokseen paransi 5-HMF:n saantoa, joista vedellä saatiin paremmat tulokset. 

Etyleeniglykolin käyttö puolestaan laski 5-HMF:n saantoa verrattuna ilman apuliuotinta 

suoritettuun reaktioon. Myös reaktioajan pidentäminen paransi 5-HMF:n saantoa, jolloin 

korkein 5-HMF:n saanto (58 %) saavutettiin ChDHC/glykolihapolla 140 ⁰C lämpötilassa 4 

tunnin reaktioajalla, kun apuliuottimena käytettiin vettä (22 m-% suhteessa reaktioseokseen) 

(taulukko 5).44 
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4.2.2 Valmistus selluloosasta ja tärkkelyksestä 

5-HMF:n valmistusta tärkkelyksestä ja selluloosasta on tutkittu käyttämällä DES:na 

ChCl/oksaalihappoa (1:1), joka toimi reaktiossa sekä liuottimena että Brønsted-

happokatalyyttinä. 5-HMF:n valmistus polysakkarideista (tärkkelys ja selluloosa) sisältää 

polysakkaridien hydrolyysin monosakkarideiksi ja monosakkaridien konversion 5-HMF:ksi. 

Näiden eri vaiheiden tutkimiseksi reaktioseoksesta määritettiin 5-HMF:n lisäksi 

hydrolyysituotteena muodostuneen glukoosin ja glukoosista muodostuneen fruktoosin 

määrät. Reaktiot suoritettiin eri lämpötiloissa (60, 80 ja 100 ⁰C) 1 tunnin reaktioajalla 

lähtöaine/DES -massasuhteella 1:80. Tärkkelykselle glukoosin saannot olivat 60, 80 ja 100 

⁰C lämpötilassa vastaavasti 5, 45 ja 36 m-% ja 5-HMF:n saannot 0, 1 ja 10 % (taulukko 5). 

Selluloosa oli erittäin niukkaliukoinen DES:iin käytetyissä olosuhteissa ja siitä muodostui 

glukoosia ainoastaan 100 ⁰C lämpötilassa, jolloin glukoosin saanto oli 1 m-% ja sitä vastaava 

5-HMF:n saanto oli 1 % (taulukko 5). Tärkkelyksen tai selluloosan kohdalla ei havaittu 

fruktoosin muodostumista, minkä katsottiin viittaavan siihen, että kaikki glukoosista 

isomerisoitunut fruktoosi reagoi eteenpäin 5-HMF:ksi tai humiineiksi. Erot glukoosin ja 5-

HMF:n saannoissa tärkkelyksen ja selluloosan välillä arvioitiin johtuvan niiden 

glukoosiyksiköiden erilaisista sidoksista. Tärkkelys liukeni DES:iin paremmin kuin 

selluloosa, minkä perusteella arvioitiin, että α-1,4- glykosidisidoksin sitoutuneilla 

glukaaneilla on korkeampi reaktiivisuus kuin vastaavilla β-1,4-sitoutuneilla glukaaneilla.9 

5-HMF:n valmistusta on tutkittu käyttämällä auringonkukanvarsista peräisin olevaa 

selluloosaa ja DES:ina ChCl/viinihappoa (0,7:0,3), ChCl/sitruunahappoa (0,7:0,3) ja 

ChCl/oksaalihappoa (1:1). Ennen konversioreaktiota selluloosa erotettiin 

auringonkukanvarsista sekoittamalla auringonkukkavarsien näytteet bentseeni/etanolin (1:2) 

kanssa (4 h), minkä jälkeen näytteille suoritettiin Soxhlet-uutto (4 h) käyttämällä 

uuttoliuottimena etanolia. Seuraavaksi auringonkukkavarsien näytteet käsiteltiin NaClO2:lla 

(75 ⁰C, 2 h), minkä jälkeen näytteet sekoitettiin NaOH:n kanssa (12 h). Lopuksi näytteet 

suodatettiin ja saatu kiinteä auringonkukanvarren selluloosa kuivattiin ennen käyttöä. 5-

HMF:n konversioreaktiota tutkittiin mikroaaltoreaktorisysteemissä ja tavallisessa 

reaktorisysteemissä. Mikroaaltoreaktorisysteemissä (150 W, 24,5 GHz) reaktio suoritettiin 

130-180 ⁰C lämpötilassa 1-10 minuutin ajan selluloosa/DES -massasuhteella 1:250. 

Tavallisessa reaktorisysteemissä reaktio suoritettiin 130-160 ⁰C lämpötilassa 30-150 

minuutin ajan selluloosa/DES -massasuhteella 1:250. Käytetyistä DES:ista 

ChCl/oksaalihappo antoi parhaat tulokset sekä tavallisella reaktorilla että 
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mikroaaltoreaktorilla suoritetuista reaktioista. Oksaalihapolla on alhaisempi happovahvuus 

(pKa1 = 1,25, pKa2 = 4,14) muiden DES:ien karboksyylihappoihin verrattuna. 

Happovahvuudesta ja pienestä molekyylirakenteesta johtuen oksaalihapolla on taipumus 

muodostaa vetysidos ChCl:n kanssa helpommin kuin muilla tutkimuksessa käytetyillä 

karboksyylihapoilla, mikä paransi ChCl/oksaalihapon vuorovaikutusta selluloosan kanssa ja 

johti näin parempaan 5-HMF:n tuotantoon. Kuitenkin 5-HMF:n saannot 

ChCl/oksaalihapolla jäivät alle 5 % molemmilla reaktoreilla kaikissa käytetyissä reaktio-

olosuhteissa. Sen sijaan reaktioissa muodostui suuria määriä levuliinihappoa (36-75 %). 

Tästä voidaan päätellä, että 5-HMF:n valmistuksen lisäksi ChCl/oksaalihappo katalysoi 5-

HMF:n hydrolyysiä levuliinihapoksi, mikä selittää 5-HMF:n alhaiset saannot. Korkein 5-

HMF:n saanto (4 %) saavutettiin mikroaaltoreaktorissa 180 ⁰C lämpötilassa 1 minuutin 

reaktioajalla (taulukko 5) ja samasta reaktiosta saatu levuliinihapon saanto oli 76,2 %.45 

 

4.2.3 Brønsted-happokatalysoitu konversioreaktio 

5-HMF:n valmistusta glukoosista korkeapainereaktorissa on tutkittu käyttämällä DES:ina 

ChCl/ureaa (1:1 ja 1:2), ChCl/glyserolia (1:1 ja 1:2) ja ChCl/sitruunahappoa (1:1 ja 2:1). 

Reaktiot suoritettiin 130 ⁰C lämpötilassa 10 minuutin reaktioajalla. ChCl/urean ja 

ChCl/glyserolin käytöllä ei muodostunut yhtään 5-HMF:a, mutta ChCl/sitruunahapolla (2:1) 

saatiin 5-HMF:n saannoksi 10 %. Katalyytin vaikutusta glukoosin konversioon 5-HMF:ksi 

tutkittiin suorittamalla reaktio edellä mainituissa olosuhteissa ja lisäämällä Brønsted-

happokatalyytiksi 10 mol-% rikkihappoa suhteessa glukoosiin, jolloin 5-HMF:n saannoksi 

saatiin 13 %. Olosuhteiden optimoimiseksi suoritettiin rikkihappokatalysoidut reaktiot 90-

130 ⁰C lämpötilassa 1-60 minuutin reaktioajalla. 5-HMF:n saannon havaittiin kasvavan 

lämpötilan kasvaessa ja korkein 5-HMF:n saanto (21,5 %) saavutettiin 130 ⁰C lämpötilassa 

5 minuutin reaktioajalla (taulukko 5).37 
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Taulukko 5. 5-Hydroksimetyylifurfuraalin saannot glukoosista, selluloosasta ja 

tärkkelyksestä eri syväeutektisissa liuottimissa eri reaktio-olosuhteissa 

Lähtöaine DES (mol/mol) Apukatalyytti Apuliuotin T 

(⁰C) 

t (h) 5-HMF 

(%) 

Glukoosi31 ChCl/glukoosi (3:1) CrCl3 - 150 0,5 60,3 

Glukoosi32 ChCl/etyleeniglykoli 

(1:2) 

CrCl3 - 150 3,6 min 42 

Glukoosi34 ChCl/glukoosi/vesi 

(1,5:1:10) 

AlCl3 EtAc 120 12 55,8 

Glukoosi44 ChDHC/glykolihappo 

(1:1) 

B(OH)3 Vesi 140 4 58 

Tärkkelys9 ChCl/oksaalihappo (1:1) - - 100 1 10 

Selluloosa9 ChCl/oksaalihappo (1:1) - - 100 1 1 

Selluloosa45 ChCl/oksaalihappo (1:1) - - 180 1 4 

Glukoosi37 ChCl/sitruunahappo 

(2:1) 

H2SO4 - 130 5 min 21,5 

 

Taulukosta 5 voidaan huomata, että Lewis-happokatalyytin käytöllä (CrCl3, AlCl3 ja 

B(OH)3) on saavutettu hyvät 5-HMF:n saannot (42-60,3 %) toisin kuin Brønsted-

happokatalyytin käytöllä (ChCl/oksaalihappo ja H2SO4). Katalyytin lisäksi 5-HMF:n 

saantoon on vaikuttanut reaktiolämpötila ja -aika, apuliuotin sekä käytetty DES. Veden 

lisääminen reaktioseokseen on usein parantanut 5-HMF:n saantoa verrattuna vedettömiin 

olosuhteisiin.34,44 ChCl/glukoosilla on saavutettu hyvät 5-HMF:n saannot, kun reaktiossa on 

käytetty Lewis-happokatalyyttiä.31,34 Kun katalyyttinä on käytetty HCl:a (Brønsted-

happokatalyytti), 5-HMF:n saanto jäi alhaiseksi (3,1 %).31 Korkea lämpötila on useimmiten 

parantanut 5-HMF:n saantoa, mutta liian happamissa olosuhteissa ja pitkällä reaktioajalla se 

on myös johtanut humiinien muodostumiseen.34,44 ChCl/oksaalihapolla saadun alhaisen 5-

HMF:n saannon syynä on lähtöaineena olleet selluloosa ja tärkkelys, jotka liukenevat 

huonosti käytettyyn DES:iin. Lisäksi alhainen lämpötila, lyhyt reaktioaika ja DES:n 

toimiminen katalyyttinä eivät tarjonneet tarpeeksi suotuisia olosuhteita glukoosin 

isomerisoitumiselle fruktoosiksi.9 Myöskään ChCl/sitruunahappo ja Brønsted-

happokatalyyttinä ollut rikkihappo eivät kyenneet tarpeeksi katalysoimaan glukoosin 

isomerisoitumista fruktoosiksi, jolloin 5-HMF:n saanto jäi alhaiseksi (21,5 %).37 Tämän 

perusteella voidaan todeta, että korkean 5-HMF:n saannon saavuttamiseksi reaktiossa on 

käytettävä Lewis-happokatalyyttiä. 
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4.3 Valmistus biomassasta 

Biomassan sisältämät hiilihydraatit ovat pääasiassa polymeerejä ja oligomeerejä, joiden 

lisäksi biomassassa voi esiintyä konversioreaktiota häiritseviä yhdisteitä, kuten ligniiniä. 

Tämän vuoksi biomassan käyttö lähtöaineena on haastavampaa verrattuna fruktoosiin ja 

glukoosiin. Biomassan konversiota 5-HMF:ksi DES:ssa on tutkittu käyttämällä DES:ia 

liuottimena ja katalyyttinä22,38,45 tai pelkästään liuottimena, jolloin DES:n lisäksi on käytetty 

apukatalyyttinä Brønsted- tai Lewis-happokatalyyttiä.37,46 Lisäksi 5-HMF:n valmistusta on 

tutkittu kaksifaasisysteemissä, jossa on DES:n lisäksi käytetty uuttoliuotinta uuttamaan 5-

HMF reaktion aikana.9 

 

4.3.1 Syväeutektiset liuottimet liuottimena ja katalyyttinä 

5-HMF:n valmistusta on tutkittu käyttämällä lähtöaineena DES-esikäsiteltyä SGB:a ja 

DES:ina ChCl/sitruunahappoa (1:2), ChCl/oksaalihappoa (1:2), ChCl/omenahappoa (1:2), 

ChCl/glyserolia (1:2), ChCl/etyleeniglykolia (1:2), ChCl/maitohappoa (1:2) ja ChCl/ureaa 

(1:2). Sekä esikäsittely että 5-HMF:n valmistus suoritettiin DES:ssa. Esikäsittely tapahtui 

100 ⁰C lämpötilassa 4 tunnin ajan, kun SGB/DES-massasuhde oli 1:12. Esikäsittelyn jälkeen 

kiinteät fraktiot erotettiin suodattamalla. 5-HMF:n valmistusta DES-esikäsitellystä SGB:sta 

tutkittiin eri SGB/DES-massasuhteilla (1:2,5-1:20), kun lämpötila ja reaktioaika olivat 80-

140 ⁰C ja 0-4 h. Veden määrän vaikutusta tutkittiin lisäämällä reaktioseokseen vettä 0-42 m-

%. ChCl/omenahapolla, ChCl/oksaalihapolla, ChCl/sitruunahapolla ja ChCl/maitohapolla 

saavutettiin korkeimmat 5-HMF:n saannot, kun SGB/DES-massasuhde oli 1:10 ja lisätyn 

veden määrä 8,33 m-%. ChCl/oksaalihapolla ja ChCl/sitruunahapolla saavutettiin parhaat 5-

HMF:n saannot (24,1 ja 52 %) 110 ⁰C lämpötilassa ja reaktioajalla 4 h. ChCl/omenahapolla 

korkein 5-HMF:n saanto (33,3 %) saavutettiin 140 ⁰C lämpötilassa reaktioajalla 0,5 h. Paras 

5-HMF:n saanto (54,8 %) saatiin ChCl/maitohapolla 140 ⁰C lämpötilassa, kun reaktioaika 

oli 1 h (taulukko 6).22 

 

4.3.2 Kaksifaasisysteemi 

Maissinkuoren, maissintähkän, havupuuhakkeen, makrolevän (Ulva lactuca) ja mikrolevän 

(Porphyridium cruentum) käyttöä 5-HMF:n valmistuksessa on tutkittu käyttämällä DES:na 

ChCl/oksaalihappoa (1:1). Maissinkuorelle suoritettiin reaktiot 60-100 ⁰C lämpötilassa eri 
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reaktioajoilla (1-8 h). 5-HMF:n lisäksi reaktioseoksesta määritettiin glukoosin ja fruktoosin 

saannot. Korkeimmat glukoosin ja fruktoosin saannot (26 ja 60 m-%) saavutettiin 80 ⁰C 

lämpötilassa 1 tunnin reaktioajalla, mitä vastaava 5-HMF:n saanto oli 10 %. Fruktoosin 

saanto 80 ⁰C lämpötilassa 2 tunnin reaktioajalla oli 12 m-%, mutta korkeammilla 

lämpötiloilla ja reaktioajoilla sitä ei enää havaittu reaktioseoksesta, joten kaiken 

muodostuneen fruktoosin arveltiin reagoineen 5-HMF:ksi tai humiineiksi. 5-HMF:n saanto 

kasvoi lämpötilan ja reaktioajan kasvaessa, jolloin korkein 5-HMF:n saanto (14 %) 

saavutettiin 60 ⁰C lämpötilassa 4-8 tunnin reaktioajalla (taulukko 6) ja 80 ⁰C lämpötilassa 1 

tunnin reaktioajalla. Korkeammalla lämpötilalla ja pidemmällä reaktioajalla (2-8 h, 80 ja 

100 ⁰C) 5-HMF:n saanto lähti laskemaan, minkä katsottiin johtuvan fruktoosin ja/tai 5-

HMF:n muuntumisesta humiineiksi. Lämpötilan ja reaktioajan kasvu paransi glukoosin 

isomerisoitumista fruktoosiksi, mikä näkyi glukoosin saannon vähenemisenä lämpötilan ja 

reaktioajan kasvun myötä. Lisäksi maissinkuorelle, maissintähkälle, havupuulastuille, 

makrolevälle ja mikrolevälle suoritettiin reaktiot uuttoliuottimesta (MIBK) ja DES:sta 

koostuvassa kaksifaasisysteemissä 100 ⁰C lämpötilassa 2 tunnin ajan lähtöaine/DES -

massasuhteella 1:20. MIBK:n tarkoituksena oli parantaa tuotteiden selektiivisyyttä ja estää 

sivutuotteiden muodostuminen uuttamalla reaktiotuotteet DES:sta reaktion aikana. 

Maissinkuorelle käytettiin MIBK:n lisäksi uuttoliuottimina etyyliasetaattia, anisolia ja 1,2-

dimetoksibentseeniä, joista etyyliasetaatilla saavutettiin paras 5-HMF:n saanto (13 %). 

Makrolevälle ja mikrolevälle 5-HMF:n saanto oli vastaavasti 7 ja 9 % (taulukko 6). 

Maissintähkälle suoritettiin reaktiot 2 ja 4 tunnin reaktioajoilla, joista 2 tunnin reaktioaika 

antoi paremman 5-HMF:n saannon (11 %) (taulukko 6). Myös havupuulastuille suoritettiin 

reaktiot kahdella eri reaktioajalla (2 ja 4 h), minkä lisäksi sille suoritettiin reaktio 100 ⁰C 

lämpötilassa 5 tunnin ajan havupuu/DES -massasuhteella 1:13, ja näistä kaikista reaktio-

olosuhteista saatu 5-HMF:n saanto oli 1 %.9 

 

4.3.3 Lewis- tai Brønsted-happokatalysoitu konversioreaktio 

Omenan kuoren katalyyttistä konversiota 5-HMF:ksi on tutkittu happamassa vedellisessä 

DES-systeemissä, jossa DES:na käytettiin Bu4NCl/etanolia (1:2) ja Bu4NCl/n-propanolia 

(1:2) ja Brønsted-happokatalyyttinä sitruunahappoa. Reaktiot suoritettiin 90-110 ⁰C 

lämpötilassa 0,5-3 tunnin reaktioajalla ja paras 5-HMF:n saanto (15 m-%) saavutettiin 110 

⁰C lämpötilassa reaktioajalla 0,5 h käyttämällä DES:na Bu4NCl/etanolia (taulukko 6).38 
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Yrttijäännösten (herbal residues, HR) sisältämien hiilihydraattien katalyyttistä konversiota 

5-HMF:ksi on tutkittu käyttämällä DES:na ChCl/muurahaishappoa (1:6) ja Lewis-

happokatalyyttinä SnCl4∙5H2O:ta, jotka yhdessä muodostivat vedellisen DES-SnCl4-

katalyysisysteemin. Tutkimuksessa käytettiin kolmea eri yrttijäännöstä, Heteropogon 

contortus (L.) Beauv (HRH), Anemarrhena asphodeloides Bunge (HRA) ja Caulis Polygoni 

Multiflori (HRC), sekä yrttijäännösseosta, joille suoritettiin reaktiot 80, 100, 120 ja 140 ⁰C 

lämpötilassa 10-480 minuutin ajan lähtöaine/DES -massasuhteella 1:20. HRH:lla ja HRC:lla 

korkeimmat 5-HMF:n saannot jäivät alle 20 %, kun reaktiot suoritettiin 140 ⁰C lämpötilassa 

lyhyellä reaktioajalla (10-60 min). Reaktioajan kasvaessa 5-HMF:n saanto laski, minkä 

lisäksi alhaisemmissa lämpötiloissa (80-120 ⁰C) 5-HMF:n saannot olivat 0-15 % 

reaktioajasta riippumatta. HRA:lla sen sijaan saavutettiin korkeat 5-HMF:n saannot (65-77,5 

%) 100-140 ⁰C lämpötilassa lyhyellä reaktioajalla (10-60 min), mutta 80 ⁰C lämpötilassa 5-

HMF:n saanto (65 %) oli korkeimmillaan vasta 6 tunnin reaktioajalla. Korkeampien 

lämpötilojen kohdalla reaktioajan kasvaessa 5-HMF:n saanto laski sitä enemmän, mitä 

korkeampi lämpötila oli kyseessä. Paras 5-HMF:n saanto (77,5 %) HRA:sta saavutettiin 140 

⁰C lämpötilassa 0,5 tunnin reaktioajalla (taulukko 6). Yrttijäännösseoksen käytöllä saatiin 

alhaiset 5-HMF:n saannot (< 40 %) 100-140 ⁰C lämpötilassa, joista 140 ⁰C:ssa saavutettiin 

korkein 5-HMF:n saanto 0,5 tunnin reaktioajalla. 5-HMF:n saannon parantamiseksi 

yrttijäännösseoksesta reaktio suoritettiin eri ChCl/muurahaishappo -moolisuhteilla, jolloin 

korkein 5-HMF:n saanto (54,9 %) saavutettiin ChCl/muurahaishappo -moolisuhteella 1:10, 

kun lämpötila oli 140 ⁰C ja reaktioaika 0,5 tuntia (taulukko 6).46 

Puupölyn konversiota 5-HMF:ksi on tutkittu käyttämällä DES:na ChCl/sitruunahappoa (2:1) 

ja Brønsted-happokatalyyttinä 10 mol-% rikkihappoa suhteessa glukoosiin. Ensin 

puupölylle suoritettiin höyryräjäytys-esikäsittely (180 ⁰C, 3 min), jossa liuottimena 

käytettiin 4 % rikkihappoliuosta. Esikäsittelyn tarkoituksena oli poistaa puupölystä 

hemiselluloosa ja ligniini, minkä jälkeen selluloosapitoisille kiinteille fraktioille suoritettiin 

entsymaattinen hydrolyysi käyttämällä CTec 2 -entsyymiä (50 ⁰C, 72 h). Entsymaattisesta 

hydrolyysistä saatu glukoosi käytettiin 5-HMF:n valmistukseen ja reaktiot suoritettiin 

korkeapaineautoklaavissa 130 ⁰C lämpötilassa 3 ja 5 minuutin ajan sekä katalyytillä että 

ilman katalyyttiä. Reaktiossa käytettiin Brønsted-happokatalyyttinä rikkihappoa (10 mol-% 

suhteessa glukoosiin). Korkein 5-HMF:n saanto (23,5 %) saavutettiin 130 ⁰C lämpötilassa 

15 minuutin reaktioajalle sekä 100 ⁰C lämpötilassa 60 minuutin reaktioajalla, kun reaktiossa 
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käytettiin katalyyttiä (taulukko 6). Ilman katalyyttiä samoissa olosuhteissa 5-HMF:n 

saannoksi saatiin 22 %.37 

 

Taulukko 6. 5-Hydroksimetyylifurfuraalin saannot biomassasta eri syväeutektisissa 

liuottimissa ja reaktio-olosuhteissa 

Lähtöaine DES (mol/mol) Apukatalyytti Apuliuotin/ 

uuttoliuotin 

T 

(⁰C) 

t (h) 5-HMF 

(%) 

Sokeriruokon 

bagassi22 

ChCl/maitohappo (1:2) - Vesi 140 1 54,8 

Omenan kuori38 Bu4NCl/etanoli (1:2) Sitruunahappo - 110 0,5 15 m-%a 

Maissinkuori9 ChCl/oksaalihappo (1:1) - - 60 4-8 14 

Ulva lactuca9 ChCl/oksaalihappo (1:1) - MIBK 100 2 7 

Porphyridium 

cruentum9 

ChCl/oksaalihappo (1:1) - MIBK 100 2 9 

Maissintähkä9 ChCl/oksaalihappo (1:1) - MIBK 100 2 11 

Anemarrhena 

asphodeloides 

Bunge 46 

ChCl/muurahaishappo 

(1:10) 

SnCl4∙5H2O - 140 0,5 77,5 

Yrttijäännös-

seos46 

ChCl/muurahaishappo 

(1:10) 

SnCl4∙5H2O - 140 0,5 64,9 

Puupöly37 ChCl/sitruunahappo (2:1) H2SO4 - 130 5 min 23,5 

a Omenan kuorelle ei määritetty selluloosapitoisuutta, joten 5-HMF:n saanto laskettiin massaprosentteina. 

Taulukosta 6 nähdään, että, pelkän DES:n käyttö katalyyttinä on yleensä antanut alhaiset 5-

HMF:n saannot, kun taas yhdessä Brønsted-happokatalyytin (H2SO4) ja DES:n kanssa on 

saatu parempi 5-HMF:n saanto. Korkeimmat 5-HMF:n saannot on saavutettu käyttämällä 

katalyyttinä Lewis-happokatalyyttinä (SnCl4∙5H2O) ja DES:na ChCl/maitohappoa ja 

suorittamalla reaktio melko korkeassa lämpötilassa (140 ⁰C) ja lyhyellä reaktioajalla (0,5-1 

h). Lämpötilalla ja reaktioajalla on DES:n ja katalyytin lisäksi merkitys 5-HMF:n 

valmistukseen, koska liian alhainen lämpötila ei tarjoa tarpeeksi vahvoja olosuhteita poly- 

ja oligosakkaridien hydrolyysille ja glukoosin isomerisoitumiselle fruktoosiksi, kun taas 

liian korkea lämpötila edistää fruktoosin ja 5-HMF:n muuntumista humiineiksi ja 

sivutuotteiksi, kuten levuliinihapoksi.9,45 
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4.3 Syväeutektisten liuottimien kierrätys reaktioseoksesta 

Yksi vihreän ja kestävän menetelmän vaatimuksista on liuottimen ja katalyytin 

uudelleenkäyttö reaktion jälkeen. Tämän vuoksi myös DES:n kierrätys reaktioseoksesta 5-

HMF:n valmistuksen jälkeen on huomioitu useissa tutkimuksissa. Tyypillisesti DES:n 

kierrätys on suoritettu poistamalla 5-HMF uuttamalla reaktion jälkeen, minkä jälkeen 

DES:sta on poistettu uuttoliuottimen sekä veden jäämät haihduttamalla. Liuotinjäämien 

haihduttamisen jälkeen reaktio on suoritettu uudelleen lisäämällä lähtöaine 

DES:een.22,33,39,41,43,44 5-HMF:n uuttoliuottimina on käytetty etyyliasetaattia, MIBK:a, 

asetonia, asetonitriiliä (MeCN) ja Et2O/etyyliasetaattia, joista etyyliasetaatti ja MIBK ovat 

yleisimmin käytettyjä.22,31,33,39,41,34,44 Reaktioissa, joissa on käytetty apukatalyyttejä, 

katalyytit on otettu talteen DES:n mukana.31,39,44  

Muista tutkimuksista poikkeava DES:n kierrätys on suoritettu yrttijäännösseoksen 

konversiossa käytetylle ChCl/muurahaishappo-SnCl4-systeemille. DES-SnCl4-systeemi 

kierrätettiin erottamalla reaktion jälkeen hydrolyysi- ja konversiotuotteet sisältävä 

nestefraktio kiinteästä fraktiosta. Nestefraktioon lisättiin vettä ligniinin saostamiseksi ja 

ChCl:n liuottamiseksi. Kiinteä fraktio pestiin etanolilla, minkä tarkoituksena oli poistaa 

jäljelle jäänyt muurahaishappo ja ligniini. Saatu etanolipesuliuos yhdistettiin nestefraktion 

kanssa, jolloin nestefraktio sisälsi vettä, ChCl:a, muurahaishappoa, 5-HMF:a ja etanolia. 

Nestefraktiossa oleva muurahaishappo, etanoli ja 5-HMF poistettiin haihduttamalla. Jäljelle 

jääneeseen seokseen lisättiin uudelleen vettä ChCl:n liuottamiseksi, minkä jälkeen vesi 

poistettiin suodattamalla ja jäljelle jääneeksi kiinteäksi fraktioksi saatiin saostettu ligniini. 

Etanolipesun jälkeen reaktioseoksesta erotettu kiinteä fraktio pestiin vedellä ChCl:n 

liuottamiseksi, jolloin kiinteä fraktio sisälsi reagoimatonta yrttijäännösseosta. ChCl saatiin 

otettua talteen poistamalla vesi haihduttamalla.46 

Useat käytetyt DES:t tai DES/katalyytti -systeemit on pystytty kierrättämään vähintään 

kolme kertaa ilman huomattavaa 5-HMF:n saannon laskua. DES/SACS-systeemi voitiin 

käyttää kuusi kertaa uudelleen, kun DES:na oli ChCl/fenoli, mutta ChCl/oksaalihapolla 

DES/SACS-systeemi voitiin kierrättää vain kolme kertaa.39 ChCl/glutaarihappo-Amberlyst 

15 -systeemi voitiin käyttää kuusi kertaa uudelleen, kun taas ChCl/glukoosi viisi kertaa.33 

ChCl/fruktoosi sekä ChDHC/glykolihappo-B(OH)3-systeemi voitiin käyttää uudelleen jopa 

kuusi kertaa ilman merkittävää häviötä 5-HMF:n saannossa.41,44 ChCl/maitohappo 

puolestaan voitiin käyttää uudelleen neljä kertaa.43 
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5. YHTEENVETO 

 

Biomassan hyödyntämistä polttoaineiden ja materiaalien raaka-aineena on tutkittu runsaasti 

ja 5-HMF on yksi biomassasta valmistettavista kemikaaleista, jota voidaan hyödyntää 

korkean lisäarvon kemikaalien valmistamisessa. DES:t ovat uusia ympäristöystävällisiä 

liuottimia, joiden soveltuvuutta biomassan esikäsittelyyn sekä 5-HMF:n valmistamiseen on 

tutkittu useita eri DES:ia ja reaktio-olosuhteita käyttäen. Biomassan esikäsittelyssä DES:illa 

on saavutettu hyvät tulokset, kun tarkoituksena on ollut poistaa biomassasta ligniini ja 

hemiselluloosa ja samalla kasvattaa biomassan glukaanipitoisuutta. Erityisesti 

ChCl/etyleeniglykolilla, ChCl/glyserolilla ja ChCl/maitohapolla on saavutettu hyvät 

esikäsittelytulokset useissa tutkimuksissa. Hyvä esikäsittely on yleensä johtanut myös 

hyvään glukoosin saantoon, kun biomassaan jäänyttä glukaania on hydrolysoitu 

entsymaattisesti. 

5-HMF:n valmistuksen tutkimisessa lähtöaineina on käytetty fruktoosia, inuliinia, 

sakkaroosia, glukoosia, selluloosaa, tärkkelystä sekä erilaisia biomassoja. Reaktioissa DES:a 

on käytetty liuottimena ja katalyyttinä, minkä lisäksi apukatalyytiksi on voitu lisätä Lewis- 

ja/tai Brønsted-happoa. DES:a on käytetty pelkästään liuottimena, jolloin apukatalyytiksi on 

lisätty apukatalyytiksi Lewis- tai Brønsted-happoa. Tutkituista lähtöaineista fruktoosilla on 

saavutettu korkeimmat 5-HMF:n saannot, kun katalyyttinä on käytetty DES:a, Lewis- tai 

Brønsted-happoa. Glukoosista ja biomassasta 5-HMF:n saannot ovat jääneet yleensä 

alhaisiksi, mutta tarpeeksi korkealla lämpötilalla ja Lewis-happokatalyytin käytöllä myös 

niistä on saatu hyvät 5-HMF:n saannot. Kuitenkin sokeriruokon bagassin käytöllä 

saavutettiin hyvä 5-HMF:n saanto (54,8 %), vaikka reaktiossa käytettiin katalyyttinä 

pelkästään ChCl/maitohappoa. Biomassan DES-esikäsittelyssä havaittiin, että selluloosa on 

niukkaliukoinen DES:een, mikä osaltaan selittää alhaiset 5-HMF:n saannot, kun 

lähtöaineena on käytetty selluloosaa ja biomassaa. Fruktoosilla saavutettiin korkeat 5-

HMF:n saannot vain 60 ja 80 ⁰C:ssa, mutta muiden lähtöaineiden käyttö vaati yleensä yli 

100 ⁰C lämpötilan hyvän 5-HMF:n saannon saavuttamiseksi. Liian korkea lämpötila aiheutti 

myös humiinien muodostumista ja tietyissä olosuhteissa 5-HMF:n reagoimista eteenpäin 

esimerkiksi levuliinihapoksi. 

DES:ien ominaisuuksista erityisesti viskositeetti ja happamuus näyttivät vaikuttavan 5-

HMF:n valmistukseen. Eri tutkimuksissa havaittiin, että DES:n tuli olla sopivan hapan 
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edistääkseen 5-HMF:n valmistusta. Tutkimuksissa oli esitetty eriäviä näkökulmia 

karboksyylihappojen korkean happovahvuuden vaikutuksesta DES:een ja sen kykyyn toimia 

liuottimena tai katalysoida konversioreaktiota. Arveltiin, että jos DES:n toisena 

komponenttina oleva karboksyylihappo omasi liian korkean happovahvuuden, sen katsottiin 

muodostavan vahvan vetysidoksen toisen DES:n komponentin (vetysidoksen vastaanottaja) 

kanssa, jolloin DES:n vuorovaikutus lähtöaineen kanssa oli vähäisempää. Toisaalta korkean 

happovahvuuden arveltiin lisäävän DES:n happamuutta ja parantavan sen kykyä katalysoida 

lähtöaineen konversiota 5-HMF:ksi, mutta myös edistävän humiinien muodostumista. 

Tutkimusten pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että niiden karboksyylihappojen käyttö, 

joiden happovahvuus (pKa) oli noin 3,83-3,86 (muurahaishappo, glykolihappo ja 

maitohappo), paransi 5-HMF:n saantoa verrattuna tätä alhaisemman ja korkeamman 

happovahvuuden omaaviin karboksyylihappoihin. Alhaisen viskositeetin omaavat DES:t 

kykenivät parempaan 5-HMF:n valmistukseen kuin DES:t, joilla oli korkea viskositeetti, 

koska ne pääsivät paremmin kosketuksiin lähtöaineen kanssa. Tästä syystä myös DES:n 

komponenttien molekyylirakenteen koolla näytti olevan merkitystä ja pienen molekyylikoon 

omaavat DES:t antoivat usein paremman 5-HMF:n saannon suuren rakenteen omaaviin 

komponentteihin verrattuna. Kuitenkin [EMIM]Cl/alkoholeja käytettäessä havaittiin, että 

haarautuneen rakeenteen omaava ja siten streerisesti estyneempi [EMIM]Cl/isopropanoli 

antoi paremman 5-HMF:n saannon verrattuna lineaarisia alkoholeja sisältäviin DES:iin. 

DES:n kierrätystä on tutkittu useissa tutkimuksissa ja jokainen DES- tai DES/katalyytti -

systeemi on saatu kierrätettyä vähintään kolme kertaa ilman merkittävää laskua 5-HMF:n 

saannossa. DES:n uudelleenkäyttöjen määrä riippui DES:sta ja DES/katalyytti -systeemistä 

ja useampi käytetty DES tai DES/katalyytti -systeemi voitiinkin kierrättää vähintään viisi 

kertaa. 

Biomassa on taloudellisen ja kestävän kehityksen kannalta huomattavasti parempi lähtöaine 

5-HMF:n teolliseen valmistukseen kuin puhtaat lähtöaineet. Usealla DES:lla on saatu hyvin 

poistettua ligniini ja hemiselluloosa biomassasta ja sen lisäksi olisi hyvä tutkia, millaiseen 

DES:een selluloosa saataisiin liuotettua konversioreaktiota varten. Biomassan konversiota 

5-HMF:ksi voitaisiin tutkia käyttämällä erilaisia Lewis-happokatalyyttejä, kuten CrCl3, 

AlCl3, sekä DES:na ChCl/p-TSA:a ja imidatsoli/BSA:a joita käytettiin ainoastaan puhtaiden 

lähtöaineiden konversion tutkimisessa. Myös muurahaishapon, maitohapon ja glykolihapon 

käyttöä vetysidoksen luovuttajana sekä ChCl:sta ja lähtöaineesta koostuvaa DES:a voisi olla 

mielenkiintoista tutkia yhdessä apukatalyytin kanssa.  
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