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TIIVISTELMÄ 

 

Haihtuvat rasvahapot ovat lyhytketjuisia karboksyylihappoja, joita käytetään yleisesti 

monilla teollisuudenaloilla ja moniin eri tarkoituksiin. Niitä tuotetaan pääasiassa 

uusiutumattomista luonnonvaroista ja fossiilisista lähteistä. Kasvava huoli ympäristöstä ja 

öljyvarantojen ehtymisestä ovat viime aikoina lisänneet kiinnostusta haihtuvien 

rasvahappojen ekologiseen tuotantoon ja talteenottoon. Rasvahappoja voidaan ottaa 

talteen liuoksista useilla eri menetelmillä, joista adsorptio on yleisin, sillä se on 

helppokäyttöinen, yksinkertainen, myrkytön ja nopea prosessi. Aktiivihiili on laajalti 

käytetty ja monipuolinen hiilimateriaali, joka on sekä sellaisenaan että modifioituna 

osoittautunut hyväksi adsorbentiksi rasvahappojen adsorptioon. Adsorptioprosessia 

kuvataan erilaisilla adsorptioisotermeillä, jotka helpottavat mekanismien ennustamista ja 

ymmärtämistä, ja kineettiset mallit puolestaan ennustavat adsorbentin 

adsorptiokäyttäytymistä. 

Anaerobisessa fermentaatiossa organismit pilkkovat orgaanisia yhdisteitä 

lyhyempiketjuisiksi yhdisteiksi ilman hapen läsnäoloa. Tähän perustuvia teknologioita 

voidaan käyttää muun muassa orgaanisten happojen valmistukseen. Happojen talteenotto 

käymisliemestä on kuitenkin yksi käymisprosessien esteistä, joten talteenottoprosessien, 

kuten adsorption, yhdistäminen käymiseen on kannattavaa. Myös biosähkökemiallisilla 

systeemeillä voidaan tuottaa orgaanisia happoja sähkövirran ja mikrobien tai entsyymien 

avulla. Pro gradu -tutkielmassa tarkastellut tutkimukset osoittivat, että rasvahappojen 

talteenotto adsorptiolla on erinomainen menetelmä. Tutkimusta esimerkiksi aktiivihiilen 

valmistamiseen erilaisista jätteistä tarvitaan kuitenkin lisää. 
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ESIPUHE 

 

Tutkielmassa perehdyttiin rasvahappojen talteenottoon erilaisilla menetelmillä. 

Päätavoitteena oli selvittää ja tarkastella lyhytketjuisten orgaanisten happojen adsorptiota 

liuoksista, sekä tutustua rasvahappojen talteenottomenetelmiin. Haluan osoittaa 

suurimmat kiitokseni erinomaisesta työn ohjaamisesta, tuesta ja kannustamisesta 

yliopistonlehtori Anne Heponiemelle sekä tutkijatohtori Hanna Runtille. 

 

Oulussa 7.12.2022 

Sanna Aho 
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LYHENNELUETTELO 

 

Lyhenne Merkitys 

BES Biosähkökemiallinen systeemi (engl. bioelectrochemical system) 

BET Brunauer-Emmett-Teller-adsorptioisotermi 

EFC Entsymaattinen polttokenno (engl. enzymatic fuel cell) 

HDTMABr Heksadekyylitrimetyyliammoniumbromidi (C19H42BrN) 

MDC Mikrobinen suolanpoistokenno (engl. microbial desalination cell) 

MEC Mikrobinen elektrolyysikenno (engl. microbial electrolysis cell) 

MES Mikrobielektrosynteesi (engl. microbial electrosynthesis) 

MFC Mikrobinen polttokenno (engl. microbial fuel cell) 

MSC Mikrobinen aurinkokenno (engl. microbial solar cell) 

PFMC Kasvimikrobinen polttokenno (engl. plant microbial fuel cell) 

SBU Zeoliittien rakenteen sekundäärinen rakennusyksikkö (engl. 

secondary building unit) 

VCA Haihtuva karboksyylihappo (engl. volatile carboxylic acid) 

VFA Haihtuva rasvahappo (engl. volatile fatty acid) 
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1. JOHDANTO 

 

Haihtuvat rasvahapot ovat lyhytketjuisia karboksyylihappoja, joita käytetään yleisesti 

monilla teollisuudenaloilla, kuten elintarvike- ja muoviteollisuudessa sekä 

biopolttoaineiden tuotannossa. Haihtuvia rasvahappoja tuotetaan pääasiassa 

uusiutumattomista luonnonvaroista ja fossiilisista lähteistä, mikä kattaa noin 90 % 

haihtuvien rasvahappojen kysynnästä markkinoilla. Viime vuosikymmenten aikana 

kasvanut huoli ympäristöstä ja öljyvarantojen ehtymisestä ovat lisänneet kiinnostusta 

haihtuvien rasvahappojen ekologiseen tuotantoon ja talteenottoon. Rasvahappoja voidaan 

poistaa liuoksista useilla eri menetelmillä, joista adsorptio on yleisin, sillä se on 

helppokäyttöinen, yksinkertainen, myrkytön ja nopea prosessi. Adsorbentteina voidaan 

käyttää esimerkiksi hiilipohjaisia ja happipitoisia materiaaleja, ja adsorbentteja voidaan 

myös modifioida, jolla parannetaan adsorbaattien selektiivisyyttä. Adsorbenteista 

erityisesti aktiivihiili on osoittautunut hyväksi adsorbentiksi rasvahappojen talteenottoon 

adsorptiolla, ja se onkin monipuolinen ja laajalti käytetty hiilimateriaali. 

Tutkielman päätavoitteena oli selvittää ja tarkastella lyhytketjuisten orgaanisten 

happojen adsorptiota liuoksista, sekä tutustua rasvahappojen talteenottomenetelmiin. 

Tutkielmassa perehdytään menetelmiin, kuten adsorptioon, joilla rasvahappoja saadaan 

poistettua tai otettua talteen erilaisista liuoksista. Teoriaosuudessa tarkastellaan erityisesti 

adsorptiota, erilaisia adsorbentteja sekä adsorptioisotermejä ja -kinetiikkaa. Myös 

anaerobista käymistä ja erilaisia biosähkökemiallisia systeemeitä on tarkasteltu. 

Kirjallisuuskatsauksessa esitellään tutkimuksia, joissa rasvahappoja on otettu talteen tai 

poistettu adsorptiolla panoskokeina käyttäen erilaisia hiilimateriaaleja adsorbenttina. 
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2. RASVAHAPOT 

 

Karboksyylihapot ovat tunnetuin orgaanisten happojen ryhmä (López-Garzón & Straathof, 

2014). Karboksyylihapot ovat tärkeitä synteesiyhdisteitä esimerkiksi farmaseuttisessa 

kemiassa ja niitä käytetään myös elintarviketeollisuudessa elintarvikkeiden säilöntään. 

Pienen molekyylipainon omaavat karboksyylihapot syntyvät suurempien molekyylien 

hajoamisesta ja hapettumisesta. Lisäksi orgaanisia happoja on löydetty eri ympäristöissä 

kaasu- ja vesifaaseissa. Kaasufaasissa esiintyy eniten etikka- ja muurahaishappoja, kun taas 

molekyylipainoltaan suurempia happoja, kuten alifaattisia karboksyylihappoja, joissa on 

kolmesta kymmeneen hiiliatomia, löytyy pienempinä pitoisuuksina. Vesifaasissa etikka- ja 

muurahaishappoja löytyy merkittävinä määrinä sadevedestä, jäästä ja lumesta, koska niillä 

on pieni molekyylipaino ja suhteellisen korkea polariteetti (Freitas et al., 2007). 

Haihtuvat rasvahapot (engl. volatile fatty acid, VFA) ovat lyhytketjuisia 

karboksyylihappoja (1–6 hiiliatomia), joita käytetään yleisesti biologisina esiasteina lääke-, 

kosmetiikka-, elintarvike- ja muoviteollisuudessa sekä biopolttoaineiden tuotannossa. 

Etikka-, propioni-, voi-, valeriaana- ja kapronihapot ovat yleisimpiä haihtuvia rasvahappoja, 

ja niitä tuotetaan pääasiassa uusiutumattomista luonnonvaroista ja fossiilisista öljyistä 

(Rizzioli et al., 2021). Kuvassa 1 on esitetty yleisimpien VFA:jen rakenteet. Etenkin voihapon 

kysyntä kasvaa jatkuvasti, koska se on lupaava edelläkävijä seuraavan sukupolven 

biopolttoaineelle, eli biobutanolille (Lee & Lee, 2022). 

 

Kuva 1. Yleisimpien haihtuvien rasvahappojen eli VFA:jen rakenteet. 
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Etikkahappo on kemianteollisuudessa keskeinen rakennusaine, ja sillä on monia 

käyttökohteita. Etikkahappoa käytetään muun muassa maalien, kumien, muovien, 

synteettisten kuitujen ja torjunta-aineiden valmistuksessa sekä paperin päällystyksessä. 

Lisäksi etikkahappo on yksi tärkeimmistä aromien, happamuudensäätöaineiden ja 

säilöntäaineiden komponenteista elintarvike- ja juomateollisuudessa. Myös etikkahappoa 

tuottavia bakteereita käytetään tiettyjen elintarvikkeiden ja juomien sekä selluloosan 

tuottajina. (Atasoy et al., 2018) 

Propionihappoa käytetään muun muassa kalsium- ja natriumsuoloina, aromeina, 

tuoksuina, emulsioina ja keinotekoisina hedelmämakuina sekä rikkakasvien torjunta-

aineina. Propionihappoa voidaan käyttää myös elintarvikkeiden, erityisesti leivän ja muiden 

leivottujen tuotteiden, säilöntäaineena joko kalsium- tai natriumsuolana. Sitä voidaan 

käyttää myös esimerkiksi eläinrehun säilöntäaineena joko suoraan sellaisenaan tai 

ammoniumsuolana, koska se estää homeen ja bakteerien kasvua. Lisäksi propionihappo on 

myös avainelementti E-vitamiinin valmistuksessa. (Atasoy et al., 2018) 

Voihappo on arvokas biodieselin lähde. Voihappoa käytetään myös eläinten 

ruokinnassa sekä lisäravinteena että antibioottina, koska sillä on antipatogeenisiä 

ominaisuuksia, ja se on hyväksytty tehokkaimmaksi energianlähteeksi erityisesti 

siipikarjalle ja sioille. Lisäksi voihappo tunnetaan hyvin sen syövänvastaisista 

vaikutuksistaan, koska se indusoi morfologista ja biokemiallista erilaistumista useissa 

soluissa. (Atasoy et al., 2018) 

VFA:ja syntyy luonnollisesti orgaanisen aineen käymisellä esimerkiksi kaatopaikan 

suotovedessä sekä bio- ja vesijätteissä (Aghapour Aktij et al., 2020). Kaatopaikan suotovesi 

määritellään saastuneeksi nestemäiseksi jätevedeksi, joka tihkuu sijoitetun jätteen läpi. Se 

vapautuu kaatopaikalle ulkoisten lähteiden kautta, ja sen altistumisreittiä tai myrkyllisyyttä 

ei usein tunneta (Foo & Hameed, 2009). Yleensä VFA:ja tuotetaan sekä synteettisesti 

petrokemian johdannaisista että biologisesti käymisprosessin kautta. Noin 90 % VFA:jen 

kysynnästä markkinoilla katetaan kivihiilipohjaisilla tuotantomenetelmillä. Vaikka etikka-, 

propioni- ja voihappoja tuotetaan samankaltaisilla prosesseilla, niillä on joitain erityisiä 

tuotantomenetelmiä. Esimerkiksi etikkahappoa tuotetaan suurilta osin fossiilipohjaisista 

raaka-aineista karboksyloimalla metanolia, ja propionihappoa syntyy pieninä määrinä 
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etikkahapon valmistuksen ohessa sivutuotteena. Voihappoa puolestaan tuotetaan eniten 

raakaöljystä saatavaa butyraldehydia hapettamalla (Atasoy et al., 2018).  

Myös biopohjaisia tuotantomenetelmiä (hapettavat ja anaerobiset käymisprosessit) on 

olemassa, mutta niiden tuottavuus on alhainen, koska bakteerien toiminta estyy liian 

happamassa pH:ssa. Lisäksi ne eivät voi kilpailla taloudellisesti kivihiilipohjaisten 

tuotantomenetelmien kanssa, koska kivihiilipohjaisilla menetelmillä on alhaisemmat 

valmistuskustannukset ja niillä on suurempi tehokkuus kuin biopohjaisilla menetelmillä. 

Biopohjaisten VFA:jen tuotantomenetelmät ovat kuitenkin alkaneet parantua muun 

muassa tehokkuuden lisäämisen ja reaktio-olosuhteiden optimoinnin osalta. Esimerkiksi 

VFA:jen tuotantoa anaerobisella käymisellä voidaan edistää lyhentämällä reaktioaikaa ja 

säätämällä pH yli kahdeksaan, mitkä estävät metanogeneesin eli metaanin muodostumisen 

(Atasoy et al., 2018). Metaani (CH4) on merkittävä kasvihuonekaasu, joten metaanin 

muodostumisen estäminen rajoittaisi maapallon lämpötilan nousua (Bousquet et al., 

2011). Biopohjaiset tuotantomenetelmät ovatkin saaneet enemmän huomiota, sillä 

kuluttajat haluavat suosia luomu- ja luonnontuotteita, ja koska raakaöljyn hinta on 

jatkuvassa nousussa. Myös viimeaikaiset tutkimukset ja kehitys ovat tukeneet VFA:jen 

nykyisten tuotantomenetelmien siirtämistä biopohjaisiin tuotantomenetelmiin. 

Biopohjaiset VFA:jen tuotantomenetelmät ovat tärkeitä ympäristön uusiutuvuuden ja 

kestävyyden kannalta, ja niillä pyritään rajoittamaan maapallon lämpötilan nousua (Atasoy 

et al., 2018). 
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3. ADSORPTIO 

 

Termi adsorptio viittaa aineen kerääntymiseen kahden faasin, kuten kiinteän ja nesteen tai 

kiinteän ja kaasun, väliseen rajapintaan. Ainetta, jota kerääntyy rajapinnalle, kutsutaan 

adsorbaatiksi ja kiinteä aine, johon adsorptio tapahtuu, on adsorbentti. Vuonna 1773 

raportoitiin ensimmäinen adsorptioon liittyvä kvantitatiivinen tutkimus, jossa otettiin 

talteen kaasuja hiilien ja savien avulla. 1700-luvun lopulta lähtien adsorptioprosessia on 

käytetty laajalti liuenneiden aineiden poistamiseen liuoksista ja kaasujen poistamiseen 

ilmakehästä. Adsorptiota pidetään hyvänä prosessina sen mukavuuden, 

helppokäyttöisyyden ja suunnittelun yksinkertaisuuden vuoksi. (Bhatnagar & Sillanpää, 

2010) 

Niissä tapauksissa, joissa adsorptio johtuu heikoista van der Waalsin voimista, 

adsorptiota kutsutaan fysikaaliseksi adsorptioksi eli fysisorptioksi. Toisaalta adsorbentin ja 

adsorbaattimolekyylin välillä voi olla kemiallinen sidos, ja tällaista adsorptiota kutsutaan 

kemialliseksi adsorptioksi eli kemisorptioksi (Bhatnagar & Sillanpää, 2010). Fysisorptio on 

aina eksoterminen ja ei-spesifinen prosessi, eli mikä tahansa atomi tai molekyyli voi 

sopivissa olosuhteissa tarttua adsorbentin pintaan. Fysisorptiossa adsorbaatti-adsorbaatti 

vuorovaikutukset ovat keskeisiä ja jopa suurempia kuin adsorbaatti-adsorbentti 

vuorovaikutukset. Fysisorptio on reversiibeli prosessi, ja adsorbentin pintaan voi 

muodostua useampi kerros adsorboituneita molekyylejä. Kemisorptiossa adsorbaatin ja 

pinnan välille muodostuu voimakas kemiallinen sidos, eli ionisidos tai kovalenttinen sidos, 

jolloin adsorboituvan molekyylin ja pinnan välillä siirtyy elektroneja. Kemisorptio rajoittuu 

vain yhteen adsorboituneiden molekyylien kerrokseen, ja kemisorptio voi olla irreversiibeli 

prosessi. Kemisorptio on hyvin spesifinen prosessi, ja se vaatii suuremman 

adsorptiolämmön kuin fysisorptio (Myers, 1999).  

Koska adsorptio on joskus reversiibeli prosessi, adsorbentit voidaan regeneroida 

sopivalla desorptioprosessilla ja käyttää uudestaan toisessa adsorptioprosessissa (Fu & 

Wang, 2011). Desorptio eli regenerointi on tärkeä prosessi, koska adsorption jälkeen 

adsorbentti ei enää ole tehokas. Desorptio palauttaa adsorbentin tehokkuuden ja se myös 

alentaa prosessin kustannuksia (Devi & Saroha, 2017). Adsorptioprosessi voidaan myös 

yhdistää esimerkiksi ioninvaihtoon tai käymisprosessiin (Aghapour Aktij et al., 2020). 
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Adsorptio siis mahdollistaa erilaisten aineiden erottamisen laimeista ja 

monimutkaisistakin liuoksista (Reyhanitash et al., 2017). Adsorptioon liuoksista vaikuttaa 

voimakkaasti adsorbentin huokoisuus ja polaarisuus. Adsorbaatin kiinnittyminen 

adsorbentin pintaan riippuu adsorbentin huokoisuudesta ja huokosten koosta. Polaarisella 

adsorbentilla on taipumus adsorboida voimakkaasti polaarisia adsorbaatteja ja heikosti 

poolittomia adsorbaatteja, ja poolittomalla adsorbentilla päinvastoin. Lisäksi polaarisilla 

liuenneilla aineilla on taipumus adsorboitua voimakkaasti poolittomista liuottimista, sillä 

niillä on alhainen liukoisuus. Polaariset liuenneet aineet siis mieluummin adsorboituvat 

polaarisen adsorbentin pinnalle kuin jäävät poolittomaan liuottimeen. Polaariset liuenneet 

aineet adsorboituvat heikosti polaarisista liuottimista, sillä niillä on suuri liukoisuus, ja 

päinvastoin poolittomilla liuenneilla aineilla (Freitas et al., 2007). Adsorption tehokkuus 

ilmaistaan termillä kapasiteetti (engl. capacity), joka määritellään usein adsorbaatin 

massaksi kilogrammaa adsorbenttia kohti (g/kg tai mg/g) (Reyhanitash et al., 2017). 

Moni tekijä vaikuttaa adsorption tehokkuuteen. Liuoksen pH:n muutos vaikuttaa 

adsorbentin pintavaraukseen ja funktionaalisiin ryhmiin sekä adsorbaatin ionisaatiokykyyn. 

Adsorbentin ja adsorbaatin kontaktiaika on tärkeä parametri määritettäessä 

adsorptioprosessin kinetiikkaa sekä sitä, milloin tasapaino saavutetaan. Aluksi adsorbentin 

adsorptiokapasiteetti kasvaa johtuen helposti saatavilla olevista aktiivisista 

adsorptiokohdista adsorbentin pinnalla. Kun adsorptiokohdat alkavat vähentyä, 

adsorptionopeus hidastuu ja lopuksi saavutetaan tasapaino, jolloin adsorptiota ei enää 

tapahdu. Adsorbaatin poistoprosentti nousee adsorbentin annostuksen kasvaessa, mikä 

johtuu suuremmasta sitoutumiskohtien määrästä adsorbentin pinnalla. Myös lämpötila ja 

ravistelunopeus vaikuttavat adsorption tehokkuuteen joko parantaen tai huonontaen sitä, 

mikä riippuu adsorbentin ja adsorbaatin tyypistä. Yleisesti, lämpötilan ja ravistelunopeuden 

nosto lisäävät adsorption tehokkuutta, mutta vain tiettyyn rajaan asti. (Devi & Saroha, 

2017) 

Adsorption voi suorittaa joko panoskokeena esimerkiksi dekantterilasissa tai falcon-

putkessa, tai kolonnikokeena adsorbenttikolonnissa. Kolonniin on yleensä pakattu 

ioninvaihtohartsi, joka voi olla anioninen tai kationinen. Esimerkiksi VFA:n 

adsorptioprosessissa kolonnin läpi johdetaan suuri määrä happoa sisältävää adsorbaattia. 

Hapon karboksylaattianioni imeytyy hartsiin ja samalla vaihtuu hartsin funktionaalisen 
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anionin kanssa, jolloin karboksylaattianioni jää hartsiin. Täyttynyt hartsikolonni voidaan 

regeneroida sopivalla liuottimella, ja yleensä samaa hartsia voi käyttää useissa sykleissä. 

Anioniset hartsit säilyttävät hyvin erityisesti etikka- ja voihappoja. (Atasoy et al., 2018) 

 

3.1.  Adsorbentit 

 

Kiinteän adsorbentin pintaan kiinnittyneiden molekyylien käyttäytyminen riippuu sekä 

adsorbentin että adsorboituvan aineen ominaisuuksista. Adsorbentin tärkeimpiä 

ominaisuuksia ovat sen kemiallinen luonne ja pinnan muodot. Adsorboituvan aineen eli 

adsorbaatin osalta on tärkeää käsitellä molekyylin kokoa, muotoa ja 

elektronikonfiguraatiota. Adsorptio tapahtuu huokosiin, jotka vastaavat adsorptioaineen 

molekyylikokoa, kun ei-sähköstaattiset vuorovaikutukset ovat adsorptioprosessia ohjaava 

voima. Tämä ehto voidaan saavuttaa säätelemällä adsorbentin pintakemiaa sekä liuoksen 

pH:ta ja ionivahvuutta (Bottani & Tascón, 2008). Teolliset adsorbentit jaetaan yleensä 

kolmeen luokkaan. Happea sisältävät yhdisteet ovat hydrofiilisiä ja polaarisia, ja niihin 

kuuluvat muun muassa silikageeli, zeoliitit ja perovskiitit. Hiilipohjaiset yhdisteet ovat 

hydrofobisia ja ei-polaarisia, ja niihin kuuluvat aktiivihiili sekä hiilimolekyyliseulat. 

Polymeeripohjaiset yhdisteet ovat huokoisia polymeerimatriiseja, joissa on polaarisia tai ei-

polaarisia funktionaalisia ryhmiä, esimerkiksi Tenax TA (Myers, 1999). Tärkeimpiin 

adsorbentteihin kuuluvat muun muassa aktiivihiili, zeoliitit, silikageeli ja aktivoitu 

alumiinioksidi (Bhatnagar & Sillanpää, 2010). 

 

3.1.1. Aktiivihiili 

Hiilipohjaiset materiaalit ovat saaneet suurta huomiota adsorbentteina muun muassa 

vedenkäsittelyssä, lääkehoidossa sekä kaasujen ja nesteiden kemiallisessa puhdistuksessa. 

Hiilimateriaalien, kuten esimerkiksi aktiivihiilen, grafeenin ja hiilimustan, suuri pinta-ala ja 

mikrohuokoinen pinta parantavat niiden adsorptiokykyä ja tekevät niistä hyviä 

adsorbentteja (Rogers et al., 2011). Aktiivihiilen adsorptio onkin todettu parhaaksi 

saatavilla olevaksi laaja-alaiseksi teknologiaksi (Bhatnagar, 2013). Aktiivihiili on epäilemättä 
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ollut suosituin ja laajimmin käytetty adsorbentti jätevesien käsittelyssä kaikkialla 

maailmassa (Bhatnagar & Sillanpää, 2010).  

Aktiivihiiltä tuotetaan prosessilla, joka koostuu raaka-aineen dehydraatiosta, 

hiiltymisestä ja aktivoinnista. Saatu tuote tunnetaan aktiivihiilenä ja sillä on yleensä erittäin 

huokoinen rakenne, 600–2000 m2/g. Aktiivihiilen on todettu olevan monipuolinen 

adsorbentti, joka voi poistaa erilaisia epäpuhtauksia, kuten metalli-ioneja, anioneja, väri- ja 

pesuaineita, fenoleja, torjunta-aineita, humusaineita, kloorattuja hiilivetyjä ja monia muita 

kemikaaleja ja organismeja (Bhatnagar & Sillanpää, 2010). Lisäksi Yhdysvaltain 

ympäristönsuojeluvirasto on maininnut aktiivihiilen adsorption yhdeksi parhaimmista 

saatavilla olevista ympäristönhallinnan tekniikoista (Bottani & Tascón, 2008). Aktiivihiilen 

runsaasta käytöstä huolimatta sen käyttö on joskus rajoitettua korkeiden 

käyttökustannusten vuoksi (Bhatnagar & Sillanpää, 2010). Kuitenkin maailman 

väestönkasvun valossa myös biojätteen tuotanto on lisääntymässä, ja siksi 

biomassapohjainen aktiivihiilen valmistus pienentäisi aktiivihiilen käyttökustannusten 

määrää. Aktiivihiilen valmistaminen biojätteestä vähentäisi biojätteen hävittämiseen 

liittyviä ongelmia ja samalla tarjoaisi lisäarvoa tuottavan lopputuotteen veden ja jäteveden 

käsittelyyn, mikä voisi mahdollisesti laajentaa hiilimarkkinoita (Shehzad et al., 2015). 

Aktiivihiilen rakenne koostuu grafiitin alkeismikrokiteistä, jotka on pinottu 

satunnaisesti yhteen. Kiteiden väliset tilat muodostavat mikrohuokosia. Grafiittikiteessä 

kondensoituneet aromaattiset renkaat antavat mikrohuokosten pinnoille hydrofobisia 

ominaisuuksia. (Freitas et al., 2007) 

Aktiivihiiltä voidaan valmistaa jauheena ja rakeina useista eri raaka-aineista, ja niiden 

erittäin hyvä huokoisuus, suuri pinta-ala ja vaihteleva pintakemia tekevät niistä 

ainutlaatuisia ja monipuolisia adsorbentteja. Jauhemaista aktiivihiiltä lisätään tavallisesti 

vesilietteenä käsiteltävän veden sisältävään säiliöön, kun taas rakeista aktiivihiiltä 

käytetään kolonneissa, joissa vesi yleensä virtaa alaspäin joko paineen tai painovoiman 

vaikutuksesta. Rakeisten aktiivihiilien suuri etu on se, että ne voidaan regeneroida ja 

käyttää uudelleen, kun niiden adsorptiokyky on loppunut. Kuvissa 2 ja 3 on esitetty kaksi 

erilaista rakeista aktiivihiiltä. Huolimatta aktiivihiilen suurista markkinoista, monien 

yhdisteiden, erityisesti orgaanisten yhdisteiden, adsorptiomekanismit tälle adsorbentille 
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ovat edelleen huonosti tunnettuja. Tämä johtuu siitä, että nestefaasiadsorptio on 

monimutkaisempi prosessi kuin kaasu- tai höyryfaasiadsorptio. (Bottani & Tascón, 2008) 

       

Kuva 2. Kookospähkinöistä valmistettu 

rakeinen aktiivihiili.                               

Kuva 3. Bitumikivihiilestä valmistettu 

rakeinen aktiivihiili. 

Kiinteiden hiilimateriaalien ominaisuudet vaihtelevat suuresti, mikä tekee niiden 

pintaominaisuuksista ja siten myös sovelluskohteista erilaisia. Erittäin huokoisten 

aktiivihiilien adsorptiokäyttäytyminen on todella kiinnostavaa niiden sovelluskohteiden 

vuoksi, esimerkiksi saastumisen vähentämisessä tai kaasun ja sähkön varastoinnissa. 

Grafiittia on suhteellisen yksinkertaisen rakenteensa vuoksi käytetty usein 

mallimateriaalina simuloimaan eri molekyylien adsorptiota sen pinnalla, tai suorittamaan 

adsorptiomittauksia sen pinnalla. Samoin erityisesti lämpökäsiteltyä hiilimustaa on usein 

käytetty ei-huokoisina adsorbentteina ja vertailukelpoisina muille hiilimateriaaleille. 

(Bottani & Tascón, 2008) 

Aktiivihiiltä voidaan myös muokata eli modifioida ja siten parantaa sen adsorptiota 

tiettyjä yhdisteitä kohtaan. Fysikaalisella ja kemiallisella modifikaatiolla voidaan parantaa 

aktiivihiilen rakenteellisia ominaisuuksia, mikä puolestaan parantaa sen adsorptiokykyä. 

Esimerkiksi kemialliseen modifikaatioon kuuluvat happo- ja emäskäsittely, joista emäksellä, 

kuten NaOH:lla, käsittely parantaa aktiivihiilen adsorptiota orgaanisia yhdisteitä kohtaan. 

(Wu et al., 2021) 
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3.1.2. Zeoliitti 

Zeoliitit ovat alumiinisilikaatteja, joiden pii/alumiinisuhde (Si/Al) on enemmän kuin yksi. 

Zeoliitteja on olemassa 40 luonnollista ja yli 100 synteettistä materiaalia, ja niitä pidetään 

selektiivisinä adsorbentteina. Zeoliittipohjaiset materiaalit ovat todella monipuolisia, ja 

niitä käytetään pääasiassa pesuaineiden valmistuksessa, ioninvaihtohartseissa veden 

pehmentiminä, katalyyttisissa sovelluksissa öljyteollisuudessa ja erotusprosesseissa 

molekyyliseuloissa. Zeoliitit toimivat hyvin veden, hiilidioksidin ja vetysulfidin 

adsorbentteina (Bhatnagar & Sillanpää, 2010). Zeoliitit toimivat hyvin esimerkiksi 

katalyytteinä, koska ne ovat happoaktiivisia ja niillä on muotoselektiivisiä ominaisuuksia, 

joita ei ole koostumukseltaan vastaavissa amorfisissa katalyyteissä (Chung et al., 2008). 

Zeoliitit voidaan luokitella 119 erilaisen zeoliittirakennetyypin mukaan, joita kuvataan 

kolmikirjaimisella koodilla (Ghobarkar & Guth, 1999). 

Luonnonzeoliiteilla on huokoinen rakenne ja niitä voidaan käyttää muun muassa 

kationinvaihtajina, molekyyliseuloina, katalyytteina ja sorbentteina. Luonnonzeoliitteja 

esiintyy paljon maailmanlaajuisesti. Klinoptiloliittiä (HEU-tyypin rakenne) esiintyy 

luonnonzeoliiteista eniten, ja muita hyvin yleisiä muotoja ovat muun muassa mordeniitti 

(MOR), filipsiitti (PHI), chabatsiitti (CHA), stilbiitti (STI) ja analsiimi (ANA) (Wang & Peng, 

2010). Myös kaoliniitti on yleinen luonnonzeoliitti, ja sillä on negatiivinen varaus, mikä 

tekee siitä hyvän adsorbentin kationisille spesieksille (Yavuz et al., 2003). Esimerkiksi 

paulingiitti (PAU), barreriitti (STI-tyypin rakenne) ja mazziitti (MAZ) ovat puolestaan paljon 

harvinaisempia luonnonzeoliitteja (Wang & Peng, 2010). 

Zeoliitin rakenteessa on kolme komponenttia, jotka ovat alumiinisilikaattirunko, 

vaihdettavat kationit ja vesimolekyyli eli niin sanottu zeoliittivesi. Zeoliittien yleinen 

kemiallinen kaava on Mx/n[AlxSiyO2(x+y)] × p H2O, jossa M on Na, K, Li ja/tai Ca, Mg, Ba, Sr, n 

on kationin varaus, y/x = 1–6 ja p/x = 1–4. Zeoliitin ensisijainen rakennuspalikka on 

tetraedri, jonka keskellä on pii- tai alumiiniatomi ja jonka huipuissa on neljä happiatomia 

(Wang & Peng, 2010). Pii- ja alumiiniatomeista käytetään myös nimitystä T-atomit, sillä ne 

ovat tetraedristen SiO4 ja AlO4 rakenteiden keskusatomeita (Guo et al., 2018). Kuvassa 4 on 

esitetty NAT- eli natroliittityyppiset (Si,Al)O4-tetraedrit kolmella eri esitystavalla. 



16 
 

 

Kuva 4. NAT-tyyppiset (Si,Al)O4-tetraedrit, jotka muodostavat kaksi 3-ulotteista 4=1-

yksikköä, esitettynä kolmella eri tavalla: a) tetraedrimalli, b) pallo- ja viivamalli, jossa 

(Si,Al)-keskipisteet ovat palloina ja sidokset viivoina, c) viivamalli (Ghobarkar & Guth, 

1999). 

Alumiinisilikaattirunko on rakenteen stabiilein komponentti ja se määrittää 

rakennetyypin. Vesimolekyylit voivat olla suurissa onkaloissa (engl. cavities) sitoutuneena 

rungon ionien ja vaihdettavien ionien välille vesipitoisten siltojen kautta. Myös vesi voi 

toimia siltana vaihdettavien kationien välillä (Wang & Peng, 2010). Zeoliittien rakenteiden 

luokitukseen voidaan käyttää erilaisia sekundäärisiä rakennusyksiköitä (engl. secondary 

building unit, SBU), jotka koostuvat erilaisista tetraedreistä, eli ensisijaisista 

rakennusyksiköistä (Ghobarkar & Guth, 1999). Kuvassa 5 on esitetty 

zeoliittirakennetyyppien luokittelussa käytetyt erilaiset SBU:t. 
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Kuva 5. Zeoliittirakennetyyppien erilaiset SBU:t. Luvut tarkoittavat rakenteesta löytyvien 

keskus- ja happiatomien määriä (Ghobarkar & Guth, 1999). 

Zeoliittien adsorptio-ominaisuudet riippuvat adsorbentin yksityiskohtaisesta 

kemiallisesta tai rakenteellisesta koostumuksesta. Si/Al-suhde sekä kationin tyyppi, 

lukumäärä ja sijainti vaikuttavat erityisen paljon adsorptioon. Näitä ominaisuuksia voidaan 

muuttaa useilla kemiallisilla käsittelyillä, kuten happo- tai emäskäsittelyllä tai pinta-

aktiivisilla aineilla, jotta luonnonzeoliitin erotustehokkuus paranisi. Esimerkiksi pinnan 

modifiointi kationisella eli positiivisesti varautuneella pinta-aktiivisella aineella voi muuttaa 

luonnonzeoliitin pintavarausta ja hydrofobisuutta, mikä tekee niistä soveltuvia orgaanisten 

aineiden adsorptioon. (Wang & Peng, 2010) 

 

3.1.3. Savipohjaiset mineraalit 

Savi on hienorakeisesta mineraalista koostuva materiaali, jossa mineraalien partikkelikoko 

on yleensä alle 2 μm. Savi jähmettyy kuivuessaan, ja maan pinnalla se muodostaa 

liuskekiviä, jotka ovat sedimenttikivien pääkomponentteja (Aboudi Mana et al., 2017). 
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1960-luvulta lähtien kiinnostus savimineraaleja, kuten montmorilloniittisavea, koskevaa 

tutkimusta kohtaan on kasvanut lähinnä savimineraalien koostumuksen, rakenteen ja 

perusominaisuuksien ansiosta (Freitas et al., 2007). Pieni partikkelikoko ja ainutlaatuiset 

kiderakenteet antavat savimateriaaleille erityisiä ominaisuuksia, kuten kationinvaihtokyky 

ja katalyyttiset ominaisuudet (Aboudi Mana et al., 2017). Savimineraaleja voidaan muokata 

emäs- tai happoaktivaatiolla tai orgaanisten yhdisteiden modifikaatiolla vaihdettavien 

kationien substituutiosta riippuen. Esimerkiksi, jos savimineraalien kationinvaihtokohdissa 

on metallikationeja, sen pinta on hydrofiilinen. Tällainen pinta ei ole hyvä adsorbentti 

hydrofobisten orgaanisten molekyylien poistamiseen, koska ne liukenevat huonosti 

veteen. Kun metallikationit korvataan esimerkiksi pinta-aktiivisista aineista peräisin olevilla 

suurilla orgaanisilla kationeilla, savipinnan luonne muuttuu hydrofobiseksi tai 

organofiiliseksi (Freitas et al., 2007). 

 

3.1.4. Silikageeli 

Silikageelit luokitellaan tiheytensä perusteella kolmeen tyyppiin, jotka ovat säännölliset, 

keskitason ja matalatiheyksiset geelit. Säännöllisen tiheyden omaava silikageeli 

valmistetaan happamassa väliaineessa ja sen pinta-ala on suuri, esimerkiksi 750 m2/g. 

Keskitason tiheyden omaavan silikageelin pinta-ala on noin 300–350 m2/g ja 

matalatiheyksisen silikageelin pinta-ala on pieni, noin 100–200 m2/g. Silikageeliä pidetään 

hyvänä adsorbenttina ja sitä käytetään monilla teollisuuden aloilla. (Bhatnagar & Sillanpää, 

2010) 

 

3.1.5. Aktivoitu alumiinioksidi 

Aktivoitu alumiinioksidi on osittain hydroksyloidun alumiinioksidin (Al2O3) ei tasapainossa 

oleva (engl. nonequilibrium) muoto. Yleensä, kun vesipitoista alumiinioksidin esiastetta 

kuumennetaan, hydroksyyliryhmät poistuvat ja jäljelle jää kiinteä ja huokoinen aktivoidun 

alumiinioksidin rakenne. Aktivoitua alumiinioksidia käytetään veden poistamiseen 

orgaanisista nesteistä, kuten bensiinistä, kerosiinista, öljyistä, aromaattisista hiilivedyistä ja 

monista klooratuista hiilivedyistä. (Bhatnagar & Sillanpää, 2010) 
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3.2.  Adsorptioisotermit 

 

Adsorption yhteydessä suoritetaan yleensä adsorption kokeellinen arviointi mittaamalla 

liuoksessa olevan liuenneen aineen pitoisuuden muutoksia. Tavallinen menetelmä 

adsorptiomekanismin arvioimiseksi on adsorptioisotermi. Tärkeitä huomioitavia tekijöitä 

ovat adsorbaatin ja adsorbentin välisten vuorovaikutusten luonne, adsorptionopeus, 

adsorptioisotermin muoto, kuten tasanteiden ja käännepisteiden merkitys, adsorption 

laajuus eli adsorbaatin kiinnittyminen adsorbentin pintaan (joko yksi- tai monikerroksinen 

muodostuminen), liuottimen vuorovaikutus kiinteän pinnan kanssa, adsorboituneiden 

molekyylien orientaatio pinnalla ja ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan ja pH:n, vaikutus 

näihin tekijöihin. (Myers, 1999) 

Adsorptioprosessin kuvaamiseen on kehitetty erilaisia malleja, jotka helpottavat 

adsorption mekanismien ennustamista ja ymmärtämistä (da Silva & Miranda, 2013). 

Adsorptioprosessien mekanismien ja dynamiikan selvittämiseen voidaan käyttää 

perinteisiä materiaalin karakterisointityökaluja ja simulaatioita, jotka käyttävät 

laskennallisen kemian työkaluja. Laskennallisen kemian tekniikoita on kehitetty 

ennustamaan järjestelmien käyttäytymistä, ja teoreettiset tutkimukset ovat tehokas 

työkalu näiden mekanismien selvittämiseen. Tämän kemian alan merkittävin etu on kyky 

ymmärtää kemiallisten prosessien mekanismeja ilman kalliita laitteita, joihin voi olla vaikea 

päästä käsiksi, mikä säästää sekä luonnonvaroja että taloudellisia resursseja (Resende et 

al., 2020). Kolme yleisintä adsorptioisotermiä ovat Langmuirin, Freundlichin, sekä 

Brunauer-Emmett-Tellerin (BET) isotermit (Myers, 1999). Kuvassa 6 on esitetty yleisimmät 

adsorptioisotermit, jotka pätevät laimeissa vesiliuoksissa. 
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Kuva 6. Yleisimmät adsorptioisotermit laimeissa vesiliuoksissa. Lineaarisia (linear) 

isotermejä esiintyy homogeenisilla pinnoilla kaikkien isotermien alkuosassa. Langmuirin 

tyyppi (L) esiintyy usein, vaikka teorian lähtökohdat eivät täyttyisi. Heterogeenisille 

pinnoille Freundlichin tyyppi (F) on useimmiten yleisin. Korkean affiniteetin (H) 

isotermeille on ominaista erittäin jyrkkä alkunousu, jota seuraa tasanko. Sigmoidisia (S) 

isotermejä on saatu joillakin homogeenisilla pinnoilla. (Moreno-Castilla, 2004) 

 

3.2.1. Langmuirin isotermi 

Yksinkertaisuuden ja laajan käyttökelpoisuuden ansiosta Langmuirin isotermiä voidaan 

soveltaa useissa tilanteissa. Langmuirin isotermillä on perustavanlaatuiset heikkoutensa, 

mutta sen hyödyllisyys on suurempi kuin sen puutteet. Langmuirin isotermimalli perustuu 

olettamukseen, että adsorptio on paikallinen, eli on olemassa tiettyjä adsorptiokohtia ja 

vuorovaikutus on adsorptiokohdan ja tietyn molekyylin välillä. Lisäksi Langmuirin 

isotermimalli perustuu olettamukseen, jonka mukaan adsorptiolämpö on riippumaton 

adsorboituneen materiaalin määrästä. Langmuirin lähestymistapa perustuu adsorptio-

desorptioprosessin molekyylikineettiseen malliin, jossa adsorptionopeuden (nopeusvakio 

kA) oletetaan olevan verrannollinen adsorbaatin osapaineeseen (p) ja tyhjien 

adsorptiokohtien määrään (N-n), missä N on pinnalla olevien adsorptiokohtien 

kokonaismäärä ja n on käytössä olevien kohtien lukumäärä. Lisäksi desorptionopeus 
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(nopeusvakio kD) on verrannollinen n:ään. Tasapainotilassa adsorption ja desorption 

nopeudet ovat yhtä suuret, joten 

             𝑘𝐴𝑝(𝑁 − 𝑛) =  𝑘𝐷𝑛.              (1) 

Langmuirin isotermin hyödyllinen ominaisuus on, että se voidaan esittää linearisoidussa 

muodossa, kun tasapainovakio Keq = kA/kD: 

        𝑛−1 = 𝑁−1 + (𝐾𝑒𝑞𝑁𝑝)−1,               (2) 

jolloin (n-1, p-1) -kuvaajan tulisi olla lineaarinen. Jos kuvaaja ei ole lineaarinen, Langmuirin 

isotermi ei sovi kyseiseen adsorptioprosessiin. Langmuirin isotermi ilmaisee tarkasti 

merkittävän määrän adsorptiotietoja matemaattisesti yksinkertaisella ja helposti saatavilla 

olevalla tavalla, mikä tekee siitä korvaamattoman arvokkaan mallin adsorptiotutkimusten 

perustana. (Myers, 1999) 

 

3.2.2. Freundlichin isotermi 

Usein havaitaan, että yksinkertainen Langmuirin isotermi ei kuvaa riittävästi käytännössä 

ja teoreettisesti kiinnostavia adsorptiojärjestelmiä. Toinen klassinen isotermi, jolle on 

löytynyt sovelluskohteita kuvaamaan adsorptiota erityisesti kohtalaisissa paineissa, on 

Freundlichin adsorptioisotermi 

𝑉 = 𝑘𝑝1/𝑎,               (3) 

jossa V on adsorboituneen aineen tilavuus (l) ja k ja a ovat vakioita, joista a on yleensä 

suurempi kuin 1. Yhtälö (3) voidaan linearisoida ottamalla kummankin puolen logaritmi, 

jolloin saadaan yhtälö (4): 

                ln 𝑉 =  ln 𝑘 +
1

𝑎 ln 𝑝
,              (4) 

jonka pitäisi antaa lineaarinen, suora viiva. Vaikka Freundlichin yhtälö johdettiin alun perin 

empiirisesti, se voidaan johtaa myös teoreettisesti käyttämällä mallia, jossa oletetaan, että 

adsorptiolämpö ei ole vakio, vaan vaihtelee eksponentiaalisesti pinnan peiton laajuuden 

mukaan, mikä on luultavasti lähempänä todellisuutta kuin Langmuirin malli useimmissa 

tapauksissa. (Myers, 1999) 
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3.2.3. Brunauer-Emmett-Tellerin (BET) isotermi 

Tärkein Langmuirin isotermimallin oletus on, että adsorptio pysähtyy yksikerroksiseen 

peittoon. Adsorption rajoittaminen vain yhteen kerrokseen on monissa tapauksissa 

epärealistinen. Tällainen tapaus on odotettavissa vain, kun adsorbaattimolekyylien väliset 

vuorovaikutukset ovat paljon heikompia kuin adsorbaattien ja adsorbentin väliset 

vuorovaikutukset. Brunauer, Emmett ja Teller (BET) muuttivat Langmuirin lähestymistapaa 

olettaen, että adsorptiossa muodostuu useampi kerros adsorboituja molekyylejä, ja sen 

vuoksi he tasapainottivat adsorptio- ja desorptionopeudet eri molekyylikerroksille. BET-

isotermimalli olettaa, että ensimmäisen kerroksen adsorptiolla on ominaisadsorptiolämpö 

ΔHA, ja muilla kerroksilla on oma adsorptiolämpö ΔHL. Yleisin linearisoitu BET-

isotermimallin yhtälö on 

           
𝑝

𝑉(𝑝0−𝑝)
=  

1

𝑉𝑚𝑐
+

(𝑐−1)𝑝

𝑉𝑚𝑐𝑝0
,               (5) 

jossa V on adsorboidun aineen tilavuus (l), Vm on ensimmäisen kerroksen adsorptiotilavuus 

(l/mol), p on adsorbaatin osapaine (Pa), p0 on adsorbaatin kylläisyyspaine (Pa) ja c ≈ 

exp[(ΔHA-ΔHL)/RT]. (Myers, 1999) 

 

3.3.  Adsorptiokinetiikka 

 

Kineettiset mallit perustuvat molekyylin adsorptiokykyyn, ja ne ennustavat 

adsorptiokäyttäytymistä. Kineettiset mallit ovat sopusoinnussa siitä, että kemisorptio on 

reaktion nopeutta rajoittava tekijä. (Crini et al., 2007) 

 

3.3.1. Pseudo-ensimmäisen asteen kineettinen malli 

Vuonna 1898 Lagergren esitti ensimmäisen kertaluvun nopeusyhtälön liuenneiden 

aineiden adsorptiolle nesteestä hiileen. Lagergrenin yhtälö oli ensimmäinen kineettinen 

yhtälö nesteen ja kiinteän rajapinnan adsorptiolle kiintoainekapasiteetin perusteella. Tämä 

malli olettaa, että liuenneen aineen talteenoton muutosnopeus on suoraan verrannollinen 
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kyllästyskonsentraatioiden eroon ja kiintoaineiden talteenoton määrään aikayksikössä. 

Lagergrenin ensimmäisen kertaluvun nopeusyhtälöä on kutsuttu pseudo-ensimmäisen 

kertaluvun yhtälöksi. Tämä yhtälö on 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
=  𝑘1(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡),              (6) 

jossa qt ja qe ovat ajanhetkellä t ja tasapainotilassa adsorboituneen aineen määrä (mg/g) ja 

k1 on adsorptioprosessin pseudo-ensimmäisen kertaluvun nopeusvakio (min-1). 

Integroinnin ja reunaehtojen (t = 0 → t = t ja qt = 0 → qt = qt) soveltamisen jälkeen yhtälön 

(6) integroitu muoto on 

log (
𝑞𝑒

𝑞𝑒−𝑞𝑡
) =

𝑘1

2,303
𝑡,              (7) 

joka on pseudo-ensimmäisen asteen reaktion integroitu nopeuslaki. Kun yhtälö 

järjestetään uudelleen, saadaan lineaarinen muoto 

              log(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) =  log 𝑞𝑒 −
𝑘1

2,303
𝑡.              (8) 

(log(qe-qt), t) -kuvaaja antaa ensimmäisen asteen kinetiikalle suoran, joka mahdollistaa 

adsorptionopeusvakion k1 laskemisen. Kun adsorptiota edeltää diffuusio rajapinnan läpi, 

kinetiikka noudattaa useimmissa tapauksissa Lagergrenin pseudo-ensimmäisen asteen 

nopeusyhtälöä. Jos kokeelliset tulokset eivät noudata yhtälöitä (6) ja (8), adsorptio ei ole 

diffuusiokontrolloitua, jolloin reaktio ei todennäköisesti ole ensimmäisen kertaluvun 

reaktio. (Crini et al., 2007) 

 

3.3.2. Pseudo-toisen asteen kineettinen malli 

Adsorptiokinetiikkaa voidaan kuvailla pseudo-toisen asteen kineettisellä mallilla. Pseudo-

toisen asteen kineettisen mallin differentiaaliyhtälö on 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘2(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)2,              (9) 

jossa qe on tasapainotilassa adsorboituneen aineen määrä (mg/g), qt on ajanhetkellä t 

adsorboituneen aineen määrä (mg/g) ja k2 on pseudo-toisen asteen adsorption 

tasapainonopeusvakio (g/mg min). Integroinnin ja reunaehtojen (t = 0 → t = t ja qt = 0 → 

qt = qt) soveltamisen jälkeen yhtälön (9) integroitu muoto on 
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1

𝑞𝑒−𝑞𝑡
=

1

𝑞𝑒
+ 𝑘2𝑡,            (10) 

joka on pseudo-toisen asteen reaktion integroitu nopeuslaki. Kun yhtälö järjestetään 

uudelleen, saadaan lineaarinen muoto 

𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝑘2𝑞𝑒
2 +

1

𝑞𝑒
𝑡.            (11) 

Nopeusparametrit k2 ja qe voidaan saada suoraan (t/qt, t) -kuvaajan leikkauspisteestä ja 

kulmakertoimesta. (Crini et al., 2007) 
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4. ANAEROBINEN KÄYMINEN 

 

Maailmanpankin tilastot osoittavat, että maailman vuotuinen kiinteän jätteen määrä oli 

noin 1,3 miljardia tonnia vuonna 2012. Biojätteen sijoittaminen kaatopaikalle aiheuttaa 

ympäristön pilaantumista, johon liittyy myös kasvihuonekaasujen tuotanto sekä rajalliset 

kaatopaikkatilat. Tehokasta resurssien talteenottoa biojätteestä tarvitaan siihen liittyvien 

ympäristöongelmien minimoimiseksi, ja lisäksi se luo lisäarvoa jätteestä. Yksi vaihtoehto 

tämän tavoitteen saavuttamiseksi on bioprosessien käyttö (Yousuf et al., 2016). Kasvava 

huoli ympäristöturvallisuudesta ja öljyvarantojen ehtymisestä ovat lisänneet kiinnostusta 

VFA:iden ekologiseen tuotantoon, kuten teollisuus-, kotitalous- ja maatalousjätteiden 

happokäymiseen (engl. acidogenic fermentation) (Rizzioli et al., 2021). Nykyisen ilmaston 

lämpenemisen aikana myös mikrobifermentointi on herättänyt suurta huomiota, koska 

sillä on potentiaalia pienentää ihmisen hiilijalanjälkeä hiilibiomassalähteitä kierrättämällä 

(Lee & Lee, 2022). 

Anaerobisessa käymisessä eli fermentaatiossa organismi pilkkoo orgaanisia yhdisteitä 

pelkistämällä niitä lyhyempiketjuisiksi yhdisteiksi ilman hapen läsnäoloa. Anaerobiseen 

käymiseen perustuvia teknologioita käytetään muun muassa orgaanisten jäämien, kuten 

biojätteen, käsittelyyn ja korkean lisäarvon tuotteiden (engl. high added-value products), 

kuten liuottimien, kaasujen ja orgaanisten happojen, valmistukseen. Anaerobisella 

käymisellä voidaan tuottaa korkean lisäarvon tuotteita erilaisista biomassoista, kuten 

orgaanisesta jätteestä. Orgaanisten sivutuotteiden tai jätteiden käyttö substraatteina 

esimerkiksi kapronihapon eli heksaanihapon anaerobisessa tuotannossa on edullista, koska 

ne ovat uusiutuvan materiaalin lähteitä. Tästä huolimatta keskipituisia 

karboksyylihappoketjuja, joissa on kuudesta kahteentoista hiiliatomia, tuotetaan yleensä 

fossiilisista lähteistä kemiallisilla prosesseilla tai uutetaan luonnon öljyistä. Keskipituisista 

karboksyylihappoketjuista kapronihappoa saadaan tuotettua helposti biohajoavien 

substraattien anaerobisesta käymisestä, joka korvaa kapronihapon tuotannon 

petrokemiallisen alkuperän. Alkoholien ja orgaanisten happojen anaerobiseen käymiseen 

yleisesti käytetyt hiililähteet sisältävät pääasiassa runsaasti proteiineja, lipidejä ja 

hiilihydraatteja. Kapronihappoa voidaan tuottaa myös kookos- ja palmuöljyistä 

jakotislauksella (engl. fractional distillation), mutta kapronihapossa on alle 1 % molempien 
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öljyjen koostumuksesta. Kapronihappoa käytetään esimerkiksi antimikrobisena aineena 

lääketeollisuudessa, lisäaineena siipikarjan ja sikojen rehuissa, makulisäaineena 

elintarviketeollisuudessa, kemianteollisuudessa raaka-aineena ja mahdollisena 

välituotteena biopolttoaineiden tuotannossa. (Cavalcante et al., 2017) 

Kapronihappo on sekundäärisen anaerobisen fermentaation eli käymisen tuote. 

Sekundäärinen anaerobinen fermentaatio käyttää etanolia tai maitohappoa elektronin 

luovuttajana biokemiallisessa karboksyylihappoketjun pidentämisprosessissa, joka 

perustuu käänteisiin β-hapetussykleihin. Tässä prosessissa voihapon eli butaanihapon ja 

kapronihapon peräkkäinen muodostuminen etikkahaposta on mahdollista. Ensimmäisessä 

reaktorissa tapahtuu primäärinen käyminen, joka johtaa lyhyiden 

karboksyylihappoketjujen, kuten etikkahapon ja voihapon, muodostumiseen. Toisessa 

reaktorissa kapronihappoa muodostuu, mutta vain silloin, kun etanolia tai maitohappoa on 

saatavilla. Lisäksi vetykaasun ja hiilidioksidin ruiskuttaminen ensimmäisestä reaktorista voi 

parantaa kapronihapon muodostumista toisessa reaktorissa. Kaksivaiheiset järjestelmät 

ovat riittävä kokoonpano synteesikaasun tehokkaaseen muuntamiseen keskipituisiksi 

karboksyylihappoketjuiksi (Cavalcante et al., 2017). Kuvassa 7 on esitetty kaavio 

kapronihapon tuottamiseen anaerobisella käymisellä. 
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Kuva 7. Kaavio kapronihapon tuottamiseen anaerobisella käymisellä. Kapronihappoa 

muodostuu etikkahaposta vain silloin, kun etanolia tai maitohappoa on saatavilla 

(Cavalcante et al., 2017). 

Kapronihapon tuotantoprosessin optimointi vaatii edelleen tieteellisiä lisätutkimuksia. 

Substraattilähteet, reaktorin kokoonpano, hapon uutto sekä taloudellinen ja 

ympäristöllinen toteutettavuus ovat tärkeimmät käsiteltävät kysymykset. Ketjun 

pidentämisprosessien parempi ymmärtäminen voi mahdollistaa matemaattisten mallien 

edelleen kehittämisen, ja mallit voivat toimia työkaluina prosessien suunnittelussa ja 

toiminnassa. Keskipituisten karboksyylihappoketjujen anaerobisesta tuotannosta on tehty 

monia tutkimuksia, mutta niissä muodostuvien jätevesien jälkikäsittelyyn kiinnitetään 

kuitenkin vain vähän huomiota. Tämä on erityisen tärkeää järjestelmissä, joissa käytetään 

selektiivisiä kemiallisia inhibiittoreita, kuten kloroformia. Nämä jätevedet vaativat 

asianmukaista käsittelyä tuotantoprosessin kestävän kehityksen sekä jätevesien 

ympäristöystävällisen hävittämisen varmistamiseksi. (Cavalcante et al., 2017) 

Pimeäkäyminen (engl. dark fermentation) voi muuttaa orgaanisen jätteen arvokkaiksi 

kemikaaleiksi, kuten karboksyylihapoiksi. Yksi tämän prosessin käytön pääesteistä on 
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kuitenkin karboksyylihappojen talteenotto käymisliemestä. Siten talteenottoprosessien 

yhdistäminen pimeäkäymiseen on ratkaiseva askel. Adsorptio karboksyylihappojen talteen 

ottamiseksi on yksinkertainen, nopea ja myrkytön tekniikka, joka on helppo integroida 

fermenttoriin eli bioreaktoriin. Adsorptiota voidaan käyttää kahdella tavalla, joko 

lisäämällä adsorbentti suoraan fermenttoriin tai erillisessä vaiheessa. Jälkimmäisen on 

havaittu olevan käyttökelpoisempi, koska adsorbentin suora lisääminen fermenttoriin 

johtaa substraatin adsorptioon, mikä vähentää adsorbentin adsorptiokykyä. (Yousuf et al., 

2016) 
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5. MIKROBIELEKTROSYNTEESI (MES) 

 

Biosähkökemiallisten systeemien (engl. bioelectrochemical system, BES) käyttö on 

kasvanut huomattavasti 2000-luvulla, ja ne ovat kehittymässä kestävänä teknologiana 

esimerkiksi sähkövirran tuottamiseksi. BES:ssä redox-potentiaalit eli hapetusreaktio 

anodilla ja pelkistysreaktio katodilla luovat potentiaalieron, joka saa elektronit virtaamaan 

spontaanisti pienestä potentiaalista korkeampaan, ja tämä elektronien virtaus mitataan 

sähkövirtana. Aina, kun hapetuksessa tai pelkistyksessä on mukana mikrobeja tai 

entsyymejä, systeemiä kutsutaan BES:ksi. Jos mikrobit katalysoivat anodista reaktiota, niitä 

käytetään bioanodina ja, jos mikrobit katalysoivat katodista reaktiota, niitä käytetään 

biokatodina (Bajracharya et al., 2016). Kuvassa 8 on esitetty kaaviomuodossa erilaisia 

biosähkökemiallisia systeemejä. 

 

Kuva 8. Erilaiset biosähkökemialliset systeemit. Kasvimikrobinen polttokenno/mikrobinen 

aurinkokenno (PMFC/MSC) sekä mikrobinen (MFC) ja entsymaattinen polttokenno (EFC) 

voivat tuottaa esimerkiksi sähköä. Mikrobielektrolyysikennolla (MEC) voi esimerkiksi 

tuottaa vetyä (Bajracharya et al., 2016). 
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Sellaista BES:iä, jossa hiilidioksidi tai orgaaniset molekyylit pelkistetään katodisesti 

arvokkaammiksi orgaanisiksi molekyyleiksi, kutsutaan mikrobielektrosynteesiksi (engl. 

microbial electrosynthesis, MES). MES viittaa sähkövirran käyttämiseen kemikaalien 

valmistuksessa käyttämällä mikrobeja biokatalyyttinä. MES voi olla erittäin spesifinen 

riippuen redox-reaktiota katalysoivasta biokatalyytistä, prosessiin osallistuvasta elektronin 

vastaanottajasta ja sähkökemiallisesti aktiivisista redox-välittäjistä tai sopivista 

pelkistävistä aineista. Biokatodit ovat MES:n avainkomponentteja, joissa hapettavat mikro-

organismit osallistuvat esimerkiksi asetaatin, etanolin ja butyraatin muodostamiseen.  

(Bajracharya et al., 2016) 

MES:llä on useita etuja verrattuna muihin biojalostusteknologioihin, ja se tarjoaa 

potentiaalisia mahdollisuuksia kestävään kemikaalien tuotantoon käyttämällä hiilidioksidia 

prosessin ainoana hiilipitoisena raaka-aineena. Esimerkiksi peruskemikaalien ja 

biopolttoaineiden tuotanto kaasukäymisellä vaatii raaka-aineiksi hiilidioksidin lisäksi myös 

vetyä ja/tai hiilimonoksidia, jolloin kaasukäymiseen verrattuna MES on kestävämpi 

vaihtoehto kemikaalien tuotannossa. Kaasukäymiseen verrattuna MES:ssä voidaan käyttää 

raaka-aineena sivuvirtoja, joissa on vähän vetykaasua, mutta runsaasti hiilidioksidia. Näitä 

virtoja on runsaasti saatavilla jätteenä monissa teollisissa prosesseissa, kuten 

petrokemianteollisuudessa ja teräksen valmistuksessa, ja siten hiilidioksidin 

kiinnittämisellä ja muuntamisella on lisäetuna näiden teollisten prosessien hiilijalanjäljen 

pienentäminen. Käytännössä MES-prosessin suorittamiseen tarvittava energia voitaisiin 

saada uusiutuvista lähteistä, kuten aurinkosähköstä tai tuulienergiasta. (Vassilev et al., 

2018) 

MES-prosessien monialaisten näkökohtien ymmärtäminen on kuitenkin vielä 

lapsenkengissään. Perinteiseen mikrobiologiaan verrattuna MES vaatii enemmän 

asiantuntemusta muilta tieteenaloilta, kuten sähkökemiasta ja materiaalitieteistä. Yleensä 

minkä tahansa biologisen järjestelmän suorituskyky riippuu substraatin konversiosta, 

biokatalyyttiaktiivisuudesta, entsyymien spesifisyydestä ja redox-olosuhteista. 

Sähkökemiallisten prosessien tapauksessa suorituskyky riippuu myös elektrolyytin 

johtavuudesta, mukana olevista välittäjistä, jännitehäviöstä, massan ja varauksen siirrosta 

ja niin edelleen. Koska MES on näiden kahden prosessin yhdistelmä, yleiset rajoitukset ovat 

erityisen monimutkaisia ja vaikeasti tunnistettavissa (Bajracharya et al., 2016). 
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Ympäristöllisistä hyödyistä huolimatta MES:n avulla saavutettavissa olevat kemikaalien 

tuotantonopeudet ja pitoisuudet ovat alhaiset ja rajoittuvat enimmäkseen lyhytketjuisiin 

karboksyylihappoihin, kuten etikkahappoon. Lisäksi pelkän asetaatin tuottaminen MES:llä 

ei ole kaupallisesti kovin kannattavaa, sillä sen markkina-arvo on noin 500 €/tonni. MES:llä 

voidaan kuitenkin tuottaa myös pidempiketjuisia karboksylaatteja esimerkiksi 

isopropanolista ja propionaatista (Vassilev et al., 2018). 
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6. RASVAHAPPOJEN ADSORPTIO AKTIIVIHIILELLÄ 

 

Orgaanisten liuenneiden aineiden adsorptio vesifaasista on erittäin tärkeä aktiivihiilien 

käyttökohde (Moreno-Castilla, 2004). Aktiivihiiliä hyödyntävä adsorptioprosessi on 

osoittautunut lupaavaksi teknologiaksi etenkin kaatopaikkojen suotovesien käsittelyssä, 

sillä adsorptioprosessi on tehokas ja yksinkertainen suunnitella, ja koska aktiivihiilellä on 

alhaiset valmistuskustannukset (Shehzad et al., 2015). Tutkijat ovat osoittaneet, että 

hydrofobiset ja ioniset vuorovaikutukset ohjaavat orgaanisten happojen adsorptiota 

adsorbenttien pinnalle (Lee & Lee, 2022). Rasvahapon liukoisuus pienenee sen 

hiilivetyketjun pituuden kasvaessa, ja siten sen molekyyleillä on voimakkaampi taipumus 

siirtyä liuoksesta adsorbentin pintaan. Karboksyyliryhmä -COOH antaa polaarisen luonteen 

molekyylipainoltaan pienille rasvahapoille ja alifaattinen ryhmä edistää rasvahappojen 

poolitonta luonnetta. Siten polaarisuus molekyylipainoltaan pienissä rasvahapoissa 

lisääntyy, ja molekyylipainoltaan suurissa karboksyylihapoissa vähentyy (Freitas et al., 

2007). 

Taulukkoon 1 on koottu eri tutkimuksien parhaat tulokset rasvahappojen talteenotosta 

adsorptiomenetelmällä, kun adsorbenttina käytettiin aktiivihiiltä. Taulukossa 1 on esitetty 

myös koeolosuhteet, joissa tutkimukset tehtiin. Tutkimuksista on kerrottu tarkemmin 

edellä taulukon 1 jälkeen. 
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Taulukko 1. Kokoomataulukko eri tutkimuksista, joissa adsorboitiin rasvahappoja käyttäen aktiivihiiliä. 

Adsorbentti Adsorbentin modifikaatio Koeolosuhteet Adsorbaatti Viite 

Jauhettu aktiivihiili Fysikaalinen aktivointi 

korkeassa lämpötilassa 

Panoskoe; 20 g/l; 25 °C; 4 h; ei pH:n 

säätöä 

≈1380 mg/g  

Voihappo 

(Freitas et al., 2007) 

Bitumikivihiili BPL 

(aktiivihiili) 

Soxhlet-pesu, hapetus HNO3, 

uusi Soxhlet-pesu 

Panoskoe; 2,5 g/l; 60 °C; 72 h; 55 rpm; 

pH 5–7 

≈150 mg/g  

Valeriaanahappo 

(El-Sayed & Bandosz, 

2004) 

Vesimelonien 

kuorista valmistettu 

aktiivihiili 

Puhdistus H3PO4, modifiointi 

NaOH 

Panoskoe; 10 g/l; huoneenlämpötila; 

72 h; ei pH:n säätöä 

71,0 %  

Etikkahappo 

(López-Velandia et al., 

2014) 

Bendosen-aktiivihiili Ei modifiointia Panoskoe; 19,79 m%; 9,45 °C; 179,89 

h; 40 rpm; pH 3 

98,50 %  

Voihappo 

(Talebi et al., 2020) 

Bendosen-aktiivihiili Ei modifiointia Panoskoe; 19,79 m%; 40 °C; 9,45 h; 

179,89 rpm; pH 3 

94,10 % 

Voihappo 

(Razali et al., 2018) 

Bambusta 

valmistettu 

aktiivihiili 

Modifiointi HCl, pesu tislatulla 

vedellä 

Panoskoe; 30 g/l; 28 °C; 3 h; ei pH:n 

säätöä 

1,670 mg/g 

Orgaaniset 

epäpuhtaudet 

(Ademiluyi et al., 2009) 

Norit 0.8 Ei modifiointia Panoskoe; 5 g/l; 20 °C; 60 h; ei pH:n 

säätöä 

0,253 mg/g (Rivas et al., 2006) 
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Orgaaniset 

epäpuhtaudet 

Sokeriruo’osta 

valmistettu 

aktiivihiili 

Aktivointi ZnCl2, puhdistus 

HCl, pesu deionisoidulla 

vedellä 

Panoskoe; 10 g/l; 72 h; ei pH:n säätöä 60,0 % 

Etikkahappo 

(Suescún-Mathieu et 

al., 2014) 

Jauhettu aktiivihiili Ei modifiointia Panoskoe; 10 g/l; 25 °C; 4 h; pH 6,5 16,5 % 

Etikkahappo 

(Morad et al., 2014) 
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Freitas tutkimusryhmineen tutki etikka-, propioni- ja voihappojen adsorptiokäyttäytymistä 

kolmella erilaisella adsorbentilla. Jauhettu aktiivihiili (partikkelikoko noin 0,125–0,145 mm) 

oli modifioitu fysikaalisella aktivointiprosessilla korkeissa lämpötiloissa. Lisäksi käytettiin 

KSF-tyypin (Al2(SiO3)3) montmorilloniittisavea, joka puhdistettiin vetyperoksidilla (H2O2) ja 

lämmitettiin vesihauteessa miedolla lämmöllä. Tämän jälkeen puhdistettu savi 

suspendoitiin tislattuun veteen ja sen annettiin laskeutua, jonka jälkeen vesi valutettiin pois 

ja saven annettiin kuivua. Montmorilloniittisavea käytettiin tutkimuksissa joko sellaisenaan 

puhdistuksen jälkeen tai vielä heksadekyylitrimetyyliammoniumbromidilla eli HDTMABr:lla 

(C19H42BrN) modifioituna. Tutkimukset suoritettiin neljässä eri lämpötilassa (väliltä 25 °C - 

50 °C) neljän tunnin ajan. Tarkemmat koeolosuhteet löytyvät taulukosta 1. Tutkimusten 

jälkeen todettiin, että muihin adsorbentteihin verrattuna aktiivihiilellä oli korkeampi 

adsorptiokapasiteetti sen suhteellisen suuren pinta-alan ansiosta. Rasvahappojen 

polaarisuus heikkeni poolittoman hiilivetyketjun pituuden kasvaessa, mikä paransi 

affiniteettia aktiivihiilen ja happojen välillä. Adsorbenttien pintaan adsorboituneiden 

rasvahappojen määrä kasvoi happojen alkupitoisuuden myötä vakiolämpötilassa ja pieneni 

lämpötilan noustessa vakiopitoisuudella. Adsorptiot kaikilla kolmella adsorbentilla olivat 

spontaaneja ja eksotermisiä prosesseja, ja adsorptio hyötyi korkeasta lämpötilasta. Eniten 

adsorboitunut happo oli siis voihappo, sillä hiilivetyketjun pituus paransi adsorptiokykyä. 

(Freitas et al., 2007) 

El-Sayed tutkimusryhmineen tutki valeriaanahapon adsorptiota kahdella kaupallisella 

aktiivihiilellä, jotka olivat bitumikivihiili BPL ja puupohjainen fosforihapolla (H3PO4) 

aktivoitu BAX-1500. Molemmille adsorbenteille suoritettiin Soxhlet-pesu vedellä ja kuivaus, 

minkä jälkeen ne hapetettiin 15 mol/l typpihapolla (HNO3) 24 tunnin ajan. Hapetuksen 

jälkeen adsorbenteille suoritettiin uusi Soxhlet-pesu, jolla adsorbenteista poistettiin 

ylimääräinen typpihappo. Pesu lopetettiin, kunnes pH oli vakio ja lähellä neutraalia. 

Adsorptiokokeiden tarkemmat koeolosuhteet löytyvät taulukosta 1. Valeriaanahapon 

adsorptio liuoksesta riippui sekä huokosrakenteesta että aktiivihiilen pinnan kemiasta. 

Pintakemia ohjasi adsorptiota liuoksesta pienillä adsorbentin pitoisuuksilla. Aktiivihiilen 

emäksisyys lisäsi valeriaanahapon adsorboitua määrää. Suuremmilla happopitoisuuksilla 

pienten mikrohuokosten tilavuus oli hallitseva tekijä, joka paransi valeriaanahapon 

adsorptiota vesiliuoksesta. (El-Sayed & Bandosz, 2004)
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López-Velandia tutkimusryhmineen tutki etikka-, propioni- ja voihappojen 

adsorptiokäyttäytymistä aktiivihiilellä, joka oli valmistettu vesimelonien kuorista. 

Vesimelonien kuoret kuivatettiin uunissa 80 °C lämpötilassa kahden viikon ajan, jonka 

jälkeen ne jauhettiin noin 2 mm kokoisiksi rakeiksi. Jauhettuun näytteeseen lisättiin 

fosforihappoa suhteessa 1:2. Näyte hiilestettiin uunissa 500 °C – 700 °C lämpötilassa noin 

yhden tunnin ajan, jonka jälkeen näytettä pestiin tislatulla vedellä, kunnes pH vakiintui 

arvoon 5,9. Lopuksi näyte kuivatettiin vielä uunissa 80 °C lämpötilassa 24 tunnin ajan. 

Syntynyt näyte modifioitiin vielä kyllästämällä 10 g näytettä 100 ml 10 mol/l 

natriumhydroksidiliuosta. Tämä näyte lämmitettiin uunissa 70 °C lämpötilassa kahden 

tunnin ajan, jonka jälkeen sitä vielä sekoitettiin 24 tunnin ajan 35 °C lämpötilassa. 

Kyllästetty aktiivihiili pestiin tislatulla vedellä Soxhlet-laitteistolla, kunnes pH vakiintui 

arvoon 8,6. Adsorptiokokeiden tarkemmat koeolosuhteet löytyvät taulukosta 1. 

Tutkimuksessa todettiin, että natriumhydroksidilla modifioidulla aktiivihiilellä oli 

korkeampi adsorptiokapasiteetti, suurempi pinta-ala ja huokoisempi rakenne kuin 

modifioimattomalla aktiivihiilellä. Orgaanisten happojen adsorptio riippui sekä aktiivihiilen 

huokosrakenteesta että pintakemiasta. Aktiivihiilen emäksisyys ja mikrohuokoset 

paransivat orgaanisten happojen adsorptiota. Modifioidulla aktiivihiilellä saatiin 

adsorboitua 71 % etikkahaposta, mikä oli paras tutkimuksessa saatu tulos. (López-Velandia 

et al., 2014) 

Talebi tutkimusryhmineen tutki etikka- ja voihappojen selektiivistä adsorptiota ja 

talteenottoa fermentoidusta kaatopaikan suotovedestä käyttäen rakeista aktiivihiiltä 

(Bendosen, C1570-5330341). Aktiivihiiltä ei modifioitu mitenkään. Fermentoitu 

kaatopaikan suotovesi sisälsi 3,28 g/l etikkahappoa ja 1,12 g/l voihappoa. Adsorptiokokeet 

suoritettiin kolmella eri tavalla, joissa jokaisessa oli erilaiset koeolosuhteet. Taulukosta 1 

löytyy tarkemmat tiedot adsorptiokokeiden koeolosuhteista. Tulosten perusteella 

optimiolosuhteissa kaatopaikan suotovedestä saatiin adsorboitua eniten voihappoa, jopa 

98,53 % eli 1,10 g/l. Tutkimuksessa selvitettiin myös etikka- ja voihappojen desorptiota 

aktiivihiilestä käyttäen neljää eri tapaa, joista ravistimella tehdyistä kokeista saatiin 

parhaimmat tulokset. Deionisoidulla vedellä ja ravistimella 54 % eli 1,54 g/l etikkahaposta 

saatiin desorboitua aktiivihiilestä takaisin. Voihaposta saatiin 29 % eli 0,31 g/l desorboitua 

takaisin käyttäen ravistinta puolestaan etanolin kanssa. (Talebi et al., 2020) 
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Myös Razali tutkimusryhmineen tutki etikka- ja voihappojen talteenottoa sekä 

adsorptiolla että neste-neste-uutolla kaatopaikan fermentoidusta suotovedestä. 

Adsorptiossa käytettiin adsorbenttina kaupallista rakeista Bendosen-aktiivihiiltä, eikä sitä 

modifioitu mitenkään. Adsorptiokokeille optimoitiin parhaat olosuhteet, jossa etikka- ja 

voihappoja adsorboitui eniten. Kokeiden suorituksessa huomioitiin pH-arvo (3–9), 

aktiivihiilen massa (1–20 %), lämpötila (20–40 °C), aika (1–24 h) sekä sekoitusnopeus (50–

200 rpm). Adsorptiokokeiden tulokset osoittautuivat paremmiksi kuin neste-neste-uutosta 

saadut tulokset. Parhaimmillaan optimiolosuhteissa etikkahappoa saatiin otettua talteen 

adsorptiolla 87,4 % ja voihappoa 94,1 %, kun taas neste-neste-uutolla etikkahappoa saatiin 

talteen vain 28,1 % (Razali et al., 2018). Adsorptiokokeen tarkemmat koeolosuhteet 

löytyvät taulukosta 1. Taulukosta 1 nähdään, että tässä tutkimuksessa saatiin hyvin 

samankaltaiset tulokset kuin edellä mainitussa tutkimuksessa, jonka Talebi 

tutkimusryhmineen suoritti. 

Ademiluyi tutkimusryhmineen tutki orgaanisten epäpuhtauksien adsorptiota 

bambujätteestä valmistettua aktiivihiiltä käyttämällä. Bambujäte hiilestettiin 400–500 °C 

lämpötilassa kahden tunnin ajan, ja jäähtymisen jälkeen se hienonnettiin morttelissa. 100 

g hiiltynyttä bambua modifioitiin 120 ml 0,1 mol/l suolahapolla (HCl) sekoittamalla niitä 

dekantterilasissa, kunnes niistä muodostui tahnaa. Tahna siirrettiin upokkaaseen ja 

kuumennettiin muhveliuunissa 800 °C lämpötilassa kahden tunnin ajan. Aktivoitu näyte 

jäähdytettiin huoneenlämpötilaan, pestiin tislatulla vedellä pH-arvoon 6–7 ja kuivattiin 

uunissa 105 °C lämpötilassa 3 h ajan. Orgaanisten aineiden adsorptiota syntyneeseen 

aktiivihiileen tutkittiin 28 °C:ssa. Rinnakkaiset adsorptiot suoritettiin sekä kolonni- että 

panoskokeena. Panoskokeet suoritettiin punnitsemalla rakeista aktiivihiiltä (2, 3, 5, 10 ja 

15 g) 250 ml Erlenmeyer-pulloon, joka sisälsi 100 ml jätevesinäytettä. Pulloa, joka sisälsi 15 

g hiiltä, ravisteltiin jatkuvasti, kun taas muita pulloja ravisteltiin ajoittain 3 h ajan. 

Parhaimmillaan jätevedestä saatiin poistettua 1,6703 mg/g orgaanisia epäpuhtauksia. 

Tutkimuksessa ei määritelty tarkemmin, mitä orgaanisia epäpuhtauksia näytteestä 

poistettiin (Ademiluyi et al., 2009). Taulukossa 1 on esitetty tämän tutkimuksen paras tulos 

ja sen koeolosuhteet, joilla tulos saatiin. 

Rivas tutkimusryhmineen tutki orgaanisten epäpuhtauksien adsorptiota erään 

kaatopaikan suotovesistä kolmeen kaupalliseen aktiivihiileen, jotka olivat Norit 0.8, 
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Chemviron AQ40 ja Picacarb 1240. Adsorptiokokeet suoritettiin panoskokeina 25 ml:n 

lasipulloissa, jotka oli suljettu teflonkorkeilla. Pulloihin laitettiin eri massat adsorbenttia 

siten, että näytteiden neste-kiinteä-suhde (L/S-suhde, engl. liquid-solid-ratio) oli 0–100 g/l. 

Näytteet laitettiin vesihauteeseen, jonka lämpötila oli 20 °C, ja näytteitä ravisteltiin 

vesihauteessa 50–180 h ajan. Tulosten perusteella paras adsorbentti oli Norit 0.8, jolla 

saatiin parhaimmillaan poistettua 0,253 mg/g orgaanisia epäpuhtauksia kaatopaikan 

suotovedestä, kun L/S-suhde oli 5 g/l ja sekoitusaika 60 h. Norit 0.8 on kaupallinen 

pellettiaktiivihiili, jonka koko on <0,6 mm. Tutkimuksessa ei määritelty tarkemmin, mitä 

orgaanisia epäpuhtauksia näytteistä poistettiin (Rivas et al., 2006). Taulukossa 1 on esitetty 

tämän tutkimuksen paras tulos ja tarkemmat koeolosuhteet, joilla tulos saatiin. 

Suescún-Mathieu tutkimusryhmineen tutki haihtuvien karboksyylihappojen (engl. 

volatile carboxylic acid, VCA) adsorptiota sokeriruo’on bagassista valmistetulla 

aktiivihiilellä. Bagassi on kuituista lignoselluloosamateriaalia, joka jää jäljelle, kun 

sokeriruo’on varret on murskattu ja erotettu mehusta. Bagassista 50 % on selluloosaa, 25 

% hemiselluloosaa ja 25 % ligniiniä. Bagassia kuumennettiin uunissa 45 °C lämpötilassa 

kahden viikon ajan, jonka jälkeen se murskattiin ja siivilöitiin 0,42 mm kokoiseksi. 

Siivilöinnin jälkeen syntyneelle hiilelle tehtiin kaksi erilaista käsittelyä. Käsittelyt olivat joko 

1: aktivointi fosforihapolla (H3PO4, 20 tai 35 til-%), modifiointi 40 til-% kaliumhydroksidilla 

(KOH), sekä Soxhlet-pesu deionisoidulla vedellä, kunnes pH vakiintui, tai 2: aktivointi 

sinkkikloridilla (ZnCl2, 30 tai 40 til-%), puhdistus 0,1 mol/l suolahapolla (HCl) ja pesu 

deionisoidulla vedellä, kunnes pH vakiintui. Lopuksi kaikki aktiivihiilet kuivatettiin vielä 

lämpökaapissa 80 °C lämpötilassa 24 h ajan. Jotta voitiin tutkia aktiivihiilien kykyä 

adsorboida yksittäisiä VCA:ja liuoksissa, valmistettiin etikkahappoliuos, propionihappoliuos 

ja voihappoliuos, joiden kaikkien pitoisuus oli 20 til-%. Lisäksi kilpailevien adsorptiotestien 

suorittamista varten valmistettiin VCA-seosliuokset, jotka sisälsivät 16 til-% etikkahappoa 

sekä 2 til-% propionihappoa ja 2 til-% voihappoa. 1 g kutakin aktiivihiiltä lisättiin 100 ml 

näistä liuoksista, ja liuoksista otettiin näyte 12 tunnin välein kolmen päivän ajan. Tuloksista 

nähtiin, että 40 til-% sinkkikloridilla aktivoitu aktiivihiili adsorboi parhaiten etikkahappoa 

(60 %). Tutkimuksessa havaittiin myös, että sokeriruo’osta valmistetut aktiivihiilet 

adsorboivat paremmin yksittäisiä VCA:ja kuin VCA:ja niiden seosliuoksesta, josta 

adsorboitiin enimmillään 26 %. (Suescún-Mathieu et al., 2014) 
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Morad tutkimusryhmineen tutki etikkahapon adsorptiota vesiliuoksista käyttäen 

adsorbenttina Sigma-Aldrichin jauhemaista aktiivihiiltä. Aktiivihiiltä ei modifioitu 

mitenkään. Adsorptiokokeet suoritettiin panoskokeina 50 ml:n pulloissa, joihin lisättiin 50 

ml 0,2 mol/l etikkahappoliuosta. Tutkimuksia tehtiin kolmessa eri lämpötilassa (25, 30 ja 35 

°C) ja eri pH-arvoissa (3–7) sekä erisuuruisilla adsorbentin massoilla (0,50; 0,75 ja 1,00 g). 

Tutkimuksen tuloksista paras oli 16,5 % adsorboitua etikkahappoa, joka saatiin 

huoneenlämpötilassa 4 h ajassa, kun adsorbentin massa oli 0,50 g ja liuoksen pH 6,5. 

(Morad et al., 2014) 
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7. YHTEENVETO 

 

Haihtuvia rasvahappoja käytetään yleisesti monilla teollisuudenaloilla ja moniin eri 

tarkoituksiin, ja niitä tuotetaan pääasiassa uusiutumattomista luonnonvaroista ja 

fossiilisista lähteistä. Kasvava huoli ympäristöstä ja öljyvarantojen ehtymisestä ovat viime 

aikoina lisänneet kiinnostusta haihtuvien rasvahappojen ekologiseen talteenottoon. 

Adsorptio on yleisin rasvahappojen talteenottomenetelmä, sillä se on helppokäyttöinen, 

yksinkertainen, myrkytön ja nopea prosessi. Aktiivihiili on monipuolinen, suosittu ja laajalti 

käytetty adsorbentti, jolla on hyvin huokoinen pinta ja suhteellisen suuri pinta-ala.  

Aktiivihiilellä tehtyä rasvahappojen adsorptiota erilaisista liuoksista on tutkittu paljon, 

ja se on todettu tehokkaaksi menetelmäksi. Tarkastelluissa tutkimuksissa käytettiin 

adsorbentteina sekä kaupallisia että itse valmistettuja aktiivihiiliä, esimerkiksi vesimelonien 

kuorista, bambusta ja sokeriruo’osta valmistetut aktiivihiilet. Yksittäisten rasvahappojen 

adsorptio liuoksista antoi parempia tuloksia kuin adsorptio monen eri rasvahapon 

seoksista. Yksittäisten rasvahappojen adsorptioon liuoksista soveltui parhaiten hapolla 

puhdistettu ja emäksellä modifioitu aktiivihiili, jolloin rasvahapon poistoprosentti oli 71 %. 

Kun adsorbaattina oli kaatopaikan suotovesi, joka sisälsi hyvin pieniä määriä rasvahappoja, 

modifioimaton aktiivihiili osoittautui todella hyväksi adsorbentiksi. Parhaimmillaan 

tällaisessa tapauksessa saatiin adsorboitua jopa 98 % rasvahappoa. Kaatopaikan 

suotovesien adsorptiolle paras pH-arvo oli 3, kun taas muille liuoksille suotuisampi oli 

korkeampi pH-arvo, noin 5–7. Sopivin reaktiolämpötila oli lähellä huoneen lämpötilaa, ja 

suotuisin adsorbentin annostus noin 10 g/l.  

Rasvahappojen adsorptio aktiivihiilellä on erinomainen menetelmä, mutta lisää 

tutkimuksia tarvittaisiin aktiivihiilen valmistamiseen esimerkiksi biojätteistä. Tämä 

vähentäisi biojätteen hävittämiseen liittyviä ongelmia ja voisi laajentaa hiilimarkkinoita 

entisestään. Myös teollisuuden ja maatalouden jätteitä voisi hyödyntää aktiivihiilen 

valmistamiseen. 
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