TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

Puupohjaisten vedenkestävien kalvojen valmistaminen
Juho Martikainen

Prosessitekniikan maisteriohjelma
Diplomityö
Syyskuu 2022

TIIVISTELMÄ
Puupohjaisten, vedenkestävien kalvojen valmistaminen
Juho Martikainen
Oulun yliopisto, Prosessitekniikan maisteritutkinto-ohjelma
Diplomityö 2022, 79 s + 2 liitettä
Työn ohjaaja(t) yliopistolla: Juho Sirviö, Ari Ämmälä

Tämän diplomityön tarkoituksena oli valmistaa kalvoja käsittelemällä puupohjaista
kuitumateriaalia kemiallisesti sekä mekaanisesti ja tämän jälkeen tutkia, miten
kuumapuristaminen vaikuttaa muodostettujen kalvojen vedenkestävyysominaisuuksiin.
Lisäksi tutkittiin kemiallisessa käsittelyssä käytetyn syväeutektisen litiumkloridi-urea
liuoksen

kierrätettävyyttä.

Vedenkestävyysominaisuuksien

tutkimus

suoritettiin

vertailemalla kuumapuristettujen kalvojen ja kuumapuristamattoman nollanäytteen
välisiä eroja. Kalvojen valmistusprosessi kuumapuristukseen saakka oli vakioitu ja
kalvoissa havaittavien erojen odotettiin aiheutuvan kuumapuristuksen vaikutuksesta.
Vedenkestävyyttä arvioitiin mittamaalla kalvoista märkävetolujuus, veden absorptioominaisuudet ja kontaktikulmat. Saatujen tulosten pohjalta voitiin vetää johtopäätös, että
kuumapuristaminen parantaa kalvojen vedenkestävyyttä selkeästi.
Litiumkloridi-urea liuoksen kierrätettävyyden tutkimusta varten massan käsittelyyn
kertaalleen käytettyä syväeutektistä liuosta kierrätettiin yhteensä neljä kertaa.
Kierrätyssyklien välillä kierrätetyllä liuoksella käsiteltiin uusi massa ja siitä valmistettiin
kalvoja, joiden ominaisuuksia verrattiin uusista kemikaaleista valmistettuihin
verrokkeihin. Kierrätetyn liuoksen avulla käsitellyistä massoista tai niiden pohjalta
valmistuissa kalvoissa ei havaittu merkittäviä muutoksia tuoreista kemikaaleista
valmistettuihin verrokkeihin. Tämä osoittaa, että työhön valittu syväeutektinen liuos
soveltuu kierrättäväksi.
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The purpose of this master thesis was to manufacture films by treating wood-based fiber
material chemically and mechanically and examine how hot pressing affects the water
resistance properties of the formed films. Furthermore, the recyclability of the deep
eutectic lithium chloride-urea solvent used in the chemical treatment was researched.
Research into the water resistance properties was carried out by comparing the differences
between the hot-pressed films and the non-hot-pressed reference sample. The
manufacturing process of the films up to hot pressing was standardized and the
differences observed in the films were believed to be caused by the effect of hot pressing.
During the research, water resistance abilities of the films were measured in the form of
wet tensile strength, water absorption properties and contact angles. Based on the results,
it can be concluded that hot pressing clearly improves the water resistance of the films.
Recyclability of the lithium chloride-urea deep eutectic solvent was studied by recycling
a solvent used for chemically treatment four times in cycles. Between recycling cycles, a
new pulp batch was treated with the recycled solvent and films were manufactured from
that treated pulp. Properties of these manufactured pulps and films were measured and
compared to reference sample made from new chemicals. No significant changes were
observed in the prepared films or pulps treated with the recycled solution. Based on these
results it was concluded that lithium chloride-urea deep eutectic solvent selected for the
research is recyclable.
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1 JOHDANTO
Tämän diplomityön tarkoituksena oli valmistaa kalvoja käsittelemällä puupohjaista
kuitumateriaalia kemiallisesti sekä mekaanisesti, ja tämän jälkeen tutkia, miten
kuumapuristaminen vaikuttaa valmistettujen kalvojen vedenkestävyys ominaisuuksiin.
Lisäksi tutkittiin kemiallisessa käsittelyssä käytetyn syväeutektisen DES-liuottimen
(deep

eutectic

solvent)

kierrätettävyyttä.

Kalvojen

materiaalina

käytettiin

valkaisematonta kuusikuitumassaa, joka oli valmistettu kuumahiertämällä. Mekaanisen
valmistusmenetelmän ansioista massa oli kemialliselta koostumukseltaan pääpiirteittäin
samanlainen kuin raaka-aineena käytetty kuusi, mikä mahdollisti massan korkean
ligniinipitoisuuden. Ligniini on luonnollisesti amorfinen sekä hydrofobinen polymeeri,
joka toimii puussa sidosaineena sekä sitoo puun soluja toisiinsa mahdollistaen veden
siirtymisen solujen välillä.
Tutkimuksen lähtökohta oli, että kalvojen kuumapuristaminen parantaa niiden
vedenkestävyysominaisuuksia.

Tämä

perustui

hypoteesiin,

jossa

kalvojen

valmistamiseen käytettyjen kuitujen sisältämä ligniini pehmenee ja leviää kun se
saavuttaa tietyn lämpötilan kuumapuristuksen aikana tapahtuvan lämmönsiirtymisen ja
mekaanisen puristuksen vaikutuksesta. Pehmetessään ligniini kykenee muodostamaan
uusia sisäisiä ja ulkoisia sidoksia muiden kalvon sisältämien komponenttien kanssa
samalla täyttäen kalvon verkkorakenteen huokosia täyteaineen tapaisesti. Näiden
mekanismien yhdistelmän oletettiin parantaa kalvojen vedenkestävyys ominaisuuksia.
Kalvojen valmistaminen työn kokeellisessa osuudessa sisälsi kuitumassan kemiallisen ja
mekaanisen käsittelyn, kalvojen muodostuksen sekä kuumapuristuksen. Kemiallisessa
käsittelyssä

kuitumassalle

suoritettiin

vetyperoksidikäsittely

syväeutektisessä

litiumkloridi-urea liuoksessa, jonka tarkoitus oli mahdollistaa massan mekaanisen
käsittelyn

onnistuminen.

Mekaanisessa

käsittelyssä

kuitumassa

hajotettiin

nanomittakaavaan fibrilloimalla. Nanomittakaavan massassa vähintään yksi sen dimensio
on 1–100 nm välillä. Käsitellystä massasta muodostettiin alipainesuodatuksella kalvoja,
joiden valmistus viimeisteltiin kuumapuristuksella. Selluloosapohjaisia nanomittakaavan
omaavasta massasta muodostettuja kalvoja kutsutaan yleisesti selluloosananopapereiksi.
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Materiaalina selluloosananopaperit omaavat esimerkiksi pakkausmateriaaleille haluttuja
ominaisuuksia, niillä on mm. hyvät mekaanisen rasituksen kesto- ja barrieriominaisuudet. Selluloosananopaperien valmistamiseen käytetyt selluloosakuidut ovat
uusiutuvia, kierrättäviä, laajasti saatavilla olevia ja käyttökohteen tarpeiden mukaan
helposti muokattavissa. Tämä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon korvaamaan
uusimattomista fossiilipohjaisista polymeereistä valmistettuja kalvoja, minkä avulla
voitaisiin

potentiaalisesti

vähentää

ilmaan

päätyviä

hiilidioksidipäästöjä.

Selluloosananopaperien hyvät ominaisuudet toimivat kuitenkin vain materiaalin ollessa
kuivana. Kosteuspitoisuuden noustessa sen ominaisuudet kuten mekaanisen rasituksen
kesto laskee, joka rajoittaa niiden käyttöä ja sovelluskohteita pakkausmateriaalina.
Tämän työn tarkoituksena on pyrkiä löytämään tähän ongelmaan osaratkaisu tutkimalla
kuumapuristuksen vaikutusta kalvojen vedenkestävyys ominaisuuksiin.
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2 PUU MATERIAALINA
Puu on monivuotinen kasvi ja se kuuluu spermatofyytti kasviryhmää (Spermatophytae),
joka määritelmän mukaan tarkoittaa siemenistä lisääntyvää kasvia. Yleisesti puusta
puhuttaessa viitataan kokonaisuuteen, joka pitää sisällään latvan, rungon, oksiston, juuret
ja kuoren (Stenius et al., 2000, p. 12). Puun eri osat koostuvat erimittaisista ja muodon
omaavista pitkulaisista soluista, jotka muodostavat puun makroskooppisen rakenteen.
Solujen tehtävinä on mm. ylläpitää puun selviytymistä siirtämällä ja varastoimalla
ravinteita sekä nesteitä puun juurista sen muihin osiin ja muodostamalla sen kantavan
rakenteen. (Sjöström 1978, p. 9)
Solujen rakenneaineet koostuvat pääosin hiilihydraateista kuten selluloosasta sekä
hemiselluloosasta ja ligniinistä, mutta pitävät myös sisällään mm. joitakin vesiliukoisia
orgaanisia sekä epäorgaanisia komponentteja sekä uuteaineita. Solujen muodostuksessa
selluloosa toimii muille materiaaleille runkona, jota muut aineet ympäröivät ja
kiinnittyvät siihen täyteaineen omaisesti kuvan 1 mukaisesti. Rungon pienin osa on
alkeisfibrilli, joka on yhdensuuntainen vetysidosten yhteen sitoma selluloosaa molekyyli
kimppu. Muodostuneet selluloosakimput sisältävät hyvin järjestyneitä kiteisiä ja
vähemmän järjestyneitä amorfisia alueita. Solun kehittyessä muodostuneet mikrofibrillit
yhdistyvät ja niiden koko kasvaa muodostaen lamelleja, jotka taas muodostavat perustan
soluseinän rakenteelle ja kuiduille. (Sjöström 1978, p. 21; Stenius et al. 2000, p. 12,35)

Kuva 1. Esimerkki kasvin soluseinästä mukaillen (Saba and Jawaid 2017, p. 90).
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Kuva 2. Soluseinän kemiallinen koostumus havupuilla mukaillen (Sundholm 1999,
p. 45).
Soluseinän rakenne koostuu primääriseinästä ja sekundaariseinästä, joka jakaantuu sisä(S1), keski- (S2) ja ulkokerroksiin (S3). Rakenneaineet jakautuvat epätasaisesti eri
soluseinän osien välillä kuvan 2 mukaisesti. Kemiallinen koostumus vaihtelee puulajin
mukaan, suomalaisten kuitupuulajien kemialliset koostumukset ovat esitettynä
taulukossa 1. (Sjöström 1978, pp. 23–26)
Taulukko 1. Suomalaisten kuitupuulajien kemialliset koostumukset (HäggblomAhnger and Komulainen, 2005, p. 27).

Kemiallisen koostumukseltaan havupuulajien välillä ei ole suuria eroja, mutta lehtipuihin
verrattaessa ne sisältävät enemmän ligniiniä ja vähemmän hemiselluloosaa. Erot
puulajien välillä aiheutuvat niiden erilaisista kuitulajityypeistä. Havupuut esim. kuusi
koostuvat pääosin trakeidi- ja tylppäsoluista, kun lehtipuut kuten koivu taas trakeideista,
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tylppäsoluista ja putkisoluista. Esimerkkien solujakaumat ja kuitudimensiot ovat
esitettynä taulukossa 2. (Häggblom-Ahnger and Komulainen 2005, pp. 26–27)
Taulukko 2. Kuusen ja koivun kuitulajienominaisuudet ja -dimensiot mukaillen
(Häggblom-Ahnger and Komulainen 2005, p. 27).

Ominaisuuksiltaan solutyypit poikkeavat toisistaan, trakeidit ovat pitkiä, ohuita ja
päästään suppenevia soluja, kun tylppäsolut taas lyhyitä, ohutseinämäisiä sekä yleisesti
suorakaiteen muotoisia. Rakenteeltaan havupuut ovat vähemmän vaihtelevampia ja
yksikertaisempi kuin lehtipuut, mikä johtuu solutyyppien määrän erosta. (Stenius et al.
2000, pp. 19–21)

2.1 Selluloosa ja hemiselluloosa
Tancpichai et al. (2022) mukaan selluloosa on maailman yleisin ja tärkein biopolymeeri
arvioidulla 1,5 x 1012 tonnin vuosittaisella muodostumisella. Kuten mainittu se on
kriittinen osa kasveja, mutta sitä esiintyy myös muissa elävissä organismeissa kuten
bakteereissa ja eläimissä. Sen laaja esiintyvyys, biohajoavuus ja uusiutuvuuteen tekevät
siitä houkuttelevan raaka-ainevaihtoehdon korvamaan fossiilipohjaisia polymeerejä.
(Tingaut et al. 2012)
Selluloosa on lineaarinen polydispergoitunut homopolysakkaridi, joka koostuu
toistuvista β-D-glukoosipyranoosiyksiköistä, jotka yhdistyvät toisiinsa C1- ja C4 hiilten
välisillä kovalenttisilla glykosidisidoksilla kuvan 3 mukaisesti. Selluloosamolekyylin
rakenteeseen

kuuluu

pelkistävä

glukoosipyranoosiyksiköiden

ja

ei-pelkistävä

vastakkaisissa

päissä.

osa,

jotka

Rakenteen

sijaitsevat
pelkistävän

ominaisuuden saa aikaan puoliasetaattiryhmä C1 hiilen päässä ja ei-pelkistävän taas
alkoholihydroksyyliryhmä C4 hiilen päässä. Muokkaamattoman puuselluloosan
polymeroitumisaste eli selluloosaketjun pituus on suuruusluokaltaan 10 000 yksikköä kun
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taas esimerkiksi puuvillaselluloosan on n. 15 000 yksikköä. Puun käsittely vaikuttaa
selluloosaketjun pituuteen, esimerkiksi sellunkeiton vaikutuksesta ketjun pituus lyhentyy
500–2000 yksikön välille. (Sjöström 1978, p. 56; Stenius et al. 2000, pp. 34–35)

Kuva 3. Selluloosamolekyylin rakenne (Stenius et al. 2000, p. 34).
Selluloosaketjujen molekyylit pyrkivät intensiivisesti luomaan sisäisten sidosten lisäksi
ulkoisia sidoksia, jotka toimivat ketjujen välisenä koossa pitävänä ja yhteen liittävänä
voimana luoden pohjan puusolujen mekaaniselle kantavuudelle. Ulkoiset sidokset
koostuvat ketjujen välisistä vetysidoksista ja heikoista van der Waalsin voimista
hydroksyyliryhmien välillä. (Sjöström 1978, pp. 56–57; Tanpichai et al. 2022)
Hemiselluloosat ovat heteropolysakkarideja, jotka koostuvat heksooseista ja pentooseista
tai deoksiheksooseista. Ne kiinnittyvät selluloosan mikrofibrilliin vetysidoksin ja ovat
tärkeä osa kuitujen seinämän ja välilamellin rakennetta, jotka liittävät kuidut kiinni
toisiinsa. Hemiselluloosat omaavat alhaisemman termisen- ja kemiallisen stabiliteetin
selluloosaan verrattuna ja sen polymeroitumisaste on suuruusluokaltaan 100–200
yksikköä. Rakenteeltaan hemiselluloosat ovat amorfisia ja haaroittuneita. Lehtipuissa
hemiselluloosa koostuu pääasiassa galaktoglukomannaanista (15–20 %) sekä arabiino
glukuronoksylaanista (5–10 %). Havupuissa taas glukuronoksylaanista (20-30 %) ja
glukomannaanista (>5 %). (Stenius et al. 2000, pp. 35–37; Häggblom-Ahnger and
Komulainen 2005, p. 26)

2.2 Ligniini
Ligniini on monimutkainen amorfinen, veteen liukenematon polymeeri, joka omaa
termoplastisia ominaisuuksia. Se toimii puusoluja yhdistävänä sidosaineena, jäykistää
soluseinän rakennetta ja mahdollistaa veden siirtymisestä puun soluissa. Toisin kuin
selluloosa ja hemiselluloosaa ligniinin on kemialliselta rakenteeltaan epäsäännöllinen,
eivätkä sen rakenneosat muodosta sidoksia toistensa kanssa missään tietyssä
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järjestyksessä. (Stenius et al. 2000, p. 39,42; Nishimura et al. 2018) Ligniini
rakenneyksiköt guajasyyli-, syringyyli- ja p-hydroksifenyyliligniini muodostuvat
kolmesta eri fenyylipropaanipohjaisesta prekursorista koniferyyli-, sinapyyli- ja
parakumaryylialkoholista, joiden kemialliset kaavat on esitetty kuvassa 4. (Nasrullah et
al. 2017, p. 168)

Kuva 4.

Ligniinin prekursorien kemialliset kaavat ja niistä muodostuvat

rakenneyksiköt mukaillen (Nasrullah et al. 2017, p. 168).
Prekursorien esiintyvyys ja suhde vaihtelee puulajien välillä. Yleisesti lehtipuiden ligniini
koostuu pääosin koneferyyli- (90 %) ja parakurmaryylialkoholeista (10 %), kun
vastaavasti lehtipuut taas parakurmaryyli- (50 %) sekä sinapyylialkoholeista (50 %).
Prekursorien suhteiden erot vaikuttavat suoraan ligniinin sisältämien funktionaalisten
ryhmien määrään ja niiden suhteisiin. Yleisesti muokkaamaton puun ligniininpolymeeri
sisältää metoksi-, fenolihydroksyyli-, aldehydi- ja alifaattisia hydroksyyliryhmiä, mutta
niiden tarkkaa suhdetta ei tunneta. (Stenius et al. 2000, p. 40; Nasrullah et al. 2017, p.
168) Tämä pätee myös yleisesti ligniinin rakenteeseen, jota ei ole onnistuttu tarkasti
määrittelemään useista yrityksistä huolimatta (Solala et al. 2020; Jędrzejczak et al. 2021).
Kuvassa 5 esitetään esimerkki ligniinin rakenteesta, sen sisältämistä prekursoreista ja
niiden välisistä yleisistä sidostyypeistä.

14

Kuva 5. Esimerkki ligniini rakenteesta muokattu (Jędrzejczak et al. 2021).
Rakenneyksiköt sitoutuvat toisiinsa, joko eetteri (C–O–C) tai hiiliatomien (C–C) välisillä
sidoksilla. Kuvassa esitettyjen β–O–4-, β–5- ja β–β-sidosten lisäksi ligniinissä esiintyy
muita yleisiä sidostyyppejä kuten mm. 5–O–4-, 5–5- ja β–1-sidoksia. Havu- ja lehtipuiden
ligniinissä C–O–C-sidoksilla on korkeampi esiintyvyys ja se vastaa n. 2/3 liitoksista
rakenneyksiköiden välillä, loppujen olleessa C–C- sidoksia. (Stenius et al. 2000, pp. 40–
41; Nasrullah et al. 2017, pp. 168–169)
Ligniini sitoutuu kemiallisesti puun muihin komponentteihin ristisilloitumalla eli
muodostamalla kovalenttisia sidoksia puun sisältämien hiilihydraattien kanssa. Pääosin
muodostuneet sidokset ovat hemiselluloosan – ligniinin välisiä ja niitä kutsutaan ligniinihiilihydraattikomplekseiksi (LCC). Ristisilloituminen tapahtuu soluseinässä ja sidokset
kehittyvät ligniinin muodostumisen aikana biosynteesi olosuhteissa. Ligniinihiilihydraatti (LC) sidostyyppejä on yhteensä kahdeksan, joista yleisimpiä ovat
bentsyylieetterit, -esterit, ja asetaalisidokset joiden esimerkit ovat esitettynä kuvassa 6.
(Stenius et al. 2000, p. 43; Tarasov et al. 2018)

15

Kuva 6. Yleisimmät ligniini-hemiselluloosa sidokset mukaillen. (Stenius et al. 2000,
p. 43)

2.3 Massan valmistusmenetelmät
Massan valmistamisella tarkoitetaan prosessia, jossa kuituja sisältävä raaka-aine esim.
puu muunnetaan yksittäisiä kuituja sisältäväksi uudelleen käytettäväksi massaksi.
Prosessia kutsutaan kuiduttamiseksi ja se jakautuu kahteen päämenetelmään
mekaaniseen- ja kemialliseen kuidutukseen. Kummassakin kuidutusmenetelmässä on
tarkoituksena vaikuttaa puun sisältämään sekä sitä yhdessä pitävään ligniiniin ja
vapauttaa yksittäisiä kuituja puumatriisista. Menetelmät eroavat toisistaan valmistettujen
massojen ominaisuuksien ja niiden valmistamiseen käytettyjen metodien pohjalta.
(Stenius et al. 2000, p. 61; Häggblom-Ahnger and Komulainen 2005, pp. 31–32)
Kemiallisessa kuidutuksessa tarkoituksena on kemikaalien ja korotetun lämpötilan avulla
liuottaa puuta yhdessä pitävä ligniini ja tämän avulla vapauttaa yksittäiset kuidut
puumatriisista. Yleisimmät kemiallisen kuidutuksen menetelmät ovat sulfiitti- ja sulfaatti
sellunkeitto ja niiden lopputuotteena saadaan korkean puhtausasteen omaavaa selluloosaa
massaa. Sellunkeitossa käytetyt kemikaalit eivät kuitenkaan ole selektiivisiä ligniinille
mikä aiheuttaa esim. hemiselluloosan liukenemista prosessin aikana. Tämän takia
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kemiallisissa menetelmissä saannot jäävät n. 50 % luokkaan. Mekaanisessa kuidutuksessa
ligniini pehmennetään jatkuvan rasituksen, veden ja lämpötilan vaikutuksesta, joka
mahdollistaa yksittäisten kuitujen irrottamisen toisistaan. Perusmenetelmät mekaaniselle
kuidutukselle ovat hionta ja hierto, joissa massojen saannot ovat 96–98 % luokkaa.
Mekaanisessa massan valmistuksessa ei pyritä poistamaan materiaalin sisältämää
ligniiniä vaan se sisältää kaikki puussa esiintyvät komponentit. (Sundholm 1999, p. 19;
Häggblom-Ahnger and Komulainen 2005, pp. 31–32)
Hiertoprosessissa haketettu raaka-aine syötettään veden seassa pyörivien jauhinlevyjen
keskelle, joiden kapea välitys ja liike aiheuttaa hakkeen hajoamisen pienempiin osiin.
Osiin kohdistuu sentrifuginen voima levyjen liikkeestä, joka pakottaa ne liikkumaan kohti
levyjen ulkoreunaa. Jauhinlevyjen väli kapenee ulkoreunoja kohti, mikä aiheuttaa
hakepalasten koon pienentymisen, defibrilaation ja kuitujen fibrilaation, kun ne osuvat
jauhinlevyihin ja toisiin hakepaloihin liikkeen aikana. Prosessi toteutetaan yleensä
kahdessa vaiheessa ja valmistettu massa sisältää erikokoisia massajakeita, jotka jaotellaan
pitkäkuitu- ja välijakeeksi sekä hienoaineeksi. Jakaumien osuudet vaihtelevat hieman
hiertomenetelmän mukaan esim. yleisesti käytössä olevassa kuumahierrossa eli TMP:ssä
(Thermo mechanical pulp) valmistettu kuusimassa sisältään keskimäärin 45 % pitkiä
kuituja, 30 % keskijakeen kuituja ja 25 % hienoainetta. (Sundholm 1999, p. 21,5152,159,191; Häggblom-Ahnger and Komulainen 2005, p. 33)
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3 SELLULOOSANANOMATERIAALIT
Standardin CEN ISO/TS 80004-1 mukaan nanomateriaali on ”materiaali jonka, mikä
tahansa ulkoinen ulottuvuus on nanomittakaavassa” eli sen ”pituusalue on likimäärin 1–
100 nm välillä”. Euroopan komission suosituksessa 2011/696/EU ehdotetaan samaa yläja alarajaa kuin standardissa 80004–1, mutta lisää määritelmään: ”nanomateriaalilla
tarkoitetaan luonnollista-, sivutuotettua- tai valmistettua materiaalia, joka sisältää vapaita,
agglomeroituneita

tai

aggregoituneita

hiukkasia,

joiden

lukumääräperusteisen

kokojakaumasta vähintään 50 % on 1–100 nm kokoisia.”
Selluloosananomateriaalit

kuuluvat

esitettyjen

määritelmien

piiriin.

Ne

ovat

mekaanisesti, kemiallisesti, entsyymien tai bakteerien avulla tuotettuja vähintään yhden
nanomittakaavan dimension omaavia tuotteita. Yleisesti nanoselluloosan kuidun pituus
on useita mikrometrejä, ja tämän lisäksi ne voivat liittyä toisiinsa muodostaen sidoksen,
jonka ulkoiset mitat voivat olla mikrometriluokkaa. Raaka-aineena voidaan hyödyntää
selluloosakuitua sisältäviä kasvi-, eläin- tai jätevirtoja, mutta puu on yleisyytensä takia
paljon käytetty materiaalilähde. Ominaisuuksiltaan selluloosananomateriaalit ovat lähellä
lähtöaineen eli selluloosan ominaisuuksia. Hydrofiilisyys, helppo muokattavuus ja kyky
muodostaa monimutkaisia sidosrakenteita ovat tunnusmerkkejä materiaaleille. Näihin
yhdistyy nanokoisen aineen ominaisuudet kuten hyvä reaktiivisuus sekä sitoutumiskyky,
jonka saa aikaa pinta-alan kasvaminen. (Kangas 2014, pp. 7–9) Monipuolisien
ominaisuuksien takia nanoselluloosamateriaaleilla on hyvin monia sovellutuskohteita
useilla teollisuusalojen aloilla esim. pakkaus-, akku-, pinnoite- ja lääkemateriaalina tai
muuna sovellutuksena vedenkäsittelyssä tai sellu- ja paperiteollisuudessa. (Kangas 2014,
p. 7; Dhali et al. 2021)

3.1 Selluloosananofibrillit
Selluloosananofibrilleillä (cellulose nanofibers, CNF) tarkoitetaan mekaanisesti
jauhimen, homogenisoinnin tai fluidisaattorin avulla fibrilloitua massaa, vaikka useita
muita tapoja kuten höyryräjäytystä, kryomurskausta ja ekstruusiota hyödynnetään tähän
tarkoitukseen.
materiaalille

CNF:en nimeäminen ei ole täysin vakiintunut ja kirjallisuudessa
käytetään

useita

eri

nimityksiä

kuten

nanofibrilloituselluloosa

(nanofibrillated cellulose, NFC), mikrofibrilloituselluloosa (microfibrillated cellulose,
MFC), mikro- tai nanofibrillit. Mekaanisen rasituksen avulla soluseinän muodostavat
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mikrofibrillit pyritään hajottamaan niin, että ne irtoavat toisistaan muodostaen
heterogeenisen usean fibrilaatioasteen omaavan massan. Massa voi sisältää nano- ja
mikrokoon

kuituja,

nanokimppuja,

kuituja

ja

kuituuntumatonta

materiaalia.

Valmistusprosessille on yleistä, että käsiteltävä massa ajetaan käsittelylaitteen läpi useaan
kertaa ennen haluttua lopputulosta. Fibrilloinnin helpottamiseksi raaka-aine voidaan
esikäsitellä kemiallisesti tai entsymaattisesti ja sille voidaan toteutetaan delignifikaatio,
jos käytetty raaka-aine sisältää ligniiniä. Esikäsittelyn avulla voidaan alentaa materiaalin
fibriloimiseen tarvittavaan korkeaa energia tarvetta, joka vaihtelee esim. homogenoinnin
21900 kWh/tonni mikrofluidisoinnin 2830 kWh/per tonni kulutukseen. Esikäsittelyllä on
kuitenkin usein vaikutus valmistettuun massaan sekä fibrillien kokoon ja mm. niiden
leveys jää pienemmäksi, kun pelkän mekaanisen käsittelyllä valmistettujen fibrillien,
joiden leveys on yleisesti luokkaa 20–40 nm. (Kangas 2014, pp. 9-10,15-19;
Nechyporchuk et al. 2016; Liu et al. 2021)
3.1.1 Ligniinipitoisetnanofibrillit
Toisinkuin

CNF:t,

jotka

ovat

pääasiassa

melkein

puhdasta

selluloosaa,

ligniinipitoisetnanofibrillit (lignin containing cellulose nanofibrils, LCNF) sisältävät
selluloosan lisäksi hemiselluloosaa ja ligniiniä. Solala et al. (2020) määrittävät
artikkelissaan

LCNF:t

seuraavasti:

”ligniinipitoisillananofibrilleillä

tarkoitetaan

selluloosananofibrillejä, joiden ligniininpitoisuus on yli 1 %”, vaikka pitoisuudet
vaihtelevat kuituraaka-aineen lähteen mukaan. LCNF valmistamiseen käytetään yleisesti
samoja mekaanisia menetelmiä kuin selluloosananofibrillien fibrilloinnissa ja raakaaineita voidaan esikäsitellä helpottamaan niiden prosessointia.
LCNF ovat ympäristöystävällisempi ja vähäpäästöisemmän vaihtoehto CNF:ille. LCNF
valmistusprosessi kuluttaa vähemmän energiaa, sillä sen käsittelyyn ei tarvita
monimutkaisia kemiakaaleja kuluttavia prosesseja, koska sen sisältämää ligniiniä ei
pyritä

poistamaan.

Lisäksi

fibrilleihin

jäävä

ligniini

kasvattaa

materiaalin

hydrofobisuutta, lämpöstabiilisuutta, kykyä heijastaa UV-säteilyä ja mahdollistaa
antioksidanttisia ominaisuuksia. (Ewulonu et al. 2019; Liu et al. 2021)

3.2 Selluloosananokiteet
Selluloosananokiteet (cellulose nanocrystals, CNC) valmistetaan entsyymi- tai
happohydrolyysin avulla, jossa selluloosan amorfiset osat hajoavat esim. rikkihapon
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vaikutuksesta ja rakenteen kiteiset osat saadaan vapautettua. Tätä seuraa mekaaninen
käsittely, jossa muodostunut materiaali hajotetaan ultraäänen tai sonikoinnin avulla.
Prosessin tuotteena saadaan sauvamaisia selluloosakiteitä, jotka omaavat hyvät
mekaaniset ja reologiset ominaisuudet. Kiteiden leveydet vaihtelevat yleisesti 2–20 nm
välillä, mutta pituudessa on enemmän vaihtelua mikrometristä 100 nm saakka normaalin
pituuden vaihdellessa 100–150 nm välillä. Kuten CNF:n kanssa, sellunanokiteiden
nimeäminen ei ole vakiintunutta ja kirjallisuudessa materiaalille käytetään termejä kuten
kuitukiteet (whiskers), sauvat (rods) sekä erilaisia muunnoksia esim. nanokiteinen
selluloosa ja selluloosananokuitukiteet (cellulose nanowhiskers, CNW). CNC:n
käyttökohteita on teolliset- ja lääketietteelliset sovellutukset, joissa sitä hyödynnetään
täyte- ja sidosaineena. (Kangas 2014, pp. 11-12,22; Mali and Sherje 2022)

3.3 Bakteeriselluloosa
Bakteeriselluloosa (bacterial cellulose, BC) muodostumisessa raaka-aineen sisältämä
glukoosi polymerisoituu selluloosaksi, kun bakteerit kuten Acetorbacter xylinum,
Salmonella tai Gluconacetobacter hyödyntävät sitä biosynteesissään. Valmis selluloosa
erittyy bakteerien soluseinän läpi, jonka yksittäiset nanofibrillit ovat paksuudeltaan
luokkaa 2–4 nm. Bakteeriselluloosa eroaa CNF:stä ja CNC:stä siten, että sitä syntyy
pienimmästä suurimpaan-prosessina, kun edellä mainitut menetelmät ovat suurimmastapienimpään-prosesseja. Vaikka BC on jo biosynteesin jälkeen nanokoossa, sitä saatetaan
muokata sovelluskohteen mukaan, joko mekaanisella tai kemiallisella käsittelyllä
pienempään kokoon. BC-komposiittien valmistuksessa taas bakteerikantaa voidaan
muokata biologisesti ”in-situ” tai DNA-muokkauksella, joilla vaikutetaan kannan
ominaisuuksiin. Biosynteesin tuotteena saadaan korkean moolimassan omaavaan
puhdasta selluloosaa, joka omaa korkean kiteisyyden (60–80 %). Materiaalina se omaa
suuren spesifisen pinta-ala, on hyvin hydrofobista ja samalla sen vedenpidätyskyky on
hyvin korkea. Yleisimmät käyttökohteet bakteeriselluloosalle ovat lääketieteellisesti
sovellutukset, sillä alhaisen tuotantomäärien ja -nopeuden takia sen käyttökustannukset
ovat korkeita. Kohteita missä BC käytetään pitää sisällään mm. haavansidosmateriaalit,
keinotekoinen iho, verisuonitekniikka ja lääkkeiden täyte- ja sidosaineena toimiminen.
(Kangas 2014, pp. 13–14; Chen et al. 2022)
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3.4 Selluloosananopaperit
Nanopapereilla tarkoitetaan yleisesti kalvoja tai filmejä, joiden rakenne koostuu tiiviisti
yhteen tuoduista nanopartikkeleista. Kalvojen raaka-aineina voidaan hyödyntää esim.
kasviperäistä materiaalia kuten CNF tai CNC, muita uusiutumattomia aineita kuten
hiilikuituja ja savinanopartikkeleita tai useamman komponentin yhdistelmää. (Sethi
2018) Selluloosananomateriaalit soveltuvat hyvin nanopaperien raaka-aineeksi, sillä ne
pyrkivät luonnollisesti muodostamaan kalvorakenteita kuivuessaan. Nanoselluloosan
sisältämät nanofibrillit antavat valmistetuille kalvoille korkeat lujuusominaisuudet,
kasvattaa niiden lämpötilankestoa, tekee rakenteesta huokoisen ja pintaominaisuuksiltaan
sileän. Samalla materiaalin mahdollinen mekaaninen käsittely lisää kalvojen
läpinäkyvyyttä. (Kangas 2014, p. 27)
3.4.1 Selluloosananopaperien valmistus
Selluloosananopaperien (cellulose nanopaper, CNP) valmistuksessa voidaan soveltaa
monia erilaisia menetelmiä kalvon muodostukseen. Kalvo voidaan muodostaa mm. alitai ylipainesuodatuksella, valamalla tai päällystämällä. Muodostusta yleensä seuraa
kalvon kuivaus, joka voidaan toteuttaa esim. kuumapuristamalla tai jatkuvalla
viirakuivauksella. (Huang 2018; Sethi 2018; Liu, Liu, et al. 2022)
Suodatuksessa valittu raaka-aine laimennetaan kuitususpensioksi, josta menetelmän
mukaan poistetaan vapaa vesi paineen vaikutuksella. Veden poistamisen jälkeen jäljelle
jää

märkäkuitukakku

suodatuslaitteiston

päälle.

Kuitukakku

kuivataan

esim.

kuumapuristamalla, jonka lopputuloksena on valmis nanopaperi. (Liu, Liu, et al. 2022)
Prosessin perusperiaate on esitettynä kuvassa 7. Valamisessa kuitususpension annetaan
kuivua, joko luonnollisesti tai tehostetusti lämmityksen vaikutuksesta. Nesteen
haihtuessa suspension sisältämä nanoselluloosa partikkelit lähentyvät hitaasti toisiaan ja
kasaantuu astian pohjalle, jolloin niiden välille muodostuu tarvittavat sidokset paperin
muodostumiseen. (Sethi 2018; Liu, Liu, et al. 2022)
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Kuva 7. Esimerkki kalvon alipainesuodatusprosessista mukaillen. (Huang 2018)
Päällystysmenetelmä eroaa periaatteeltaan suodatuksesta ja valamisesta, joissa kalvo
muodostetaan

läpipäästämättömän

materiaalin

päälle.

Päällystyksessä

taas

pohjamateriaaliksi valintaan substraatti, joka sallii nanomateriaalin kertymisen tai
imeytymisen sen rakenteeseen, kun suspensio esimerkiksi ruiskutetaan sen päälle. Valmis
kalvo muodostuu pohjamateriaalin kuten nylonverkon päälle kuivumisen jälkeen, joka
voidaan poistaa kuivumisen jälkeen. (Liu, Liu, et al. 2022)
3.4.2 Selluloosananopaperien ominaisuuksia
Nanopaperien fyysiset ominaisuudet kuten mekaaninen rasituksenkesto ja barrieriominaisuudet ovat riippuvaisia kalvon paksuudesta, neliöpainosta, tiheydestä ja
huokoisuudesta. Näihin parametreihin voidaan vaikuttaa mm. kuituraaka-aineen
valinnalla ja fibrillointimenetelmällä. Esimerkiksi alipainesuodatuksella valmistettujen
kalvojen paksuudet voivat vaihdella tyypillisesti 50–100 μm välillä neliöpainon ollessa
60–80 g/m2. (Shanmugam and Browne 2021)
Mekaanisilta ominaisuuksiltaan CNP:t omaavat korkean vetolujuuden (200–400 MPa),
kimmokertoimen (7,4–14 GPa) ja sitkeyden, verrattaessa sitä perinteisiin papereihin tai
muoveihin. Hyvät ominaisuudet pohjatuvat tiiviiseen kuitunanoverkkoon, jossa kiteinen
selluloosa vahvistaa amorfista selluloosaa ja paperin rakennetta. Verkon tiiveydestä
johtuen nanopaperien rakenne sisältää paljon kuitujen välisiä vety- ja van der Wallsin
sidoksia, jotka antavat sille sen hyvät ominaisuudet vastustaa mekaanista rasitusta
kuivana. Kostuessaan nanopaperin mekaaniset ominaisuudet kuitenkin laskevat, sillä vesi
vaikuttaa kuitujen välisiin sidoksiin heikentäen niitä ja pehmittäen selluloosan amorfisia
alueita. (Huang 2018; Sethi 2018) Hyvän mekaanisen rasituksen keston lisäksi CNP on
rakenteeltaan hyvin joustava ja huokoinen. Huokoisuuden määrä esim. 20–40 % ja koko
10–50 nm vaihtelee valmistustavan mukaan. (Huang 2018)
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Optisilta ominaisuuksiltaan CNP:t voivat parhaimmillaan olla täysin läpinäkyviä kalvoja,
joiden läpi valo pääsee kulkemaan. Tähän vaikuttaa kalvon rakenteen tiiveys ja tiheys:
kuitujen koon ollessa valon aallonpituutta pienempi, päästää paperi valon rakenteen läpi
sitä taitamatta antaen sille sen läpinäkyvyysominaisuudet. Läpinäkyvyyttä voidaan säätää
vaikuttamalla paperin huokoisuuteen ja kuitujen paksuuteen. (Huang 2018) Myös
kalvojen raaka-aineella on merkitystä sen optisiin ominaisuuksiin ja esim.

LCNF

käytettäessä materiaalin sisältämän ligniinin kromoforiryhmät absorboivat valoa, mikä
alentaa valonläpäisykykyä. (Bian et al. 2018)
Termisiltä omaisisuuksiltaan nanopaperit omaavat matalan lämpölaajenemiskertoimen
(coefficient of thermal expansion, CTE) ja CNF valmistetun läpinäkyvän kalvon CTE voi
olla esim. <8.5 ppm K-1, joka on alhaisempi kuin useimmilla muoveilla. Alhaisen
lämpölaajenemiskertoimen takia CNP:t voidaan käsitellä korkeammissa lämpötiloissa
kuin muoveja ja pystyvät säilyttämään dimensionsa lämpökäsittelyn alaisena. (Huang
2018)
Nanopaperien sisältämien nanofibrillien muodostama tiheä verkkorakenne vastustaa
vesihöyryn ja hapen läpikulkua materiaalista, mikä antaa niille barrieri-ominaisuuksia.
Barrieri-ominaisuuksia voidaan mitata mm. hapen- (oxygen permeability, OP) ja
vesihöyrynläpäisykyvyn (water vapor transmission rate, WVTR) avulla. Kyky vastustaa
hapen- ja vesihöyryn läpäisyä on parhaimmillaan kuivissa olosuhteissa ja laskee kun
kosteuspitoisuus nousee. (Shanmugam and Browne 2021)

23

4 DES-LIUOKSET NANOPAPERIEN VALMISTUKSESSA
Liuottimet ovat lähes välttämätön osa modernin kemian reaktiota, ja prosesseja.
Esimerkiksi pelkästään orgaanisten liuottimien kulutus on arvioitu olevan globaalisti n.
20 000 000 tonnia vuodessa ja suurin osa käytetyistä kemikaaleista on keinotekoisesti
valmistettuja (man-made). Korkean kulutuksesta seurauksena syntyy suuria määriä
vaikeasti kierrätettäviä, ympäristölle ja ihmisille haitallisia tai jopa vaarallisia
kemikaalipäästöjä. Perinteisille saastuttaville liuottimille on pyritty löytämään
ympäristöystävällisiä, myrkyttömiä ja uusiutuvia vaihtoehtoja vihreän kemian
periaatteiden pohjalta. (Horváth 2018; Liu, Li, et al. 2022) Yhdysvaltain
ympäristönsuojeluvirasto (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) määrittää
vihreän tai uusiutuvan kemian tuotteiden ja prosessien suunnitteluksi, joiden
tarkoituksena on vähentää tai poistaa vaarallisten aineiden käyttöä. Vihreän kemian
periaatteen mukaisesti päästöihin pyritään vaikuttamaan ennen niiden muodostumista
poistamalla tai vähentämällä haitallisten raaka-aineiden, reagenssien tai liuottimia
käyttöä. (EPA 2022) Orgaanisia liuottimia korvaamaan löytyy useita lupaavia
ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja kuten mm. ioniset nesteet (ionic liquids, IL),
ylikriittiset nesteet, nestemäiset polymeerit ja syväeutektiset liuottimet (deep eutectic
solvents, DES) (Horváth 2018). Eniten potentiaalia uskotaan olevan DES-liuoksilla,
joiden löytämistä El Ackar et al. (2021) kuvaa merkittäväksi läpimurroksi uusituvan
kemian alalla.
DES-liuottimet ovat yleisen määritelmän mukaan kahden tai useamman komponentin
yhdiste, jotka liittyvät yhteen vetysidosten vaikutuksesta muodostaakseen eutektisen
seoksen. DES-liuoksen tarkoituksena on saavuttaa tila, jossa sen sulamispiste on paljon
alhaisempi, kun minkään sen sisältämän yksittäisen komponentin sulamislämpötila. Tätä
pistettä kutsutaan eutektiseksi pisteeksi ja se symboloi kemiallista koostumusta sekä
lämpötilaa, jossa kaikki seoksen kiinteät komponentit ovat täysin sulaneita. Useimmat
DES:sit kykenevät sulamaan huoneenlämmön ja 70 °C asteen välillä sekä pysyvät
nestemäisinä alle 150 °C alapuolella. (Zhang et al. 2012; El Achkar et al. 2021) DES:sit
valmistetaan yleensä sekoittamalla tarvittavat komponentit keskenään ja lämmittämällä
niitä, kunnes niistä muodostuu homogeeninen liuos. Päävalmistusmenetelmät sisältävät
lämmitys- ja jauhatusmenetelmät (El Achkar et al. 2021). Ominaisuuksiltaan DESliuokset sopivat hyvin orgaanisten liuottimien korvaajiksi. DES:sit voivat olla
palamattomia, myrkyttömiä ja biohajoavia. Ne omaavat hyvät liotus ominaisuudet sekä
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alhaisen sulamispisteen ja voidaan yleensä valmistaa halvoista raaka-aineista suhteellisen
pienellä vaivalla. (Smith et al. 2014; Liu, Li, et al. 2022)

4.1 DES-liuottimien rakenne ja tyypit
DES-liuosten

kompleksisointii

yleisimmin

hyödynnetään

kvaternääristä

ammoniumsuolaa kuten koliini- tai asetyylikoliinikloridia, jotka toimivat vetysidoksen
vastaanottajana (hydrogen bond acceptors, HBA) sekä vetysidoksen luovuttajaa
(hydrogen bond donors, HBD) esim. ureaa, glyserolia tai metallisuolaa. DES-liuoksen
komponentit

muodostavat

vahvoja vetysidoksia keskenään, mitkä vastustavat

kiteytymistä. Tämän lisäksi liuos sisältää myös suuren määrän epäsymmetrisiä ioneja,
joilla on alhainen kidehila energia. Tämä mahdollistaa liuoksille alhaisemman
sulamispisteen kuin millään yksittäiselle liuoksen komponentille. (Smith et al. 2014;
Mannu et al. 2021)
Esimerkkinä DES-liuoksesta on koliinikloridin ja urean seos, jonka Abbott et al. (2003)
kuvasivat tutkimuksessaan. Käytettäessä 1:2 moolisuhdetta liuoksen sulamispiste laskee
12 °C asteeseen, joka on huomattavasti alhaisempi kuin koliinikloridin 302 °C tai urean
133 °C. Kuvassa 8 on havainnollistettu yleinen kahden komponentin (A ja B) kiinteäneste faasidiagrammi, joka esittää DES-liuoksen mooliosuuksien muutoksen vaikutuksen
sulamislämpötilaan. Diagrammissa lämpötilat Tom A ja B kuvaavat yksittäisten
komponenttien sulamislämpötiloja ja -käyriä. Liuoksen alhaisin sulamislämpötila
saavutetaan sulamiskäyrien kohtauspisteessä, mikä on eutektinen piste (El Achkar et al.
2021).
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Kuva 8. Yleinen kahden komponentin kiinteä-neste faasidiagrammi mukaille. (El
Achkar et al. 2021)
Sulamispisteen laskemiseen vaikuttava voima oli koliinikloridi-ionien ja urea
molekyylien

vetysidokset,

joka

onnistuttiin

todentamaan

magneettiresonanssi

spektroskopian avulla. Kuvassa 9 on esitettynä koliinikloridi-urea DES-liuoksen
muodostuminen 60 °C lämpötilassa. Abbott et al. (2003) tutkimus oli myös ensimmäinen
kerta, kun termiä ”syväeutektinen liuos” käytettiin kuvamaan ammoniumsuolojen ja
HBD välisestä eutektista seosta (Abbott et al. 2003; El Achkar et al. 2021).

Kuva

9.

Koliinikloridi-urea

DES-liuoksen

muodostuminen

mukaillen.

(Lakshmanan et al. 2017)
Yhdistelemällä erilaisia HBA:t ja HBD:t voidaan saada aikaan suuri määrä erilaisia DESliuoksia, joiden ominaisuuksia voidaan tarpeen mukaan muokata vaihtelemalla niiden
koostumuksia. Erilaiset DES-liuokset luokitellaan viiteen eri ryhmään niiden
muodostamiseen käytettäviä raaka-aineiden pohjalta helpottamaan niiden tyypittelemistä.
(Mannu et al. 2021; Liu, Li, et al. 2022) DES-tyyppien luokat ovat esitettynä kuvassa 10.
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Tyypittely perustuu DES-liuoksen peruskaavaan (1):
𝐶𝑎𝑡 + 𝑋 − 𝑧𝑌
missä

(1)

Cat+ on yleensä ammonium-, fosfonium- tai sulfoniumikatoni
X- on Lewisin emäs, esim. halidianioni
Y on Lewisin tai Brønstedin happo
z vastaa kuin kuinka monta molekyyliä on vuorovaikutuksessa vastaavan
anionin kanssa. (Smith et al. 2014; El Achkar et al. 2021)

Kuva 10. DES-liuosten luokitusryhmät mukaillen. (Mannu et al. 2021)
DES tyyppi Ⅰ rakentuu kvaternääristä ammoniumsuolasta ja metallihalideista, ⅠⅠ-tyyppi
kvaternääristä ammoniumsuolasta ja hydratoituneista metallihalideista, ⅠⅠⅠ-tyyppi
kvaternääristä ammoniumsuolasta ja HBD:stä, Ⅳ-tyyppi HBD:stä ja metallihalidista,
tyyppi Ⅴ koostuu taas täysin ionittomasta molekyyli HBA:sta tai HBD:stä. (Mannu et al.
2021; Liu, Li, et al. 2022)

4.2 DES-liuosten fysikaaliskemiallisia ominaisuuksia
Tiheys on yksi vaikuttavimmista ja tärkeimmistä DES-liuosten ominaisuuksista, sillä se
kuvastaa molekyylien aktiivisuutta sekä liikkuvuutta liuoksissa. Tiheyteen vaikuttaa
kuinka DES-liuos on molekyylisesti järjestäytynyt eli mitkä komponentit sen
muodostamiseen valitaan. Esimerkiksi koliinikloridi-urea-liuoksella on korkeampi tiheys
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(1,24 g/cm-3) kuin asetyylikoliinikloridi-urea-liuoksella (1,206 g/cm-3). Yleisesti tiheydet
liikkuvat 1,0–1,3 g/cm-3 välillä, mutta metallisuoloihin perustuvilla liuoksilla voidaan
saavuttaa

jopa

1,3–1,6

g/cm-3

tiheyksiä.

Komponenttien

valinnan

lisäksi

käsittelylämpötilalla ja liuoksen HBA-HBD molaarisella suhteen säätämisellä voidaan
vaikuttaa liuosten tiheyksiin. (El Achkar et al. 2021; Omar and Sadeghi 2022; Sharma et
al. 2022)
Viskositeetti on tiheyden lisäksi toinen tärkeä DES-liuosten ominaisuus ja huoneen
lämmössä suurimalla osalla liuoksista saavutetaan suhteellisen korkea (>100 cP)
viskositeetti. Korkean viskositeetin uskotaan aiheutuvan HBA ja HBD välisten
voimakkaiden vetysidokset vaikutuksesta, mutta myös suurella ioni koolla, pienellä
hiukkasten välisellä tilalla ja muilla vuorovaikutus voimilla kuten Van der Waalsin
voimilla uskotaan olevan vaikutus. (Zhang et al. 2012; Sharma et al. 2022)
Muodostettujen liuosten viskositeetteihin vaikuttaa HBA:n ja HBD:n kemiallinen luonne,
moolimassat, molaarinen suhde ja käsittelylämpötila (Omar and Sadeghi 2022).
Korkean viskositeetin takia suurimalla osalla DES-liuoksilla on yleisesti huono ionien
johtokyky alle 1 mS cm-1, sillä johtokyky määrittyy pääsääntöisesti viskositeetin pohjalta.
Johtokykyä voidaan säätää pääpiirteittäin samoilla mekanismeilla kuin viskositeettia,
mutta esim. käsittelylämpötilan nostamisella on vastakkainen vaikutus, liuoksen
viskositeetti laskee ja sen johtokykyä no usee. (El Achkar et al. 2021; Sharma et al. 2022)
El Ackar et al. (2021) mukaan osa DES-liuosten ominaisuuksien tutkimuksesta on jäänyt
vähemmällä huomiolle, vaikka niiden vaikutus liuosten kokonaisuuteen voi olla
merkittävä. Esimerkkeinä tällaisista ominaisuuksista voidaan pitää poolisuutta ja
pintajännitystä. Poolisuutta käytetään yleisesti kuvastamaan liuottimien liotuskykyä ja
orgaanisten liuottimet usein luokitellaan niiden polaarisuuskyvyn mukaan. DESliuoksista suurin osa on poolisia ja tämä voidaan määritellä solvatokromisten parametrien
avulla, jossa esim. Reichardin väriaineen elektronista siirtymäenergiaa (kcal * mol-1)
mitataan UV-säteiden avulla ja tulkitaan ET-30 asteikoin mukaisesti. (El Achkar et al.
2021; Sharma et al. 2022) Asteikoin mukaan esim. koliinikloridi-urea-liuoksen ET-30
arvo on 57 kcal * mol-1 (Omar and Sadeghi 2022).
Pintajännitettä voidaan hyödyntää kuvastamaan DES-liuosten HBA:n ja HBD:n välisten
sidosten vuorovaikutuksen intensiivisyyttä. Kuten useat muutkin DES-liuosten
ominaisuudet pintajännite on riippuvainen käsittelylämpötilasta, liuosten komponenttien
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molaarisesta suhteesta ja laadusta. (Omar and Sadeghi 2022) El Ackar et al. (2021)
mukaan korkean viskositeetin nesteet usein omaavat korkean pintajännitteen ja DESliuosten

pintajännitysarvot

huoneenlämpötilassa.

vaihtelevat

yleisesti

35–75

mN

m1

välillä
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5 KUUMAPURISTUSPROSESSI YLEISESTI
Kuumapuristus on prosessi, jossa pyritään vaikuttamaan puristettavan materiaalin
ominaisuuksiin ja laatuun mekaanisen puristuksen, lämpöenergian ja massan siirtymisen
avulla (Frihart 2004). Tekniikka on ollut perinteisesti yleisessä käytössä osana
puupohjaisten komposiittien kuten vanerin, kuitulevyjen, LVL-levyjen (laminated veneer
lumber) ja lastulevyjen valmistusta. Vaikka valmistusprosessit eroavat hieman toisistaan,
perusperiaatteena niissä raaka-aineet kuten viilut tai lastut liitetään yhteen sulattamalla
niiden valmistukseen käytettävä liima lämpötilan ja paineen avulla. Viilujen lisäksi
komposiittien raaka-aineina voidaan hyödyntää mm. kuituja tai suurempia partikkeleita.
(Frihart 2004; Varis et al. 2017, pp. 86-87,175-176,213,223-224) Uudempana
sovellutuksena kuumapuristukselle voidaan pitää sen käyttöönottoa osaksi nanopaperien
valmistusta. Tekniikka on hyödynnetty mm. nanopaperien kuivauksessa (Sehaqui et al.
2010; Bayer et al. 2016; Jiang et al. 2019) mekaanisten ja vedenkestävyys ominaisuuksien
parantamisessa (Rojo et al. 2015; Oliaei et al. 2021).
Tämän kappaleen tarkoituksena on lyhyesti avata kuumapuristusprosessin aikana
tapahtuvia ilmiötä hyödyntäen soveltavasti lähteitä puulevyteollisuudesta, missä
kuumapuristusprosessin vaikuttavia tekijöitä on tutkittu ja raportoitu tarkemmin.
Nanopaperit eroavat rakenteeltaan ja valmistustekniikoiltaan puukomposiiteista kuten
vanerista tai lastulevyistä, mutta kummatkin materiaalit koostuvat pääsääntöisesti
samoista komponenteista: selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä. Näiden
yksittäisten komponenttien termisetominaisuudet seuraavat universaaleja polymeerien
lämpökäyttäytymismalleja materiaalista riippumatta ja mahdollistaa yleisellä tasolla
edellä mainittujen lähteiden käyttöä soveltavasti nanopaperien puristuskäyttäytymisen
selittämiseen.

5.1 Kuumapuristukseen vaikuttavat mekanismit
Kuumapuristukseen vaikuttavat päätekijät ovat puumateriaalin ominaisuuksien lisäksi
lämpötila, paine, aika sekä puun kosteuspitoisuus. Näiden tekijöiden vaikutuksesta
puristettavassa

materiaalissa

tapahtuu

puristusprosessin

aikana

samanaikaisesti

kemiallinen ja fyysinen reaktio sekä mekaanista muodonmuutosta, jotka yhdessä
vaikuttavat materiaalin lopullisiin ominaisuuksiin. (Frihart 2004; Wei et al. 2016)
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Puu materiaalina reagoi siihen kohdistuvaan mekaaniseen puristuskuormitukseen
kolmella eri käyttäytymismalilla: elastisella, viivästyneellä elastisella ja viskoelastisella
käytöksellä. Elastisesta ja viivästyneestä elastisesta kuormituksesta puu palautuu
alkuperäiseen muotoonsa välittömästi tai ajan kanssa, mutta viskoelastinen kuormituksen
ylitys tarkoittaa materiaalissa pysyvää muodon muutosta. Tätä muodonmuutosta
kutsutaan materiaalin viskoelastisuudeksi ja se on luonnonpolymeereille tyypillinen
ominaisuus.

Puu saa viskoelastiset

ominaisuutensa sen sisältämän ligniinin,

hemiselluloosan ja selluloosan komponenttien amorfisista osista (Frihart 2004; Seppälä
2005,

pp.

66–68).

Osittain

amorfisille

polymeereille

voidaan

määritellä

lasittumislämpötila (Tg), jonka alapuolella sen amorfiset osat ovat kiinteitä ja
jähmettyneenä eli materiaali käyttäytyy lasimaisesti. Lämpötilan noustessa polymeeri
taas

muuttuu

kumimaiseksi

ja

joustavaksi.

Näiden

tilojen

välissä

sijaitsee

lasittumislämpötila, jossa molekyylien sisäinen energiataso on tarpeeksi korkea
mahdollistaakseen niiden liikkumisen ja pysyvän muodon muutoksen tapahtumisen.
(Seppälä 2005, p. 52,59; Börcsök and Pásztory 2021)
Ennen puristusta esim. lastulevymaton rakenne koostuu pääosin päällekkäin ladotuista
partikkeleista ja niiden väliin jäävistä tyhjistä huokosista. Puristuspaineen noustessa
huokoset pienentyvät ja osa häviää täysin, kun materiaalissa tapahtuu mekaanista
muodonmuutosta. Materiaalin satunnaisen rakenteen takia puristusrasite jakautuu
epätasaisesti vaaka- ja pystysuunnan välillä. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa
pystysuunnassa olevat huokoset täyttyvät vaakasuunnan huokosia täydellisemmin ja ovat
tätä kautta täyden puristuskuorman alaisena. Yleisesti kaikkia huokosia ei voida
kuitenkaan täyttää ja puristettavan materiaalin rakenne jää huokoiseksi. Puristuskuorman
lisäksi huokoisuuteen vaikuttaa puristettava materiaalin partikkelien geometria ja tiheys.
(Frihart 2004) Kuvassa 11 on esitettynä lastulevyn käyttäytyminen puristuskuorman
alaisena. Kuvan nuolella seurataan yksittäisen huokosen pienentymistä kuorman
kasvaessa.
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Kuva 11. Esimerkki lastulevyn puristumisesta 0–75 % kuorman alaisena mukaillen.
(Frihart 2004)
Puristusprosessin aikana materiaalin johdetaan lämpöä esim. lämpölevyjen välityksellä,
jonka tarkoitus on lastulevyn valmistuksessa sulattaa partikkelien yhteen liittämiseen
tarvittava liima. Samalla materiaalin lämmittäminen aiheuttaa puristettavan materiaalin
pehmenemistä, jonka vaikutuksesta sen tiivistämiseen tarvittavaa puristuspainetta
voidaan

laskea.

(Wei

et

al.

2016)

Mekanismeiltaan

lämmönsiirtyminen

kuumapuristuksen aikana voidaan jakaa kolmeen ryhmään: johtumiseen, konventioon ja
kaasuvirtauksiin. Kaasuvirtauksilla tässä yhteydessä tarkoitetaan yleistyksenä huokosten
väliin jäävän ilman laajenemisesta tai mahdollisen kosteuden haihtumisesta aiheutuvaa
liikettä, jonka materiaalin lämpeneminen saa aikaan. Johtuminen on näistä edellä
mainituista mekanismeista tärkein. Se vaikuttaa lämpölevyjen sekä puristettavan
materiaalin välillä ja puristettavan materiaalin sisällä. Konvektiota tapahtuu taas
muodostuneiden kaasujen ja puristettavan materiaalin välillä sekä sen reunoilla.
Materiaalin kokonaislämmönjohtavuus on riippuvainen puristettavan materiaalin
lämmönjohtokyvystä, kosteuspitoisuudesta ja partikkelien väliin jäävien huokosista
yhteisvaikutuksesta. Myös suunta, josta lämpöenergia kohdistetaan materiaalin saattaa
vaikuttaa sen johtumiseen. Kokonaislämmönjohtavuutta voidaan tehostaa kasvattamalla
materiaalin tiheyttä tai kosteuspitoisuutta. (Frihart 2004)
Pää massansiirtomekanismit puristuksen aikana ovat mm. diffuusio ja hydrodynaaminen
virtaus. Yleisesti nämä siirtomekanismit vaikuttavat puristettavan materiaalin pinnassa ja
sen reunoilla. Reunoilla tapahtuvan diffuusion ajava voima on konsentraatio erot
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ympäröivää ilmaan nähden. Sisäinen diffuusio tapahtuu kaasufaasi sekä sitoutuneen
veden diffuusiona, jonka aikana kaasu- ja vesimolekyylit liikkuvat materiaalin sisällä
korkeammasta konsentraatiota matalampaan, kunnes ne saavuttavat tasapainotilan
materiaalissa. (Frihart 2004)
5.1.1 Kuumapuristuksen vaikutus LCNF-nanopapereihin
Rojo et al. (2015) tutkimuksen mukaan LCNF-nanopaperien kuumapuristaminen
aiheuttaa materiaalin sisältämän ligniinin pehmenemisen, kun tarvittava materiaalin
lasittumislämpötila saavutetaan. Yleisesti ligniinin lasittumislämpötila on riippuvainen
esim. mistä raaka-aine lähteestä ligniini on peräisin, onko ligniini erotettuna vai kiinni
kuiduissa sekä mikä on materiaalin kosteuspitoisuus (Börcsök and Pásztory, 2021;
Sundholm, 1999, pp. 41–42). Sundholm (1999, p. 41) esittää, että puusta erottamattomalla
ligniinille lasittumislämpötila on 180–220 °C välillä puun ollessa kuiva.
Pehmenemisen ja mekaanisen puristuspaineen vaikutuksesta ligniinin uskotaan leviän ja
täyttävän nanopaperin kuituverkon väliin jääviä huokosia täyteaineen lailla. (Rojo et al.
2015). Kuvassa 12 on havainnollistettu oletettua ligniinin ja kuitujen käyttäytymistä sekä
sijaintia eri valmistusprosessin vaiheiden aikana.

Kuva 12. Oletus ligniinin ja kuitujen vuorovaikutuksista a) kuitususpensiossa ennen
suodatus b) suodatuksen jälkeen c) kuumapuristuksen jälkeen mukaillen. (Rojo et
al. 2015)
Ligniini pehmenemisen lisäksi on osoitettu, että ligniini-selluloosakomposiitteja
kuumapuristettaessa muodostuisi ligniini-hemiselluloosa sekä ligniini-ligniini välisiä
uusia sidoksia. Ligniinin ja hemiselluloosan välillä uskotaan tapahtuvan ristisilloitumista
vahvojen vetysidosten vaikutuksesta, kun taas ligniini sisäiset sidokset aiheutuisivat hiilihiili välisten sidosten muodostumisesta. (Jiang et al. 2020)
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Ristisilloittumisen ja ligniini leviämisen vaikutuksesta nanopaperien hydrofobiset
ominaisuudet parantuvat, jos niitä verrataan CNF-nanopapereihin ominaisuuksiin (Rojo
et al. 2015). Normaalisti kosteissa olosuhteissa nanopaperien mekaaniset ominaisuudet
laskevat, kun ne kostuvat sillä vesi heikentää selluloosakuitujen välisiä sidoksia ja
pehmentää sen amorfisia alueita (Sethi 2018). Luonnollisesti hyvin vettä hylkivä
materiaalina ligniini suojaa kuitujen välisiä sidoksia kosteuden vaikutuksilta. Ligniini
estää sidosten heikentymistä sekä kuitujen turpoamista, kun se kuumapuristuksen
vaikutuksesta leviää ja muodostaa uusia sisäisiä- ja hemiselluloosan väliä sidoksia. (Jiang
et al. 2020)
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6 KOKEELLINEN OSUUS
6.1 Yksinkertaistukset ja rajaukset
Työn kokeellisessa osuudessa kuumahierremassasta valmistettiin välivaiheiden kautta
nanopapereita, joihin tästä eteenpäin viitataan termeillä ”nanokalvot” tai ”kalvot”.
Kalvojen

vedenkestävyysominaisuuksia

tutkittiin

kontrolloimalla

kuumapuristusparametrejä valmistusprosessin loppuvaiheessa. Kokeellisen osuuden
aikana oli oletus, että kalvojen vedenkestävyysominaisuudet ja niiden mahdollinen
parantaminen aiheutuisi ligniinin pehmenemisestä lasittumislämpötilan saavuttamisen
jälkeen ja siihen liittyvistä reaktiosta. Kalvojen vedenkestävyysominaisuuksien
määrittämien rajattiin tämän työn aikana koskemaan kalvojen märkävetolujuuksia, veden
absorptio-ominaisuuksia ja kontaktikulmia.
Kuumapuristuksessa tapahtuu samanaikaisesti niin mekaaninen, fyysinen ja kemiallinen
prosessi sekä niiden vuorovaikutukset toisiinsa, jotka yhdessä määrittelevät puristettavan
materiaalin loppuominaisuudet. Pelkästään puristusprosessin monimutkaisuus luo
tilanteen, jossa jo yksittäisen puristusparametrin vaikutuksen määrittely ja mittaaminen
lopputuotteesta on haastavaa. Tämän vuoksi kokeellisessa osuudessa tehtiin
yksinkertaistus, jossa kalvojen valmistusprosessi ja sen sisältämät välivaiheet kalvon
muodostamiseen saakka olivat vakiot, eikä niissä oletettu tapahtuvan muutoksia.
Muodostettujen kalvojen oletettiin olevan ominaisuuksiltaan hyvin lähellä toisiaan tai
niiden sisältämien erojen olevan niin pieniä, ettei niillä ollut merkittävää vaikutusta
kalvojen loppuominaisuuksiin. Kalvoissa havaittavien ominaisuuksien muutosten
oletettiin aiheutuvan kuumapuristuksen vaikutuksesta. Ominaisuuksien säätäminen
rajattiin koskemaan puristusprosessin puristusparametrejä, jotka olivat puristuspaine, aika ja -lämpötila sekä kalvojen suhteelliset kosteuspitoisuudet ennen puristusta.
Kalvojen ominaisuuksien ja niissä tapahtuvien muutosten oletettiin olevan riippuvaisia
näistä säädettävistä parametreistä.
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6.2 Työn tutkimussuunnitelma ja sen vaiheet
Kalvojen

valmistusprosessi

seurasi

määrättyä

tutkimussuunnitelmaa,

joka

on

visualisoituna kuvassa 13. Suunnitelmassa kalvojen valmistaminen oli jaettu kolmeen
päävaiheeseen:
1. Kuitujen kemiallinen käsittely, fibrillointi ja kalvojen muodostus
2. Kalvojen valmistuksen viimeistely kuumapuristuksella, vedenkestävyyden
tutkiminen ja kalvojen ominaisuuksien määrittäminen
3. Syväeutektisen liuoksen kierrätys

Kuva 13. Tutkimussuunnitelma ja sen sisältämät vaiheet kaaviona.
Vaiheiden yksityiskohtia ja toteuttamista avataan tarkemmin kappaleissa 6.3–6.7.
Menetelmä pohjautuu soveltuvasti aiempaan Sirviö et. al. (2015) tutkimukseen, lukuun
ottamatta tässä työssä käytettyä vetyperoksidikäsittelyä.
Vaiheen 1 aikana suoritettiin kuitujen käsittelyt ja kalvojen muodostus prosessien
sisältämineen välivaiheineen. Ensimmäisen vaiheen oletettiin olevan vakioitu ja sen
aikana muodostettujen kalvojen olevan ominaisuuksiltaan hyvin lähellä toisiaan tai niiden
sisältämien erojen olevan niin pieniä, ettei niillä ollut suoraan vaikutusta määritettyihin
loppuominaisuuksiin.
Vaiheessa 2 kalvojen valmistus viimeisteltiin kuumapuristamalla ja kalvojen
vedenkestävyysominaisuuksia tutkittiin. Tutkimus toteutettiin tarkastelemalla kuinka
yksittäisen puristusparametrin tai suhteellisen kosteuspitoisuuden muuttaminen vaikuttaa
kalvon loppuominaisuuksiin, muiden parametrien pysyessä vakiona. Tätä varten
muodostetiin suunnitelma, josta saatuja tuloksia verrattiin kuumapuristamattomaan
nollanäytteeseen. Tämä mahdollisti yksittäisen muuttujan vaikutuksen arvioinnin sekä
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tulosten vertailun eri näytesarjojen välillä. Suunnitelmaa varten määriteltiin lähtötietoja,
kuten vakio-olosuhteet sekä testauspisteet, jotka ovat esitettynä taulukossa 3.
Taulukko 3. Kalvojen puristusparametrien tasot ja vakio-olosuhteet.

Puristuspaineeksi

valittiin

käytössä

olevan

kuumapuristimen

mini

sekä

maksimipuristuspaineet. Lämpötilan osalta minimiarvo valittiin ligniini oletetun
sulamislämpötilan alapuolelta ja muut arvot tasaisesti 200 °C saakka, ajan vaikutusta
tutkittiin kahden, viiden ja 10 minuuttiin arvoilla.

Kosteuspitoisuuksien vaikutusta

tutkittiin 0 %, 50 % ja 100 % arvoilla. Kosteuspitoisuuksilla tämän työn aikana
tarkoitetaan ilman suhteellista kosteuspitoisuutta. Ilmoitetut %-arvot indikoivat vastaavaa
kosteuspitoisuutta, missä kosteudessa kalvot säilytettiin ennen kuumapuristamista.
Tämän koesarjan avulla tutkittiin, miten ilmasta imeytynyt vesi vaikuttaa kalvojen
ominaisuuksiin puristuksen aikana. Määritettyjen arvojen pohjalta laadittiin alustava
testaussuunnitelma, joka on esitettynä taulukossa 4.
Taulukko 4. Kalvojen alustava puristussuunnitelma.

Suunnitelmaa laajennettiin iteratiivisesti saatujen tulosten perusteella ja yhteensä
valmistettiin 25 kalvosarjaa kahdestatoista erikseen käsitellystä massaerästä. Massaerien
1–6 & 12 valmistamiseen käytettiin uusia kemikaaleja ja 7–11 eriin kierrätettyjä. Täysi
toteutunut tutkimussuunnitelma esitettynä liitetiedostona 1. Yksittäinen kalvosarja sisälsi
kaksi rinnakkain valmistettua kalvoa.
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Vaiheessa 3 suoritettiin syväeutektisen liuoksen kierrätys. Saatua liuosta käytettiin uuden
kuituerän käsittelyyn, josta valmistettiin vastaavat näytesarjat vaiheiden 1–2 tapaan.
Tarkoituksena oli tutkia, soveltuuko työhön valittu syväeutektisen liuos kierrätettäväksi
vertailemalla uusista kemikaaleista valmistettujen kalvojen ja massojen omaisuuksia
kierrätetyn liuoksen avulla valmistettuihin vastaaviin verrokkeihin.

6.3 Työn aikana käytetyt materiaalit
Työssä kuitumateriaalina käytettiin valkaisematonta ilmakuivattua kuumahierremassaa
(TMP) (UPM, Suomi) 94.6 % kuiva-ainepitoisuudessa. Käytettyjen kuitujen kemiallinen
rakenne oli määritetty NREL/TP-510-42618 menetelmällä. Massa lisäsi 44,6 %
selluloosaa, 17,2 % hemiselluloosaa, 26,9 % ligniiniä ja 0,12 % uuteaineita.
Syväeutektisen liuottimen (DES) raaka-aineina käytettiin litiumkloridia (LiCl) 99 % ja
ureaa 97 % puhtauksissa (Sigma-Aldrich, Saksa). Massan käsittelyssä käytettiin
vetyperoksidia ja etanolia (VWR, USA) 30 % ja 96 % puhtauksissa. Kokeellisen osuuden
aikana käytettiin deionisoitua vettä.

6.4 Syväeutektisen liuottimen valmistus ja massan käsittely
Työn aikana massan käsittely toteutettiin erissä ja yksittäistä erää varten valmistettiin
syväeutektinen DES-liuos (deep eutectic solvent) litiumkloridista ja ureasta.
Dekantterilasiin punnittiin 12,36 g litiumkloridia ja 87,64 g ureaa ja punnitut aineet
esisekoitettiin käsin nopeuttamaan DES muodostumista. Kuivaseos asetettiin sulamaan
lämmitettyyn öljyhauteeseen, jonka lämpötila oli 80 °C astetta ja seosta sekoitetiin
lapasekoittimelle

koko

käsittelyprosessin

ajan.

Lämmityksen

ja

sekoituksen

vaikutuksesta kuivaraaka-aineet sulivat ja muodostivat värittömän nestemäisen seoksen.
Valmiiseen liuokseen lisättiin 5 g ilmakuivattua TMP-kuituja pienissä erissä. Seoksen
annettiin tasaantua ja sekoittua ennen kemiallisen käsittelyn aloittamista. Kemiallisessa
käsittelyssä seokseen lisättiin 15,01 ml vetyperoksidia, jota seurasi kahden minuutin
reaktioaika. Massan muokkaantuminen katkaistiin reaktioajan jälkeen lisäämällä
seokseen 100 ml etanolia, joka reagoi jäljelle jääneen vetyperoksidin kanssa. Käsitelty
massa suodatettiin 5–13 µm suodatinpaperille ja jota seurasi massan pesuprosessi.
Pesuprosessissa varmistetiin, että massa ja käsittelyliuos saatiin erotettu toisistaan ja että
liuos

saadaan

mahdollisimman

hyvin

talteen

materiaalihäviön

välttämiseksi.
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Ensimmäiseksi suodatettua massaa pestiin suodatinsuppilossa 200 ml etanolia mistä se
siirrettiin dekantterilasiin. Dekantterissa massan sekaan lisättiin 200 ml etanolia ja sen
annettiin vaikuttaa 15 minuuttia välillä massaa käsin sekoittaen. Reaktioajan jälkeen
massa suodatettiin uudestaan suodatinsuppilolla, jossa pesua jatkettiin 200 ml etanolia.
Pesuliuos otettiin talteen myöhempää DES-liuoksen kierrätystä varten ja pesu
viimeisteltiin huuhtelemalla massaa 1000 ml deionisoitua vettä.

6.5 Massan mikrofibrilointi ja kalvon muodostuminen
Massojen

mikrofibrillointi

toteutettiin

M-110EH-30

mikrofluidisaattorilla

(Microfludicis, USA). Ennen käsittelyä massa laimennettiin vedellä 0,5 %
kuitususpensioksi, jota sekoitettiin Ultra-Turraxilla (IKA, Saksa) 5 minuuttia 10 000 rpm.
Tarkoituksena oli hajottaa massan sisältämät suuremmat kuitukimput, jotka olivat voineet
tukkia tai vahingoittaa fibrillaatoria. Fibrillointiprosessissa käytettiin 400 µm esisekoitusja 200 µm hajotuskammioita. Suspensio ajettiin laitteen läpi kolme kertaa käsittely
paineena ollessa 1000 bar.
Mikrofibrilloidusta massasta valmistettiin alipaine membraanisuodatuksella kalvoja.
Yksittäistä kalvoa varten valmistetiin suspensio, johon punnittiin kuivapainoltaan 0,3 g
massaa, joka laimennettiin 100 g saakka vedellä. Näytteelle suoritettiin 10 minuutin
ultraäänikäsittely

ultraäänipesurilla

(Elma,

Saksa)

ennen

suodatusta.

Ultraäänikäsittelyssä näytteestä pyrittiin poistamaan sen sisältämät kaasukuplat.
Suodatuksessa käytettiin 0,65 µm suodatusmembraaneja (Millipore, Yhdysvallat).
Muodostuneet kalvot kuivattiin 10 minuuttia alipainekuivaimella (Karl Schröder KG,
Saksa) 0 % kosteuspitoisuuteen, jonka jälkeen niistä määritettiin kuivapaino. Kalvot
asetetiin tasaantumaan määritettyihin ilmankosteusolosuhteisiin 48 h ajaksi ennen
kuumapuristusta.

6.6 Kuumapuristus
Kalvojen kuumapuristaminen suoritettiin kahden alumiini levyn välissä LabEcon 300
hydrauliikkapuristimella (Fontijne press, Alankomaat). Ennen prosessin aloittamista
alumiini- ja puristimenlämpölevyt esilämmitettiin tutkimussuunnitelmassa määritettyyn
puristuslämpötilaan. Tällä varmistetiin, että käsittelylämpötila oli oikea puristuksen
alkuhetkestä lähtien. Kuumapuristuksessa kalvo asetettiin alumiinilevyjen väliin ja levyt
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siirrettiin puristimeen, jossa automatiikka suoritti puristusprosessin asetettuihin
parametreihin. Puristusajan jälkeen kalvot poistettiin levyjen välistä ja niiden annetiin
jäähtyä huoneenlämmössä. Jäähtymisen jälkeen kalvot siirrettiin vakio-olosuhde
huoneeseen (25 °C, 50 %), jossa niiden annettiin tasaantua 48 h ennen ominaisuuksien
määrittelyä.

6.7 Syväeutektisen liuoksen kierrätys
DES-liuoksen

kierrätyksessä

suodatetusta

pesuliuoksesta

erotettiin

etanoli

haihduttamalla se vaihtelevassa (0,5–0,9 mbar) alipaineessa R-144 pyöröhaihduttimella
(Buchi, Sveitsi). Haihdutus aloitettiin 60 °C lämpötilasta, josta sitä nostetiin portaittain
97 °C saakka. Etanolin haihduttamisprosessin jälkeen liuos punnittiin saannon
määrittämiseksi ja haihdutettu etanoli otettiin talteen. Kierrätetty liuos ja etanoli käytetiin
uuden kalvonerän valmistukseen kuvassa 13 esitetyllä tavalla. Kierrätys sykli toistettiin
yhteensä neljä kertaa.

6.8 Mittaukset käsitellyille massoille
Massojen kuituominaisuuksien määrittely toteutettiin optisella mittauksella FS5
kuituanalysaattorilla (Valmet, Suomi). Analysaattorilla tutkittiin miten DES-liuoksen
kierrättäminen ja uudelleenkäyttö vaikuttaa massojen kuituominaisuuksiin. Määrittely
suoritettiin analysaattorin Fibers-ohjelmalla, jossa näytteestä mitattiin kuitumainen
materiaali. Testausta varten valituista massoista laimennettiin kolme rinnakkaisnäytettä
per testi ja esitetyt tulokset ovat näiden testattujen näytteiden keskiarvot. Taulukossa 5 on
esitettynä eri tutkimuksiin käytetyt massa erät niiden määrittämiseen käytetyt menetelmät
sekä massan käsittelyasteen määrityksen aikana.
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Taulukko 5. Ominaisuuksien määritysmenetelmät massaerittäin sekä niiden
käsittelyasteet.

Valmistusprosessin aikana tapahtunutta kuitujen fibrilloitumisen mittakaavaa sekä
massojen yleiskuvaa eri käsittelyvaiheissa analysoitiin kuvaamalla näytteitä JEM2200FS

(Jeol,

Japani)

läpäisyelektronimikroskooppilla

(transmission

electron

microscope, TEM) sekä JSM-7900F FESEM pyyhkäisyelektronimikroskoopilla
(scanning electron microscope, SEM) (Jeol, Japani).
Läpäisyelektronimikroskooppilla (TEM) analysointi suoritettiin esikäsitellylle ja
fibrilloidulle massaerälle 6, josta valmisteltiin kaksi rinnakkaisnäytettä kuvausta varten.
Massasta valmistettiin suspensio, joka laimennettiin 0,01 % sakeuteen ja sille toteutettiin
kaasunpoisto ultraäänikäsitellyllä. Laimennuttua massaa pipetoitiin 7 µL hiilipinnoitetun
kupariverkon päälle, jota oli esikäsitelty poly-L-lysiini liuoksella. Kuvien resoluution
kasvattamiseksi näytteen päälle pipetoitiin 7 µL uranyyliasetettia, josta ylimääräinen
liuos kuivattiin ennen näytteen kuvaamista.
Pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) avulla kuvatut massat ja niiden käsittelyasteet
ovat

kuvattuna taulukossa 5. Massojen lisäksi

kuvattiin SEM:llä kuvattiin

kuumapuristettua ja kuumapuristamatonta kalvosarjaa. Tutkimusta varten massat
laimennettiin 0,01 % sakeuteen ja niille suoritettiin 15 minuutin tehokas sekoitus.
Valmistelluista suspensiosta pipetoitiin 1 ml, joka alipaine suodatettiin 0,2 µm
membraanin päälle ja saatu kalvo jäädytettiin nestemäisellä typellä. Tämän jälkeen
toteutettiin kylmäkuivaus Coolsafe 4–15 L kylmäkuivaimella (Scanvac, Tanska).
Kylmäkuivauksen jälkeen membraaneista ja kuumapuristetuista kalvoista valmisteltiin
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ohuet näyteliuskat. Näytteet päällystettiin platinalla suojaamaan ja estämään näytteen
varautumiselta kuvauksen aikana.
Massan sisältämän nanokuitujen määrää mitattiin vertailemalla käsittelemättömän
TMP:n ja esikäsitellyn sekä fibrilloidun massan kuiva-ainepitoisuuksien eroja ennen ja
jälkeen sentrifugikäsittelyn. Massoista laimennettiin 0,02 % näytteet, joille suoritettiin 5
minuutin sekoitus Ultra-Turraxilla (IKA, Saksa) 5 000 rpm. Sekoituksen jälkeen näytteet
siirrettiin Avanti J-26 XPI sentrifugiin (Becker Coulter, USA) ja näytteitä sentrifugointiin
1000 G 10 minuuttia 20 °C lämpötilassa. Käsittelyn jälkeen näytteiden pinnasta
pipetoitiin n. 30 grammaa näytettä kuiva-ainepitoisuuden määrittelyä varten.
Sentrifugauksen vaikutuksesta painavimmat partikkelit laskutuvat näytteiden pohjalle,
jättäen pinnalle kevyemmät ja tätä kautta pienemmät partikkelit. Näiden partikkelien
oletetaan heijastava nanokuituosuuden määrään massoissa. Määritellyt massat erät ja
niiden käsittely asteet ovat kuvattua taulukossa 5.

6.9 Mittaukset valmistetuille kalvoille
Kalvojen mekaaniset kuiva- ja märkävetolujuus ominaisuudet määriteltiin SFS-EN ISO
1924-2 standardin mukaisesti vetolujuustestillä. Testiä varten kalvoille määriteltiin
neliöpaino ja niistä valmisteltiin 50 mm x 5 mm kokoiset näyteliuskat, joiden paksuudet
määriteltiin FT3 tarkkuuspaksuusmittarilla (Hanatek, Iso-Britannia) kolmen pisteen
keskiarvona. Jäljelle jääneitä kalvojen päätypaloja hyödynnettiin veden absorptiokyvyn
ja kontaktikulmien määrittämiseen. Testaus toteutettiin ZwickiLine-vetolujuuslaitteella
(Zwick/Roell, Saksa). Liuskoihin kohdistettiin 20 mm / min vetovoima näytteen
murtumiseen saakka ja tulokset mitattiin 1 kN voima-anturilla. Yksittäisestä kalvosta
määritettiin minimissään kuuden näyteliuskan ominaisuudet ja esitetyt tulokset ovat
näiden mitattujen liuskojen tulosten keskiarvot. Kuivavetolujuus ominaisuuksia varten
kalvojen

annettiin

tasaantua

standardia

SFS-EN

20187

mukaillen

vakiokosteushuoneeseen 48 tuntia 50 % suhteellisessa kosteudessa 25 °C lämpötilassa ja
mittaukset

toteutettiin

samoissa

olosuhteissa.

Märkävetolujuus

ominaisuuksien

määrittelyä varten valmistellut liuskat asetettiin vettymään 60 minuutiksi vesikylpyyn.
Kalvoista kuivattiin imupaperilla vapaa vesi ennen vetolujuustestiä.
Veden absorptiokyky määriteltiin punnitsemalla kalvojen painot kolmessa eri pisteessä,
0 % ja 50 % suhteellisessa ilmankosteudessa sekä täysin vettyneenä. Mitattujen painojen
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avulla määriteltiin kalvon suhteellinen painon nousu välillä 0 % - 50 % sekä 50 % - täysin
vettynyt. Määritetty suhteellinen painon nousu indikoi kalvon veden absorptiokykyä.
Painon punnitseminen kalvoille 0 % suhteellisessa kosteudessa suoritettiin suoraan
kalvon muodostusprosessin kuivauksen jälkeen, 50 % suhteellista kosteuden
määrittämistä varten kalvojen annettiin tasaantua vakio-olosuhde huoneeseen (25°C, 50
%) 48 h ennen punnitusta. Vettyneet painon määritystä varten kalvot asetettiin 60
minuutiksi vesikylpyyn, jonka jälkeen niistä kuivattiin imupaperilla vapaa vesi ennen
punnitusta. Absorptiokyky määritykseen tarvittavat punnitukset suoritettiin AE163
vaa'alla vakio-olosuhdehuoneessa (Mettler Tolede, Yhdysvallat).
Kalvojen pinnan hydrofiilisyyttä tutkittiin määrittelemällä kalvojen kontaktikulmat.
Kontaktikulmien määrittely toteutettiin optisella menetelmällä DSA25E kontaktikulma
analysaattorilla (Krüss, Saksa). Testauksessa kalvon pinnalle annosteltiin 5 µL pisara,
jonka annettiin stabilisoitua ennen mittauksen aloittamista. Määritykseen käytettiin
Young-Laplace sovitusmenetelmää ja mittaus pyrittiin toteuttamaan 10 sekunnin välein
minuutin ajan.
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7 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU
Työn aikana kyettiin todistamaan että, kuumapuristuksella on selkeä vaikutus kalvojen
lujuusominaisuuksiin. Kuvassa 14 on esitettynä kuinka paljon suhteellista nousua/laskua
vetolujuusominaisuuksissa

tapahtuu,

kun

tuloksia

vertaillaan

nollatasoon

eli

puristamattomaan nollanäytteeseen. Kalvosarjojen puristusparametrit ovat esitettynä
liitetiedostossa 1.

Kuva 14. Lujuusominaisuuksien suhteellinen muutos verrattuna nollanäytteeseen
(kuvaaja ei mittakaavassa).
Riippumatta siitä mitkä parametrit valittiin kalvon kuumapuristukseen, oli puristuksella
märkälujuuksia kasvattava vaikutus. Keskimääräisesti kalvon märkälujuus 8-kertaistui
vaihteluvälin ollessa 3–1633 % välillä. Samanaikaisesti kuivalujuus laski noin
kolmanneksen -57– +1 % vaihteluvälillä. Kuvassa 15 on esitetty analyysi lujuuksien
välisestä suhteesta kaikilla tutkimussuunnitelman pohjalta saaduilla tuloksilla.
Lujuuksien välillä ei löytynyt olevan korrelaatiota ja kuivalujuuksien laskuun vaikuttavaa
tekijää ei tämän työn aikana löydetty.
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Kuva 15. Märkälujuuden ja kuivalujuuden välinen yhteys.

7.1 Puristusparametrien vaikutukset kalvojen ominaisuuksiin
Vertaillessa keskenään puristusparametrejä eli aikaa, lämpötilaa, painetta ja kalvon
suhteellista kosteuspitoisuutta voidaan havaita niiden vaikuttavuudessa eroja. Kuvassa 16
esitetään ajan, lämpötilan ja paineen vaikutuksista kalvosarjan ominaisuuksiin muiden
muuttujien pysyessä vakioina. Tulosten perusteella lämpötilalla sekä puristusajalla on
suurempi merkitys märkälujuusarvojen nousuun kuin paineella. Sama trendi oli
havaittavissa yleisesti muista tuloksista ja käyttämällä korkeampaa puristuslämpötilaa ja
-aikaa saatiin korkeampia märkälujuusarvoja, kuin puristuspainetta säätämällä. Kaikki
tutkimuksen aikana määritetyt kalvojen ominaisuudet ovat esitettynä liitetiedostona 2.
Puristuspaineen heikompi vaikutus saavutettuihin lujuuksiin saattaa johtua siitä, että
yleisesti polymeerien lasittumislämpötila nousee paineen nousun vaikutuksesta
(Sundholm 1999, p. 37; Pionteck 2018). Pionteckin (2018) suorittaman tutkimuksen
mukaan esimerkiksi polyeetterisulfoni-muovin lasittumislämpötilassa tapahtui ~6 %
suhteellinen nousu kun paine nelinkertaistettiin 10 MPa:n aloituspaineesta. Tämän työn
puitteissa paineen noustessa oletetaan, ettei kalvon sisältämä ligniini saavuta tarvittavaa
lämpötilaa, jolloin vedenkestävyysominaisuuksia parantavaa ligniini ristisilloittumista tai
sulamista pääsisi tapahtumaan. Sama ilmiö voidaan todeta 16b tuloksisista, 80 °C
lämpötila ei ole tarpeeksi korkea, että sillä olisi vaikutusta ligniiniin ja tätä kautta kalvon
määritettyihin märkälujuusominaisuuksiin. Lämpötilan noustessa 200 °C nähdään selvä
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parantuminen märkälujuusominaisuuksissa, mikä indikoi, että kyseiselle paineelle
voitaisiin olla lähellä esim. ligniini lasittumislämpötilaa.

Kuva 16. Puristusparametrien vaikutus lujuusominaisuuksiin a) puristusajan b) lämpötilan c) -paineen muuttuessa.
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Kalvojen kosteuspitoisuuden säätämisellä ennen kuumapuristusta on vaikutus kalvojen
lujuusominaisuuksiin. Kun kalvoja säilytettiin kosteuden tasaantumiseen saakka
vastaavissa 0 %, 50 % ja 100 % ilmankosteusolosuhteissa on sillä märkälujuuksia
yleisesti tarkastellen positiivinen vaikutus, vaikka hajonnat eri puristusparametrien välillä
ovat suuria. Tulosten parantuminen voi johtua siitä, että kalvojen absorboima
ilmankosteus kasvattaa kalvon kosteuspitoisuutta ja tätä kautta vaikuttaa kalvojen
sisältämään ligniinin lasittumislämpötilaan. Esimerkiksi kuivalle puusta erottamattomalle
ligniinille lasittumislämpötila liikkuu 180–220 oC välillä. Kosteuspitoisuuden noustessa
n. 2,5 % luokkaan laskee lasittumislämpötila 100–130 oC välille (Sundholm 1999, pp.
41–42). Samankaltainen lasittumislämpötilan lasku saattaisi selittää osan kalvojen
paremmista lujuusominaisuuksista, kun ligniini pääsee pehmenemään tehokkaammin
puristuksen vaikutuksessa.
Kuvassa

17

verrataan

suhteellisen

kosteuden

kasvattamisen

vaikutusta

kalvonominaisuuksiin eri puristusparametreillä. Kuvaajan 17a parametreillä kosteuden
nostamisella ei ole mitään vaikutusta ja muutokset jäävät hajontojen sisään. Kun tätä
verrataan kuvaajaan 17b, jossa puristusaikaa nousee 5 minuuttiin märkälujuudet
kaksinkertaistuvat, kun verrattaan sen ensimmäisen ja viimeisen mittapisteen arvoja.
Samankaltainen trendi on havaittavissa kuvaajien 17c ja 17d tuloksissa.

47

Kuva

17.

Kalvojen

suhteellisen

kosteusprosentin

lujuusominaisuuksiin eri puristusparametreillä.

nostamisen

vaikutus
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7.2 Veden absorptio-ominaisuudet
Kalvoista määritetyt vedenabsorptio-ominaisuudet tukevat edellä esitettyjä havaintoja
kalvojen vedenkestävyysominaisuuksien muutoksista. Kuumapuristaminen laskee
kalvomateriaalin kykyä absorboida vettä ja tätä kautta parantaa sen vedenkestävyyttä.
Ilmiö

voidaan

todentaa

määrittelemällä

kalvojen

suhteellinen

painon

nousu

mittauspisteiden välillä, joka ilmaiseen kalvoon imeytyneen veden määrän ja
vertailemalla tätä käänteisesti märkälujuusominaisuuksiin.

Kuva 18. Kalvojen märkälujuudet suhteellisen painon nousun funktiona eri
puristusparametreillä kosteuden noustessa a) 50 % suhteelliseen ilmakosteuteen b)
täysin vettynyt kalvo.
Kuvassa 18 on esitettynä, kuinka kalvojen märkälujuudet korreloivat suhteellisen painon
nousun kanssa, kun tutkimussuunnitelman tulokset ovat jaoteltu kahteen eri joukkoon.
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Joukossa a) on kuvattu suhteellisen painon nousun arvot suhteessa märkälujuuteen
kalvojen 0 % ja 50 % mittauspisteiden painoilla. Joukossa b) on kuvattu suhteellisen
painon nousun arvot suhteessa märkälujuuteen 50 % ja täysin vettyneen mittauspisteiden
painoilla. Joukkojen sisältämä data on jaoteltu kahteen eri sarjaan kalvon
puristustilanteessa valitsevan suhteellisen kosteuspitoisuuden perusteella. Siniset pisteet
kuvaavat ns. kuivana eli 0 % suhteellisessa kosteudessa puristettuja kalvoja, kun punaiset
pisteet kuvaavat kosteus säädettyjen eli 50 % ja 100 % suhteellisessa kosteudessa
puristettuja kalvoja.
Tuloksista voidaan nähdä, että märkälujuuden nousu on 18b taulukossa hyvin pitkälle
selitettävissä painonsuhteellisen laskun kanssa. Taulukossa 18a taas selitettävyys ei ole
yhtä suoraviivainen, mutta samankaltainen trendi 18b:n tulosten kanssa on havaittavissa.
Yleisesti ottaen, mitä vähemmän vettä kalvo absorboi, sitä paremman märkälujuuden se
saavuttaa. Tuloksissa kuitenkin esiintyy hajontaa, eikä voida täysin määrittää, että
kalvojen märkälujuuden nousu johtuisi pelkästään veden absorptio määrän laskusta.
Tuloksissa esiintyvää hajontaa on havainnollistettu taulukossa 6. Taulukossa on esitettynä
5 pienintä suhteellisen painonnousun arvoa, kun kosteuspitoisuus nousee 50 % täysin
vettyneeksi ja niiden vastaavat märkälujuusarvot. Korkeinta märkälujuutta ei saavutettu
vastaavalla alhaisimmalla veden absorption arvolla.
Taulukko 6. Painonnousun 5 pienintä arvoa suhteessa märkälujuuksiin.

Tarkastellessa yksittäisen puristusparametrien vaikutusta kuvassa 19 samoilla
kalvosarjoilla kuin kuvassa 16, voidaan havaita samankaltainen ilmiö.

Esitettyjen

näytesarjojen sisällä lämpötilalla sekä ajalla on korkeampi korrelaatio painon suhteellisen
nousun kanssa kuin paineella. Tulokset tukevat aiempaa havaintoa puristusparametrien
vaikuttavuudesta märkälujuuden nousuun.
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Kuva 19. Yksittäisten puristusparametrien vaikutus märkälujuuksiin suhteellisen
painonnousun funktiona kosteuden noustessa a) 50 % suhteelliseen ilmakosteuteen
b) täysin vettynyt kalvo.

7.3 Kontaktikulmat
Kalvosarjoista määritettyjen kontaktikulmien tulokset ovat esitettynä kuvassa 20.
Määritelmän mukaan kiinteiden materiaalien on saavutettava >90° kontaktikulma, että ne
luokitellaan hydrofobiseksi. Vastaavasti materiaaleja pidetään hydrofiilisenä, jos ne
omaavat alle <90° kontaktikulman. Esitettyjen kalvojen tulokset eivät täytä tätä
vaatimusta, eikä niitä määritelmän puitteissa voida pitää hydrofobisina. Tuloksia
vertaillessa on kuitenkin otettava huomioon, että kontaktikulmalla mitataan materiaalin
pinnan kykyä absorboida nestettä, johon vaikuttaa materiaalin ominaisuuksien lisäksi sen
pinnan rakenne esim. pinnankarheuden osalta. (Zhao and Jiang 2018)
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Kuva 20. Kontaktikulma mittausten tulokset ajan funktiona.
Tärkeämpänä ominaisuutena tuloksista voidaan pitää saavutettua stabiilisuutta, eli kuinka
pitkään kestää, että kalvomateriaali absorboi täysin sen pinnalle pudotetun pisaran.
Stabiilisuutta voisi pitää epäsuorana indikaattorina siitä, miten hyvin materiaali soveltuisi
esimerkiksi pakkausmateriaaliksi. Stabiilisuus määritettiin tämän työn aikana vertaamalla
kontaktikulman suhteellista pienenemistä mittaustilanteen alussa ja 40 sekunnin kohdalla.
Mitatut tulokset ovat esitettynä taulukossa 7. Kuvassa 21 on esitettynä viiden
stabiilimman tuloksen sekä referenssinä käytetyn PE-LD pakkauskelmun kontaktikulmat.
Tuloksista on huomioitava, ettei referenssinäytteelle saavutettu hydrofobisuuden rajana
pidettyä >90° kontaktikulmaa, vaikka kyseessä on hydrofobinen materiaali.
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Taulukko 7. Suhteellinen kontaktikulman lasku 40 sekunnin jälkeen a)
näytesarjojen mukaan järjestyksessä b) pienimmästä suurimpaan.

Kuva 21. Stabiilimpien tulosten sekä referenssinäytteen kontaktikulmat ajan
funktiona.
Kuten taulukosta 7 tuloksista voidaan nähdä puristamattomalla nollanäyte 14 saavutettiin
parempi stabiilisuus kuin suurimalla osalla puristetuista kalvoista. Syy on todennäköisesti
pinnankarheusominaisuuksissa. Koska nollanäyte on puristamaton, niin teoriassa sen
rakenne ja tätä kautta pinta jää huokoisemmaksi kuin puristettujen kalvojen. Kalvoon
jääneet ilmataskut taas nostaisivat stabiilisuuden suhteellisen korkeaksi puristettuihin
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kalvoihin verrattuna. Kalvojen pinnoista otetut SEM-kuvat tukevat tätä havaintoa ja ne
ovat esitettynä kuvassa 22.

Kuva 22. SEM-kuvat a) puristamattoman b) puristetun kalvojen pinnoista 500x
suurennuksella.
Kuvassa esitettyjen kalvojen erot ovat selkeästi havaittavissa. Kuvan 22b puristetun
kalvon pinta on paljon tasaisempi, eikä siinä ole samassa suhteessa havaittavissa 22a
kohdassa näkyvää pinnan epätasaisuutta, joka voisi toimia indikaattorina huokoisesta
rakenteesta. Tätä ei voida kuitenkaan varmuudella sanoa, koska pinnankarheutta tai
materiaalin huokoisuutta ei erikseen tämän työn puitteissa määritetty.
Vaikuttavaa syytä kalvosarjojen välillä esiintyvään kontaktikulmien suuren vaihteluun ei
saatu määritettyä tämän työn aikana. Kontaktikulma dataa mallinnettiin suhteessa
lujuusominaisuuksiin sekä kosteuden suhteelliseen nousuun kanssa, mutta niiden välillä
ei löydetty korrelaatioita. Kalvojen keskinäiset erot voisivat johtua siitä, että kalvojen
valmistukseen käytettyjä suodatus membraaneja ja kuumapuristuksen alumiinilevyjä
käytettiin uudelleen käytännön syistä. Näiden materiaalien kulumisen vaikutuksesta
kalvojen pinnankarheusominaisuudet eroavat toisistaan ainakin teoriassa.
7.3.1 Kuumapuristusparametrien
kontaktikulmiin

ja

epävarmuustekijöiden

vaikutukset

Kuumapuristuksella on selkeä vaikutus kalvojen määritettyihin kontaktikulmiin.
Tarkastellessa neljän parhaan stabiilisuuden omaavia kalvosarjoja taulukossa 8 nähdään,
että niiden tulokset saavutetaan käyttämällä samanlaisilla puristusparametrejä. Tämä
voisi tukea aikaisempaa havaintoa vedenkestävyyden noususta, kun puristukseen
käytetään korkeampaa puristuslämpötilaa ja -painetta. Oletusta ei voida kuitenkaan
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varmentaa määrityksen epävarmuustekijöiden takia ja tämä vaatisi lisätutkimuksia, jossa
kalvoille toistettaisiin sama tutkimus, mutta niiden pinnanominaisuudet määriteltäisiin
ennen kontaktikulmien mittausta.
Taulukko 8. Puristusparametrit stabiileimmille kalvoille.

Yleisesti ottaen kontaktikulmien määrittäminen oli kalvomateriaalille haastavaa. Muiden
edellä mainittujen epävarmuustekijöiden lisäksi esim. osalla kalvoissa tapahtui veden
absorption vaikutuksesta voimakasta turpoamista pisaran ympärillä. Turpoaminen häiritsi
optista mittausta hankaloittamalla pisaran reunan löytämistä, joka loi omaa epätarkkuutta
osaan tuloksista. Huonommillaan kontaktikulmia ei pystytty määrittelemään ollenkaan,
kun materiaali absorboi pisaran käytännössä välittömästi sen osuessa kalvon pintaan.
Tämän takia kaikille kalvosarjoille ei onnistuttu mittamaan kontaktikulmia, joka voidaan
myös havaita esitetyistä tuloksista. Kuvassa 23 on esimerkki onnistuneesta
kontaktikulman määritystilanteesta.

Kuva 23. Kontaktikulman määritys tilanne kalvomateriaalille.

7.4 Kalvojen vetolujuuksien vertailu muoveihin
Verrattaessa kalvojen määritettyjä vetolujuusominaisuuksia uusimattomasta raakaaineesta valmistettuun pieni- (PE-LD) ja suurtiheyspolyeteeniin (PE-HD) tulokset ovat
lupaavia. Polyeteeni valittiin verrokki kohteeksi, koska sen on yksi Euroopassa
yleisimmin käytössä oleva muovipakkausmateriaaleista ja teoreettisesti sen käyttöä
voitaisiin korvata kalvomateriaalin avulla. (Plastics Europe, 2021) Taulukossa 9
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vertaillaan

esimerkkinä

viiden

märkävetolujuuksiltaan

parhaimman

kalvon

suorituskykyä polyeteeniin vetolujuuksiin.
Taulukko 9. Vetolujuuksien vertailu materiaalien välillä mukaillen (Valtanen 2007,
p. 1026)

Esitetyistä tuloksista kaikki kalvosarjat saavuttavat kirjallisuuslähteessä PE-LD muoville
määritetyn vetolujuuden vaihteluvälin märkälujuuksien osalta. Tämän lisäksi kalvosarja
13 jää märkälujuuden osalta n. ~13 % päähän PE-HD: n alarajasta. Keskimääräisesti
valmistetuille kalvoille kuivavetolujuudet olivat 59,6 MPa vaihteluvälin ollessa 40,4–
91,1 MPa ja märkävetolujuudet 7,4 MPa vaihteluvälillä 0,7–19,1 MPa. Vaikka esitetty
kuivavetolujuudet ovat korkeita verrokkeihin verratessa, on oletettava kalvojen
lujuusominaisuudet alkavat lähestyä märkävetolujuuksien tasoja kosteuspitoisuuden
noustessa. Muoveille taas ilmoitetut lujuudet eivät käytännössä laske materiaalin
kostuessa tai absorboidessa vettä. Verrokki muovilaaduilla veden absorptiomääräksi oli
ilmoitettu <0,01 mg / 4vrk (Valtanen, 2007, p. 1026).

7.5 Esikäsittelyn vaikutus massojen ominaisuuksiin
Esikäsitellyllä oli selkeä vaikutus massaerien kuitujen ominaisuuksiin sekä niiden
fibrilloitavuuteen. Tämä voidaan havaita, kun vertaillaan optisen kuitumittauksen
tuloksien eroja esikäsitellyn massaerän 12 ja käsittelemättömän TMP massan välillä
taulukossa 10. Taulukossa esitetyt tulokset ovat määritetty fibrilloitumattomista
massoista.
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Taulukko 10. Esikäsittelyn vaikutus kuidun ominaisuuksiin.

Keskimääräisesti kuitujen paksuus ja pituus laskivat ~20 % ja ~11 % käsittelyprosessin
jälkeen, kun hienoaineen osuus kasvoi ~23 %. Havaittava dimensioiden pienentymisen
ja hienoaineen osuuden kasvu uskotaan aiheutuva vetyperoksidin vaikutuksesta
esikäsittelyprosessin aikana. Esikäsittelyn aikana vetyperoksidi hajoaa vedeksi ja
perhydrosyyli-ioniksi, joka hapettaa kuiduissa olevan ligniinin sisältämiä väriä
aiheuttavia kromofori-ryhmiä värittömiksi. Tätä reaktiota hyödynnetään yleisesti
mekaanisen

massan

valkaisuprosessissa

(Sundholm,

1999,

pp.

318–319).

Hapettumisreaktio on tulos selkeästi havaittavissa kuvassa 24 kun tarkastellaan massaa
ennen ja jälkeen esikäsittelyn.

Kuva 24. Kuitujen vaaleus a) ennen esikäsittelyä b) esikäsittelyn jälkeen.
Reaktio ei kuitenkaan ole ligniinille selektiivinen eli vetyperoksidi reagoi myös massan
muiden komponenttien kuten kuitujen ja uuteaineiden kanssa. Kohtuullisella 1–2 %
peroksidiannoksella kuivaa massaa kohden valkaisuprosessissa saavutetaan 97–98 %
saanto, mutta peroksidiannoksen kasvaessa myös massan saanto laskee. (Sundholm 1999,
pp. 340–341) Työn aikana esikäsitellyssä käytetty vetyperoksidiannos oli n. ~403 %
kuivaa massaa kohden. Massan saannon määrittely työssä toteutettiin pesuprosessin
jälkeen ja esimerkiksi massa erälle 12 saanto oli ~92 %.
Vertaillessa

yleisesti

esikäsittelemättömän

TMP:n

ja

esikäsittelyn

massan

fibrilloitavuutta voidaan todeta, että molemmat massat voidaan onnistuneesti fibrilloida
nanokokoon. Tämä havaita kuvista 25 ja 26 missä vertaillaan massoista otettuja
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pyyhkäisymikroskooppi kuvia. Kuvien 25 ja 26 kuvasarjojen a) kohdissa on havaittavissa
suurempaa hajonnutta ainesta 100 µm mittakaavassa 200 x kertaisella tarkennuksella.
Siirryttäessä 10 µm mittakaavaan kuvien b ja c kohtiin nähdään mittakaavaa pienempää
ja suurempaa materiaalia. Kuvassa 28 on esitettynä verrokiksi esikäsittelemätön ja
fibrilloimattoman TMP massan kuva.

Kuva 25. Esikäsitellyn massaerän 6 SEM-kuvat a) x200 b) x300 c) x500
tarkennuksella.
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Kuva 26. Esikäsittelemättömän TMP:n SEM-kuvat a) x200 b) x300 c) x500
suurennuksella.

Kuva 27. Esikäsittelemätön ja fibrilloimaton TMP massa x60 suurennuksella.
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Vaikka kummankin massan fibrillointi on toteuttavissa, saadaan esikäsittelyllä aikaan
korkeampi fibrilloitavuusaste, kun massoja verrataan keskenään. Tämä voidaan todeta
vertailemalla näytteiden kuiva-ainepitoisuuksia sentrifugikäsittelyn jälkeen taulukossa
11. Kuiva-ainepitoisuudet indikoivat nanokuitumäärien osuuksia massoissa ja
esikäsitellyn massan KA-% on selkeästi korkeampi kuin käsittelemättömän. Tämä
voidaan myös mahdollisesti havaita kuvasta 25, jossa esiintyy vaaleita partikkeleita, joita
ei nähdä kuvassa 26. Partikkelien esiintyminen voisi olla indikaattori korkeammasta
fibrilloitumisasteesta.
Taulukko 11. Nanokuitujen määrien erot esikäsitellyn ja -käsittelyttömän massojen
välillä.

Koska esikäsitelty massa saadaan fibrilloitua tehokkaammin nanokokoon otetaan se
tarkempaan tarkasteluun läpivalaisumikroskooppi kuvien muodossa kuvassa 28.

Kuva 28. Esikäsitellyn massan TEM-kuvat 200 nm mittakaavassa.
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Kuvissa voidaan nähdä yksittäisiä nanofibrillejä ja -kuituja sekä niiden suurempia
kuitukimppuja, joista osa on selvästi alle esitetyn mittakaavan. Kuvissa näkyvä pyöreät
pisaramaiset jäljet aiheutuvat näytteiden käsittelyyn käytetystä poly-L-lysiini liuoksesta.

7.6 DES-liuoksen kierrätyksen tulokset
Työn toisena tavoitteena oli tutkia, soveltuuko litiumkloridi-urea DES-liuos uudelleen
käytettäväksi kuitujen esikäsittelyyn kierrätysprosessin jälkeen. Tutkimus suoritettiin
vertailemalla, muodostuuko kierrätetyn liuoksen avulla valmistettujen massojen ja
kalvojen välille eroja, kun niitä verrataan tuoreista kemikaaleista valmistettuihin
verrokkeihin. Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että valittu DES-liuoksen
kierrättäminen on toteuttavissa ja prosessista saatu liuos soveltuu uudelleen käytettäväksi,
vaikka tuloksissa esiintyy vaihtelua. Liuos kierrätettiin tutkimuksen aikana onnistuneesti
yhteensä

neljä

kertaa

korkealla

hyötysuhteella.

Taulukossa

12

esitettynä

kierrätysprosessin saanto sykleittäin.
Taulukko 12. Kierrätysprosessin saanto sykleittäin.

Verrattaessa liuoksen painoa haihdutuksen alussa ja sen jälkeen voidaan todeta, että
liuoksen saanto on korkea kaikilla neljällä syklillä. Suurimmat materiaalihäviöt
kierrätysprosessin aikana syntyi syklien välissä, kun etanolin erotusprosessin jälkeen
DES-liuos siirrettiin pyörökolvista dekantterilasiin, jossa kuitujen esikäsittely suoritettiin.
Kaikkea kierrätettyä liuosta ei saatu siirrettyä, mikä näkyy erona haihdutuksen jälkeisen
painon ja seuraavan syklin aloituspainon välillä. Siirtelyn takia syklien välissä menetettiin
keskimäärin n. ~4,5 g liuosta. Tämä ongelma kertaantui kierrätysprossin aikana johtaen
kokonaissaannon laskuun, mikä jäi 75 % luokkaan. Ongelma olisi helposti ratkaistavissa
optimoimalla prosessia esim. suorittamalla kuitujen esikäsittely samassa astiassa, kun
etanolin haihdutus. Näin saataisiin poistettua turha liuoksen siirtely astiasta toiseen, joka
on suurimman materiaalihäviön aiheuttava juurisyy.
Tutkittaessa kierrätetyn DES-liuoksen käyttöä massan valmistuksessa tehtiin havainto,
ettei kierrätettyjen ja uusista kemikaaleista valmistettujen massojen välillä ole merkittäviä
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eroja ja niistä määritetyt ominaisuudet eivät poikkea toisistaan. Taulukossa 13 on esitetty
optisen kuituominaisuusmittauksen tulokset esikäsitellyille fibrilloimattomille massoille.
Taulukko 13. Optisen kuituominaisuusmittauksen tulokset.

Verrattaessa kierrätettyjen massojen 1–4 tuloksia uusista kemikaaleista valmistetun erän
12 tuloksiin keskimäärin paksuus ja pituus nousivat ~3 % ja ~0,6 % kun hienoaineen
osuus laski 0,5 %. Vähäiset erot esikäsiteltyjen massojen välillä tukevat havaintoa, että
kierrätetty liuos soveltuu kuitujen esikäsittelyyn ja viittaisi siihen, etteivät DES:sin
ominaisuudet muutu huomattavasti kierrätyksen aikana. Tämä perustuu havaintoon, jossa
sen avulla käsiteltyjen kuitujen ominaisuudet ovat samankaltaiset niin tuoreella kuin
kierrätetyllä liuoksella. Havainnon varmistaminen vaatisi kuitenkin DES-liuoksen
lisätutkimuksia.
Kalvojen ominaisuuksien vertailua varten DES-kierrätetyt kalvot valmistettiin samoilla
puristusparametreillä kuin kalvosarja 13, jota käytettiin verrokki kalvona. Kalvosarja 13
saavutti parhaimman märkälujuuden uusista kemikaaleista valmistetuista kalvoista,
minkä takia se valittiin verrokiksi. Vertaillessa verrokki- ja DES-kalvojen
lujuusominaisuuksia kuvassa 29 voidaan todeta, että mitatut kuiva- ja märkälujuudet ovat
hajontojen sisällä ja verrattavissa toisiinsa. Kierrätettyjen DES-kalvojen välillä ei
myöskään tapahdu suuria muutoksia, vaikka tuloksissa esiintyy pientä vaihtelua
kierrätyssyklien välillä.
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Kuva 29. Verrokki ja DES-kierrätys kalvojen lujuusominaisuudet.
Sama ilmiö voidaan todeta painon suhteellisen nousun suhteen, jonka tulokset ovat
esitettynä taulukossa 14. DES-kierrätys kalvojen veden absorptio-ominaisuudet ovat
samankaltaiset kuin verrokilla 13. Poikkeuksena lujuusominaisuuksiin voidaan havaita,
että pidemmällä sarjan edetessä kalvon veden absorptiokyky nousee hieman keskimäärin
~5,7 % per/kierrätyssykli ja kierrätyksellä 4 suhteellista eroa verrokkiin on n. ~20 %.
Taulukko 14. Veden suhteellisen painonnousun tulokset pienimmästä suurimpaan
ja niitä vastaavat märkälujuudet.

Vertaillessa kierrettyjen kalvojen ja verrokin kontaktikulmamittausten tuloksia kuvassa
30, voidaan todeta, että samanlainen trendi tulosten laskusta on havaittavissa kuin
suhteellisen painon nousun kanssa. Mikä voidaan todentaa tarkastelemalla kalvojen
stabiilisuutta 40 sekunnin jälkeen taulukossa 15.
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Kuva 30. Vertailtavien kalvojen mitatut kontaktikulmat ajan funktiona.
Mitä pidemmällä DES-kierrätys kalvosarjan mitatuista tuloksista edetään, sitä
suuremmaksi kontaktikulman suhteellinen muutos kasvaa. Toisin sanoen aika, joka
kalvolla kestää absorboi sen pinnalle asetetun vesi pisaran lyhenee. Tämä voisi indikoida,
että kalvojen pinnanominaisuuksissa tai rakenteen huokoisuudessa tapahtuisi muutos
kalvosarja sisällä, vaikka tulosten sisällä on syklien välillä hajontaa. Yleisesti ottaen
mitatut kontaktikulmat sekä määritetty stabiilisuus seuraavat samanlaista trendiä muiden
tutkimussuunnitelman aikana saatujen tulosten kanssa.
Taulukko 15. Verrokki ja DES-kalvojen suhteellinen kontaktikulman lasku 40
sekunnin jälkeen.

Esitetyt tulokset indikoisivat, että kierrätetyn DES-liuoksen avulla valmistetut massat
soveltuvat kalvojen valmistusmateriaaliksi ja siitä valmistetut kalvot ovat verrattavissa
tuoreista kemikaaleista valmistettuihin kalvoihin.
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Tuloksissa esiintyy vaihtelua, mutta saatujen tulosten pohjalta ei voida varmuudella sanoa
aiheutuuko veden absorptio-ominaisuuksien ja mitattujen kontaktikulmien tulosten
laskutrendi liuoksen kierrätyksestä vai jostain muusta kalvon valmistusprosessin aikana
tapahtuvasta ilmiöstä. Tätä tukee aikaisempi havainto, ettei kierrätettyjen ja uusista
kemikaaleista valmistettujen massojen välillä käytännössä ole eroja, kun tarkastellaan
niiden kuituominaisuuksia. Kierrätysprosessin funktionaalinen osa päättyy esikäsittelyn
jälkeiseen massan pesuun, minkä jälkeen kierrätyksellä ei enää voida vaikuttaa massanja tätä kautta kalvojen ominaisuuksiin. Tämän pohjalta voidaan olettaa, että vaihtelua
aiheuttava syy ei ole kierrätysprosessi vaan esimerkiksi myöhemmin tapahtuva massan
fibrillointi tai kalvojen kuumapuristus.
Kappaleessa 7.5 osoitettiin, että mikrofibrillointi kyetään toteuttamaan onnistuneesti
tuoreista kemikaaleista valmistetuille massoille. Koska eroja esikäsiteltyjen massojen
välillä ei esiinny voidaan olettaa, että DES-kierrätettyjen massojen fibrillointi toteutuu
yhtä onnistuneesti, mikä sulkisi vaiheen pois vaihtelua aiheuttava ilmiönä. Tämä jättäisi
jäljelle kuumapuristuksen, minkä aikana tapahtuva muutos voisi aiheuttaa tuloksissa
esiintyvän vaihtelun.

7.7 Tutkimussuunnitelman ulkopuolisia havaintoja
Kokeellisen osuudessa seurattiin kuvassa 13 esitettyä tutkimussuunnitelmaa ja sen
pohjalta saadut tulokset ovat esitettynä edellisessä kappaleissa. Kuitenkin työn edetessä
kalvon valmistusprosessin aikana havaittiin muutamia kiinnostavia ilmiöitä. Näitä
ilmiöitä tutkittiin suorittamalla yksittäisiä testejä, jotka eivät olleet osana tai liittyneet
alkuperäiseen tutkimuskysymykseen tai -suunnitelmaan. Testien tarkoitus todistaa
konseptin toteutettavuus tai kerätä lisätietoa ilmiön taustasyistä, näistä saatuja tuloksia ja
havaintoja esitetään tässä kappaleessa.
7.7.1 Kalvojen läpikuultavuuden parantuminen
Kuten

kappaleessa

6.6

kuvattiin,

kuumapuristuksessa

käytetyt

alumiinilevyt

esilämmitettiin puristuslämpötilaan ennen puristusprosessin aloittamista ja tätä
proseduuria seurattiin kokeellisen osuuden läpi. Mutta jos alumiinilevyjä ei esilämmitetty
eli ne olivat huoneen lämpöisiä tai niitä jäähdytettiin ennen puristusprosessin aloittamista,
aiheutti tämä kalvojen läpikuultavuutta. Kuvassa 31 on esitettynä vertailu kuinka eri
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alumiinilevyjen

esilämmitysolosuhteet

vaikuttavat

kuumapuristettujen

kalvojen

läpikuultavuuteen.

Kuva 31. Kalvojen läpikuultavuuden vertailu eri esilämmitysolosuhteilla. a)
puristamaton nollanäyte b) esilämmitetyt levyt c) ei esilämmitystä d) esijäähdytetty
levyt e) vertailuun käytetty tausta.
Kuvan 31 kalvojen puristukseen käytettyjen alumiinilevyjen esilämmitys- ja kalvojen
kuumapuristusolosuhteet ovat esitettynä taulukossa 16.
Taulukko 16. Alumiinilevyjen esilämmitys- ja kalvojen kuumapuristusolosuhteet.

Verrattaessa kuvan 31a ja b kalvoja kalvoon 31d voidaan todeta selvä läpikuultavuuden
nousu niiden välillä. Kalvojen 31a ja 31b taustaa ei pysty tunnistamaan, kun kalvon 31d
alareunasta

pystyy

hahmottamaan

yksittäisiä

kirjaimia

ja

sanoja.

Yleisesti

tutkimussuunnitelman mukaisesti valmistetut kalvot muistuttavat visuaalisesti kuvan
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kalvoa 31b. Kalvojen 31c ja d välillä on mahdollisesti pieni ero, mutta tämän
todentaminen ei ole yhtä suoraviivaista ja jää tulkinnan varaiseksi.
Kalvojen saavuttama läpikuultavuus ei ole itsessään kovin korkea, eikä kalvojen
läpinäkyvyysominaisuuksia määritelty muutoin kuin silmämääräisillä havainnoilla.
Havainnot herättävät silti kysymyksen: kuinka korkeaksi kalvojen läpinäkyvyys
voitaisiin nostaa, jos sitä pyrittäisiin optimoimaan. Kuitumateriaalin sisältämän ligniinin
ja muiden väriaiheuttavien komponenttien takia ei todennäköisesti voida saavuttaa
tietyille CNF-kalvoille saatua yli 50 % valon läpäisykykyä (Lakovaara et al. 2021). Tämä
aiheutuu siitä, ligniinin sisältämät kromoforiryhmät absorboivat valoa heikentäen sen
läpäisykykyä, mikä laskee kalvojen potentiaalista läpinäkyvyyttä (Bian et al. 2018).
Pienetkin parannukset läpinäkyvyyteen olisi positiivinen lisä valmistettujen kalvojen
ominaisuuksiin, mutta tämän saavuttaminen vaatisi lisätutkimuksia.
7.7.2 Kalvojen läpikuultavuuteen vaikuttava hypoteesi
Läpikuultavuutta aiheuttavaa ilmiötä ei tämän työn aikana onnistuttu selvittämään, mutta
vaikuttavasta syystä ilmiön takana on hypoteesi. Hypoteesin mukaan kuumapuristuksessa
käytetyt alumiinilevyt antaisivat periksi lämpötilan ja paineen vaikutuksesta puristuksen
aikana. Hypoteesia tukee havainnot puristuksessa käytettyjen alumiinilevyjen
puristuspintojen

naarmuuntumisesta

sekä

kalvojen

läpinäkyvyysominaisuuksien

kasvaminen.
Lämpötilan noustessa alumiinin lujuusominaisuuksissa tapahtuu muutoksia, venymisraja
(Rr02) sekä murtoraja (Rm) laskevat kun murtovenymä (A50) kasvaa. Lämpötilan lisäksi
materiaaliin kohdistuvalla kuormitusajalla on suuri merkitys. Materiaalissa voi tapahtua
peruuttamatonta deformaatiota, virumista (σc100) pitkittyneen esim. 100 h kuormituksen
vaikutuksesta. (Huhtaniemi 2002, p. 78) Kalvojen valmistamiseen käytettyjen
alumiinilevyjen seosta ei pystytty jäljittämään ja tämän takia käyttäytymistä verrataan
kirjallisuuslähteen AW-5052 seokseen soveltavasti. Oletetaan, että käyttäytyminen on
samankaltaista, muttei vastaa täysin esitettyjä kirjallisuusarvoja.
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Kuva 32. Alumiiniseoksen AW-5052 a) kuuma- ja b) virumislujuudet lämpötilan
funktiona muokattu. (Huhtaniemi 2002, p. 78)
Kuvassa 32 on esitettynä alumiiniseoksen AW-5052 a) kuuma- ja b) virumislujuudet
lämpötilanfunktiona. Virumislujuuksille esitetään kuormitus MPa:na, joka aiheuttaisi 1% venymän 1000 h kuormituksen jälkeen (Huhtaniemi 2002, p. 78). Kuvasta 32b voidaan
nähdä, kun lämpötila nousee 100°C – 200 °C asteeseen venymään vaadittu kuormitus
laskee ~100 - ~10–20 MPa. Samankaltainen efekti on havaittavista kuvan 32a venymis(Rr02) sekä murtorajalle (Rm), mutta lasku ei ole yhtä radikaali. Esitetty
lämpökäyttäytyminen venymis- ja murtorajalle toimii käänteisesti, lämpötilan laskiessa
ja lujuusominaisuudet alumiinille kasvavat (Huhtaniemi 2002, p. 80). Kuvassa 31
esitettyjen b, c ja d kalvojen puristamiseen käytettiin 150 kN painetta, joka vastaa 15 MPa
kuormitusta levyille. Olosuhteet voisivat tarpeeksi pitkä ajan aikana aiheuttaa virumista,
mutta kokeellisessa osuudessa kuumapuristusaika jäi maksimissaan 100 h minkä aikana
puristuskuorma vaihteli ja levyt jäähtyivät huoneenlämpöön puristussyklien välissä.
Tämän takia levyihin kohdistettu kuormitus ei ollut tarpeeksi suurta, että alumiinilevyissä
olisi tapahtua pysyvää muodon muutos eikä levyissä havaittu dimensioiden muutoksia.
Mutta levyjen puristuspinnoissa havaittiin selkeitä muutoksia, jotka ilmenivät pyöreinä
kalvojen muotoisina painaumina sekä naarmuina. Kuvassa 33 on esitetty kahden käytössä
olleen alumiinilevyjen parin päällimmäisen levyn puristuspinnan kunto usean
kuumapuristuksen jälkeen.
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Kuva 33. Kuumapuristuksessa käytössä olleiden alumiinilevyjen puristuspinnat.
Materiaalin pinnan kykyä vastustaa siihen kohdistuvaa pysyvää muodon muutosta esim.
siihen tunkeutuvan esineen, naarmuuntumisen tai kulumisen vaikutuksesta mitataan
kovuuden avulla. Kovuus ei itsessään ole materiaalin ominaisuus, mutta se on
riippuvainen useasta materiaalin ominaisuudesta kuten mm. vetomurtolujuudesta,
sitkeydestä, kimmoisuudesta, sekä viskoelastisuudesta ja elastisesta jäykkyydestä. (Sorsa
2015, p. 56; Di Gianfrancesco 2017, p. 236) Esitetyistä alumiinin ominaisuuksista
nähdään, että sen kyky vastustaa muutosta kuorman alaisena laskee, kun lämpötila
nousee. Tämän pohjalta voidaan olettaa, että myös kovuus laskee, sillä se on riippuvainen
materiaalin ominaisuuksista.
Levyissä ja kalvoissa havaitut muutokset sekä kirjallisuuslähteissä esitetty alumiinin
lämpökäyttäytyminen kuorman alaisena tukevat hypoteesia, että käytetyt alumiinilevyt
antaisivat periksi kuumapuristuksen aikana. Periksi antavaa ominaisuutta ei pystytty
täysin määrittelemään tämän työn aikana eikä pistettä, milloin se tapahtuu. Tulosten
pohjalta voidaan vetää johtopäätös, että ominaisuus on riippuvainen lämpötilan
muutoksesta. Erot alumiinilevyjen esilämmityksessä näkyvät suoraan esim. kalvojen
läpinäkyvyydessä.

Hypoteesi

voisi

olla,

että

kuumapuristukseen

käytetyillä

esilämmittämättömillä ja jäähdytetyillä levyillä kestäisi kauemmin kuumentua
pisteeseen, jossa levyt antavat periksi. Ennen tätä pistettä tapahtuva puristus olisi
tehokkaampaa ja sen tuloksena kalvot olisivat rakenteeltaan tiiviimpiä, mikä saisi aikaan
kasvaneen läpinäkyvyyden. Hypoteesia voisi helposti testata vaihtamalla puristuslevyt
kovempaan metallilaatuun esim. teräkseen. Teräslevyillä tulisi saada aikaan vielä
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alhaisempia veden absorptio-ominaisuuksia ja korkeampia märkälujuuksia verrattuna
jäähdytetyillä alumiinilevyillä saavutettuihin tuloksiin.
7.7.3 Vaihtoehtoisen puristusolosuhteiden tutkiminen
Kokeellisen osuuden aikana huomattiin, että kalvojen suhteellisen kosteuden säätämiselle
ennen kuumapuristusta oli positiivinen vaikutus niiden märkälujuuksiin, kun tuloksia
verrattiin kosteus säätämättömiin kalvoihin. Havaintojen pohjalta päätettiin tutkia
havaitaanko märkälujuuksille muutoksia, jos kalvot asetettaisiin vesikylpyyn vettymään
2 minuutiksi ennen kuumapuristusta. Saatuja tuloksia verrattaan tutkimussuunnitelman
avulla parhaan märkälujuuden ja veden absorption arvojen saaneeseen kalvosarjaan 13.
Kuvassa 34 on kuvattuna kalvon ulkonäkö testin eri vaiheiden aikana. Testissä kalvolle
toteutettiin ensin a) normaali kuumapuristus tutkimussuunnitelman mukaisesti, tämän
jälkeen sen annettiin jäähtyä ja se b) upotettiin 2 minuutiksi veteen. Vettymisen kalvon
pinnalta kuivattiin vapaa valuva vesi imupaperilla, jonka jälkeen se c) uudelleen
kuumapuristetiin.

Kuva 34. Kalvon ulkonäkö testin eri vaiheissa a) normaalin kuumapuristuksen
jälkeen b) vettymisen aikana c) toisen kuumapuristuksen jälkeen.
Uudelleen kuumapuristus erosi normaalista puristuksesta siten, että vettynyt kalvo
asetettiin huoneenlämpöisten alumiinilevyjen väliin, joiden lämmitys puristimessa
toteutettiin lineaarisesti 27°C – 200 °C saakka. Aikaa uudelleen puristukseen kului 25
min eli yhteensä kalvoa puristettiin 35 minuuttia. Testi ja verrokki kalvon
puristusparametrit, määritetyt märkälujuudet ja painon suhteelliset nousut ovat esitettynä
taulukossa 17.
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Taulukko 17. Kalvojen kuumapuristusparametrit, märkälujuudet ja määritetty
painon suhteellinen nousu.

Tuloksista voidaan nähdä, että testikalvo saavuttaa korkeamman märkälujuuden ja
alhaisemman painon suhteellisen nousun. Tulokset indikoisivat, että kalvojen
kuumapuristusprosessia

optimoimalla

voidaan

saavuttaa

selkeästi

korkeampia

märkälujuuksia kuin alkuperäisellä tutkimussuunnitelman menetelmällä. Testin luonteen
takia ei voida kuitenkaan sanoa, mikä on aiheuttaa ominaisuuksien parantumisen ja
prosessin optimointi vaatisi lisätutkimuksia aiheeseen.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
Työn

aikana

suoritettujen

mikrofibrilloidusta

tutkimusten

perusteella

kuusikuumahierteestä

vedenkestävyysominaisuudet

paranevat,

kun

voidaan

osoittaa,

valmistettujen
niitä

että

kalvojen

valmistusprosessin

jälkeen

kuumapuristetaan. Tämä on selkeästi havaittavissa tarkastellessa kalvoista määritettyjä
vedenkestävyysominaisuuksia, joita mitattiin tutkimuksen aikana märkävetolujuuden,
veden absorption määrän ja kontaktikulmien muodossa. Keskimääräisesti kalvot
saavuttivat 7,4 MPa märkävetolujuuden vaihteluvälin ollessa 0,7–19,1 MPa, verrattaessa
arvoja puristamattomaan nollanäytteeseen tämä tarkoittaa keskimäärin n. 8 kertaista
lujuuden kasvua. Tulokset ovat yleisesti lupaavia ja osa kalvoista saavuttaa tutkimuksessa
verrokkina käytetyn pienitiheyspolyeteeniin (PE-LD) vetolujuuden, jonka vaihteluväliksi
kirjallisuuslähteessä ilmoitettiin 7–20 MPa. (Valtanen, 2007, p. 1026) Vedenkestävyyden
parantuminen on myös nähtävissä kalvojen veden absorptioarvoista. Kalvojen
kuumapuristaminen laskee niiden kykyä absorboida vettä, mikä kasvattaa niiden
vedenkestävyysominaisuuksia. Tämä havainnollistettiin mm. kuvassa 18. Kuvassa
märkävetolujuuksia mallinnettiin käänteisesti kalvojen suhteellisen painon nousun
funktiona, mikä toimii indikaattorina kalvojen vedenabsorptiokyvystä.

Tuloksista

voidaan sanoa yleistyksenä, että mitä vähemmän vettä kalvo absorboi, sitä korkeamman
märkävetolujuuden se saavuttaa. Tutkimussuunnitelman mukaisesti valmistettujen
kalvojen korkeimmat märkävetolujuudet saavutettiin kalvosarjoilla, joilla oli alhaisimmat
veden absorptioarvot, vaikka tuloksissa oli hieman hajontaa. Kontaktikulmien osalta
kalvoille ei saavutettu kiinteille materiaaleille pidettyä hydrofobisuuden rajaa eli >90°
kontaktikulmia ja tämän määritelmän perusteella niitä ei voida pitää hydrofobisina. Mutta
osalla

kalvoista

oli

havaittavissa

selkeää

stabiilisuuden

kasvua,

tietyillä

kuumapuristusparametreillä. Stabiilisuus määritettiin tämän työn aikana vertaamalla
kontaktikulman suhteellista pienenemistä mittaustilanteen alussa ja 40 sekunnin kohdalla
ja sitä voisi pitää epäsuorana indikaattorina siitä, kuinka hyvin kalvot soveltuisivat
esimerkiksi pakkausmateriaaliksi.
Tulosten perusteella voidaan vetää johtopäätös, että kalvojen kuumapuristaminen
selkeästi parantaa niiden vedenkestävyysominaisuuksia ja, että tutkimussuunnitelmassa
esitetty valmistusmenetelmä on tähän tarkoitukseen toimiva. Prosessissa olisi kuitenkin
jatkotutkimuksen tarvetta kuumapuristuksen osalta, joka todennettiin kappaleen 7.7
havaintojen pohjalta. Kappaleessa esitettyjen yksittäisten testikalvosarjojen ominaisuudet
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ylittivät

tutkimussuunnitelman

mukaisesti

valmistettujen

kalvojen

korkeimmat

märkävetolujuudet. Osalla testisarjoista kalvojen optisia ominaisuuksia läpinäkyvyyden
osalta onnistuttiin kasvattamaan. Nämä havainnot ovat selkeä indikaattori siitä, että
puristusprosessia

optimoimalla

valmistettujen

kalvojen

ominaisuuksia

voidaan

yksinkertaisilla muutoksilla kasvattaa. Lisätutkimuksia voisi suositella suoritettavaksi
esim. kuumapuristusolosuhteiden osalta ja kalvojen puristuslevyjen vaihtamisella
alumiinisista teräksisiin, kuten kappaleessa 7.7 esitettiin.
Massan

kemiallisessa

käsittelyssä

käytetty

litiumkloridi-urea

DES-liuoksen

kierrättäminen ja uudelleen hyödyntäminen osoittautui tutkimusten perusteella
mahdolliseksi. Kierrätysprosessi saatiin toteutettu ongelmitta korkealla kierrätyssyklien
välisillä saannoilla neljä kertaa. Tämän lisäksi massan pesuprosessissa käytetty etanoli
saatiin otettua talteen ja käytettyä uudelleen käsittelyprosessissa. Kierrätettyjen DESliuosten avulla käsitellyissä massoissa tai niiden pohjalta valmistuissa kalvoissa ei
huomattu merkittäviä muutoksia tuoreista kemiakaaleista valmistettuihin verrokkeihin.
Tämä osoittaa, että työhön valittu syväeutektinen liuos soveltuu kierrättäväksi.
Vaikka kierrätysprosessina oli onnistunut jää aiheeseen jatkotutkimuksen tarvetta.
Kierrätyksessä yksittäisten syklien saannot olivat korkeita, mutta kokonaissaanto jäi n. 75
% luokkaan. Suurimmat materiaalihäviöt kierrätysprosessin aikana syntyi syklien välissä,
kun etanolin erotusprosessin jälkeen DES-liuos siirrettiin pyörökolvista dekantterilasiin,
jossa kuitujen esikäsittely suoritettiin. Kaikkea kierrätettyä liuosta ei saatu siirrettyä ja
ongelma kertaantui kierrätysprossin aikana johtaen kokonaissaannon laskuun. Ongelma
olisi ollut helposti ratkaistavissa optimoimalla prosessia esim. suorittamalla kuitujen
esikäsittely

samassa

fysikaaliskemialliseen

astiassa,

kun

koostumuksen

etanolin
olisi

haihdutus.
voitu

Myös

suorittaa

DES-liuoksen

jatkotutkimuksia.

Koostumuksen määrittämisellä voitaisiin varmentaa, ettei liuoksessa tapahdu muutoksia
kierrätyksen vaikutuksesta.
Kokonaisuudessa työssä käytetty valmistusprosessi on kiinnostava ja potentiaalia
omaava.

Sen

avulla

alhaisella

massan

käsittelyllä

saadaan

aikaan

vedenkestävyysominaisuuksia omaavia kalvoja. Näitä valmistettuja kalvoja voitaisiin
mahdollisesti hyödyntää korvaamaan muovia esimerkiksi pakkaussovellutuksissa
optimoinnin ja lisätutkimusten tuloksena. Tämän lisäksi DES-liuoksen ja etanolin
kierrättämisen onnistuminen antaa viitteitä siitä, että valmistusprossien kemikaalikierto
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voisi olla melkein kokonaan suljettavissa. Tämä on lupaava ja hyödyllinen havainto, jos
prosessia haluttaisiin skaalata ylöspäin jossain vaiheessa tuotannon kasvattamiseksi.
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9 YHTEENVETO
Tämän diplomityön tarkoituksena oli valmistaa kalvoja käsittelemällä puupohjaista
kuitumateriaalia kemiallisesti sekä mekaanisesti ja tämän jälkeen tutkia, miten
kuumapuristaminen vaikuttaa valmistettujen kalvojen vedenkestävyys ominaisuuksiin.
Lisäksi tutkittiin kemiallisessa käsittelyssä käytetyn DES-liuottimen kierrätettävyyttä.
Työ aloitettiin perehtymällä kirjallisuusosuudessa tutkimuksessa käsiteltäviin aiheisiin.
Käsiteltyjä aiheita oli mm. puu materiaalina, nanoselluloosan ja syväeutektisen liuosten
ominaisuudet sekä käsittely, kalvojen muodostaminen sekä kuumapuristamisen
vaikutukset niiden ominaisuuksiin. Tätä teoreettista tietoa hyödynnettiin kokeellisessa
osuudessa ja se antoi tarvittavat työkalut tutkia valittua aihetta sekä ymmärtää prosessin
aikana tapahtuvia ilmiötä. Samalla laadittiin alusta tutkimussuunnitelma, jota lähdettiin
toteuttamaan tutkimuksen käynnistyttyä.
Prosessi

aloitettiin

litiumkloridi-urea

DES-liuottimen

valmistuksella,

jossa

komponentteja lämmitettiin dekantterilasissa 80 °C lämpötilassa, kunnes ne muodostivat
läpinäkyvän nestemäisen seoksen. Muodostuneeseen seokseen lisättiin kuitumassa, jolle
toteutettiin

kemiallinen

käsittely

vetyperoksidilla.

Käsittelyä

seurasi

massan

pesuprosessi, jossa sitä pestiin ensin etanolilla ja sitten vedellä ennen mekaanista
käsittelyä.

Mekaanisessa

käsittelyssä

laimennettu

massasuspensio

fibrilloitiin

nanomittakaavaan ajamalla se käsittelylaitteen läpi yhteensä neljä kertaa. Käsitellystä
massasuspensiota

muodostettiin

kalvoja

membraani

alipainesuodatuksella.

Muodostuneet kalvot kuivattiin alipainekuivaimella ja ne asetettiin odottamaan
kuumapuristusta tutkimussuunnitelman mukaisiin ilmankosteusolosuhteisiin. Ennen
kuumapuristusta kalvot asetettiin alumiinilevyjen väliin, jotka oli esilämmitetty
puristusparametrien vaatimaan lämpötilaan. Kuumapuristuksessa alumiinilevyt siirrettiin
puristimeen, jossa automatiikka suoritti puristusprosessin asetettuihin parametreihin.
Puristusajan jälkeen valmiit kalvot poistettiin levyjen välistä ja niiden annetiin jäähtyä
huoneenlämmössä, jonka jälkeen ne siirrettiin vakio-olosuhdehuoneeseen, jossa niiden
annettiin tasaantua 48 h ennen ominaisuuksien määrittelyä.
Valmistusprosessin

jälkeen

kalvojen

ominaisuuksista

määriteltiin vetolujuudet,

vedenabsorptio-ominaisuudet ja niiden kontaktikulmat. Mittausten tuloksia verrattiin
kuumapuristamattomaan
tutkimuskysymykseen

nollanäytteeseen,
parantaako

jonka

pohjalta

voitiin

kuumapuristaminen

vastata
niiden
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vedenkestävyysominaisuuksia.

Tulosten

perusteella

kuumapuristaminen

selkeästi

parantaa

kalvojen

Esimerkiksi

saavuttivat

vaihteluvälin

kalvot
ollessa

0,7–19,1

keskimääräisesti
MPa,

tehtiin

johtopäätös,

että

vedenkestävyysominaisuuksia.
7,4

verrattaessa

MPa

märkävetolujuuden

arvoja

puristamattomaan

nollanäytteeseen tämä tarkoittaa keskimäärin n. 8 kertaista lujuuden kasvua. Tulokset
ovat yleisesti lupaavia ja osa kalvoista saavuttaa tutkimuksessa verrokkina käytetyn
pienitiheyspolyeteeniin (PE-LD) vetolujuuden, jonka vaihteluväliksi kirjallisuuslähteessä
ilmoitettiin 7–20 MPa. Ominaisuuksien parantumista havaittiin myös vedenabsorption ja
kontaktikulmien osalta, jotka tukevat tehtyä johtopäätöstä.
Kokeellisen osuuden viimeisessä vaiheessa tutkittiin, soveltuuko työhön valittu DESliuos kierrätettäväksi. Kierrätysprosessin aikana käytetystä DES-liuoksesta erotettiin
etanoli alipainehaihdutuksella. Kierrätetyllä liuoksella käsiteltiin uusi massaerä, josta
muodostettiin kalvoja tutkimussuunnitelmassa esitetyn prosessin mukaisesti. Tämä sykli
toistettiin yhteensä neljä kertaa korkealla kierrätyssyklien välisellä hyötysuhteella.
Käsiteltyjen massojen ja niiden pohjalta valmistettujen kalvojen ominaisuudet
määriteltiin ja niitä verrattiin tuoreista kemikaaleista valmistettuihin verrokkeihin, jonka
pohjalta voitiin muodostaa johtopäätös soveltuuko valittu litiumkloridi-urea DES-liuotin
kierrätettäväksi. Kierrätettyjen DES-liuosten avulla käsitellyissä massoissa tai niiden
pohjalta valmistuissa kalvoissa ei huomattu merkittäviä muutoksia tuoreista
kemiakaaleista valmistettuihin verrokkeihin. Tämä osoittaa, että työhön valittu
syväeutektinen liuos soveltuu kierrättäväksi.
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*näytesarja 14 kuumapuristamaton nollanäyte. Esitetyt parametrit alipainekuivauksen
olosuhteet.

Liite 2. Tutkimussuunnitelman pohjalta määritetyt lujuusominaisuudet ja niiden hajonnat.

