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TIIVISTELMÄ 

 

Mikromuovit ovat maailmanlaajuinen ongelma: niitä havaitaan merissä, jätevesissä 

ja esimerkiksi maaperissä. Tämän vuoksi onkin tärkeää kehittää menetelmiä 

mikromuovien poistamiseen ja hajottamiseen jätevesistä. Lupaava menetelmä 

tähän on  valokatalyysi, jossa käytetään TiO2:a valokatalyyttinä. TiO2:lla on sopiva 

valenssi- ja johtuvuusvyön sijainnit, se pysyy stabiilina pitkään, minkä lisäksi se on 

myrkytön katalyytti. Ominaisuuksiensa vuoksi TiO2:a käytetään monissa 

sovelluksissa, joissa hyödynnetään sen valokatalyyttistä aktiivisuutta. 

TiO2:n polymorfeilla, anataasilla ja rutiililla on esimerkiksi valokatalyysissä 

tapahtuvassa elektroni-aukkoparien rekombinaatiossa on eroja. Anataasin eroavat 

ominaisuudet selittävät, miksi sillä on parempi valokatalyyttinen aktiivisuus kuin 

rutiililla. Mikromuovit voidaan luokitella esimerkiksi niiden polymeerityypin tai 

muodon mukaan. Tutkimuksia mikromuovien esiintymisestä vesiympäristöstä on 

tehty, ja esimerkiksi tässä tutkielmassa tarkastelluissa tutkimuksissa sedimentti- ja 

vesinäytteistä löydettyjen mikromuovien yleisimmät polymeerityypit olivat PP, PE ja 

PS. Tarkastellut tutkimukset osoittivat, että mikromuovien valokatalyyttinen hajotus 

TiO2:lla on kannattava menetelmä kehittää eteenpäin esimerkiksi modifioimalla 

TiO2:a. 
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1. JOHDANTO  
 

Mikromuovit ovat maailmanlaajuinen ongelma: niitä havaitaan merissä, jätevesissä 

ja esimerkiksi maaperissä. Mikromuovit voivat absorboida esimerkiksi orgaanisia 

epäpuhtauksia ympäristöstä. Ne ovat haitallisia esimerkiksi vesistöjen eliöstölle, 

jotka voivat niellä mikromuovipartikkeleita ravinnon mukana. Tämän vuoksi onkin 

tärkeää kehittää menetelmiä mikromuovien poistamiseen ja hajottamiseen 

jätevesistä. Mikromuovien valokatalyyttinen hajotus TiO2:lla on yksi lupaava 

menetelmä. TiO2 on myrkytön ja stabiili katalyytti, joka tekee siitä sopivan 

käytettäväksi ympäristösovelluksiin.  

Tässä tutkielmassa tarkastellaan, miten mikromuoveja luokitellaan esimerkiksi sen 

muodon tai alkuperän mukaan. Lisäksi selvitetään, millaisia tutkimuksia 

mikromuovien havaitsemisesta vesiympäristössä on tehty. Tutkielmassa 

perehdytään TiO2:n valokatalyyttiseen aktiivisuuteen ja selvitetään, mitkä 

ominaisuudet anataasissa tekevät siitä paremman valokatalyytin verrattuna TiO2:n 

luonnossa esiintyviin muihin polymorfeihin. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, 

mitä TiO2:n valokatalyysissä tapahtuu ja miten mikromuoveja voidaan 

valokatalyyttisesti hajottaa TiO2:lla ja perehdytään myös aiheesta tehtyihin 

tutkimuksiin ja niistä saataviin päätelmiin.  
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2. TITAANIDIOKSIDI VALOKATALYYTTINÄ 
 

Titaanidioksidi (TiO2) on osoittanut yhdeksi sopivimmista 

oksidipuolijohdekatalyyteistä ympäristö- ja energiasovelluksiin sen ominaisuuksien 

vuoksi. TiO2:lla on sopiva valenssi- ja johtavuusvyön sijainnit, se pysyy stabiilina 

pitkään, minkä lisäksi se on myrkytön katalyytti.1 

TiO2:ta käytetään monissa eri sovelluksissa, joissa hyödynnetään sen 

valokatalyyttistä ominaisuutta. TiO2-nanohiukkasia on käytetty esimerkiksi 

antibakteeristen pinnoitteiden valmistamiseen, sillä nano-TiO2:lla on antibakteerista 

aktiivisuutta, kun sitä säteilytetään UV-valolla.2 Myös erilaisissa itsepuhdistuvissa 

rakennusmateriaaleissa on hyödynnetty TiO2:n valokatalyyttistä aktiivisuutta.3 

TiO2:ta käytetään huurtumattomiin peileihin ja itsepuhdistuviin laseihin, 

valokatalyyttiseen ilmanpuhdistukseen sekä valokatalyyttiseen vedyn tuotantoon.4–

6 

2.1. Titaanidioksidin polymorfit, anataasi, rutiili ja brookiitti  
 

TiO2:lla on luonnossa kolme polymorfia: rutiili, anataasi ja brookiitti, joista rutiili on 

stabiili ja anataasi sekä brookiitti metastabiileja. TiO2:n polymorfeista anataasilla on 

todettu olevan korkein valokatalyyttinen aktiivisuus. Valokatalyyttisen aktiivisuuden 

on yleisesti määritetty riippuvan TiO2:n faasirakenteesta, kidekoosta, ominaispinta-

alasta ja huokosrakenteesta. Anataasilla on suurempi energiarako kuin rutiililla: 

rutiilin energiarako on 3,0 V kun taas anataasin on 3,2 V. Suurempi energiarako on 

yksi selittävä tekijä anataasin parempaan valokatalyyttiseen aktiivisuuteen.1  

Muita selittäviä tekijöitä anataasin parempaan valokatalyyttiseen aktiivisuuteen ovat  

anataasin kevyempi tehollinen massa, pienempi partikkelikoko ja valogeneroitujen 

elektroni-aukkoparien pidempi elinikä.1 Selittäviä tekijöitä rutiilin alhaisempaan 

valokatalyyttiseen aktiivisuuteen ovat myös esimeriksi sen suurempi raekoko ja 

pienempi ominaispinta-ala. Rutiililla on myös huonompi pinta-adsorptiokyky kuin 

anataasilla. Tämä on tärkeää huomioida, sillä valokatalyysissä elektroni-aukkoparit 

osallistuvat pintakemiallisiin reaktioihin. Lisäksi valokatalyytin elektronisilla 

rakenteilla ja valogeneroiduilla tehollisen massan varauksenkantajilla on merkittävä 

vaikutus elektroni-aukkoparien siirtoon, erottamiseen ja liikkuvuuteen.1 Tämän 

vuoksi on tärkeää tutkia elektronisia rakenteita, lisäksi valokatalyytin tehollinen 
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massa on tärkeä huomioida tutkittaessa anataasin, rutiilin ja brookiitin 

valokatalyyttisen tehokkuuden eroja.1 

Zhang et al.1 tutkimuksessa tarkasteltiin valokatalyyttisen aktiivisuuden eroa 

anataasin, rutiilin ja brookiitin välillä valogeneroitujen varauksenkuljettajien ja 

tehollisen massan suhteen. Tutkimuksessa laskettiin anataasin, rutiilin ja brookiitin 

kiderakenteet, vyörakenteet, tilojen tiheydet (density of states, DOS) ja tilojen 

osittainen tiheys (partial density of states, PDOS) tiheysfunktionaalisen teorian 

(density functional theory, DFT) ensimmäisten periaatteiden mukaan. Tutkimuksen 

perusteella saatiin selitettyä anataasin, rutiilin ja brookiitin valokatalyyttisen 

aktiivisuuden erot.1 Anataasin, rutiilin ja brookiitin kiderakenteet on esitetty kuvassa 

1. 

 

Kuva 1. Anataasin (a), rutiilin (b) ja brookiitin kiderakenteet. Isot vihreät pallot 

kuvaavat titaaniatomeja ja pienet punaiset pallot happiatomeja.1 Julkaistaan 

kirjallisuusviitteestä New understanding of the difference of photocatalytic activity 

among anatase, rutile and brookite TiO2, Zhang. J., Zhou, P., Liu, J., Yu, J., Phys. 

Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 20382-20386, PCCP Owner Societiesin luvalla. 

 

Anataasissa syntyneillä varauksenkantajilla (elektronit ja aukot) on pidempi 

käyttöikä kuin rutiilissa. Anataasilla on luontainen pintavyön taipuminen (surface 

band bending), joka spontaanisti muodostuu syvemmälle kuin rutiililla. Tästä 
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johtuen anataasilla on suurempi energiapotentiaali kuin rutiililla. Kuvassa 2 on 

esitetty pinnan vyön taipuminen (a) anataasilla ja (b) rutiililla. Anataasin suuremman 

pinnan vyön taipumisen johdosta elektroni-aukkoparien massarekombinaatio on 

vähäisempää kuin rutiilin pinnalla (kuva 2).7 

 

Kuva 2. Pinnan vyön taipuminen (a) anataasilla ja (b) rutiililla.7 VB= valence band, 

valenssivyö, CB= conduction band = johtavuusvyö.7 Julkaistaan 

kirjallisuusviitteestä A comparison of mixed phase titania photocatalysts prepared 

by physical and chemical methods: The importance of the solid-solid interface, Li, 

G., Chen L., Graham, M., Gray, K., J. Mol. Catal. A: Chem., 2007, 27, 30–35 

Elsevierin luvalla. 

2.2. Titaanidioksidin valokatalyysi 

 

Valokatalyysi määritellä reaktioksi, jossa on läsnä sopiva katalyytti ja sopiva 

valolähde. Katalyytti ei kulu tai muutu kemiallisen reaktion aikana, se nopeuttaa 

reaktionopeutta alentamalla reaktion aktivoitumisenergiaa Puolijohteissa on 

valenssivyön ja johtavuusvyön välissä laaja energiarako. Elektronisiirto näiden 

vöiden välillä voi tapahtua vain huomattavalla energialla. Valokatalyysissä 

puolijohteessa saadaan elektronin viritys valenssivyöltä johtavuusvyölle energialla, 

joka on yhtä suuri tai suurempi kuin puolijohteen energiarako. Tämä johtaa 

elektroni-aukkoparien muodostumiseen, mikä on edellytys puolijohteiden 

valokatalyysille.8 

Valokatalyysissä TiO2:ta säteilytetään energialla, joka on suurempi kuin sen 

kaistaväli (TiO2 300 < λ < 390 nm).9,10 Kuvassa 3 on esitetty TiO2:n valokatalyysin 

mekanismi ja osa siinä tapahtuvista reaktioista.11 Säteilytykseen käytetään UV-
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valoa.9,10 Säteilytys tuottaa valenssivyön aukkoja (hVB+ ) (valence band holes) ja 

johtavuusvyön elektroneja (eCB-) (conduction band electrons)  TiO2:n pinnalla 

(reaktio 1).9,10 Elektronit virittyvät valenssivyöltä johtavuusvyölle.  

 

 

 

Kuva 3. TiO2:n valokatalyysin mekanismi. Kaaviokuvassa on esitetty 

valokatalyysissä tapahtuvia reaktiota, kun TiO2 altistetaan UV-valolle.11  

Julkaistaan kirjallisuusviitteestä Self-cleaning applications of TiO2 by photo-

induced hydrophilicity and photocatalysis, Banerjee, S., Dionysiou, D., Pillai, S., 

Appl. Catal.,B , 2015, 176–177, 396–428 Elsevierin luvalla. 

Valokatalyysissä voi tapahtua rekombinaatio eli elektronit voivat yhdistyä uudelleen 

aukkoihin, mikä heikentää valokatalyysin tehokkuutta (reaktio 2).9 hVB+ voi reagoida 

adsorboituneiden hydroksyyliryhmien (OH-) tai veden kanssa muodostaen OH•  

radikaaleja (reaktio 3,4), jotka hapettavat sitten adsorboituneet epäpuhtaudet.9,10 

Johtavuusvyön elektronit voivat reagoida molekyylisen hapen adsorboituessa 

TiO2:n pintaan, jolloin reaktiossa muodostuu superoksidianioniradikaaleja 

(superoxide anion radicals) O2•-  (reaktio 5).9,10,12 O2•- reagoivat protonien kanssa 

muodostaen hydroperoksyyliradikaaleja (hydroperoxyl radicals) (HO2•) (reaktio 

6).9,10 Radikaalien reaktiot tuottavat vetyperoksidia (H2O2) (reaktiot 7 ja 8).9,10,13 

Vetyperoksidi tuottaa valokatalyysissä lisää HO•-radikaaleja (reaktio 9).10 

Radikaalit, HO•, O2•- ,hVB+, HO2•, ovat päävastuussa epäpuhtauksien hajottamisessa 

valokatalyysissä (reaktio 10).9 
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𝑇𝑖𝑂2  
ℎ𝑣
↔ 𝑒− + ℎ+                                            (1) 

𝑒𝐶𝐵
− + ℎ𝑉𝐵

+ → 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎                                             (2) 

ℎ𝑉𝐵
+ + 𝐻2𝑂𝑎𝑑𝑠  → 𝑂𝐻𝑎𝑑𝑠

• +  𝐻+                                      (3) 

ℎ𝑉𝐵
+ + 𝑂𝐻𝑎𝑑𝑠 

− →  𝑂𝐻𝑎𝑑𝑠
•                                                 (4) 

𝑒𝐶𝐵
− + 𝑂2  →  𝑂2

•−                                                    (5) 

𝑂2
•− + 𝐻+  ↔   𝐻𝑂2

•                                                   (6) 

2 𝐻𝑂2
•  →  𝐻2𝑂2 + 𝑂2                                         (7) 

2 𝑂2
•− + 2 𝐻+ →  𝐻2𝑂2 +  𝑂2                                          (8) 

𝐻2𝑂2 + ℎ𝑣 → 𝑂𝐻• +  𝑂𝐻•                                       (9) 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑘𝑎𝑎𝑙𝑖𝑡 + 𝑒𝑝ä𝑝𝑢ℎ𝑡𝑎𝑢𝑑𝑒𝑡 →→→  𝐻2𝑂 +  𝐶𝑂2                                (10) 

 

2.2.1. OH• -radikaalin muodostuminen 
 

Zhang et al.14 tutkivat OH•-radikaalien muodostumisen eroja anataasilla ja rutiililla. 

Tutkimuksessa vesipitoista suspensioita tutkittiin fluoresenssiin perustuvalla 

menetelmällä. Erojen tutkimiseen käytettiin kahta eri adsorptiokyvyn omaavaa 

molekyyliä, kumariinia ja kumariini-3-karboksyylihappoa. Näin voitiin havaita 

yksittäisiä OH•-radikaaleja, jotka olivat lähellä TiO2:n pintaa tai liuoksessa. TiO2:n 

pinnan lähellä olevien OH•-radikaalien määrä oli paljon suurempi verrattuna 

liuokseen, joka diffundoitui TiO2:n pinnalta liuokseen. Verrattuna anataasiin ja 

anataasia sisältävään TiO2:iin rutiili tuotti paljon pienemmän määrän OH•-

radikaaleja. Kuitenkin lisättäessä H2O2:a suspensioon anataasin radikaalituotanto 

väheni, mutta lisääntyi rutiili ja rutiilipitoisessa TiO2:ssa. Tutkimuksessa ero 

selitettiin johtuvan siitä, että anataasin pintaan jääneet aukot adsorboivat OH•-

radikaaleja, kun taas rutiilin pinnalla, Ti-O-O-Ti voisi toimia katalyyttinä OH•-

radikaalien muodostumiselle vedessä. Ti-O-O-Ti muodostuu kahden loukkuun 

jääneen aukon yhdistelmästä, jotka vastaavat adsorboitunutta H2O2:a.14  
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OH•-radikaalien muodostumismekanismi anataasin ja rutiilin pinnoilla voidaan 

ehdottaa tapahtuvaan kuvan 4 mukaisesti.14 Anataasin pinnalla, valogeneroidut 

valenssivyön aukot (h+), ovat loukussa pinnalla olevaan happeen muodostaen 

(kuvassa 4 b) loukkuun jääviä aukkoja (Ti-O•). Loukkuun jääneitä aukkoja (Ti-O•) 

voidaan pitää adsorboituneina OH•-radikaaleina deprotonoidussa muodossa (•O-). 

Seuraavaksi OH•-radikaalit vapautuvat (kuva 4 c ja d). Koska rutiilissa kiderakenne 

on pakkautunut tiiviimmästi kuin anataasissa, pinnalle loukkuun jääneiden aukkojen 

stabiilius voi olla erilainen. Hapettumisen reaktiomekanismin mukaan, Ti-O-O-Ti 

(kuva 4 g) muodostuu h+:n vangitsemisesta lähellä loukutettua aukkoa (kuva 4 f). 

Yksityiskohtaista mekanismia varten, OH•-radikaali muodostetaan h+:lla H2O:sta Ti-

O-O-Ti toimiessa katalyyttinä (kuva 4 h). OH•-radikaalien muodostumisen 

lisääntyminen rutiilissa lisättäessä H2O2:a selittyy siis sillä, että Ti-O-O-Ti (g) vastaa 

adsorboitua H2O2:a.14 

 

 

Kuva 4. OH• -radikaalin ehdotettu muodostuminen anataasi TiO2:lla (a−d) ja rutiili 

TiO2:lla (e-h). Pinta Ti-O-O-Ti (g) vastaa TiO2:n pinnalle adsorboitunutta H2O2:a.14 

Julkaistaan kirjallisuusviitteestä Mechanism of the OH radical generation in 

photocatalysis with TiO2 of different crystalline types, Zhang, J., Nosaka, Y., J. 

Phys. Chem. C, 2014, 118, 10824-10832, tekijänoikeus 2017 American Chemical 

Society. 
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2.2.2. Elektroni-aukkoparien rekombinaatio 
 

Virittyneiden elektronien palatessa johtavuusvyöltä valenssivyölle rekombinaation 

takia, ne vapauttavat ylimääräisen energiansa fotoneina (kuva 5). Tämän lisäksi 

virittyneiden elektronien on täytettävä liikemäärän siirtymisvalintasääntö, joka 

havainnollistetaan kaavoissa 11–12.1 

𝐸𝑔 =  ħ⍵𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛                                                 (11) 

ħ𝑘𝑒
´ −  ħ𝑘𝑒 =  ±ħ𝑞𝑝ℎ𝑜𝑛𝑜𝑛                                              (12) 

Rutiilissa ja brookiitissa elektroni emittoi vain fotonin valogeneroidun 

varauksenkantajan rekombinaatioon (kuvassa 5 b rutiili esimerkkinä), koska suoran 

energiaraon puolijohteille  ke
´ = ke. Anataasissa kuitenkin valogeneroitujen elektroni-

aukkoparien rekombinaatiossa on apuna fononi fotonin lisäksi, sillä epäsuoran 

energiaraon puolijohteille ke
´ ≠ ke . Tästä johtuen viritetyt elektronit eivät voi yhdistyä 

uudelleen aukkojen kanssa. Tämä pidentää valogeneroitujen elektroni-aukkoparien 

elinikää anataasissa verrattaessa rutiiliin ja brookiittiin.1 

Kuvassa 5 a) esitetään anataasin epäsuora energiarako, jonka vuoksi 

valogeneroitujen elektronien suora rekombinaatio johtavuusvyön minimistä (CBM, 

conduction band minimum) valenssivyön maksimiin (VBM, valence band maximum) 

ei voi tapahtua.1 Tästä johtuen elektronin ja aukon elinikä on pidempi verrattuna 

rutiilin suoraan energiarakoon (kuva 5 b).1  
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Kuva 5. Valogeneroitujen elektronien ja aukkojen rekombinaatioprosessien vertailu 

epäsuoran energiaraon anataasin (a) ja suoran energiaraon rutiilin (b) sisällä. 

Kuvassa CBM = johtavuusvyön minimi (conduction band minimum) ja VBM= 

valenssivyön maksimi (valence band maximum).1 Julkaistaan kirjallisuusviitteestä  

New understanding of the difference of photocatalytic activity among anatase, 

rutile and brookite TiO2, Zhang, J., Zhou, P., Liu, J., Yu, J., Phys. Chem. Chem. 

Phys., 2014, 16, 20382-20386, PCCP Owner Societiesin luvalla. 

 

2.2.3. Titaanidioksidin modifiointi 
 

TiO2:n valokatalyyttisen aktiivisuuden parantamiseksi on tutkittu useita eri 

modifiointeja.9,15,16 TiO2:n modifioinnissa sen kemiallisia ja fysikaalisia 

ominaisuuksia pyritään parantamaan. On esimerkiksi kasvatettu TiO2:n pinta-alaa, 

pienennetty hiukkaskokoa, valmistettu mesohuokoisia materiaaleja, jotka sisältävät 

anataasi- ja rutiilifaasia.9,17 TiO2 ei absorboi lähes lainkaan näkyvää valoa, joten ei-

metallien sisällyttäminen katalyyttiin voi pidentää absorptioaluetta näkyvän valon 

alueelle.9,18 Monissa tutkimuksissa TiO2:n yhdistäminen ei-metallien (esimerkiksi N, 

C, S tai B) tai metallien (esimerkiksi Ag) on parantanut TiO2:n valokatalyyttistä 

aktiivisuutta.9,15,16,19 

Metalliseostuksella voi olla myös haittapuolia, esimerkiksi jos metallikeskukset 

toimivat liian syvällä elektroniaukoissa, valokatalyyttinen aktiivisuus 
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alenee/heikkenee. Lisäksi metallien liukeneminen ja mahdollinen myrkyllisyys 

heikentää metalliseostetun TiO2:n soveltuvuutta vedenpuhdistukseen.9,20 Lisää 

tutkimuksia siis tarvitaan optimaalisten seostusmäärien selvitykseen sekä niiden 

vaikutusten tutkimiseen TiO2:n valokatalyyttiseen aktiivisuuteen. 

TiO2:n seostus ei-metalleilla, kuten esimerkiksi typellä ja boorilla on herättänyt 

kiinnostusta.9,16 Typellä tai boorilla seostus johtaa TiO2:ssa energiaraon 

kaventumiseen. Tämä laajentaa TiO2:n absorptiokyvyn näkyvän valon alueelle ja/tai 

aiheuttaa TiO2:ssa kemiallisia ja fysikaalisia muutoksia. Muutokset voivat olla pinta-

alan kasvu, mesohuokoisen rakenteen muodostuminen, hiukkasten pintakoon 

tasaistuminen, anataasin ja rutiilin kaksifaasinen rakenne tai pienentynyt kide- ja 

hiukkaskoko.9,21 N-seostetun TiO2:n tapauksessa typen 2p -tilan riittävä 

päällekkäisyys hapen 2p -tilan kanssa maksimivalenssikaistalla tarjoaa tehokkaan 

energia-aukon kaventumisen, jolloin päästään näkyvän valon absorptioalueelle.9,21 

S-seostuksella voidaan tuottaa samanlainen energiaraon kaventuminen kuin N-

seostuksella, mutta rikin suuri ionisäde tekee liittymisestä TiO2:n O-kohtiin 

vaikean.9,21 Käytettäessä C- tai P-seostusta voi muodostua epätoivottuja 

rekombinaatiokeskuksia.9,21 Tämän vuoksi typpi on johtavassa asemassa TiO2-

katalyytin laajentamisessa näkyvän valon absorptioalueelle.9  

Sirivallop et al.22 valmistivat N-TiO2:a, Ag-TiO2:a ja seostettua N/Ag-TiO2:a. 

Valmistetut valokatalyytit olivat TiO2-anataasikidefaasissa ja seostetuissa 

materiaaleissa havaittiin pientä mesohuokoista rakennetta. N-seostetulla TiO2:lla oli 

paranneltu homogeeninen pintamorfologia ja ominaispinta-ala. Puolestaan Ag-

seostetun TiO2:n energiarako kaventui ja laajensi katalyytin absorptioaluetta kohti  

näkyvän valon aluetta pintaplasmoniresonanssilla (surface plasmon resonance) 

sekä hidastamalla katalyytissä elektroni-aukkoparien rekombinaationopeutta. 

Valmistettujen katalyyttien valokatalyyttinen tehokkuus tutkittiin vesipitoisen 

metyleenisinisen ja kaasufaasissa olevan NH3:n avulla näkyvän valon LED-valon 

alla. Paras valokatalyyttinen aktiivisuus saatiin 5 % N/Ag-TiO2:lla, jolloin saatiin 

98,82 % hajoamistehokkuus metyleenisiniselle ja 37,5 % NH3:n poistolle. 

Katalyyttien elektronisten rakenteiden ja valogeneroitujen elektroni-aukkoparien 

rekombinaationopeuden tutkimiseen käytettiin fotoluminesenssispektroskopiaa. 

Tutkimuksessa havaittiin kaikilla valokatalyyteillä olevan samat emissiospektrit, noin 

480–490 nm. Kuitenkin fotoluminesenssi-intensiteetti 5 % N/Ag-TiO2:lla ja 10 % Ag-
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TiO2:lla oli paljon pienempi kuin TiO2:lla ja N-TiO2:lla. Fotoluminesenssiemission 

intensiteetti liittyy suoraan valokatalyysissä tapahtuvaan elektroni-aukkoparien 

rekombinaatioon ja alempi intensiteetti viittaa viiveeseen rekombinaatiossa. Tämä 

viive on erittäin hyödyllinen valokatalyysissä. Koska Ag-seostusta sisältävillä 

katalyyteillä oli pienempi fotoluminesenssi-intensiteetti, viittaa se Ag-seostuksen 

merkittävään vaikutukseen elektroni-aukkoparien rekombinaation estämiseen. Ag-

hiukkaset aiheuttivat valovirittyneiden elektronien siirtymisen TiO2:n pinnalla 

olevaan hopeaan, kuten kuvassa 6 näkyy. Tutkimukset osoittivat, että typen ja 

hopean pääroolit TiO2:n ominaisuuksissa olivat erilaiset. N-seostuksella oli 

merkittävä vaikutus katalyytin ominaispinta-alaan ja morfologiaan. Hopealla oli 

tärkeä rooli energiaraon energian vähentämisessä sekä elektroni-aukkoparien 

rekombinaation viivästyttämisessä. N/Ag-seostetussa TiO2:ssa voidaan saavuttaa 

typen ja hopean synergistinen vaikutus. Tämän vaikutuksen myötä voitiin olettaa, 

että paras valokatalyyttinen aktiivisuus näkyvän valon alueella saadaan N/Ag-

TiO2:lla sen optimaalisten valokatalyyttisten ominaisuuksien vuoksi. Kuvassa 6 on 

esitetty tutkimuksessa käytettyjen valokatalyyttien energiarakojen rakenteet ja 

elektronien siirtymiset valenssivyöltä johtavuusvyölle. 

 

 

Kuva 6. Kaaviokuvat energia-aukon rakenteesta ja valogeneroitujen elektronien 

siirtymisestä valenssivyöltä (VB) johtavuusvyölle (CB) TiO2:ssa, N-TiO2:ssa, Ag-

TiO2:ssa ja N/Ag-TiO2:ssa.22 Julkaistaan CC BY 4.0 lisenssillä kirjallisuusviitteestä 

Enhanced visible light photocatalytic activity of N and Ag doped and co-doped 

TiO2 synthesized by using an in-situ solvothermal method for gas phase ammonia 

removal, Sirivallop, A., Areerob, T., Chiarakorn, S., Catalysts, 2020, 10, 251. 
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Bezerra et al.9 tutkivat TiO2:n sekä typellä, boorilla ja hopealla seostetun TiO2:n 

valokatalyyttistä kykyä hajottaa metyleenisinistä (methylene blue, MB) altistamalla 

valmistetut katalyytit keinotekoiselle auringonvalolle tai UV-ABC-säteilylle. 

Tutkimuksessa keinotekoinen auringonvalo saatiin aurinkosimulaattorilla (150 W 

XOP xenon-lampulla). UV-ABC-säteilyyn käytettiin korkeapaineista 

elohopeahöyrylamppua (222–578 nm, maksimi absorbanssi 254 nm). MB valittiin 

tutkimukseen sen stabiiliuden vuoksi, mikä estää sen hajoamista perinteisissä 

jätevedenkäsittelymenetelmissä.  Tutkimuksessa N-seostus lisäsi merkittävästi  

TiO2:n valokatalyyttistä tehokkuutta. N-TiO2:lla saatiin aikaiseksi 98 % MB:n 

hajoaminen 180 min kestäneessä altistuksessa, Ag- ja B-seostetuilla TiO2:lla saatiin 

vastaavasti vain 52 % ja 73 % MB:n hajoaminen. TiO2:lla saatiin 89 % MB:n 

hajoaminen. Yksi syy hopean ja boorin matalammille hajottamisprosenteille voisi 

olla liiallinen määrä seostusainetta katalyytissä, mikä johtaa huonompaan 

valokatalyyttiseen aktiivisuuteen johtuen uusien rekombinaatiokohtien 

muodostumisesta. 

Ivanov et al.15 tutkimuksessa TiO2 seostettiin rikillä ja hiilellä. Molemmat, S- ja C-

TiO2-katalyytit, osoittivat tutkimuksessa erinomaisen valokatalyyttisen aktiivisuuden 

orgaanisten väriaineiden (rodamiini B, metyleenisininen) hajotuksessa, etanolin 

kaasufaasihapetuksessa näkyvässä valossa sekä vedyn muodostuksessa 

etanolista UV-valossa. 

Wang et al.19 tutkimuksessa TiO2 seostettiin boorilla, mikä edisti 

valogeneroituneiden elektroni-aukkoparien erotusta parantaen näin 

valokatalyyttistä tehokkuutta. Tutkimuksessa anataasi- ja rutiilinanopartikkelien 

väliset pintafaasiliitokset mahdollistivat tehokkaan hiukkasten välisen 

elektronisiirron, jolloin saavutettiin tehokkaampi varauksenerotus. Katalyytissä B-

seostus toimi varausloukkuina, jotka pystyivät välittämään oksidatiivista 

elektroninsiirtoa. Tutkimuksessa saavutettiin valmistetulla B-seostetulla TiO2:lla 

huomattavasti parempi valokatalyyttinen aktiivisuus atratsiinin hajottamiseksi kuin 

TiO2:lla. Reaktionopeus oli neljä kertaa nopeampi B-TiO2:lla verrattuna TiO2:een. 

Zaleska et al.16 valmistivat B-TiO2-katalyyttiä ja käyttivät sitä fenolin hajottamiseen 

UV-valossa ja näkyvässä valossa. Boorin lähteenä käytettiin boorihapon 

trietyyliesteriä tai boorihappoa. Katalyyttiä valmistettiin kahdella eri menetelmällä, 
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sol-geeli-synteesillä ja jauhamalla TiO2 boorihapon trietyyliesterin tai boorihapon 

kanssa. Ainostaan katalyytillä, joka oli valmistettu jauhamalla TiO2 boorihapon 

trietyyliesterin kanssa, saavutettiin parempi valokatalyyttinen aktiivisuus näkyvän 

valon alueella. 
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3. MIKROMUOVIEN KOOSTUMUS  
 

Mikromuovit ovat kooltaan alle 5 mm kokoisia muovikappaleita, jotka luokitellaan 

yleensä primäärisiin ja sekundäärisiin mikromuoveihin niiden alkuperän mukaan. 

Primääriset mikromuovit ovat peräisin muovituotteita varten valmistetuista 

muovipelleteistä tai esimerkiksi hygieniatuotteisiin käytetyistä muovihelmistä. 

Sekundääriset mikromuovit ovat peräisin suurempien muovituotteiden hajoamisesta 

ja pirstaloitumisesta.23 Sekundäärisiä mikromuoveja voi muodostua esimerkiksi 

muovituotteen käytön aikana. Esimerkiksi vaatteista voi irrota mikrokuituja pesussa 

ja ajoneuvon renkaista voi kulumisen seurauksena irrota muovipartikkeleita 

ympäristöön. Mikromuovit voivat olla lähtöisin monista eri muovituotteista, 

esimerkiksi rakennusmateriaaleista, maataloudessa käytettävistä materiaaleista, 

huonekaluista ja vaatteista. Kuvassa 7 on esitetty mikromuovien luokittelua.23 

 

Kuva 7. Mikromuovien luokittelu ja koostumus. Mikromuovit voidaan luokitella eri 

polymeerityyppien, morfologian ja tuotetyypin mukaan. Mikromuovit voivat sisältää 

erilaisia lisäaineita ja myrkyllisiä yhdisteitä.23 Mukaillen Wiley & Sons luvalla 

kirjallisuusviitteestä Rethinking microplastics as a diverse contaminant suite, 

Rochman, C., Brookson, C., Bikker, J., et al., Environ. Toxicol. Chem., 2019, 38, 4, 

703-711, Copyright Clearance Centerin kautta toimitettu lupa. 
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Mikromuovit luokitellaan erilaisiin luokkiin niiden morfologian perusteella, mikä 

auttaa selvittämään, mistä luonnossa oleva mikromuovi on peräisin.24 Esimerkiksi 

kuidut irtoavat yleensä tekstiileistä, pelletit teollisuuden raaka-aineista ja pallot ovat 

mikrohelmiä hygieniatuotteista. Vaahto on peräisin yleensä 

polystyreenivaahtotuotteista, kuten eristys tai elintarvikepakkauksista. Kuvassa 8 on 

esitetty yleisiä mikromuovin lähteitä.23 

 

 

Kuva 8. Mikromuovien yleisiä lähteitä kotitalouksista, teollisuudesta, meri- ja 

tieliikenteestä. Kuvassa on esitetty lähteiden polymeerityypit.23 Julkaistu Wiley & 

Sons luvalla kirjallisuusviitteestä Rethinking microplastics as a diverse 

contaminant suite, Rochman, C., Brookson, C., Bikker, J., et al., Environ. Toxicol. 

Chem., 2019, 38, 4, 703–711, Copyright Clearance Centerin kautta toimitettu lupa. 
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3.1. Mikromuovien polymeerityypit 
 

Kaikki polymeerit koostuvat toistuvista monomeereistä, jotka muodostavat 

polymeerin rungon. Polymeerien fysikaaliset ja kemialliset omaisuudet eroavat 

erilaisten runkorakenteiden vuoksi.23 Eniten tuotetut ja käytetyt polymeerityypit 

vuonna 2020 olivat polypropeeni (PP), matalatiheyksinen polyeteeni (LDPE), 

korkeatiheyksinen polyeteeni (HDPE), polyvinyylikloridi (PVC), polyuretaani (PUR) 

ja polyeteenitereftalaatti  (PET).25 Polymeerien monimuotoisuus on tarpeen, jotta 

saadaan muovien ominaisuudet sovelluksiin sopiviksi. Esimerkiksi LDPE on liian 

hauras käytettäväksi vesipulloihin, joten niihin käytetään PET-muovia. Muovit 

voidaan jakaa kahteen ryhmään: kestomuoveihin ja kertamuoveihin. Kestomuovit 

voidaan sulattaa uudelleen ja muovata uuteen muotoon, kertamuoveja ei voi 

sulattaa ilman, että niiden kemiallinen rakenne muuttuu. Kestomuoveihin kuuluvat 

esimerkiksi PET, LDPE, HDPE ja PVC. Kertamuoveja ovat esimerkiksi 

epoksihartsit, akryyli, vinyyliesterit ja fenolihartsit.23 

 

Termoplastista PET-muovia (1) on sekä amorfisena (PET A) että puolikiteisenä 

(PET C). PET A on erittäin vahva, jäykkä, kova ja vastustuskykyinen 

jännityshalkeilulle. Sillä on alhainen kitka ja alhainen veden imeytyminen.26  PET A-

muovilla on hyvä sähkön eristävyys, ja sitä voidaan käyttää matalissa ja korkeissa 

lämpötiloissa. Muovia käytetään esimerkiksi hiilihapotettuihin 

virvoitusjuomapulloihin sen ominaisuuksien vuoksi: se on läpinäkyvä ja sillä on 

erittäin hyvä kemiallinen kestävyys ja kaasunsulkuominaisuudet hiilidioksidille ja 

hapelle.  PET A-muovia käytetään myös esimerkiksi pikaruokapakkauksiin ja muihin 

elintarvikepakkauksiin. PET C-muovia käytetään tekstiilien lujittamiseen esimerkiksi 

vöissä ja renkaissa.26  
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Polypropeeni (2) on puolikiteinen kestomuovi. Sillä on korkea jäykkyys, hyvä 

vetolujuus ja se kestää hyvin happoja, emäksiä ja erilaisia liuottimia. PP ei kestä 

hapettumista, joten kaupalliset PP-muovit stabiloidaan antioksidanteilla. PP kestää 

kuitenkin bakteereja ja sieniä. PP:lla on alhainen lasittumislämpötila, jonka vuoksi 

sillä on joustavia ominaisuuksia alle 0˚C:een asti. -10˚C:een lämpötilassa PP alkaa 

olemaan jäykempi ja hauraampi. PP-muoviin ei tarvitse lisätä pehmittimiä. PP 

käytetään moniin eri sovelluksiin kuten esimerkiksi lääkepurkkeihin, 

keittiövälineisiin, kaapelieristyksiin ja ulkokalusteisiin.26  

 

 

Polystyreeni (3) on amorfinen kestomuovi, joka on kova ja jäykkä mutta melko 

hauras. PS:ä voidaan kuitenkin modifioida lisäämällä siihen butadieenikumia, jolloin 

muovista saadaan iskunkestävä polystyreeni (HIPS, Hig Impact polystyrene). PS on 

kirkas ja läpinäkyvä muovi, se kestää ei-hapettavia happoja, alifaattisia amiineja, 

kasviöljyjä, saippuoita ja pesuaineita. PS on kuitenkin epästabiili esimerkiksi 

hiilivedyille, ketoneille, aldehydeille ja aromaattisille amiineille.26 PS-muovia 

käytetään esimerkiksi meijerituotteiden elintarvikepakkauksiin, eristys, sähkö- ja 

elektroniikkalaitteisiin ja silmälasien kehyksiin.25 
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Polyeteeniä (4) on korkeatiheyksistä (HDPE) ja matalatiheyksistä (LDPE). LDPE:llä 

on paljon haaroja sen polymeeriketjussa, mikä johtaa alhaiseen tiheyteen ja 

kiteisyyteen. LDPE:llä on alhainen lasittumislämpötila, minkä vuoksi se on erittäin 

joustava eikä siihen tarvitse lisätä pehmittimiä. LDPE ei kestä UV-säteilyä, minkä 

vuoksi ulkokäyttöä varten muoviin lisätään UV-stabilointiaineita.26 LDPE-muovia 

käytetään esimerkiksi kestokasseihin, säilytysrasioihin, maatalousmuoveihin, 

elintarvikepakkauskalvoihin.25  

HDPE on puolikiteinen kestomuovi, joka on hinnaltaan edullinen. HDPE on melko 

kova materiaali ja sillä on korkea kemikaalikestävyys. HDPE:een ei tarvitse lisätä 

pehmittimiä. HDPE:ä käytetään esimerkiksi keittiövälineisiin, kypäriin, putkiin, 

jätesäiliöihin ja bensiinisäiliöihin.26 

 

 

Polyvinyylikloridi (5) on läpinäkyvää, jolloin se voidaan värjätä helposti halutun 

väriseksi muoviksi. PVC on amorfinen kestomuovi, jolla on hyvät 

kaasunsulkuominaisuudet typelle ja hapelle. PVC-muovi soveltuu sen vesitiiviyden 

vuoksi esimerkiksi kylpyhuoneen lattioihin käytettäväksi. PVC on yksi yleisimmistä 

ja halvimmista polymeereistä. PVC:a käytetään sen jäykkyyden vuoksi putkiin, 

rakennuspaneeleihin, erilaisiin lämmöneristyssovelluksiin kuten sähkökaappeihin. 

Pehmeää PVC:a käytetään erilaisiin kohteisiin; letkuihin, uima-altaisiin, 

keinonahkaan ja muovisuojiin.26 
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Polytetrafluorieteeniä (PTFE) käytetään esimerkiksi tiivisteisiin, suodattimiin sekä 

sähkösovelluksiin lentokoneissa ja roboteissa. PTFE kestää hyvin korkeita 

lämpötiloja, jopa 260˚C:een asti. Polymetyyliakrylaattia (PMMA) käytetään 

esimerkiksi suojalaseihin, silmälasien linsseihin, ikkunalaseihin ja sisä- ja 

ulkokäyttöön tarkoitettuihin valaisimiin. PMMA on yleisin muovi metallisointiin, sillä 

se kestää emäksisiä liuoksia, heikkoja happoja ja öljyjä. Se ei kestä vahvoja 

happoja, asetonia tai kloorattuja hiilivetyjä.26 Polykarbonaattia (PC) käytetään 

ikkunoiden turvalaseihin, potkureihin, ja esimerkiksi hiustenkuivaajiin.26 Polyamidia 

(PA) käytetään esimerkiksi laakereihin, keittiökoneisiin, kalastusverkkoihin ja 

polttoainesäiliöihin.26 Polyuretaania (PUR) käytetään eristysvaahtona 

kaukolämpöputkissa, pakastimissa ja jääkaapeissa. PUR on pehmeää ja jäykkää 

vaahtoa. Pehmeää vaahtoa käytetään huonekaluihin, patjoihin ja esimerkiksi 

kengänpohjiin. Jäykkää vaahtoa puolestaan käytetään autonosiin, esimerkiksi 

puskureihin.26 

 

3.2. Mikromuovit vesistöissä 

 

Mikromuovit ovat maailmanlaajuinen ongelma, niitä havaitaan kaikkialla: merissä, 

jätevesissä, maaperässä ja ilmassa. Mikromuovit voivat absorboida orgaanisia 

epäpuhtauksia ja esimerkiksi merissä pienet organismit voivat niellä ne, jolloin 

mikromuovit kulkeutuvat ruokaketjuun. Mikromuovien vaikutuksia makean veden 

ekosysteemien eliöstöön on tutkittu.27 Mikromuovipartikkelien (PA-, PE-, PP-, PS- 

ja PVC-muovien) on osoitettu aiheuttavan suolistovaurioita seeprakaloille.28 

Mikromuovit voivat olla myrkyllisiä kahdesta syystä: itse muovi voi olla myrkyllinen 

tai se voi absorboida pysyviä orgaanisia epäpuhtauksia ja muita epäpuhtauksia 

ympäristöstä.23 

Leslie et al.29  tutkimuksessa ihmisen verestä oli löytynyt mikromuovia. PET-muovia 

oli joka toisessa verinäytteessä, kolmasosasta löytyi PS-muovia ja lähes 

neljäsosassa oli PE-muovia, myös PMMA-muovia löytyi yhdestä näytteestä.29 
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3.2.1. Tutkimuksia mikromuovien esiintymisestä vesiympäristössä 
 

Mikromuovien esiintymisestä vesissä ja sedimenteissä on tehty lukuisia tutkimuksia, 

joista seuraavaksi tarkastellaan muutama esimerkki.30–35 Taulukossa 1 on esitetty 

tutkimuksia, joissa on tutkittu mikromuovien määrä vesi- tai sedimenttinäytteissä. 

Tutkimuksissa määritettiin myös mikromuovien polymeerityypit.  

Zbyszewskin et al.34 tutkimuksessa sedimenttinäytteet kerättiin Kanadan 

Huronjärven seitsemältä eri rannalta. Laboratoriossa näytteet jaettiin kolmeen eri 

ryhmään: alle 5 mm:n muovipelletteihin, yli 5 mm:n muovisirpaleisiin ja PS:iin 

(styroksiin). Tutkimuksessa seitsemästä rannasta neljästä löytyi muovikappaleita. 

Rannoilla oli yhteensä 3209 muovikappaletta vain 85 m2 alueella. Muovikappaleista 

2984 olivat alle 5 mm kokoisia muovipellettejä eli mikromuoveja. 108 kappaletta oli 

yli 5 mm muovisirpaleita ja 117 luokiteltiin styroksipaloihin. 45 muovipartikkelin 

polymeerityypit analysoitiin Fourier-muunnos infrapunaspektroskopialla (FTIR, 

Fourier-transform infrared spectroscopy). Muovipartikkeleista 32 oli 

polymeerityypiltään PE:ä, 12 PP:a ja yksi PET-muovia.34  

Imhof et al.32  tutkimuksessa sedimenttinäytteet otettiin Italian Gardajärven kahdelta 

eri rannalta. Pohjoisessa olevasta rannasta löytyi 1108 ± 236 

mikromuovipartikkelia/m2. Etelässä olevalta rannalta löytyi 108 ± 55 

mikromuovipartikkelia/m2. Muovipartikkelien polymeerityypit olivat ensisijaisesti 

LDPE:tä. Muovipartikkelit olivat 45,6 % PS:ä, 43,1 % PE:ä ja 9,8 % PP:a. Kuitenkin 

kokoluokassa 9–500 µm oli myös PA:a ja PVC:a.32 

Zhao et al.30 tekemässä tutkimuksessa tutkittiin Kiinassa sijaitsevista kolmesta eri 

suistoalueesta veden mikromuovitiheys. Tiheys vaihteli vesinäytteissä, 100–4100 

mikromuovikappaletta/m3. Tutkimuksessa valittiin satunnaisesti 41 

mikromuovikappaletta, joiden polymeerityypit määritettiin. Mikromuovikappaleet 

koostuivat neljästä eri polymeerityypistä, joista 21 oli PP:a, 16 PE:ä, 3 PTFE:ä ja 1 

PVC:a.30  

Wesselin et al.31 keräsivät sedimenttinäytteet Meksikonlahden suistoalueelta 

seitsemästä eri kohteesta (yhteensä 84 kvadraalista) Näytteiden mikromuovimäärä 

vaihteli 5–117 mikromuovipartikkelia/m2. Merivaikutteisimmissa paikoissa 

keskiarvoksi mikromuovimäärille saatiin 50,6 ± 9,96 mikromuovia/m2 , kun taas 
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makean veden hallitsemilla paikoilla mikromuovia oli 13,2 ± 2,96 mikromuovia/m2. 

Tutkimuksen näytteiden mikromuoveista löytyi viittä eri polymeeriä: PP:a, PS:ä, 

polyesteriä (PES) sekä alifaattista PA:a eli nylonia. 

Gallagher et al.33 tutkivat Iso-Britannian Soletin suistoalueelta (Solent estuarine 

complex) otetuista vesi- ja sedimenttinäytteistä mikromuovipartikkelien määrän. 

Näytteitä otettiin kuudestatoista eri paikasta (Itchen-, Test-, Hamble-joet ja 

Southampton vesistö) (Rivers Hamble, Itchen, Test and Southampton Water). 

Mikromuovinäytteet kerättiin trooleilla, yhteensä neljästä troolista löytyi 2759 

mikromuovipartikkelia. Mikromuovipartikkelien koko vaihteli 0,1–5 mm. 

Mikromuovien tunnistetut polymeerityypit olivat PE, PP ja PVC.  

Sruthyn et al.35 keräsivät sedimenttinäytteet Intian Vembanad-järveltä kymmenestä 

eri sijainnista ja näytteitä kerättiin yhteensä 20 kappaletta. Näytteiden 

mikromuovipartikkelien määrä vaihteli 94–496 välillä. Keskiarvoksi saatiin 252,8 ± 

25,7 mikromuovipartikkelia/m2. Polymeerityypit olivat HDPE, LDPE, PP ja PS. 

LDPE, PS sekä PP olivat pääpolymeerityypit. LDPE oli runsain polymeeri tässä 

tutkimuksessa, sillä sitä oli 29–91 % muovihiukkasista. 

Edellä esitetyissä tutkimuksissa30–35 tarkasteltujen mikromuovien yleisimmät 

polymeerityypit olivat PE, PP ja PS. Sedimentti- tai vesinäytteistä löytyi myös 

PVC:a, HDPE:ä, LDPE:ä ja PA:a sisältäviä mikromuovipartikkeleita. Lisäksi 

havaittiin pieniä määriä PTFE:ä ja alifaattista PA:a sisältäviä 

mikromuovipartikkeleita. PP:n ja PE:n määrä voidaan arvioida johtuvan niiden 

yleisesti käytetyistä sovelluksista, esimerkiksi PE:ä käytetään pulloissa, 

muovipusseissa ja pakkauksissa, ja esimerkiksi kalastuksessa käytetyssä siimassa. 

PP:a käytetään puolestaan kertakäyttötuotteisiin, kuten pullonkorkeissa, pilleissä, 

elintarvikekääreissä. 

Näytteenottopaikalla oli merkitystä mikromuovien määrään näytteessä, sillä 

esimerkiksi Imhof et al.32 tekemässä tutkimuksessa pohjoisrannalta kerätyissä 

näytteissä oli huomattavasti korkeampi pitoisuus verrattuna etelärannalta otettujen 

näytteiden pitoisuuksiin. Tutkimuksessa arvioitiin eron johtuvan Ora-tuulen 

voimakkuudesta, joka puhaltaa järvellä etelästä pohjoiseen, jolloin tuloksena on 

voimakas pintakierto ja vastapäivään pyörivä pyörre Gardajärven pohjoisosassa. 

Gallagher et al.33 tutkimuksessa oli esitetty mikromuovien mahdolliset lähteet. 
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Suistoalueiden mahdollisissa mikromuovilähteissä oli samankaltaisuutta 

keskenään, suistoalueen mahdolliset mikromuovilähteet olivat esimerkiksi 

jätevesipuhdistamot, meri- ja maatieliikenne, satamatoiminta ja teollisuus.33   

Taulukko 1. Tutkimuksia mikromuovien esiintymisestä vesissä/sedimenteissä.30–35 

 

  

Sijainti Mikromuovi- 

partikkelia 
/ m2 

Näytetyyppi Polymeerityyppi Viite 

Huronjärvi, 

Kanada 
 

2984 

mikromuovi- 
partikkelia/ 85m2 
35,1 partikkelia /m2 

 

Sedimentti 

 

PE, PP, PET 

 
34 
 

 

Gardajärvi, Italia 
 

 

1108 ± 983 

 

Sedimentti 
LDPE, PE, PP, PA, 

PVC, PS 

 
32 

 
Kolme suistoa, 

Kiina 

 
100,0–4100,0 

n/m3 
(tiheys) 

 

 
Vesi 

 
PP, PE, PVC, 

PTFE 

 
30 

Meksikonlahden 
suisto, 

USA 
 

 
5–117 

 
Sedimentti 

PP, PE, PS, PES, 
alifaattinen 

polyamidi (nylon) 

 
31 

Solentin 
suistoalue, 

Iso-Britannia 
 

 
2759 partikkelia / 

4 troolia 
yhteensä 

 

 
Sedimentti ja 

vesi 

 
 

PE, PP, PVC 

 
33 

 
Vembanad  
-järvi, Intia 

 
252,8 

(keskiarvo) 

 
Sedimentti 

 
HDPE, LDPE, PP, 

PS 

 
35 
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4. TITAANIDIOKSIDIN KÄYTTÖ MIKROMUOVIEN VALO-

KATALYYTTISESSÄ HAJOTUKSESSA 
 

Mikromuovit ovat saaneet laajalti huomiota ympäristösaasteena, sillä ne ovat 

haitaksi ympäristölle. Tämän vuoksi mikromuovien poistamiseen jätevesistä tulisi  

kehittää tehokkaita menetelmiä. Valokatalyysiä pidetään ympäristöystävällisenä 

puhdistusmenetelmänä, ja käytettäessä myrkytöntä ja stabiilia TiO2:ta 

valokatalyyttinä, menetelmän sopivuus ympäristösovelluksiin korostuu. Erilaisten 

mikromuovien valokatalyyttisestä hajotuksesta on tehty tutkimuksia, joista 

muutamia tarkastellaan seuraavassa osiossa.  

Mikromuovien valokatalyyttisessä hajotuksessa tapahtuu puolijohteen 

valokatalyysin reaktiot 1–10, jotka esitettiin titaanidioksidi valokatalyyttinä osiossa. 

Nyt mikromuovien valokatalyyttisessä hajotuksessa valokatalyysissä tuotetut 

reaktiiviset radikaalit (HO•, O2•- ,hVB+, HO2•) hajottavat mikromuovit, ja 

lopputuotteena syntyy vettä ja hiilidioksidia (reaktio 13)9,36. 

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑖𝑣𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑘𝑎𝑎𝑙𝑖𝑡 + 𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜𝑚𝑢𝑜𝑣𝑖𝑡 →→→   𝐻2𝑂 +  𝐶𝑂2                   (13) 

 

Kuvassa 9 on esitetty mikromuovien valokatalyyttinen hajotus TiO2:lla. Kuvassa 

nähdään valokatalyysiä rajoittava elektroni-aukkoparien rekombinaatio, jota ei 

toivottaisi tapahtuvan valokatalyysissä. Valokatalyysissä muodostuvat reaktiiviset 

radikaalit ovat siis päävastuussa mikromuovien hajottamisessa. 
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Kuva 9. Muovin valokatalyyttinen hajotus TiO2:lla. Kuvaan merkitty rekombinaatio 

ja valogeneroitujen elektronien siirtyminen valenssivyöltä johtavuusvyölle. 

Valokatalyysissä muodostuu radikaaleja, jotka hajottavat mikromuovit lopulta 

hiilidioksidiksi ja vedeksi. 36 Julkaistaan kirjallisuusviitteestä Application of titanium 

dioxide for the photocatalytic degradation of macro- and micro-plastics: A review, 

Nabi, I., Bacha, A.-U.-R., Ahmad, F., Zhang, L., J. Environ. Chem. Eng., 2021, 9, 

PCCP Owner Societiesin luvalla. 

 

4.1. Tutkimuksia mikromuovien valokatalyyttisestä hajotuksesta  

 

Nabi et al.37 tutkivat mikromuovien yleisimpiin kuuluvien polymeerityyppien, PE:n ja 

PS:n, valokatalyyttistä hajottamista TiO2-nanohiukkaskalvoilla UV-valossa. 

Tutkimuksessa käytettiin Triton X-100 pohjaista TiO2:a (TXT) sekä vesi- ja 

etanolipohjaista TiO2:a. Tutkimuksessa TXT:lla saatiin halkaisijaltaan 400 nm:n 

PS:n hajoamistehokkuudeksi 98,40 %. PE:n täydellinen hajoaminen saatiin 

suoritettua 36 tunnissa käytettäessä TXT:a, kun UV-valonlähde oli 254 nm. 

Vertailuna tutkimuksessa testattiin etanolipohjaisen TiO2:n käyttöä, jolloin PS:n 

hajoamistehokkuudeksi saatiin 91,04 % 12 h jälkeen. Taulukossa 2 on esitetty 

tutkimuksessa saadut hajoamistehokkuudet käytetyille katalyyteille.37  

PS:n hajoamistehokkuus laskettiin kaavalla (14) 

 

Hajoamistehokkuus % =  
lähtötilavuus −lopputilavuus

lähtötilavuus
 x 100                     (14) 
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Valokatalyyttisen reaktion päälopputuotteeksi muodostui hiilidioksidia (CO2). 

Tutkimuksessa käytettiin hajoamismekanismin sekä välituotteiden tutkimiseen 

diffuusiheijastus infrapuna Fourier- muunnosspektroskooppia (DRIFTS, diffuse 

reflectance infrared Fourier transform spectroscopy) ja korkean paineen fotoni-

ionisaatiota ((HPPI)-TOFMS, high-pressure photon ionization) sekä 

kaasukromatografiaa. Näillä saadut tulokset osoittivat, että PS:n suuremmat 

kappaleet hajosivat ensin pienemmiksi ja lopuksi valokatalyyttisen hajotuksen 

edetessä päätuotteeksi CO2:ksi. PS:n valokatalyyttisen hajotuksen välituotteina 

syntyi hydroksyyli-, karbonyyli- ja hiilivetyryhmiä.37   

Tutkimuksessa polyeteenin valokatalyyttinen hajoaminen oli merkityksetöntä 

näkyvässä valossa sekä 365 nm:n UV-valossa. Sen sijaan, kun käytettiin 254 nm:n 

UV-valoa, saatiin PE:n hajoamistehokkuudeksi merkittävän hyvä tulos; 36 tunnissa 

saatiin PE kokonaan hajotettua, kun katalyyttinä käytettiin TXT:a. 254 nm:n UV-

valossa saatu hyvä tulos johtuu käytetyn valon lyhyestä aallonpituudesta ja 

suuremmasta energiasta, verrattuna esimerkiksi 365 nm:n UV-valoon.37  

Tutkimuksessa kokeen alkuvaiheessa hiilidioksidipitoisuus kasvaa lineaarisesti 

PS:n nopean valohajoamisen vuoksi. Tämä johtuu siitä, että PS on suorassa 

kosketuksessa TiO2-nanohiukkasten kanssa. Valohajotuksen myöhemmässä 

vaiheessa hiilidioksidipitoisuuden kasvu hidastuu desorption takia.37 

Tutkimuksessa käytetyn kiinteän faasin etuna on se, että TiO2 -pohjaisia kalvoja 

voitaisiin valmistaa käytettäväksi suoraan mikromuovien hajottamiseen UV-

altistuksessa. Näin voitaisiin välttää myrkyllisten välituotteiden vapautumi nen 

veteen, mikä on yksi riski nestefaasin käytöstä valokatalyyttisessä hajotuksessa.37 
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Taulukko 2. Tutkimuksista saatuja tuloksia mikromuovien hajoamistehokkuudelle 

erilaisilla modifioiduilla TiO2-katalyyteillä.37–40 Taulukossa on listattuna muovityypit, 

niiden koko, reaktioaika ja valolähde. 

 

 

Katalyytti Muovi- 

tyyppi ja koko 

Hajoamis- 

tehokkuus 
% 

Reaktio- 

aika 
h 

Valo- 

lähde 
nm (UV) 

Viite 

Triton X-100 -

pohjainen TiO2 
 PS, 

400 nm 
98,40 12 365 

 
37 

Triton X-100 -
pohjainen TiO2 

        PE 100 36 254 
 

37 

Vesi- 
pohjainen TiO2 

 PS, 
400 nm 

69,25 12 365 
 

37 

Etanoli-
pohjainen TiO2 

PS, 
400 nm 

91,04 12 365 
 

37 

N-TiO2 
HDPE, 

700–1000 µm   
6,40   

 
20 

näkyvä valo, 
400–800 nm 38 

C,N-TiO2 
HDPE, 

725 ± 108 µm 

71,77 ±  

1,88 

 

50 400–800 nm 39 

Meso- 
huokoinen  

N-TiO2 

 

HDPE, 814   ± 
91  

0,22 ± 0,02 50 400–800 nm 40 

Meso- 

huokoinen  
N-TiO2 

 

HDPE, 

382 ± 154 µm 
4,65 ± 0,35  50 400–800 nm 40 

 

Meso- 

huokoinen  
N-TiO2 

 

LDPE 

3x3 mm  
0,97 ± 0,32  50 400–800 nm 40 

 

Meso- 
huokoinen  

N-TiO2 

 

LDPE 
5x5 mm 

 

1,38 ± 0,13 50 400–800 nm 40 
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Kuva 10. Polystyreenin valokatalyyttinen hajotus. Kaavioissa A-F on esitetty PS:n 

valokatalyysistä saadut tiedot PS:n halkaisijan muutokselle, hajoamistehokkuu-

delle ja epäorgaanisen hiilidioksidin muodostumiselle hajoamisreaktion aikana. 37 

Kuvassa A) Partikkelikooltaan 400 nm:n PS:n halkaisijan muutos TXT-, ET-, WT-

kalvoilla ja ilman katalyyttiä eri valotusaikaväleillä, B) PS:n hajoamistehokkuus (%) 

(TXT-, ET-, WT-kalvoilla) ja ilman katalyyttiä, C) Partikkelikooltaan 1000 nm:n ja 

700 nm:n PS:n halkaisijan muutos TXT-kalvolla ja ilman katalyyttiä, D) Partikkeli-

kooltaan 1000 nm:n ja 700 nm:n PS:n hajoamistehokkuus TXT-kalvolla aallon-

pituudelta 365 nm:n UV-valossa, E) Partikkelikooltaan 5 mm:n PS:n halkaisijan 

muutos TXT-kalvolla ja ilman katalyyttiä 254 nm:n UV-valossa, F) Hiilidioksidin ja 

hiilimonoksidin pitoisuudet valohajoamisreaktion eri vaiheissa. Julkaistaan CC BY-

NC-ND 4.0 lisenssillä kirjallisuusviitteestä Complete Photocatalytic Mineralization 

of Microplastic on TiO2 Nanoparticle Film, Nabi, I., Bacha, A.-U.-R., Li, K., Cheng, 

H., Wang, T., Liu, Y., Ajmal, S., Yang, Y., Feng, Y., Zhang, L., iScience. 2020, 23. 
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Kuvassa 10 on esitetty PS:n valokatalyyttisestä hajotuksesta saatuja tietoja. 

Kaavioissa on esitetty PS:n halkaisija, hajoamistehokkuus ja epäorgaanisen 

hiilidioksidin pitoisuus hajoamisreaktion aikana.37 Kuvassa 10 (a) on esitetty PS:n 

halkaisijan muuttuminen käytettäessä eri katalyyttejä valokatalyyttiseen 

hajotukseen. Vertailukohteeksi tutkimuksessa oli tehty hajoamiskoe myös ilman 

katalyyttiä. Kuvaajasta nähdään, että tehokkaimmin PS:n halkaisijaa on pienentänyt 

TXT-katalyytti, jolla saatiin halkaisija muuttumaan 400 nanometristä 100,7 

nanometriin. Etanolipohjaisella TiO2:lla (ET) saatiin halkaisija pienennettyä 177,8 

nm:iin. Kun taas vesipohjaisella TiO2:lla (WT) saatiin halkaisija vain 268,18 nm:iin 

12 tunnissa. PS:n hajoamistehokkuus eri aikaväleillä 12 tunnin aikana on esitetty 

kuvassa 10 (b). Tässä huomataan myös, kuinka TXT-katalyytillä on paras tulos, 

hajoamistehokkuus on 98,40 %. WT- katalyytillä saatiin 69,25 %:n 

hajoamistehokkuus. Hajoamistehokkuudet laskettiin kaavalla 14, jota hyödynnetti in 

jo aiemmin PS:n hajoamistehokkuutta laskettaessa. Kuvassa 10 (e) on esitetty 

kuvaaja 5 µm PS:n halkaisijanmuutos TXT-kalvolla sekä ilman katalyyttiä 

käytettäessä 254 nm UV-valoa. PS:n halkaisija oli pienentynyt 99,99 % 24 tunnin 

UV-säteilytyksen jälkeen TXT-kalvolla.37 Kuvassa 10 (f) on esitetty epäorgaanisen 

hiilen määrä (ppm) valohajotuksen eri aikaväleillä. Kuvaajasta nähdään, että 

valohajotusreaktion alussa hiilidioksidipitoisuus kasvaa lineaarisesti PS:n nopean 

valohajoamisen vuoksi, mutta hidastuu noin 4 tunnin kohdalla desorption takia. 

Tutkimuksessa muodostui lisäksi vähän hiilimonoksidia (CO), joka muodostui C-H-

sidoksen venymisen vuoksi TiO2/PS-systeemissä.41 

Kokeessa kiinteän faasin valokatalyysihajotusta varten valmistettua PS-pallojen 

liuosta tiputettiin katalyyttikalvolle sekä kontrollikokeessa käytetylle kalvolle, jossa 

ei siis ollut katalyyttiä. Hajotuskoe suoritettiin valmistetussa lamppulaatikossa, jonka 

mitat olivat 35 cm, 25 cm ja 15 cm. Valonlähteen ja näytteiden etäisyys oli 10 cm. 

Kaikki kokeet suoritettiin huoneenlämmössä. Nestefaasin hajoamiskokeessa 0,05 g 

TXT-jauhetta lisättiin 100 ml:aan PS-liuosta. Kokeen aikana liuosta sekoitettiin 

jatkuvasti UV-säteilytyksen aikana. 

Aritza-Tarazona et al.38 tutkimuksessa käytettiin kahta proteiini N-TiO2-katalyyttiä 

mikromuovien valokatalyyttiseen hajottamiseen. Tutkimuksessa uutetti in 

kaupallisesta kosmetiikkatuotteesta HDPE-mikromuovia. Kosmetiikkatuotteena oli 

kasvojen kuorinta-aine. Kuorinta-aineesta uutettujen mikromuovihelmien halkaisijat 
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olivat 700–1000 µm. Kuorintavoiteesta uutettujen mikromuovihelmien 

polymeerityyppi analysoitiin/tutkittiin vaimennetulla kokonaisheijastus Fourier-

muunnos infrapunaspektroskopialla (Attenuated total reflection Fourier-transform 

infrared spectroscopy, ATR-FTIR) sekä röntgendiffraktometrillä (XRD, X-ray 

diffractometry). Mikromuovihelmet olivat HDPE-muovia.38 

Tutkimuksessa käytettiin atlantinsinisimpukoista saatavaa ylikyllästynyttä nestettä 

N-TiO2-puolijohteen valmistukseen. Nestettä käytettiin huokosia muodostavana 

aineena sekä typen esiasteena. Nesteen kokonaisproteiinipitoisuus puhdistetusta 

nesteestä määritettiin ennen katalyytin valmistusta. Toinen tutkimuksessa käytetty 

valokatalyytti valmistettiin sol-geeli-synteesillä. Molemmat TiO2-katalyyti t 

valmistettiin niin, että ne olivat kiderakenteeltaan anataasia.38  

Aritza-Tarazona et al.38 tutkimuksessa valokatalyyttiset kokeet suoritettiin 

pinnoitetussa panosreaktorissa huoneenlämmössä. Koe kesti 20 tuntia ja näytteet 

oli asetettu 27 W loistelampusta 120 mm:n etäisyydelle. Kontrollikoe suoritettiin 

pinnoittamattomassa panosreaktorissa. Käytetyn loistelampun spektri oli 400–800 

nm, näkyvän valon alueella. Mikromuovien/N-TiO2 valokatalyysiä tutkittiin kiinteässä 

muodossa huoneenlämpötilassa ilmankosteuden ollessa 50 % sekä vesifaasissa 25 

˚C:n lämpötilassa. Vertailuksi tehtiin katalyyttinen hajotuskoe ilman valoa 

pimeässä.38  

Mikromuovin hajoamista seurattiin tutkimalla painon alenemista, ja FTIR-laitetta ja 

pyyhkäisyelektronimikroskooppia (scanning electron microscope, SEM) käytettiin 

vahvistamaan morfologiset ja kemialliset muutokset muovissa.38 Tutkimuksessa 

massahäviö laskettiin kaavalla 1.37 Tutkimuksessa laskettiin myös ensimmäisen 

kertaluvun hajoamiskinetiikka kaavalla (15).42 

𝐶 = 𝐶0 × 𝑒−𝑘𝑡                                                  (15) 

Kaavassa C0 on mikromuovin alkupitoisuus, C on pitoisuus ajanhetkellä t ja k on 

ensimmäisen kertaluvun nopeusvakio (lähde 28). Käytettäessä kiinteää faasia 

ensimmäisen kertaluvun kineettiseksi vakioksi saatiin 12,2x10-4 h-1. Kun muovin 

hajotuksessa käytettiin vesifaasia, oli reaktio kolme kertaa nopeampi kuin kiinteässä 

faasissa (taulukko 3). Tutkimuksessa kerrottiin, että tämä voisi johtua 

hydroksyyliradikaalien suuremmasta pitoisuudesta vesifaasissa. Tällöin radikaalit 
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olisi käytettävissä hajoamista varten. Radikaalit voivat olla peräisin N-TiO2 pintaan 

adsorboituneesta vedestä. 

Taulukko 3. Ensimmäisen kertaluvun nopeusvakiot HDPE – muovin 

hajotusreaktioille. 38 

Systeemi k x 10-4 (h-1) 

yhdistetty HDPE/N-TiO2  kiinteässä faasissa 

panosreaktorissa 

12,2 ± 0,8 

yhdistetty HDPE/N-TiO2  vesifaasissa 

panosreaktorissa 

38,2 ± 3,7 

N-TiO2-päällystetty panosreaktori 
27,4 ± 3,3 

 

Kuvassa 11 on esitetty Aritza-Tarazona et al.38 tutkimuksen tulokset HDPE-

mikromuovien valokatalyyttiselle hajottamiselle. Kuvassa 11 (a) on kontrollikokeen 

mikromuovin massahäviöprosentti valohajotuksen eri ajanhetkinä. Kuvan 11 (a) 

kuvaajassa on tutkimuksen kokeet, jotka on suoritettu kiinteässä faasissa, 

huoneenlämpötilassa. 
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Kuva 11. HDPE- mikromuovien valokatalyyttinen hajottaminen N-TiO2-katalyytillä 

näkyvää valoa fluoresoivalla 27 W valolla (400–800 nm) 38 Kuva julkaistaan 

kirjallisuusviitteestä New strategy for microplastic degradation: Green 

photocatalysis using a protein-based porous N-TiO2 semiconductor, Ariza-

Tarazona, M., Villarreal-Chiu, J., Barbieri, V., Siligardi, C., Cedillo-González, E., 

Ceram. Int., 2019, 48, 9618–9624, Elsevierin luvalla. 

Kuvassa 11 (a) fotolyysissä (musta käyrä), HDPE-kalvot altistettiin näkyvälle valolle 

20 h ajan, kuvaajasta nähdään, ettei kokeessa tapahtunut muovin massamuutosta. 

11 (a) (vaaleanpunainen käyrä) HDPE-kalvot ja N-TiO2-katalyytti olivat reaktorissa, 

ilman valosäteilytystä. Kuvaajasta nähdään, ettei massahäviötä tapahtunut, tästä 

voitiin päätellä, että hajoamiseen tarvitaan fotoniabsorptiota. Taulukossa 2 on 

esitetty nestefaasissa saatu hajotustehokkuus HDPE mikromuoville.38 Kuvassa 11 

(b) on esitetty fotolyysikokeen (musta käyrä) uutetut mikromuovit eivät hajoa 

näkyvässä valossa ilman katalyyttiä. N-TiO2 hajotti HDPE-mikromuovia kiinteä- ja 

nestefaasissa. Kuvassa 11 (a) (vihreä käyrä) on esitetty vesifaasissa suoritettu koe, 

jolloin saatiin paras tulos mikromuovin massahäviölle.  

Aritza-Tarazona et al.38 tutkimuksessa tulosten johtopäätöksiksi kerrottiin, että 

proteiiniperäinen N-TiO2 pystyi hajottamaan HDPE-muovia sekä vesipitoisessa että 

kiinteässä faasissa. Huomiona tutkimuksessa oli kerrottu, että olosuhteiden sekä 
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epäpuhtauksien/N-TiO2-vuorovaikutuksen tulee olla huolellisesti suunniteltu, jotta 

valokatalyysin pysähtyminen vältettäisiin.38 

Kuvassa 11 (b) on esitetty massahäviöprosentti eri ajanhetkinä kokeessa, joka 

suoritettiin vesiliuoksessa N-TiO2-päällystetyssä panosreaktorissa. 11 (b) kuvassa 

(oranssi käyrä) on esitetty hajotuskoe N-TiO2 – päällystetyssä panosreaktorissa 

ilman valoa, jolloin massahäviötä ei tapahtunut. Käytettäessä valoa (kuva 11 b, 

punainen käyrä) saatiin mikromuovia hajotettua valokatalyysin avulla.38 

Aritza-Tarazona et al.39 tekemässä tutkimuksessa haluttiin selvittää pH:n ja 

lämpötilan vaikutusta HDPE-mikromuovien valokatalyyttiseen hajotukseen. 

Valokatalyyttinä käytettiin C-N-TiO2-katalyyttiä.39 Tutkimuksessa C,N-TiO2 

valmistettiin biovaikutteisella synteesillä. Tutkimuksessa käytettiin 

atlantinsinisimpukoista saatavaa ylikyllästynyttä nestettä hiilen ja typen lähteenä. 

Synteesiä ennen nesteen proteiinipitoisuus määritettiin. Valmistetun katalyytin faasit 

karakterisoitiin XRD-laitteella (Siemens D5000, Cu K1-säteilyllä). Katalyytistä 

määritettiin myös hiili- ja typpipitoisuudet. (Määritykseen käytetiin CHNS/O Analyzer 

2400 Perkin Elmer Series II laitetta.) HDPE – mikromuovit uutettiin kaupallisesti  

saatavasta kasvojenkuorinta-aineesta. Mikromuovit olivat sinisiä mikrohelmiä. 

Uutettujen mikromuovien keskimääräinen partikkelikoko mitattiin optisella 

mikroskoopilla. Mikrohelmien keskimääräinen halkaisija oli 725 ± 108 μm Muovin 

polymeerityyppi analysoitiin käyttämällä ATR-FTIR-laitetta sekä XRD-laitetta. 

Mikromuoveista saatuja spektrejä verrattiin eri polymeerityyppien 

spektritietokantaan. FTIR-spektrissä nähtiin absorptiovyöt kohdissa 2917 cm-1, 

2840 cm-1, 1464 cm-1 ja 725 cm-1. Nämä absorptiovyöt johtuvat alkyyliketjuista, jotka 

vastasivat HDPE:iä. 2917 cm-1 ja 2840 cm-1 absorptiovyöt johtuivat C-H-sidoksen 

venytysvärähtelyistä ja 1464 cm-1 ja 725 cm-1 absorptiovyöt CH2-

taivutusvärähtelyistä.39 

Tutkimuksessa fotolyysikokeissa ei mikromuovien pitoisuudessa tapahtunut 

merkittäviä muutoksia koko kokeiden aikana. Keskimääräinen massahäviö 50 

tunnin säteilytyksen jälkeen 40 °C:ssa oli 12,42 ± 0,20 % pH:n ollessa 3. Samassa 

pH:ssa lämpötilan ollessa 0°C:ssa massahäviöksi saatiin 71,77 ± 1,88 %. Kun 

reaktiosysteemin pH:ta nostettiin 7:ään ja lämpötila 20°C:seen:, massahäviö oli 

olematon, vain 0,47 ± 0,16 %. pH:ssa 11 hajoaminen massahäviöllä mitattuna oli 
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1,55 ± 0,31 % lämpötilassa 0°C ja 0,78 ± 0,17 % lämpötilassa 40°C. Kuvassa 12 on 

esitetty HDPE-mikromuovien optiset mikrokuvat. 

 

 

Kuva 12. HDPE-mikromuovien optiset mikrokuvat ennen ja jälkeen valokatalyysin, 

eri lämpötiloissa ja pH-arvoissa (a-g).39 Kuva julkaistaan kirjallisuusviitteestä  

Microplastic pollution reduction by a carbon and nitrogen-doped TiO2: Effect of pH 

and temperature in the photocatalytic degradation process., Ariza-Tarazona, M., 

Villarreal-Chiu, J., Hernández-López, J., De la Rosa, J., Barbieri, V., Siligardi, C., 

Cedillo-González, E., J. Hazard. Mater., 2020, 395, Elsevierin luvalla. 

 

Kuvassa 12 (a) on mikromuovihelmistä otettu mikrokuva uuton jälkeen ennen 

valokatalyysikokeita. 12 (b) ja (c) kuvista nähdään, että mikromuovihelmet ovat 

hajonneet huomattavasti enemmän kuin 12 (d), (e) ja (g) kuvien mikromuovipalaset. 

Mikrokuvista nähtävät muutokset mikromuovihelmien rakenteessa vastaavat 

saatuja tuloksia massahäviölle. Taulukossa 3 on koottu eri koeolosuhteissa saadut 

keskimääräiset massahäviöt. Lämpötilassa 20˚C, pH:n ollessa 7, massahäviöksi 

saatiin vaivaiset 0,47 %. Huono tulos on nähtävissä myös mikrokuvassa 12 (d) 

kuvassa, sillä mikromuovihelmien rakenne ei ole muuttunut. Verrattaessa pH:ssa 

11 tehtyjä kokeita, 0°C:ssa saatiin hieman suurempi hajoaminen kuin 40˚C:ssa, 

mikä johtuu todennäköisesti mikromuovien pirstaloitumisesta pinta-alan kasvun 

vuoksi.39  
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Taulukko 3. Eri koeolosuhteissa saadut mikromuovien massahäviöt. 39 

 Koeolosuhteet 
 

              pH                        T [˚C] 

Mikromuovien keskimääräinen 
massahäviö 

 [%] 

3 0 71,77 ± 1,88 

3 40 12,43 ± 0,20 

7 20 0,47 ± 0,16 

11 0 1,55 ± 0,31 

11 40 0,78 ± 0,17 

 

Llorente-García et al.40 tutkivat HDPE- ja LDPE-mikromuovien valokatalyyttistä 

hajottamista mesohuokoisella N-TiO2-katalyyttipinnoitteella. Tutkimuksen 

tavoitteena oli määrittää, pystyykö puolijohdepinnoite hajottamaan usean kokoisia 

ja muotoisia HDPE- ja LDPE-mikromuoveja, jotka ovat dispergoituna vesiliuokseen. 

Katalyytiksi valittiin mesohuokoinen N-TiO2, koska sillä on suuri pinta-ala, jolle voi 

muodostua suuria määriä epäpuhtauksia. Valmistettu TiO2 oli pääosin anataasia. 

HDPE-muovityyppi valittiin mikromuovimalliksi, koska PE on yksi yleisimmistä 

ympäristössä esiintyvistä polymeerityypeistä ja sitä valmistetaan primäärisenä 

mikromuovina, esimerkiksi juuri hygieniatuotteisiin. Tällöin mikromuovit joutuvat 

nopeasti viemärijärjestelmiin kotitalouksista. LDPE:n lähteenä käytettiin mustia 

muovipusseja, sillä niitä käytetään laajasti esimerkiksi kotitalouksissa ja yrityksissä 

jätteen hävittämistä varten.40  

Tutkimuksessa mikromuovit olivat vesiliuoksessa ja hajottamisessa käytettiin 

näkyvää valoa.40 Pallomaiset primääriset HDPE-mikromuovit uutettiin kaupallisesti  

saatavilla olevista kasvojen kuorinta-aineista (kahdelta eri tuotemerkiltä, A ja B) ja 

kalvonmuotoiset sekundääriset LDPE-mikromuovit saatiin muovipusseista. 

Tutkimuksessa käytettiin kahta eri kokoa molemmista muoveista. HDPE-

mikromuovien koot olivat 814 ± 91 µm ja 382 ± 154 µm ja kalvomaisten LDPE-

mikromuovien koot olivat 3 x 3 mm ja 5 x 5 mm.40  

Valokatalyysi toteutettiin vesiliuoksessa, koska tutkimuksessa haluttiin testata 

mikromuoveja sisältävän veden puhdistus, vaikka tiedettiin, että mikromuovien ja N-
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TiO2-pinnoitteen välinen vuorovaikutus on rajallinen.40 Kokeet suoritettiin pH:ssa 3, 

koska edellisessä tutkimuksessa, Aritaza-Tarazonan et al.39 tutkimuksessa saatiin 

tulokseksi, että tämä pH edistää HDPE-mikromuovien valokatalyyttistä hajoamista. 

Jokaista mikromuovia lisättiin 200 mg lasiastiaan, jossa oli 50 ml 

CH3COONa/CH3COOH-puskuriliuosta (pH 3). Mikromuovi-dispersion pitoisuus oli 

0,4 m/V%. N-TiO2-pinnoite upotettiin mikromuovi-dispersioon, ja säiliö siirrettiin 

suljettuun reaktiokammioon, jossa oli 50 W:n näkyvän valon LED-lamppu (400–800 

nm) ja sekoituslevy. Valo pidettiin 215 mm:n etäisyydeltä lasiastiasta. Valokatalyysi 

suoritettiin huoneenlämpötilassa, ja hajotus kesti 50 tuntia. Mikromuovien 

valokatalyyttisestä hajoamisesta seuraa muovin massahäviö, sillä muovista 

muodostuu alhaisen molekyylipainon omaavia hapetustuotteita, jotka vapautuvat 

polymeeristä liuokseen.40 Mikromuovien massahäviö laskettiin kaavalla 14 ja saadut 

tulokset ovat taulukossa 2. 

Kokeiden aikana sekoitus johti pallomaisten HDPE-mikromuovien hajaantumiseen 

koko puskuriliuokseen (kuva 13 a). LDPE-mikromuovien kohdalla sekoitus ei 

edistänyt kalvon muotoisten mikromuovien leviämistä liuoksessa, vaan aiheutti  

kelluvan LDPE:n kerääntymisen neste-kaasu-rajapintaan (kuva 13 b). 

Kerrostuminen on saattanut edistää valokatalyysissä ei-toivottuja vaikutuksia. Eli 

kerrostuminen voi estää valon absorptiota N-TiO2-pinnoiteeseen tai/ja se voi 

vähentää hapen diffuusiota nestefaasiin. Valon absorptiota tarvitaan, jotta 

valokatalyytissä saadaan valogeneroitua elektroni-aukkoparit. Happi on myös 

olennainen osa valokatalyysiä, sillä happimolekyylit auttavat välttämään elektroni -

aukkoparien rekombinaatiota ja reagoivat valogeneroitujen elektronien kanssa 

muodostaen superoksidianioniradikaaleja.40 
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Kuva 13. (a) LDPE-mikromuovikerroksen muodostuminen neste-kaasu-

rajapinnassa valokatalyysin aikana. (b) HDPE-mikromuovien dispersio 

reaktioväliaineeseen.40 Kuvassa on esitettynä koetilanne: N-TiO2-pinnoite on 

upotettuna puskuriliuokseen, jossa on (a) LDPE-mikromuoveja (b) HDPE-

mikromuoveja. Pinnoite altistetaan näkyvälle valolle ja puskuriliuosta sekoitetaan 

magneettisekoittimella. Julkaistaan CC BY 4.0 lisenssillä kirjallisuusviitteestä First 

insights into photocatalytic degradation of HDPE and LDPE microplastics by a 

mesoporous N-TiO2 coating: Effect of size and shape of microplastics, Llorente-

García, B., Hernández-López, J., Zaldívar-Cadena, A., Siligardi, C., Cedillo-

González, E., Coatings, 2020, 10. 

Tutkimuksessa laskettiin myös aiemmin käytetyllä kaavalla (15) ensimmäisen 

kertaluvun hajoamiskinetiikka. Taulukossa 4 on listattuna hajoamiskinetiikan 

tulokset.  
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Taulukko 4. Mikromuovien muodot ja koot sekä niiden hajoamisnopeusvakiot 

valokatalyyttisen hajotuksen jälkeen. Valokatalyyttinä käytettiin mesohuokoisen N-

TiO2-katalyyttipinnoitetta.40 Taulukossa HDPE_A on tuotemerkin A 

kuorintavoiteesta uutetut mikromuovit, HDPE_B on B tuotemerkin 

kuorintavoiteesta uutetut mikromuovit. 

Mikromuovi Muoto Koko k x 10-4 (h-1) 

HDPE_A pallomainen 814 ± 91 µm 0,47 ± 0,15 

HDPE_B pallomainen 382 ± 154 µm 14,2 ± 3,112 

LDPE kalvo 3 x 3 mm 3,10 ± 0,62 

LDPE kalvo 5 x 5 mm 4,02 ± 1,23 

 

Tuloksena siis saatiin, että HDPE:n pienemmästä partikkelikoosta seurasi 

korkeampi k-arvo, eli hajoamisnopeusvakio. Myös mikromuovien muoto vaikutti k-

arvoon; pienemmät mikromuovit pirstoutuvat ja hajoavat nopeammin kokonsa 

vuoksi. Tutkimuksesta saadut tulokset osoittivat, että HDPE- ja LDPE-

mikromuovien valokatalyyttiseen hajoamiseen vaikutti mikromuovien koko ja muoto. 

Kooltaan pienimmät mikromuovit saatiin hajotettua paremmin kuin kalvomuotoiset 

mikromuovit. Huonompi tulos kalvomuotoisten mikromuovien hajotuksessa johtui  

huonosti valaistusta ja hapetetusta liuoksesta. Tutkimuksessa saadut tulokset 

luovat pohjan tarpeellisille lisätutkimuksille tehokkaampien valokatalyyttisten 

reaktiojärjestelmien suunnitteluun mikromuovisyötteiden vähentämiseksi 

ympäristöön.40 

Käsitellyissä tutkimuksissa käytettiin valokatalyyttinä TiO2:a, jota oli modifioitu eri 

tavoin (taulukko 2). Valokatalyysikokeissa käytettiin katalyytteinä vesi- ja 

etanolipohjaista TiO2:a, Triton X-100 -pohjaista TiO2:a, N-seostettua TiO2:a ja C,N-

TiO2:a, sekä mesohuokoista N-TiO2:a. Huomioitavaa oli se, että jokaisessa 

tutkimuksessa haluttiin valmistaa TiO2:a, joka on suurimmaksi osaksi 

anataasifaasia. Tämä johtuu siitä, että anataasilla on korkeampi valokatalyyttinen 

aktiivisuus kuin esimerkiksi rutiililla. Tutkimuksissa tarkasteltiin tiettyjen, valittujen 

polymeerityyppien valokatalyyttistä hajottamista, mikromuovien polymeerityyppeinä 

olivat PE, PS, PE, HDPE ja LDPE. Mikromuovien koko vaihteli 400 nm:stä 1000 
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µm:iin. Muovin koko vaikutti saatuun hajoamistehokkuuteen, sillä pienemmän 

kokoluokan (400 nm) mikromuoveilla saatiin hyviä tuloksia, kun taas suuremmilla 

(700–1000 µm) saatiin verrattaen heikompia tuloksia. Mikromuovin koon ja myös 

muodon vaikutus huomattiin Llorente-García et al.40 tutkimuksessa, jossa tuloksena 

pallomaiselle kooltaan 382 µm:n HDPE-mikromuoville saatiin noin 20-kertainen 

hajoamistehokkuus verrattuna saman muotoiseen, mutta kooltaan 814 µm:n HDPE-

muoviin. Tutkimuksissa reaktioajat, eli kuinka kauan katalyytti altistettiin valolle, 

vaihteli 12–50 tuntiin. Korkein hajoamisprosentti saatiin 36 tunnin reaktioajalla, ja 

mikromuovina käytettiin PE:ä ja valokatalyyttinä Triton X-100 pohjaista TiO2:a. 

Kuitenkin 12 tunnin reaktioajalla ja samalla valokatalyytillä saatiin korkea 

hajoamistehokkuus PS:lle. Valolähteinä käytettiin UV-valoa (365 ja 254 nm) ja 

näkyvää valoa (400–800 nm). Korkeammat hajoamistehokkuudet saatiin, kun 

käytettiin UV-valoa, mutta kyseisissä tutkimuksissa mikromuovit olivat kooltaan 

pienempiä (400 nm). Tutkimuksissa näkyvällä valolla paras saatu 

hajoamistehokkuus oli 71 %, jolloin reaktioaika oli 50 tuntia ja katalyyttinä käytettiin 

C,N-TiO2:a. Mikromuovi oli polymeerityypiltään HDPE-muovia ja kooltaan 725 µm 

eli kuuluu isompaan kokoluokkaan tutkituista mikromuoveista. 

TiO2:lla on muutamia haittoja, vaikka valokatalyysi onkin sillä lupaava tekniikka. 

TiO2:lla on alhainen hajoamiskinetiikka sekä suuri todennäköisyys elektroni -

aukkoparien rekombinaatiolle. Juuri tämä elektroni-aukkoparien rekombinaatio on 

yksi suurin valokatalyysiä rajoittava tekijä valokatalyysissä. Jos ajatellaan 

jätevedenkäsittelylaitoksia, prosessien lopussa kiinteän katalyytin poistaminen 

käsitellystä vedestä lisäisi käyttökustannuksia. Menetelmään voitaisiin kuitenkin 

hyödyntää uusituvia energialähteitä, kuten aurinko- tai tuulienergiaa. Myös TiO2-

katalyytin modifioinnilla voitaisiin edistää mikromuovien valokatalyyttistä hajotusta 

jätevesilaitoksilla. Modifioinnilla voitaisiin saada TiO2 aktiiviseksi näkyvän valon 

alueella, jolloin valokatalyysissä ei tarvittaisi hintavaa UV-valoa, vaan voitaisiin 

käyttää edullisempaa näkyvän valon aallonpituudella toimivia lamppuja. Lisäksi 

tehokkaiden jätevedenkäsittelyprosessien suunnittelussa tulisi ottaa huomioon 

mikromuovipartikkelien koko, muoto sekä liuoksen pH.  
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5. YHTEENVETO 

 

Mikromuoveista on tullut maailmanlaajuinen ongelma, sillä nykyään mikromuoveja 

voidaan havaita kaikkialla ympäristössä, niin maalla kuin vesistöissä. Mikromuovit 

voidaan luokitella niiden alkuperän, morfologian ja esimerkiksi polymeerityypin 

mukaan. Mikromuovien esiintymisestä vesiympäristössä on tehty lukuisia 

tutkimuksia, ja tässä tutkielmassa kaikissa tarkastelluissa tutkimuksissa oli löydetty 

mikromuoveja vesi- tai sedimenttinäytteistä. Löydettyjen mikromuovien yleisimmät 

polymeerityypit olivat PE, PP ja PS, mikä johtuu polymeerityyppien laajasti ja 

yleisesti käytetyistä käyttökohteista. Tutkimusten tulokset tukevat sitä, että 

mikromuoveja löydetään ympäristöstä kaikkialta maailmaa. Tämän vuoksi tarvitaan 

uusia menetelmiä mikromuovien poistamiseen jätevesistä.  

TiO2 on stabiili ja myrkytön katalyytti, jota hyödynnetään jo laajasti monissa 

sovelluksissa, joissa halutaan hyödyntää sen valokatalyyttistä ominaisuutta. TiO2:n 

anataasifaasimuodolla on parempi valokatalyyttinen aktiivisuus kuin rutiililla ja 

brookiitilla. Anataasilla on epäsuora energiarako, joka on myös suurempi kuin 

suoran energiaraon rutiililla ja brookiitilla. Tutkimuksia mikromuovien 

valokatalyyttisestä hajotuksesta TiO2:lla on tehty, ja tarkasteltujen tutkimusten 

mukaan mikromuovien koko ja muoto sekä TiO2:n modifiointi vaikuttaa saatuun 

hajotustehokkuuteen. Myös pH tulisi huomioida suunnitellessa valokatalyysiä . 

Mikromuovien valokatalyyttinen hajotus TiO2:lla on lupaava menetelmä, mutta lisää 

tutkimuksia esimerkiksi TiO2:n modifiointiin tarvittaisiin, jotta menetelmä saataisiin 

kustannustehokkaammaksi jätevedenkäsittelylaitoksille.  
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