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Työssä tutkittiin furfuraalin saantoa kolmesta lähtöaineesta: ksyloosiliuoksesta, koivun 

vesi- ja happouutteesta. Työn tavoitteena on seurata ja määrittää furfuraalin saantoa 

reaktioajan ja -lämpötilan muuttuessa. 

Työssä suoritettiin 6 koetta eri lämpötiloilla ja ajoilla jokaiselle lähtöaineelle. Vesi- ja 

happouute valmistettiin korkeapaineuuttolaitteistossa. Varsinaiset kokeet suoritettiin 

hiekkahauteella, joka piti reaktiolämpötilat stabiilina. 

Reaktiolämpötilan ja -ajan noustessa lähtöliuoksien ksyloosin konversio ja furfuraalin 

saanto nousivat, kun taas furfuraalin selektiivisyys laski. Uuteliuoksien ksyloosin 

konversioon vaikutti mahdollisesti ksyloosin oligomeeri muoto ja furfuraalin saantoon 

ja selektiivisyyteen vaikutti uuteliuosten epäpuhtaudet. Parhaat ksyloosin konversiot ja 

furfuraalin saannot saavutettiin reaktiolämpötilassa 160 °C ja -ajassa 120 min. 
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1 JOHDANTO 

Kun helposti saatavilla olevat öljykentät ovat loppumassa ja fossiilisten polttoaineiden 

hiilidioksidi päästöt vaikuttavat ilmastonmuutokseen, välittömin lopputulos, joka odottaa 

ihmiskuntaa on valtava energiakriisi, jos pysymme riippuvaisina fossiilisista resursseista. 

Siksi ei-fossiilisia energialähteitä on aloitettu tutkimaan paljon. Näiden joukossa 

hemiselluloosasta ja selluloosasta johdetut biopolttoaineet biomassasta on lupaava 

vaihtoehto kuljetuspolttoaineeksi. Biopolttoaineita ajavat tekijät biouusiutuvista lähteistä 

eivät rajoitu vain uuden energialähteen tutkimiseen, ja hiilidioksidi päästöjen 

vähentämiseen vaan antavat mahdollisuuksia turvata energian saanti maatalodelle (Dutta 

et al., 2012).  

Lignoselluloosan konvertoiminen polttoaineiksi ja kemikaaleiksi vaatii toimivaa 

prosessia ja tehokasta hemiselluloosan ja selluloosan C5 sokereiden eli pentoosien ja C6
 

sokereiden eli heksoonien hyötykäyttöä. Hemiselluloosan ja selluloosan fraktiot 

käsitellään joko yhdessä tai ne erotetaan toisistaan ja käsitellään erikseen. 

Hemiselluloosan ja selluloosan fraktioiminen mahdollistaa molempien fraktioiden 

käsittelyn hyödyntääkseen näiden jakeiden erilaisia kemiallisia ja fysikaalisia 

ominaisuuksia ja lisätäkseen toiminnan joustavuutta. Esimerkiksi kemiallisia 

prosessointimenetelmiä voidaan käyttää konvertoidakseen hemiselluloosan C5 sokereita 

polttoaineiksi ja/tai kemikaaleiksi. Kemiallisia menetelmiä voidaan käyttää käsittelemään 

hemiselluloosaa ja selluloosaa fraktioinnin jälkeen ottaen huomioon C5- ja C6 sokereiden 

reaktiivisuudet, kuten C5 sokereiden konvertoiminen furfuraaliksi ja muiksi 

kemikaaleiksi, ja C6 sokereiden konvertoiminen esimerkiksi muurahaishapoksi ja 

levuliinihapoksi (Wettstein et al., 2012).  

Tämän kandidaatin työn tarkoituksena on tarkastella kokeellisesti furfuraalin saantia 

erilaisissa olosuhteissa ja kolmesta eri raaka-aineesta, jotka ovat: koivupuu hakkeesta 

valmistettu vesiuute ja happouute sekä puhdas ksyloosiliuos. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Hemiselluloosa 

Hemiselluloosa on lignoselluloosabiomassasta löytyvä biopolymeeri, jota löytyy 

runsaasti selluloosan viereltä. Hemiselluloosan rakenne on paljon monimutkaisempi kuin 

selluloosan ja sisältää monia sivuryhmiä, joista asetyyliryhmät ovat yleisin. Lehtipuissa 

hemiselluloosa koostuu pääasiassa ksyloosista, joka on pentoosi. Havupuissa 

hemiselluloosa koostuu pääosin heksoosista, joita ovat glukoosi, galaktoosi ja mannoosi 

(Kumar & Dixit, 2021). Toisin kuin selluloosa, hemiselluloosa on amorfinen, ja siksi 

hemiselluloosa on paljon alttiimpi hydrotermiselle uutolle ja hydrolyysille (Brunner, 

2014). Ksyloosi on halutuin hemiselluloosasta saatava sokeri, koska sen voi konvertoida 

furfuraaliksi, etanoliksi ja ksylitoliksi (Shrotri et al., 2017). 

 

Kuva 1. Hemiselluloosan ksyloosista valmistettavia kemikaaleja (Muokattu Mamman et 

al., 2008). 
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2.2 Furfuraali 

Furfuraali on ksyloosin dehydraatio tuote. Ksyloosi on pentoosi sokeri, jota löytyy suuria 

määrin biomassan hemiselluloosa fraktioista (Mathew et al., 2018). Hemiselluloosa 

poistetaan yleensä biomassasta käyttämällä laimeaa happoesikäsittelyä sokereiden 

liottamiseksi happokatalysoidun hydrolyysireaktion avulla. Hemiselluloosan laimea 

happohydrolyysi johtaa korkeaan ksyloosin saantoon. Hydrolyysiprosessin lisäksi on 

kehitetty muita esikäsittelystrategioita kuten höyryräjäytys, ammoniakkiräjäytys ja 

organosolv-käsittely (Wettstein et al., 2012). 

 Laimealla happohydrolyysi esikäsittelyllä autetaan rikkomaan suojaava vaippa 

hemiselluloosan ympäriltä ja näin tehdään ksylaanit alttiimmaksi hydrolyysille, jotka 

konvertoituvat lopulta ksyloosiksi. Väkeviä happoja kuten rikkihappoa ja suolahappoa on 

käytetty laajasti lignoselluloosan liottamiseen ja fraktiointiin, mutta hydrolyysi väkevillä 

hapoilla on myrkyllistä, syövyttävää ja vaarallista. Sen takia reaktorien pitää kestää 

happokorroosiota ja käytetty happo on saatava palautettua takaisin, jotta prosessista tulisi 

ympäristöystävällistä ja taloudellisesti kannattavaa. Kaikista esikäsittelymenetelmistä 

laimea happohydrolyysi on todettu olevan halvin ja tehokkain. Siksi sitä on tutkittu 

laajasti lignoselluloosan esikäsittelyä varten, jotta saavutettaisiin korkea ksylaanin 

konversio ksyloosiksi (Mamman et al., 2008). 

Ammoniakkiräjäytyksessä nestemäistä ammoniakkia lisätään biomassaan kohtalaisen 

paineen alla, kunnes paine vapautetaan nopeasti. Tämä prosessi hajottaa selluloosan, 

hydrolysoi hemiselluloosaa, poistaa ja depolymeroi ligniiniä, ja lisää mikrohuokosten 

kokoa ja määrää soluseinässä helpottaen jatkokäsittelyä (Bals et al., 2010). 

Ammoniakkiräjäytyksessä on välttämätöntä kierrättää ammoniakkia, jotta prosessista 

tulisi kustannustehokas ja ympäristöystävällinen (Mamman et al., 2008).  
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Höyryräjäytys suoritetaan yleensä panosreaktorissa, jossa jauhettua lignoselluloosaa 

kuumennetaan korkeassa lämpötilassa ja paineessa, josta seuraa materiaalin voimakas 

purkautuminen matalammassa paineessa olevaan keräyssäiliöön. Tällainen esikäsittely 

antaa materiaalia, joka sisältää osittain hydrolysoitua hemiselluloosaa. Useilla 

prosessimuuttujilla, kuten reaktioajalla, lämpötilalla, kosteuspitoisuudella, ja lastun 

koolla on huomattava vaikutus höyryräjähdys-esikäsittelyyn. Tyypillisesti 

hemiselluloosan optimaaliseen liukoisuuteen, hydrolyysiin ja talteenottoon voidaan 

saavuttaa joko korkeassa lämpötilassa lyhyellä reaktioajalla tai pienemmässä 

lämpötilassa pidemmällä reaktioajalla  (Mamman et al., 2008).  

Organosolv-käsittelyssä käytetään orgaanista liuotinta tai veden ja orgaanisen liottimen 

seosta rakenteellisten sidosten katkaisemiseen ligniinin ja hemiselluloosan väliltä. 

Orgaanisia liuottimia tähän tarkoitukseen on käytetty metanolia, etanolia, asetonia ja 

etyleeniglykolia. Yleensä korkea ksyloosin saanto voidaan saada lisäämällä happoa 

organosolv-käsittelyyn. Liuottimen talteenotto on tärkeää saadakseen prosessista 

kustannutehokkaan (Mamman et al., 2008). 

Furfuraalia voidaan valmistaa ksyloosin dehydraatiosta käyttämällä Brønsted-happoja, 

kuten suolahappoa ja rikkihappoa. Näitä mineraalihappoja rajoittaa kuitenkin se, että ne 

aiheuttavat korroosiota, turvallisuusongelmia sekä vaatii kriittiset reaktio-olosuhteet. 

Toisaalta katalyytin valmistusolosuhteet, rakenteelliset ominaisuudet ja happokohteiden 

saavutettavuus ovat kiinteän happokatalyytin, etuja ksyloosin konversiossa furfuraaliksi. 

Kiinteä happokatalyyttinä on käytetty esimerkiksi sulfonihappoa, joka on funktionalisoitu 

mesohuokoisella piioksidilla. Kyky suorittaa tehokkaasti dehydraatiovaihe kiinteillä 

katalyyteillä kaksifaasisessa systeemissä on sekä taloudellisesti että ekologisesti 

kannattavaa, mutta kiinteiden katalyyttien käyttämiseen vesipitoisessa väliaineessa 

löytyy kuitenkin edelleen kysymyksiä (Dutta et al., 2012). 
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Furfuraalin valmistukseen ei ole saatavilla synteettistä reittiä. Siksi sitä valmistetaan 

lignoselluloosan pentoosista, jota löytyy paljon maatalous tähteiden ja lehtipuiden 

hemiselluloosta. Potentiaalinen furfuraalin saanto raaka-aineesta on ilmaistu 

furfuraalikiloina kuivaa biomassatonnia kohti. Sen on raportoitu olevan 220 

maissintähkillä, 170 bagassilla, 160 maissinvarsilla, 160 auringonkukilla ja 150–170 

lehtipuilla (Mamman et al., 2008). 

Nykytekniikan furfuraalin saanto on rajallinen johtuen monista sivureaktioista, kuten 

ristipolymeroinnista muiden molekyylien kanssa ja itse furfuraalin hartsiintumisesta ja 

fragmentaatiosta (Pulicharla et al., 2016). Kaupallinen prosessi furfuraalin 

valmistamiseksi perustuu joko panos- tai jatkuvatoimiseen reaktoriin, missä 

hemiselluloosat käsitellään hapolla, jotta hemiselluloosa fraktiot konvertoituvat 

ksyloosiksi, joka puolestaan dehydratoituu edelleen furfuraaliksi. Fysikaalisen käsittelyn 

jälkeen lignoselluloosa johdetaan keittimeen ja sekoitetaan mineraalihapon vesiliuoksen 

kanssa. Systeemi pidetään optimaalisessa reaktiolämpötilassa ruiskuttamalla höyryä 

keittimeen. Näin uutettu furfuraali otetaan jatkuvasti talteen vesiliuoksesta käyttämällä 

sarjana höyrytislauskolonneja kondensaatio- ja resinifikaatioreaktioista johtuvien 

häviöiden kiertämiseksi (Mamman et al., 2008). 

Furfuraali on tärkeä orgaaninen kemikaali. Furfuraalilla on monia käyttökohteita, kuten 

öljynjalostuksessa, sideaineena hiomalaikoissa, lääkkeissä ja fenolihartsien 

valmistuksessa. Furfuraalia pidetään yhtenä tärkeimmistä biomassasta johdetuista 

kemikaaleista (Pulicharla et al., 2016).  

 

.  
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3 KOKEELLINEN OSUUS 

Kokeellinen osuus koostui kolmesta osasta: lähtöaineiden valmistuksesta, furfuraalin 

valmistuskokeista ja HPLC-tuloksien analysoimisesta. 

3.1 Lähtöaineiden valmistus 

Vesi- ja happouute valmistettiin koivupuuhakkeesta. Zirkoniumkennoihin mitattiin 

molempiin 12 grammaa koivupuuhaketta. Uutteet valmistettiin 

korkeapaineuuttolaitteistoa käyttäen. Vesiuutetta valmistaessa liottimena laitteistossa 

käytettiin vettä. Happouutetta varten valmistettiin 0,01 molaarista rikkihappoliuosta ja 

vaihdettiin happoliuos veden tilalle uuttolaitteistoon. Uutteet kerättiin 

vastaanottopulloista ja kaadettiin omiin mittapulloihin, ksyloosiliuos valmistettiin 

mittaamalla puhdasta ksyloosia 4 grammaa mittapulloon. Lopuksi ksyloosiliuokseen 

lisättiin vettä ja kaikkiin lähtöliuoksiin katalyytiksi väkevää rikkihappoa, kunnes 

liuosmääräksi saatiin 200 millilitraa per lähtöaine. Vesiuutteeseen ja ksyloosiliuokseen 

lisättiin 1,13 millilitraa väkevää rikkihappoa, ja happouutteeseen lisättiin 1,02 millilitraa 

väkevää rikkihappoa. Näin jokaiseen tuli rikkihappomääräksi noin 1 m-%. 

3.2 Furfuraalin valmistuskokeet 

Jokaisesta lähtöaineista mitattiin 20 millilitraa liuosta omiin reaktoreihin. Reaktoreita 

lämmitettiin esilämmitysuunissa haluttuun lämpötilaan ennen kuin reaktorit siirrettiin 

hiekkahauteeseen. Kellonaika otettiin ylös, kun reaktorit laitettiin esilämmitysuuniin. 

Halutun reaktioajan jälkeen reaktorit poistettiin hiekkahauteesta ja laitettiin jäähtymään 

vesiämpäriin. Lopulta reagoitunut liuos otettiin pois reaktorista ja otettiin näytteet 

tuotteesta analysoitavaksi. Tämä koe toistettiin kuusi kertaa jokaiselle lähtöaineelle eri 

reaktiolämpötiloilla ja reaktioajalla.  

Taulukko 1. Reaktio-olosuhteet furfuraalin valmistuskokeissa. 

Lämpötila (°C) 150 150 150 160 160 160 

Aika (min) 30 60 120 30 60 120 
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3.3 HPLC-tulokset ja analysointi 

HPLC-tuloksilla analysoitiin lopputuotteessa oleva furfuraalin ja reagoimattoman 

ksyloosin määrä, sekä määritettiin furfuraalin saanto, ksyloosin konversio ja furfuraalin 

selektiivisyys. Kyseiset asiat on kuvattuna alla olevissa kuvaajissa. 

 

Kuva 2. Lähtöliuoksien koostumukset. 

 

Kuva 3. Tuotejakauma reaktiolämpötilassa 150 °C ja -ajassa 30 min. 
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Kuva 4. Liuoksien ksyloosin konversio, furfuraalin saanto ja furfuraalin selektiivisyys 

reaktiolämpötilassa 150 °C ja -ajassa 30 min. 

 

 

Kuva 5. Tuotejaukauma reaktiolämpötilassa 150 °C ja -ajassa 60 min. 
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Kuva 6. Liuoksien ksyloosin konversio, furfuraalin saanto ja furfuraalin selektiivisyys 

reaktiolämpötilassa 150 °C ja -ajassa 60 min. 

 

Kuva 7. Tuotejakauma reaktiolämpötilassa 150 °C ja -ajassa 120 min. 
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Kuva 8. Liuoksien ksyloosin konversio, furfuraalin saanto ja furfuraalin selektiivisyys 

reaktiolämpötilassa 150 °C ja -ajassa 120 min. 

 

Kuva 9. Tuotejakauma reaktiolämpötilassa 160 °C ja -ajassa 30 min. 
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Kuva 10. Liuoksien ksyloosin konversio, furfuraalin saanto ja furfuraalin selektiivisyys 

reaktiolämpötilassa 160 °C ja -ajassa 30 min. 

 

Kuva 11. Tuotejakauma reaktiolämpötilassa 160 °C ja -ajassa 60 min. 
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Kuva 12. Liuoksien ksyloosin konversio, furfuraalin saanto ja furfuraalin selektiivisyys 

reaktiolämpötilassa 160 °C ja -ajassa 60 min. 

 

Kuva 13. Tuotejakauma reaktiolämpötilassa 160 °C ja -ajassa 120 min. 
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Kuva 14. Liuoksien ksyloosin konversio, furfuraalin saanto ja furfuraalin selektiivisyys 

reaktiolämpötilassa 160 °C ja -ajassa 120 min.  

3.4 Tulosten käsittely 

Reaktiolämpötilan ja -ajan noustessa lähtöliuoksien ksyloosin konversio ja furfuraalin 
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kuin ksyloosiliuoksessa. Uuteliuoksien heikompaan furfuraalin saantoon ja 

selektiivisyyteen vaikuttivat mahdollisesti uuteliuoksien epäpuhtaudet. Epäpuhtaudet 

uuteliuoksissa aiheuttivat mahdollisesti sivureaktioita, jotka heikentävät furfuraalin 

saantoa sekä selektiivisyyttä. Parhaat ksyloosin konversiot ja furfuraalin saannot 

saavutettiin reaktiolämpötilassa 160 °C ja -ajassa 120 min.  
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4 YHTEENVETO 

Työn aiheena on tutkia ksyloosin konversiota, furfuraalin saantoa ja selektiivisyyttä 

kolmesta eri raaka-aineesta: ksyloosilioksesta, koivun vesiuutteesta ja happouutteesta. 

Furfuraali on ksyloosin dehydraatio tuote. Ksyloosia on saatavilla biomassan 

hemiselluloosan fraktioista. Kaupallinen prosessi furfuraalin valmistamiseksi perustuu 

joko panos- tai jatkuvatoimiseen reaktoriin, missä hemiselluloosat käsitellään hapolla, 

jotta hemiselluloosa fraktiot konvertoituvat ksyloosiksi, joka puolestaan dehydratoituu 

edelleen furfuraaliksi. Furfuraali on tärkeä orgaaninen kemikaali. Furfuraalilla on monia 

käyttökohteita, kuten öljynjalostuksessa, sideaineena hiomalaikoissa, lääkkeissä ja 

fenolihartsien valmistuksessa. Furfuraalia pidetään yhtenä tärkeimmistä biomassasta 

johdetuista kemikaaleista. 

Kokeellinen osuus koostui kolmesta osasta: lähtöaineiden valmistuksesta, furfuraalin 

valmistuskokeista ja HPLC-tuloksien analysoimisesta. Vesi- ja happouute valmistettiin 

koivupuuhakkeesta korkeapaineuuttolaitteistossa käyttäen liottimena vettä ja 

rikkihappoa. Ksyloosiliuos valmistettiin puhtaasta ksyloosijauheesta ja vedestä. 

Katalyyttinä käytettiin kaikissa liuoksissa rikkihappoa. Jokaisesta lähtöaineista mitattiin 

liuosta omiin reaktoreihin. Reaktoreita lämmitettiin esilämmitysuunissa haluttuun 

lämpötilaan ennen kuin reaktorit siirrettiin hiekkahauteeseen lämmitykseen. Lopulta 

reagoitunut liuos otettiin pois reaktorista ja otettiin näytteet tuotteesta analysoitavaksi. 

Tämä koe toistettiin kuusi kertaa jokaiselle lähtöaineelle eri reaktiolämpötiloilla ja 

reaktioajalla. 

Reaktiolämpötilan ja -ajan noustessa lähtöliuoksien ksyloosin konversio ja furfuraalin 

saanto nousivat, kun taas furfuraalin selektiivisyys laski. Uuteliuoksien ksyloosin 

konversioon vaikutti mahdollisesti ksyloosin oligomeeri muoto ja furfuraalin saantoon ja 

selektiivisyyteen vaikutti uuteliuosten epäpuhtaudet. Parhaat ksyloosin konversiot ja 

furfuraalin saannot saavutettiin reaktiolämpötilassa 160 °C ja -ajassa 120 min. 
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