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1. Johdanto 

Antimoni on raskasmetalli, jonka olemassaoloon ja vaaroihin on havahduttu 

parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Antimoni yhdisteineen luokitellaan 

toisen asteen myrkyiksi. Ongelmallisia kohteita antimonin suhteen ovat 

erityisesti kaivosympäristöjen vesistöt ja maaperät, joista antimonia voi ajautua 

talousvesiin ja sitä myöten ihmisiin. Radiokemian kannalta oleellisempi 

ongelmapaikka on ydinvoimalaitosten primääripiirin vesi, jossa tavataan 

gamma-aktiivisia antimonin isotooppeja 122Sb, 124Sb ja 125Sb. Näitä 

isotooppeja muodostuu piirin korroosiotuotteiden aktivaation seurauksena, ja 

niistä erityisesti 124Sb aiheuttaa merkittävän osan voimalaitoksen henkilöstön 

vuotuisesta säteilyannoksesta. 

 

Tutkimusta liittyen antimonin erotukseen vesimatriisista on tehty varsin vähän, 

ja uusia, tehokkaampia menetelmiä on pyritty kehittämään. Yksi tutkimuksen 

alaisista materiaaleista on ollut jo ennestään paljon tutkitun zirkoniumdioksidin, 

eli zirkonian, toiminta antimoniadsorbenttina. Adsorption hyötyihin kuuluvat 

sen yksinkertaisuus ja edullisuus. Adsorbentin ominaisuuksiin voidaan 

vaikuttaa materiaalivalinnan jälkeen valitsemalla sopiva väliaine, jolla on 

korkea ominaispinta-ala reaktioalan maksimoimiseksi. Nanokuidut ovat 

tällaisia aineita ja niitä voidaan valmistaa suoraviivaisesti sähkökehräämällä. 

Sähkökehräys on yli sata vuotta sitten keksitty menetelmä nanomittakaavan 

kuitujen valmistamiseksi, ja nanoteknologian kehitys on lisännyt sen 

merkitystä entisestään viime vuosikymmeninä. 

 

Työn kirjallisuusosassa tutustutaan zirkonian rakenteeseen ja sovellutuksiin, 

joista keskitytään zirkonian toimintaan antimoniadsorbenttina. Tämän lisäksi 

esitellään sähkökehräys menetelmänä nanokuitujen valmistamiseksi, ja miten 

sitä voidaan hyödyntää zirkoniananokuitujen valmistamisessa. 

 

Kokeellisessa osassa tutkittiin nanokuitumuotoon valmistetun zirkonian 

kyvykkyyttä toimia antimoniadsorbenttina vesifaasissa. Kuidun 
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valmistuksessa käytetty kalsinointiprosessi optimoitiin lämpötilan ja 

lämpötilagradientin suhteen tetragonaalisen zirkonian aikaan saamiseksi. 

Lantaani(III)- ja vanadiini(V)- douppausten vaikutusta zirkoniananokuidun 

antimoni- adsorptiokapasiteettiin selvitettiin. Kuitujen toiminta-aluetta pH-

asteikolla tutkittiin zetapotentiaalimittauksilla, joista määritettiin isoelektriset 

pisteet douppaamattomalle ja doupatuille kuiduille. Kilpailevan anionin 

vaikutusta douppaamattoman kuidun isoelektriseen pisteeseen tutkittiin 

lisäämällä sulfaattia tutkittaviin liuoksiin. Antimonin jakautumista kuitu- ja 

vesifaasien välillä selvitettiin määrittämällä kuitujen jakaantumiskertoimet ja 

sorptioprosentit liuoksista, joissa oli tunnettu määrä antimonia. Kuidun 

selektiivisyyttä selvitettiin tutkimalla kuidun adsorptio-ominaisuuksia myös 

seleenin suhteen. 

 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2. Zirkonia 

Zirkoniumdioksidi (ZrO2) eli zirkonia (ei tule sekoittaa zirkoniin) on laaja-

alaisesti tutkittu, usein kiteinen keraami. Zirkoniaa esiintyy luonnostaan 

harvinaisena baddeleyiittimineraalina. Kemiallisella ja fysikaalisella käsittelyllä 

luonnossa esiintyvän zirkonian rakenne voidaan muokata kuutiolliseksi, jota 

on käytetty jalokivinä koruissa. Synteettisesti valmistetulle zirkonialle on 

löydetty lukuisia käyttökohteita monilta eri aloilta kuten hammaslääketieteessä 

paikkamateriaalina, kemian teollisuudessa katalyyttinä ja katalyytin 

tukimateriaalina sekä autoteollisuudessa katalysaattorin lambda-antureissa ja 

polttokennoissa.1-4 Viime vuosina on tutkittu myös zirkonian kykyä toimia 

adsorbenttina.5,6 

2.1. Zirkonian rakenne 

Zirkonia on polymorfinen metallioksidi, jonka kiderakenteet ja niiden 

muodostumiseen vaadittavat olosuhteet tunnetaan hyvin. Zirkonia esiintyy 
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pääasiassa neljässä eri kidemuodossa: amorfisena, monokliinisenä, 

tetragonaalisena ja kuutiollisena.7 Ortorombinen rakenne tunnetaan myös, 

mutta sen muodostaminen vaatii erittäin matalan lämpötilan tai äärimmäisen 

korkean paineen.8 Muiden kidemuotojen muodostumisolosuhteet ovat 

merkittävästi miedommat. Lämpötila stabiloi zirkonian yleisimpiä 

kiderakenteita oheisen kaavion mukaisesti: 

 

monokliininen 
1170°C
⇔    tetragonaalinen 

2680°C
⇔    kuutiollinen 

 

Zirkonian sovellutuksissa monokliininen ja tetragonaalinen rakenne ovat 

tutkituimpia. Kuten eo. kaaviosta selviää, tetragonaalinen rakenne ei ole 

normaalilämpötilassa stabiili, vaan muuttuu ajan kuluessa monokliiniseksi. 

Synteesiolosuhteet johtavat kuitenkin tiettyihin kidemuotoihin eri lämpötiloissa 

kuin kaaviossa. Tetragonaalista zirkoniaa syntetisoidaan itseasiassa 

alemmassa lämpötilassa kuin monokliinistä, vaikka valmistuslämpötila ei 

stabiloi valmista rakennetta t-zirkonialle. Tämä johtuu siitä, että 

tetragonaalisen ja monokliinisen zirkonian muodostumislämmöt ovat lähellä 

toisiaan. Tetragonaalisen rakenteen stabilointia normaaliolosuhteissa on 

tutkittu paljon, koska monokliinisen rakenteen tiheys on merkittävästi 

alhaisempi. Tiheyseron takia t → m -muutoksessa bulkkiaineen tilavuus 

kasvaa aiheuttaen materiaalin haurastumista.9 Kidemuutosta voidaan 

tarkastella reaktion vapaan energian muutoksen kautta: 

 

∆𝐺𝑡→𝑚 = (𝐺𝐶
𝑚 − 𝐺𝐶

𝑡) + (𝐺𝑆𝐸
𝑚 − 𝐺𝑆𝐸

𝑡 ) + (𝐺𝑆
𝑚 − 𝐺𝑆

𝑡) = ∆𝐺𝐶 + ∆𝐺𝑆𝐸 + ∆𝐺𝑆 

 

missä ∆𝐺𝐶, ∆𝐺𝑆𝐸 ja ∆𝐺𝑆 ovat reaktion kemiallisen-, pinnan- ja muodostumisen 

vapaan energian muutokset. Yhtälön mukaisesti reaktio tapahtuu, jos se on 

energeettisesti suotuisa (∆𝐺𝑡→𝑚 < 0).10 Tetragonaalisen rakenteen pinnan 

vapaa energia on alhaisempi kuin monokliinisellä. Mitä pienempi kappale on, 

sitä suurempi sen ominaispinta-ala. Täten tetragonaalinen rakenne voidaan 

stabiloida normaaliolosuhteissa rajoittamalla zirkonian kidekoko alle tietyn 

rajan, jonka on todettu olevan 30 nm.11 Kemialliseen vapaaseen energiaan 
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taas voidaan vaikuttaa seostamalla tai ”douppaamalla”, eli korvaamalla pieni 

osa zirkoniumista toisella metallilla. Zirkoniaa voidaan seostaa lisäämällä 

lähtöaineisiin esimerkiksi yttrium(III)oksidin tai cerium(IV)oksidin 

prekursoreita. Tällä tavoin voidaan stabiloida synteesissä valmistuvan 

tetragonaalisen zirkonian kiderakenne jopa rajoittamatta kidekokoa.10,12 

 

Kidekokoon vaikuttaa erityisesti valmistusmenetelmä. Perinteisesti 

valmistetuilla zirkoniamateriaaleilla ei usein kuitenkaan ole selvää 

yksimuotoista kiderakennetta, vaan ne koostuvat osin amorfisesta, 

monokliinisestä ja tetragonaalisesta muodosta ollen näin polymorfeja.13 

Synteesireitillä voidaan vaikuttaa kiderakenteeseen, mutta siihen voidaan 

vaikuttaa myös jälkikäteen esimerkiksi jauhamalla zirkoniaa mekaanisesti. 

Tällä tavoin voidaan muokata kuutiollisesta zirkoniasta monokliinisen ja 

tetragonaalisen rakenteen seos.14 Tyypillinen tapa valmistaa zirkoniaa on 

hydrolysoida zirkoniumoksikloridi (ZrOCl2) zirkonium(IV)hydroksidiksi ja 

kalsinoimalla se uunissa. Muodostuvan zirkonian kiderakenteeseen voidaan 

näin valmistettuna vaikuttaa muuttamalla kalsinointiolosuhteita. Alemmat 

kalsinointilämpötilat (< 500 °C) johtavat tyypillisesti tetragonaaliseen 

rakenteeseen ja korkeammat monokliiniseen. Alhaisempi kalsinointilämpötila 

siis johtaa tetragonaalisen rakenteen muodostumiseen, vaikka alhainen 

lämpötila itsessään stabiloi monokliinista rakennetta. Toisaalta korkea 

kalsinointilämpötila johtaa monokliiniseen rakenteeseen, vaikka korkea 

lämpötila stabiloi tetragonaalista rakennetta. Täten tetragonaalista rakennetta 

tavoiteltaessa tulee rakenne stabiloida normaaliolosuhteita varten rajoittamalla 

kidekoko alle 30 nm tai seostamalla toisella metallioksidilla. 

 

Monet zirkonian sovellutuksista tukeutuvat sen pinnan erityislaatuisiin 

ominaisuuksiin.15 Pinnalla esiintyy useita erilaisia hydroksyyliryhmiä ja osittain 

koordinoimattomia happi- ja zirkoniumatomeja sekä happivakansseja, mikä 

mahdollistaa useita erilaisia bulkkirakenteesta eroavia sidoksia.16,17 Pinnan 

rakenteet mahdollistavat sen toiminnan sekä happona että emäksenä tehden 

siitä amfoteerisen aineen. Erityisesti Lewisin happo- ja emäspaikkoja on 
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paljon, mutta m-ZrO2 voi toimia myös Brönstedin happona terminaalisen 

hydroksyyliryhmän luovuttaessa protonin.16 Huomionarvoista on myös sen 

kyky toimia sekä hapettimena, että pelkistimenä olosuhteista riippuen.2,7  

 

2.2. Antimoniadsorbenttina 

Antimoni on typpiryhmään kuuluva raskas puolimetalli, joka on 

myrkyllisyydessään samaa luokkaa arseenin ja kadmiumin kanssa. EU-

säädöksiin perustuvan Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukainen 

antimonin enimmäispitoisuus talousvedessä on 5,0 µg l-1.18 Tieto ja kiinnostus 

antimonia kohtaan tiedeyhteisöissä on kasvanut viime vuosikymmeninä, kun 

sitä huomattiin esiintyvän ympäristössä merkittäviä määriä kaivos- ja 

sulatustoiminnan seurauksena.19 Antimonin keskipitoisuus luonnollisissa, 

saasteettomissa vesistöissä on noin 1 µg l-1, kun kaivostoiminnan 

seurauksena saastuneiden vesistöjen antimonipitoisuus voi ylittää 6000 µg l-

1.19,20 Radiokemian tutkimuksen kannalta antimoni on mielenkiintoinen 

alkuaine, koska sen radioisotooppeja esiintyy painevesireaktorityyppisten 

ydinvoimalaitosten primääripiirien vesissä korroosiotuotteiden 

neutroniaktivoitumisten seurauksena. Antimonin isotoopit 122Sb, 124Sb ja 125Sb 

ovat gammaemittereitä, joista erityisesti 124Sb aiheuttaa merkittävän osan 

voimalaitoksen henkilöstön saamasta vuosittaisesta säteilyannoksesta 

voimalaitoksen vuosittaisen alasajon aikana.21 

 

Antimoni esiintyy pääasiassa hapetusluvuilla III ja V ja harvemmin -III. 

Antimonin kemiallisesta spesiaatiosta vesiliuoksissa on verrattain vähän 

tutkittua tietoa.20,22 Antimonin tiedetään kuitenkin muodostavan 

hydroksidikomplekseja koko pH-asteikolla pois lukien kaikkein happamimmat 

liuokset. Hapekkaissa olosuhteissa antimoni esiintyy lähes yksinomaan 

hapetusluvulla V, jolloin se muodostaa anionisia heksahydroksideja Sb(OH)6
− 

tai neutraaleja Sb(OH)5 erittäin happamissa olosuhteissa. Pelkistävissä 

olosuhteissa esiintyvä kolmenarvoinen antimoni muodostaa neutraaleja 
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trihydroksideja Sb(OH)3, happamissa olosuhteissa kationista Sb(OH)2
+ ja 

emäksisissä olosuhteissa anionista Sb(OH)4
−. 

 

Antimonin poistamista vesiliuoksista ei ole tutkittu kovin laajasti.23 Pääsyy 

tähän on tiedeyhteisön verrattain myöhäinen herääminen antimonin vaarojen 

tutkimiseen. Antimoni ja arseeni ovat kemiallisesti samankaltaisia, joten 

antimonin poistoon vedestä on tutkittu samoja menetelmiä kuin arseenin 

poistoon. Tällaisia menetelmiä ovat olleet mm. koagulointi, käänteisosmoosi, 

elektrolyyttinen pelkistys ja biopuhdistus.22,24-26 Mainitut menetelmät ovat 

kuitenkin heikkoja erittäin laimeiden pitoisuuksien puhdistamisessa. 

Vedenpuhdistuksen kannalta tärkeitä ominaisuuksia ovat menetelmän 

edullisuus ja yksinkertaisuus. Näiltä osin adsorptio on varteenotettava 

vaihtoehto vedenpuhdistuksessa, minkä lisäksi adsorbentti voidaan joissain 

tapauksissa regeneroida uudelleenkäytettäväksi. 

 

Zirkoniapohjaisten materiaalien kyvykkyyttä toimia raskasmetalliadsorbenttina 

on tutkittu jo pitkään ja zirkonian korkea affiniteetti arseenia kohtaan tunnetaan 

hyvin.27,28 Tältä pohjalta onkin ollut luonnollista tutkia zirkonian mahdollisuutta 

toimia myös antimoniadsorbenttina. Adsorption kannalta tärkeä ominaisuus on 

materiaalin ominaispinta-ala, mistä syystä tehdyissä tutkimuksissa on 

korostunut nanomittakaavan materiaalit. 

3. Nanokuidut 

Nanokuidut ovat kuituja, joiden läpimitta on 1–100 nm.29 Käytännössä 

kuitenkin nanokuituihin luetaan usein myös kuidut, joiden läpimitta on joitakin 

satoja nanometrejä. Nanokuituja voidaan valmistaa polymeereistä ja jotkin 

luonnossa löytyvistä polymeereistä esiintyvät nanokuituina. Tällaisia luonnon 

nanokuituja ovat mm. kollageeni, keratiini ja fibriini.30 Synteettisesti 

nanokuituja voidaan valmistaa lukuisista eri polymeereistä, joten niihin sidotut 

kemialliset ja fyysiset ominaisuudet ovat moninaiset. Yksi nanokuiduille 

tyypillinen ominaisuus on korkea ominaispinta-ala. Kuitumateriaali on myös 
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tyypillisesti helppo funktionalisoida ja sen yhdistäminen muihin materiaaleihin 

on mahdollista. Nanokuituja valmistetaan tyypillisesti orgaanisista 

polymeereistä, mutta epäorgaanisen komponentin yhdistäminen nanokuituihin 

on mahdollista joko kuitusynteesin aikana tai sen jälkeen. Nanokuituja voidaan 

valmistaa useammalla eri tavalla, joista kenties yleisin on sähkökehräys. 

3.1. Sähkökehräys 

Sähkökehräys (engl. electrospinning) on ensipatentin jo vuonna 1902 saanut 

menetelmä nanomittakaavan kuitujen valmistamiseksi polymeereistä.31 

Sähkökehräyksen etuihin kuuluvat menetelmän edullisuus, yksinkertaisuus ja 

monipuolisuus.32 

 

Sähkökehräyksessä nestepisara varataan siihen kohdistettavalla 

korkeajännitteellä. Toisiaan hylkivistä varauksista aiheutuvat sähköiset 

vuorovaikutukset kasvavat pintajännitystä suuremmiksi jännitteen ollessa 

tarpeeksi suuri, minkä seurauksena pisara venyy ja neste purkautuu pisaran 

päästä (Kuva 1).33,34 Tätä purkausta kutsutaan Taylorin kartioksi (engl. Taylor 

cone), ja siitä suihkuava liuos hakeutuu kohti lähintä maapotentiaalia. 

Ilmalennon aikana liuotin höyrystyy aiheuttaen faasimuutoksen nesteestä 

kiinteäksi. Sähköiset hylkivät vuorovaikutukset saavat aineen venymään ja 

maapotentiaalipinnalle saapuvat kuidut ovat pitkiä ja ohuita. Tyypillinen 

sähkökehräyslaitteisto (Kuva 2) koostuu ruiskusta, ruiskupumpusta, neulasta, 

korkeajännitelähteestä ja kuitukeräimestä (substraatti), joka voi olla 

esimerkiksi alumiini- tai piilevy. 
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Kuva 1: Kuidun muodostumisen perusperiaate sähkökehräyksessä.34 

 

 

Kuva 2: Kaaviokuva tyypillisestä sähkökehräyslaitteistosta. Kuvaa muokattu 
lähteestä.35 

 

Valmiita kuituja luokitellaan niiden muodon, rakenteen ja läpimitan perusteella. 

Sähkökehräyksellä valmistettavien kuitujen ominaisuuksiin vaikuttavat niin 
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kehräysliuoksen ominaisuudet kuin prosessiparametrit. Liuoksen tärkeimpiä 

ominaisuuksia sähkökehräyksen kannalta ovat viskositeetti, pintajännitys ja 

sähkönjohtavuus. Näihin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa lähtöaineena 

toimivan polymeerin ja liuottimen valinnalla ja niiden keskinäisillä suhteilla. 

Myös liuottimen höyrynpaine ja kehrättävän polymeerin moolimassa 

vaikuttavat liuoksen toimivuuteen sähkökehräyksessä. Prosessiparametreja 

ovat jännite, eli potentiaaliero neulan ja substraatin välillä, liuoksen 

syöttönopeus, neulan ja substraatin välinen etäisyys sekä substraattityyppi. 

Myös muut tekijät voivat vaikuttaa merkittävästi sähkökehräyksen 

toimivuuteen. Tällaisia muuttujia voivat olla esimerkiksi ilmanpaine, lämpötila 

ja ilmankosteus.36 

 

Sähkökehräyksen yleisenä ongelmana on pidetty sen 

skaalautuvuusvaikeuksia. Ratkaisua tähän on etsitty laajalti ja parannuksia 

perinteiseen sähkökehräykseen on saatukin kehitettyä.37,38 Etenkin kuluneen 

parin viime vuoden aikana on alettu käyttää parannuksia, joilla tuottavuutta on 

saatu nostettua huomattavasti. Eräs merkittävimpiä tuottavuutta parantaneita 

keksintöjä oli ilmavirtauksen käyttäminen sähkökentän ohessa 

polymeeripisaran venyttämiseksi – tätä menetelmää kutsutaan 

sähköpuhalluskehräykseksi.39 Sähköpuhalluskehräyksessä ilmavirta tuodaan 

koaksiaalisen suuttimen ulommasta osasta ja polymeeriliuos sisemmästä 

osasta (Kuva 3). Kehräysliuoksen syöttönopeutta voidaan nostaa tällä 

menetelmällä perinteisen sähkökehräyksen maksimaalisesta 10 millilitran 

tuntinopeudesta jopa 200 ml h-1.40 
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Kuva 3: Periaatekuva sähköpuhalluskehräyksessä käytettävästä suuttimesta.41 

 

Zirkoniaa ei voida suoraan valmistaa nanokuiduksi, mutta se voidaan 

funktionalisoida nanokuitumuotoon lisäämällä kehräysliuokseen zirkonian 

lähtöaine ja kalsinoimalla kehrätty hybridikuitu uunissa.5,6,42 Tässä 

menetelmässä kehrätty kuitu sisältää zirkoniumia, joka hapettuu kalsinoinnin 

seurauksena zirkoniaksi ja samalla osa orgaanisesta kuituaineksesta hajoaa 

lämpötilan vaikutuksesta. Kalsinoinnin jälkeinen kuitu sisältää täten orgaanista 

polymeeriä ja epäorgaanista zirkoniaa. Tyypillisesti kalsinointi pyritään 

tekemään niin, että päästään eroon kaikesta polymeerikuidusta, jolloin jäljelle 

jää vain epäorgaanista zirkoniaa. 
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 KOKEELLINEN OSUUS 

Työn kokeellisessa osiossa valmistettiin ZrO2-pohjaisia nanokuituja 

kalsinoimalla sähköpuhalluskehrättyjä PVP-ZrOCl2-hybridikuituja. 

Seostamisen vaikutusta kuidun antimoniadsorptio-ominaisuuksiin tutkittiin. 

Dopantteina käytettiin lantaania(III) ja vanadiinia(V). Seostamattoman 

zirkoniakuidun adsorptiokykyä seleenin suhteen tutkittiin selektiivisyyden 

arvioimiseksi. 

4. Kokeelliset menetelmät 

4.1. Kehräysliuosten valmistus 

Työssä käytetyt kehräysliuokset koostuvat polymeeristä, epäorgaanisen 

tuotteen lähtöaineista ja liuottimista. Lähtöaineliuoksesta puhuttaessa 

tarkoitetaan liuosta, joka sisältää epäorgaanisen tuotteen (zirkonia 

dopantteineen) lähtöaineet. Polymeeriliuos tehtiin erillään lähtöaineliuoksesta, 

joten kehräysliuos valmistettiin lisäämällä lähtöaineliuosta polymeeriliuokseen. 

Zirkoniumlähtöaineena käytettiin työssä kidevedellistä zirkoniumoksidikloridia 

(Alfa Aesar, 98 % ZrOCl2 · 8 H2O), lantaanilähtöaineena kidevedellistä 

lantaani(III)kloridia (E. Merck, LaCl3 · 7 H2O), vanadiinilähtöaineena 

divanadiinipentoksidia (E. Merck, V2O5). Polymeerinä käytettiin 

polyvinyylipyrrolidonia (PVP, Alfa Aesar, MW 1 300 000). Polymeeri liuotettiin 

absoluuttiseen etanoliin (99,90 %) ja lähtöaineliuos tehtiin ultrapuhtaaseen 

veteen (milli-Q). 

 

4.2. Sähköpuhalluskehräys 

Kuidut valmistettiin vetokaappiin kootulla itse tehdyllä sähköpuhallus-

kehräyslaitteistolla. Ruiskuun vedetty kehräysliuos syötettiin kd Scientificin 

Legato 100 -ruiskupumpulla 27G-neulaan (läpimitta 0,21 mm), joka vietiin 
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koaksiaalisen suuttimen sisemmän osan läpi. Suuttimen ulommasta osasta 

syötettiin paineilmaa 30 Nl min-1 vauhdilla. Kehräysliuoksen syöttönopeus oli 

15 ml h-1 ja kerralla kehrättiin noin 10 ml liuosta. 

 

Kuitukeräimen ja suuttimen välille johdettiin sähkökenttä maadoittamalla 

keräin ja liittämällä suutin korkeajännitelähteeseen, jonka ulostulojännitteeksi 

asetettiin 15 kV. Kuitukeräin koostui kahdesta osasta – sivukeräimestä ja 

takakeräimestä. Sivukeräin oli sylinterimuotoon rullattu teräsverkko (silmäkoko 

7 x 7 mm), jonka halkaisija oli 50 cm ja syvyys 60 cm. Takakeräin oli suora 

pystysuuntainen teräsverkko, joka asetettiin sivukeräimen perään. Sivukeräin 

asetettiin 10 cm etäisyydelle suuttimesta. Suutin ja kuitukeräin oli sijoitettu 

ympäristöstä eristettyyn muovilaatikkoon, jonka sisäilmankosteutta voitiin 

säätää siihen liitetyllä paineilmavirtauksella. Kuitukehräykset pyrittiin 

tekemään alle 20 % suhteellisessa ilmankosteudessa, jota voitiin tarvittaessa 

alentaa muovilaatikkoon liitetyllä kuivailmavirtauksella. Kaavakuva 

kehräyslaitteistosta on esitetty Kuvassa 4. Valokuva kehräyslaitteistosta on 

esitetty Kuvassa 5. 
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Kuva 4: Kaavakuva työssä käytetystä sähköpuhalluskehräys-laitteistosta. Kuvaa 
muokattu lähteestä.43 

 

Kuva 5: Valokuva sähköpuhalluskehräyslaitteistosta. Kehräystä ei ollut käynnissä 
kuvan ottohetkellä. 
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Kehräystuotteena muodostunut polymeerikuitu epäorgaanisine 

prekursoreineen irrotettiin kuitukeräimestä ja kalsinoitiin uunissa kohotetussa 

lämpötilassa ilma-atmosfäärissä, minkä seurauksena jäljelle jäi 

epäorgaaninen lopputuotekuitu. Kuituja kalsinoitiin lämpötiloissa 300, 350 ja 

400 ºC kuuden tunnin ajan lämpötilagradienteilla 1, 5, 10, 15 ºC min-1. 

4.3. Tuotteiden karakterisointi 

Kalsinoidut kuidut jauhettiin huhmareessa, minkä jälkeen niitä voitiin alkaa 

tutkia. Kuituja kuvattiin Hitachi S-4800 -pyyhkäisyelektronimikroskoopilla, 

minkä yhteydessä voitiin määrittää alkuainekoostumus energiadispersiivisillä 

röntgenfluoresenssimittauksilla (EDX) käyttäen Oxford INCA 350 EDS:ä. 

Kuitujen zetapontentiaalin pH-riippuvuutta vesiliuoksissa tutkittiin Malvern 

Instrumentsin Zetasizer Nano-ZS:llä. Zetapotentiaalikuvaajista määritettiin 

kuitujen isoelektriset pisteet (IEP). IEP on se pH-arvo, jossa zetapotentiaali on 

0 mV. IEP:n yläpuolella zetapotentiaali on negatiivinen, jolloin sen toimivuus 

anioniadsorbenttina laskee merkittävästi. 

 

Kuitujen kiderakennetta tutkittiin PANalytical X’Pert3 Powder -

röntgendiffraktometrillä (XRD). Diffraktogrammeista arvioitiin myös kuitujen 

kidekokoa Scherrerin yhtälöllä: 

𝜏 =
𝐾𝜆

𝛽 cos θ
                                                             (1) 

missä 𝜏 on keskimääräinen kidekoko, 𝐾 on lähellä yhtä oleva ulottuvuudeton 

vakiokerroin, 𝜆 on röntgensäteiden aallonpituus, 𝛽 on diffraktiopiikin 

puoliarvoleveys ja θ on diffraktiopiikin Braggin kulma. Scherrerin yhtälöllä 

saadaan arvioitua vain kidekoon alaraja, koska diffraktiopiikin leveyteen 

vaikuttavat muutkin seikat kuin pelkkä kidekoko. 

 

Kuitujen antimoniadsorptiota tutkittiin analysoimalla antimoniliuoksia, joiden oli 

annettu tasapainottua kalsinoitujen kuitujen läsnä ollessa. Vastaavasti tehtiin 

seleeniliuoksilla seleeniadsorptiota tutkittaessa. Antimoni ja seleeni tuotiin 
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liuoksiin valmiina vesiliuoksina. Antimoni oli liuotettu KSb(OH)6:sta ja seleeni 

Na2SeO3:sta. 

 

Kuitujen antimoniadsorptio-ominaisuuksien tutkimiseksi punnittiin vakiomäärä 

kuitua (20 mg, pH-kokeissa 10 mg) tuikepulloon, johon lisättiin antimoniliuosta 

ja lopuksi laimennettiin mQ-vedellä. Antimoniliuosta lisättiin näytteisiin siten, 

että niiden pitoisuus antimonin suhteen oli 5, 20 tai 40 ppm (mg l-1). Näytteille 

tehtiin aina rinnakkaisnäyte mittausvarmuuden parantamiseksi. Liuosten pH 

säädettiin laimealla suolahapolla ~3:een. Lisäksi tehtiin 20 ppm näytepari, 

joiden pH säädettiin laimealla natriumhydroksidiliuoksella ~6 (kuiduilla oli 

happamoittava vaikutus vesiliuoksiin). Lopputilavuus näytteillä oli aina 20 ml 

lukuun ottamatta seleeninäytteitä, joiden tilavuus oli 10 ml. Näytteiden lisäksi 

valmistettiin standardinäytteet AES-mittauksia varten. Näytteet vietiin niiden 

pH-säätämisen jälkeen pyöröravistelijaan (50 rpm) tasapainottumaan noin 14 

tunniksi. Seuraavana päivänä liuosten pH:t tarkastettiin ja kuidut esierotettiin 

liuoksesta sentrifugoimalla (Thermo Scientificin Heraeus Megafuge 1.0 R) 

nopeudella 4000 rpm 5 minuutin ajan (~2100 g). Sentrifugoidun liuoksen 

pinnalta dekantoitiin noin 6 ml liuosta, joka vielä ruiskusuodatettiin (Pall 

Corporationin Acrodisc 13 mm minispike -ruiskupää, 0,2 µm) faasierotuksen 

varmistamiseksi. Suodokset laimennettiin ja niihin lisättiin arseenia (III) 5 ppm 

sisäiseksi standardiksi ja 1 m-% L-kysteiiniä pelkistäjäksi. Pelkistäjää lisättiin, 

jotta viiden arvoinen antimoni saataisiin pelkistettyä kolmen arvoiseksi AES-

määritystä varten. Aiemman tutkimuksen mukaan ZrO2 adsorboi Sb(III) jopa 

paremmin kuin Sb(V).5 Antimonimäärityksissä käytettiin Agilent 

Technologiesin 4100 MP-AES mikroaaltoplasma atomiemissiospektrometriä 

(MP-AES). Mittaus tehtiin hydridigeneraatiomoodissa, jossa Sb(III) muodostaa 

NaBH4:n kanssa SbH3-kaasua parantaen menetelmän mittaustehokkuutta. 

AES-mittaustulosten perusteella kuiduille määritettiin muutama adsorptiosta 

kertova suure: sorptioprosentti, täyttöarvo qeq ja jakaantumiskerroin Kd. 

 

Sorptioprosentti (sorptio-%) kertoo, kuinka suuri osa liuokseen lisätystä 

antimonista on adsorboitunut kuituun: 
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Sorptio − % =
𝑐alku − 𝑐loppu

𝑐alku
· 100 %                                           (2) 

missä 𝑐alku tarkoittaa liuokseen lisättyä antimonikonsentraatiota ja 𝑐loppu 

liuoksesta mitattua antimonikonsentraatiota sen oltua kontaktissa kuidun 

kanssa. 

 

Täyttöarvo 𝑞eq kertoo, kuinka monta massayksikköä antimonia kuitu on 

adsorboinut kuitumassan suhteen: 

𝑞eq =
𝑐alku − 𝑐loppu

𝑚kuitu
· 𝑉liuos                                                      (3) 

missä 𝑚kuitu on kuivan kuidun massa ja 𝑉liuos on liuoksen tilavuus. Yhtälössä 

on huomioitava se, että saadakseen yksiköksi mg g-1 on konsentraation 

yksikkönä käytettävä mg l-1 (yleisesti ppm). 

 

Jakaantumiskerroin 𝐾𝑑 kertoo, miten antimoni jakautuu liuoksessa kiinteän 

faasin (kuitu) ja nestefaasin (liuos) välille: 

𝐾𝑑 =
𝑐alku − 𝑐loppu

𝑐loppu · 𝑚kuitu
· 𝑉liuos                                                      (4) 

Korkea 𝐾𝑑 tarkoittaa antimonin sitoutuvan kuituun hyvin. 

 

Käytetty seleeni oli radioaktiivista isotooppia seleeni-75, jonka hajotessa 

havaitaan gammasäteilyä (Taulukko 1). Seleenimäärityksissä mitattiin siksi 

gammasäteilyn intensiteettiä Wallacin 1480 Wizard 3’’-gammalaskurilla. 

Seleeni tuotiin kosketuksiin kuitujen kanssa veteen liuotettuna 

natriumseleniittinä (Na2SeO3). 

Taulukko 1: Valikoituja seleeni-75:n hajoamistietoja.44 

Seleeni-75 

Hajoamistapa β- 

Puoliintumisaika [d] 119,779 

Gammaenergia [keV] 264,6576 (58,90 %) 

136,0001 (58,3 %) 

279,5422 (24,99 %) 

121,1155 (17,2 %) 

400,6572 (11,47 %) 
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Seleenin adsorptiota kuituun tutkittiin pH:n funktiona. Näytteet valmistettiin 

punnitsemalla vakiomäärä kuitua (10 mg) tuikepulloon, johon lisättiin sitten 

mQ-vettä ja happoa tai emästä pH:n säätämiseksi (lopputilavuus 10 ml). 

Happamuuden säädön jälkeen lisättiin seleenimerkkiaine ja näytteet vietiin 

tasapainottumaan yön yli noin 14 tunniksi. Valmistettiin myös standardinäyte, 

josta puuttui kuitu ja pH:ta ei säädetty. Tasapainottamisen jälkeen näytteet 

sentrifugoitiin ja ruiskusuodatettiin samoin kuin antimoninäytteiden kohdalla. 

Suodoksesta otettiin 5 ml näyte gammamittausta varten. Gammamittauksia 

varten valmistettiin myös muutama taustanäyte, jotka olivat pelkkää vettä. 

Gammamittauksissa kutakin näytettä mitattiin tunnin ajan energiaikkunalla 70–

400 keV. Gammamittausten perusteella voitiin kuidulle määrittää 

sorptioprosentti ja jakaantumiskerroin seleenin suhteen käyttäen 

laskentataajuuksia konsentraatioiden sijasta: 

Sorptio − % =
𝑐𝑝𝑚std − 𝑐𝑝𝑚näyte

𝑐𝑝𝑚std
· 100 %                                       (5) 

𝐾𝑑 =
𝑐𝑝𝑚std − 𝑐𝑝𝑚näyte

𝑐𝑝𝑚näyte · 𝑚kuitu
· Vliuos                                                   (6) 

missä 𝑐𝑝𝑚std on standardinäytteen taustakorjattu laskentataajuus (counts per 

minute) ja 𝑐𝑝𝑚näyte on kuitunäytteen taustakorjattu laskentataajuus. 

 

Tulosepätarkkuuden arvioimiseksi käytettiin virheen kasautumislakia: 

∆𝑓 = √∑(
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
∙ ∆𝑥𝑖)

2𝑛

𝑖=1

                                              (7) 

missä 𝑓 on suure, jolle virhettä määritetään ja ∆𝑥 on suureen muuttujan 

epätarkkuus. Virheet määritettiin antimonin ja seleenin sorptioprosenteille 

(yhtälöt 2 ja 5) ja jakaantumiskertoimille (yhtälöt 4 ja 6) sekä antimonin 

täyttöarvolle (yhtälö 3), missä virhelähteinä oli konsentraatiot ja 

laskentataajuudet. Antimonin alku- ja loppukonsentraatiot laskettiin AES-

tuloksista, joille arvioitiin 10 % tulosepävarmuus. Muiden virheiden ja 

epävarmuuksien (massa, tilavuus) arvioitiin olevan merkityksettömiä AES-

tulosepävarmuuden rinnalla. Laskentataajuuksien epävarmuus laskettiin 

oletuksella, että pulssimäärän epävarmuus on sen neliöjuuri. 
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Sulfaattikokeissa haluttiin selvittää sulfaatin vaikutus kuidun zetapotentiaaliin. 

Näissä kokeissa tehtiin pH-sarja vakiomäärälle kuitua (10 mg) tilavuuden 

ollessa 20 ml. Sarjoja tehtiin kolme kappaletta, joissa oli 1, 10 ja 100 ppm 

sulfaattia. 

 

Doupattujen kuitujen douppausaste varmistettiin Oxford INCA 350 EDS:llä 

alkuaineanalyysillä. 

 

Taulukossa 2 on esitetty kussakin kokeessa käytetty kuidun massa ja 

liuostilavuus. 

Taulukko 2: Työn kokeissa käytetyt kuitumassat ja liuostilavuudet. 

Koe Kuitua [mg] Liuostilavuus [ml] 

Antimoni 20 20 

Antimoni pH 10 20 

Sulfaatti 10 20 

Zetapotentiaali 10 20 

Seleeni 10 10 

 

5. Tulokset 

Kehrätyt kuidut olivat puhtaan valkoisia ja elastisia. Kalsinoinnin seurauksena 

kuidut menettivät elastisuutta, mutta pysyivät edelleen hyvin kasassa. Kuidun 

väri muuttui kalsinoinnissa valkoisesta (Kuva 6) epätasaisen kellertäväksi tai 

ruskeaksi (Kuva 7). Douppauksella ei ollut huomattavaa vaikutusta kuidun 

ulkonäköön tai käsituntumaan. Vanadiinidoupatut kuidut tosin olivat muita 

hieman vaaleampia. 
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Kuva 6: Kalsinoimaton, douppaamaton hybridikuitu. 

 

Kuva 7: Kalsinoituja, doupattuja ZrO2-kuituja. A: 5 % La, B: 1 % V, C: 3 % La, D: 3 % V. 
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5.1. Kalsinointiprosessin optimointi 

Ennen kuin douppauksen vaikutusta kuitujen adsorptio-ominaisuuksiin voitiin 

tutkia, täytyi kalsinointiprosessi optimoida. Aiemmin tehdyn tutkimuksen 

mukaan ZrO2-nanokuidun kiderakenteen määrää kalsinointilämpötila siten, 

että korkeissa lämpötiloissa (> 600 ºC) muodostuu monokliinistä ja alemmissa 

lämpötiloissa tetragonaalista ja amorfista rakennetta.42 Tässä työssä 

keskityttiin tetragonaalisen rakenteen ominaisuuksien tutkimiseen, joten 

optimointi tehtiin alemmilla lämpötiloilla. Testit tehtiin pääasiassa pH:ssa 3, 

koska kirjallisuuden perusteella zirkonian adsorptio-ominaisuudet ovat silloin 

huipussaan.42 Lisäksi tehtiin testejä pH:ssa 6, koska se on lähempänä 

mahdollisten käyttökohteiden happamuutta. 

 

Optimointi tehtiin kaksiportaisesti. Ensin selvitettiin paras lämpötilagradientti 

eli lämpötilan kasvatusnopeus ja sen jälkeen kalsinointilämpötila, johon uuni 

lämmitetään. Lämpötilagradienttimittauksissa käytettiin 350 ºC 

loppulämpötilaa ja testatut gradientit olivat 1, 5, 10 ja 15 ºC min-1, joka oli uunin 

korkein lämmitysnopeus. Kalsinointilämpötilatestit tehtiin 300, 350 ja 400 

ºC:ssa. Uunin lämmettyä loppulämpötilaan jatkettiin kalsinointia siinä 

lämpötilassa 6 tunnin ajan. Kalsinoinnin jälkeen uuni jäähdytettiin takaisin 

huonelämpötilaan ja kuitujen annettiin jäähtyä ennen niiden talteen ottamista 

ja jauhamista. 

 

XRD-mittauksia tehtiin eri kalsinointiohjelmilla valmistettujen kuitujen 

kiderakenteiden ja -kokojen selvittämiseksi (Kuva 8). Diffraktogrammeista 

määritettiin kidekoko käyttäen Scherrerin yhtälöä (yhtälö 1) 30°:n piikkiin 

muotokertoimella 0,9 (Taulukko 3). 
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Kuva 8: Eri lämpötilagradienteilla valmistettujen zirkoniakuitujen diffraktogrammit. 

Taulukko 3: Eri lämpötilagradienteilla valmistettujen zirkoniakuitujen kideko’ot. 

Lämpötilagradientti (°C min-1) Kidekoko (nm) 

1 0,7 

5 2,1 

10 2,8 

15 3,8 

 

Kidekoon huomataan kasvavan lämpötilagradientin kasvaessa, mutta 

korkeimmallakin gradientilla (15 °C min-1) kidekoko jää alle 4 nm. 1 °C min-1 -

kuidun diffraktogrammin piikit ovat niin leveitä, että rakenne voi olla ainakin 

osittain amorfinen. Muiden gradienttien diffraktogrammit ovat hyvin 

samanlaisia, ja kaikki niiden piikit kertovat rakenteiden olevan tetragonaalisia. 

15 °C min-1:lla on 30°:n piikin oikean puolen juuressa vääristymä, mikä saattaa 

viitata pieneen määrään monokliinista rakennetta. Tavallisesti tetragonaalinen 

rakenne ei ole stabiili normaaliolosuhteissa, mutta alle 30 nm kidekoko stabiloi 

rakennetta.11 
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Kuvissa 9 ja 10 on esitetty kuitujen täyttöarvot antimonin suhteen eri 

lämpötilaohjelmilla kalsinoitaessa. Valinnat optimaalisista kalsinoinnissa 

käytettävistä lämpötiloista ja gradienteista tehtiin niiden adsorptioparametrien 

perusteella (Taulukko 4 ja 5). Adsorptioparametrit määritettiin AES-

mittauksista. 

 

 

Kuva 9: Eri lämpötilagradienteilla kalsinoitujen ZrO2-kuitujen täyttöarvot 
loppulämpötilan ollessa 350 °C. 
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Kuva 10: Eri lämpötiloissa kalsinoitujen ZrO2-kuitujen täyttöarvot lämpötilagradientin 
ollessa 15 °C min-1. 

 

Taulukko 4: Kalsinointiohjelman lämpötilagradientin vaikutus adsorptio-
ominaisuuksiin. 

pH 3, 350 °C, 5 ppm Sb  
1 °C min-1 5 °C min-1 10 °C min-1 15 °C min-1 

Kd [ml g-1] 430 ± 80 -- -- -- 

qeq [mg g-1] 1,6 ± 0,3 5,2 ± 0,2 5,4 ± 0,2 5,4 ± 0,2 

sorptio-% 30 ± 4 100 100 100 

pH 3, 350 °C, 20 ppm Sb 

Kd [ml g-1] 110 ± 30 (2,4 ± 0,1)E4 (5,5 ± 0,2)E5 (4,9 ± 0,2)E6 

qeq [mg g-1] 2,0 ± 0,5 20,4 ± 0,4 21,0 ± 0,4 20,8 ± 0,4 

sorptio-% 10 ± 3 96,1 ± 0,4 99,81 ± 0,01 100 

pH 6, 350 °C, 20 ppm Sb 

Kd [ml g-1] 75 ± 30 2500 ± 100 5600 ± 200 (2,61 ± 0,07)E4 

qeq [mg g-1] 1,5 ± 0,5 15,1 ± 0,4 17,7 ± 0,4 20,2 ± 0,4 

sorptio-% 7,0 ± 3 71 ± 3 84,8 ± 0,4 96,3 ± 0,4 

pH 3, 350 °C, 40 ppm Sb 

Kd [ml g-1] 54 ± 11 1490 ± 30 2400 ± 40 7400 ± 100 

qeq [mg g-1] 2,1 ± 0,4 25,7 ± 0,4 29,1 ± 0,3 36,8 ± 0,3 

sorptio-% 5 ± 1 60 ± 4 69,1 ± 0,3 88,0 ± 0,2 
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Taulukko 5: Kalsinointiohjelman lämpötilan vaikutus adsorptio-ominaisuuksiin. 

pH 3, 15 °C min-1, 5 ppm Sb  
300 °C 350 °C 400 °C 

Kd [ml g-1] 530 ± 80 -- (4,0 ± 0,2)E4 
qeq [mg g-1] 1,8 ± 0,2 5,4 ± 0,2 5,1 ± 0,2 
sorptio-% 35 ± 4 100 97,6 ± 0,2 

pH 3, 15 °C min-1, 20 ppm Sb 

Kd [ml g-1] 120 ± 30 (4,9 ± 0,2)E6 450 ± 40 
qeq [mg g-1] 2,2 ± 0,5 20,8 ± 0,4 6,3 ± 0,5 
sorptio-% 10 ± 3 100 31 ± 2 

pH 6, 15 °C min-1, 20 ppm Sb 

Kd [ml g-1] 80 ± 30 (2,61 ± 0,07)E4 260 ± 40 
qeq [mg g-1] 1,5 ± 0,5 20,2 ± 0,4 4,3 ± 0,5 
sorptio-% 7,4 ± 3 96,3 ± 0,4 21 ± 2 

pH 3, 15 °C min-1, 40 ppm Sb 

Kd [ml g-1] 59 ± 11 7400 ± 100 210 ± 20 
qeq [mg g-1] 2,3 ± 0,4 36,8 ± 0,3 7,1 ± 0,4 
sorptio-% 5,5 ± 1 88,0 ± 0,2 18 ± 1 

 

Adsorptiotuloksia tarkasteltaessa huomataan, että tulokset paranevat 

lämpötilagradientin kasvaessa. Toisaalta myös kidekoko kasvaa gradientin 

mukana ja tyypillisesti pienempi kidekoko johtaa suurempaan pinta-alaan, joka 

taas johtaa parempiin adsorptio-ominaisuuksiin. Täten suuremman gradientin 

täytyy vaikuttaa johonkin muuhun kuidun pinta-alaan vaikuttavaan 

ominaisuuteen parantaen esimerkiksi sen huokoisuutta, jota ei nyt selvitetty. 

Kaiken kaikkiaan erot eri lämpötilaohjelmilla valmistetuilla kuiduilla olivat 

merkittäviä ja AES-tulosten perusteella oli selvää, että adsorption kannalta 

paras kalsinointiohjelma on lämpötilagradientti 15 °C min-1 ja lämpötila 350 °C. 

 

Seuraamalla AES-mittauksissa sisäisenä standardina käytetyn arseenin 

mittausarvoja huomattiin niiden alenevan tasaisesti mittausten edetessä. 

Tämä tarkoittaa ilmaisimen herkkyyden alenevan pitkissä mittauksissa, jolloin 

havaitsemisraja-arvot kasvavat. Tämän todettiin olevan erityisen haitallista 

hyvin adsorboivien kuitujen näytteissä, joissa antimonipitoisuudet olivat 

alhaisia. Tällaisissa tapauksissa mittaukset antoivat usein negatiivisiakin 

arvoja antimonipitoisuudelle, joten adsorptioparametreja ei välttämättä saatu 

määritettyä. Ylipäätänsä tarkasteltaessa tässä työssä saatuja korkeita 
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antimoniadsorptioparametreja tulee niihin suhtautua varauksella, koska 

määritetyt virheet eivät ota huomioon AES:n herkkyyden alenemista. Yksi syy 

herkkyyden alenemiselle voi olla käytettyjen analyysiletkujen venyminen 

korkealla pumppausnopeudella. 

5.2. Kuitujen adsorptio-ominaisuudet 

Sopivan kalsinointiohjelman löytämisen jälkeen voitiin alkaa tutkia 

douppauksen vaikutusta ZrO2-nanokuidun adsorptio-ominaisuuksiin 

antimonin suhteen. Kuitujen isoelektriset pisteet selvitettiin tutkimalla niiden 

zetapotentiaalia pH:n funktiona ja myös kilpailevan sulfaattianionin läsnä 

ollessa. Kuitujen suorituskykyä antimoniadsorption suhteen tutkittiin myös eri 

happamuusasteilla. Lisäksi tutkittiin doupaamattoman kuidun adsorptiokykyä 

seleenin suhteen. 

5.2.1. Douppauksen vaikutus antimoniadsorptioon 

Kolmenarvoisten siirtymämetallien, erityisesti yttriumin(III), on monissa 

tutkimuksissa todettu stabiloivan zirkonian tetragonaalista rakennetta.45 Nyt 

haluttiin tutkia millaisia vaikutuksia kolmenarvoisella ja toisaalta 

viidenarvoisella dopantilla on zirkonian adsorptio-ominaisuuksiin. Dopanteiksi 

valittiin lantaani(III) ja vanadiini(V). Lähtöaineliuoksiin lisättiin lantaania tai 

vanadiinia niin, että liuosten kokonaismetalliainemäärästä (dopantti ja 

zirkonium) 1, 3 ja 5 % oli dopanttia. Lähtöaineena lantaanille oli kidevedellinen 

lantaani(III)kloridi ja vanadiinille divanadiinipentoksidi. Doupatuille kuiduille 

määritettiin niiden täyttöarvot, jakaantumiskertoimet ja sorptioprosentit 

vastaavasti kuten aiemmin kalsinointioptimoinnin yhteydessä. Tulosten 

pohjalta valittiin paras douppausaste molemmille dopanteille, minkä jälkeen 

parametreja tutkittiin pH:n funktiona uusilla näytesarjoilla. 

 

Kuvissa 11 ja 12 on esitetty lantaani- ja vanadiinidoupattujen kuitujen 

adsorptioparametreja pH:ssa 3, kun antimonia on ollut 40 ppm liuoksissa. 

Tulokset muille antimonipitoisuuksille ja pH:lle 6 olivat samansuuntaisia, mutta 

erot kuitujen välillä ilmenevät parhaiten korkeammalla antimonipitoisuudella. 
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Kuva 11: Lantaanidoupattujen ZrO2-kuitujen adsorptioparametrit 40 ppm Sb:llä pH:ssa 
3. Mooliosuus 0 % tarkoittaa douppaamatonta ZrO2-kuitua. 

 

Kuva 12: Vanadiinidoupattujen ZrO2-kuitujen adsorptioparametrit 40 ppm Sb:llä pH:ssa 
3. Mooliosuus 0 % tarkoittaa douppaamatonta ZrO2-kuitua. 
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Tuloksista huomataan nopeasti, että douppaamaton kuitu toimii parhaiten ja 3 

% lantaanidouppaus on ainoa, jonka tulokset ovat hyvän suuntaiset. 

Huomionarvoista on kuitenkin se, että tulokset douppaamattomasta kuidusta 

ja doupatuista kuiduista on tehty eri AES-mittauskerroilla. AES-tuloksia 

tutkittaessa oli aiemmin huomattu, että tulokset samasta näytteestä voivat 

erota mittausten välillä (aiemmin mainittu ilmaisimen herkkyyden alenema), 

joten eri mittauskertojen tuloksia ei voida suoraan verrata toisiinsa. 

Vanadiinidouppausten tulokset olivat kaikki selvästi heikompia kuin 

douppaamattomalla kuidulla. Jatkotutkimuksia varten molemmilta dopanteilta 

valittiin 3 % douppausasteiset kuidut. 

 

Kuituja kalsinoitiin tyypillisesti useita kehräyseriä kerralla ajankäytön 

parantamiseksi. Uuniin laitettiin 4 kehräyserää samaa zirkoniakuitua, mitkä 

yhdistettiin kalsinoinnin jälkeen ja jauhettiin sitten yhtenä kokonaisuutena. 

Kalsinoitaessa 1 % La-doupattua kuitua laitettiin 2 kehräyserää uunin 

takaosaan ja 2 erää etuosaan. Kalsinoinnin jälkeen voitiin silmämääräisesti 

todeta, että takaosassa kalsinoidut kuidut olivat vaaleampia kuin etuosassa 

kalsinoidut (kts. Kuva 13). Muiden kalsinointierien yhteydessä ei havaittu näin 

selvää eroa etu- ja takaosan kuiduilla. 
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Kuva 13: Kalsinoituja 1 % La-doupattuja ZrO2-kuituja. Ylhäällä on ilmauunin takaosassa 
ja alhaalla uunin etuosassa kalsinoidut kuidut. 

Visuaalisten erojen vuoksi päätettiin olla yhdistämättä takaosassa ja 

etuosassa kalsinoituja 1 % La-doupattuja kuituja toisiinsa, vaan ne analysoitiin 

erikseen. Näiden kuitujen AES-tulosten (Taulukko 6) huomataan poikkeavan 

merkittävästi toisistaan. Takaosassa kalsinoitujen kuitujen voidaan todeta 

adsorboivan lähes puolet enemmän antimonia verrattuna etuosassa 

kalsinoituihin kuituihin. Tulos viittaa siihen, että uunin etuosassa kalsinoidussa 

kuidussa on polymeerijäämiä, jotka peittävät osan aktiivisesta ZrO2-pinnasta. 

Etuosassa kalsinoitujen kuitujen mahdolliset polymeerijäämät voivat johtua 

uunin takaosan paremmasta ilmankierrosta tai siitä, että etuosa on viileämpi 

kuin takaosa. 

Taulukko 6: AES-mittaustuloksia kuidulle, joka on kalsinoitu uunin taka- tai etuosassa. 

pH 3, 40 ppm Sb, 1 % La-doupattu ZrO2 

 Takaosa Etuosa 

Kd [ml g-1] 2650 ± 50 1020 ± 30 

qeq [mg g-1] 30,5 ± 0,4 21,7 ± 0,4 

sorptio-% 73,0 ± 0,3 50,7 ± 0,6 
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Verrattaessa 1 % La-doupattua kuitua muihin douppausasteisiin ja 

douppaamattomaan zirkoniaan käytettiin takaosassa kalsinoidun kuidun 

arvoja. Kaikilla muilla kuiduilla etuosassa ja takaosassa kalsinoidut kuidut oli 

yhdistetty ja tutkittu yhtenä kokonaisuutena. 

 

Tutkimusta aloitettaessa oletettiin, että uunin sisätila on kauttaaltaan 

yhtäläinen ja mikäli eroja olisi, eivät ne olisi merkittäviä. Todellinen ero oli 

kuitenkin suuri, mutta se todettiin vasta kun kuidut oli jo kalsinoitu. Kuitujen 

adsorptioparametrit saattaisivat olla korkeampia kuin mitä tässä työssä 

raportoidut arvot ovat, jos ne kalsinoitaisiin optimaalisessa asemassa uunin 

sisällä. 

5.2.2. Kuitujen isoelektriset pisteet 

Kuitujen zetapotentiaalia vesiliuoksissa tutkittiin pH:n funktiona. 

Zetapotentiaalin avulla saadaan tietoa siitä, millä pH-alueella kuitu voi toimia 

adsorbenttina. Zirkonian pinnan spesiaatio muuttuu ympäristön happamuuden 

mukaisesti46: 

≡ ZrOH2
+  
pKa 4,0
⇌ ≡ ZrOH + 𝐻+  

pKa 8,1
⇌ ≡ ZrO− + 𝐻+                 (8) 

missä ympäristön happamuus kasvaa vasemmalla ja emäksisyys oikealla. 

IEP:ssä pinnan positiiviset ja negatiiviset varaukset kumoavat toisensa 

kokonaisvarauksen ollessa 0. Mentäessä IEP:n yläpuolelle muuttuu pinnan 

varaus negatiiviseksi ja alapuolella positiiviseksi. Yhtälön 8 mukaiset pKa-

arvot koskevat huokoiseen mikropienhiukkasmuotoon valmistetun 

zirkoniapinnan hydroksyyliryhmiä46, mutta sen avulla voidaan arvioida myös 

muun muotoisten zirkonioiden pinnan varauksia eri pH-alueilla. Erimuotoisten 

zirkoniamateriaalien IEP-arvot kuitenkin poikkeavat paljon toisistaan ollen 

tyypillisesti välillä 4–11.6 

 

Tehtäessä pH-sarjoja alettiin käyttää uutta pH-elektrodia, koska vanhassa 

epäiltiin olevan vuoto. Uuden elektrodin toimivuus alhaisilla pH-arvoilla ei 

kuitenkaan ollut yhtä hyvä kuin vanhan. Tämä ilmenee pH-kuvaajista, joissa 

alhaisimmat mitatut pH:t olivat noin 1,5, vaikka näytteet valmistettiin niin, että 
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pH olisi 1,0. Kalibrointimittauksia tehdessä ongelmia ei huomattu korkeammilla 

pH-arvoilla (> 3). Tarkasteltaessa pH-kuvaajia on siis huomioitava, että niissä 

esiintyvät alhaiset pH-arvot eivät ole tarkkoja. 

 

Tutkittuja kuituja olivat douppaamaton ZrO2-nanokuitu sekä sen 3 % La- ja V-

doupatut kuidut. Lisäksi tutkittiin liuokseen lisätyn sulfaatin vaikutusta 

zetapotentiaaliin douppaamattomassa ZrO2-kuidussa. Sulfaatin voidaan 

olettaa vaikuttavan negatiivisesti kuidun kykyyn toimia adsorbenttina, koska 

sulfaatti on negatiivisesti varautunut ja toimii näin ollen kilpailevana anionina 

Sb(OH)6
−:lle ja vie siten adsorptiopaikkoja zirkonian pinnalta. Sulfaattikokeissa 

käytettiin 1, 10 ja 100 ppm sulfaattia. 

 

Kuvassa 14 on esitetty ZrO2:n ja doupattujen kuitujen zetapotentiaalit pH:n 

funktiona. Kuvassa 15 on esitetty ZrO2-kuidun zetapotentiaalit eripitoisissa 

sulfaattiliuoksissa pH:n funktiona. Kuvaajista määritettiin kuitujen isoelektriset 

pisteet (Taulukko 7). 

 

Kuva 14: Douppaamattoman ZrO2-kuidun sekä doupattujen (3 % La, 3 % V) ZrO2-
kuitujen zetapotentiaalin pH-riippuvuus. Nollapotentiaali on korostettu katkoviivalla, 
koska siitä voidaan lukea isoelektrinen piste. 
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Kuva 15: Liuokseen lisätyn sulfaatin (1, 10, 100 ppm) vaikutus ZrO2-kuidun 
zetapotentiaaliin pH:n funktiona. Nollapotentiaali on korostettu katkoviivalla, koska 
siitä voidaan lukea isoelektrinen piste. 

Taulukko 7: Kuiduille määritetyt isoelektriset pisteet. 

 0 ppm SO4 1 ppm SO4 10 ppm SO4 100 ppm SO4 

ZrO2 6,5 7,2 6,5 2,5 
3 % La-kuitu 6,9    
3 % V-kuitu 6,1    

 

Zetapotentiaalitulokset vahvistavat ennestään tunnetun tiedon siitä, että 

zirkonian pinnan varaukseen vaikuttavat muutkin tekijät kuin yhtälön (8) 

mukainen ympäristön happamuus ja hydroksyyliryhmät.46 Muutoin ZP:n pitäisi 

kasvaa pH:n laskiessa, mutta huippu saavutetaan pH:ssa ~2,5, jonka 

alapuolella varaus jälleen laskee (kts. Kuva 14). 

 

IEP-lukemat itsessään muuttavat hieman edellisen osion tulosten 

johtopäätöksiä douppauksen vaikutukseen liittyen. Toisin kuin aiemmin, 
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lantaanidoupattu kuitu pärjäsi nyt paremmin kuin douppaamaton kuitu. 

Vanadiinidoupattu kuitu toimi edelleen huonoiten. 

 

Mikäli oletetaan, että dopantit esiintyvät rakenteessa sekaoksideina, voidaan 

eroja löytää stoikiometriasta vanadiini(V)oksidin, zirkonium(IV)oksidin ja 

lantaani(III)oksidin välillä. Metalliosuus hapen suhteen kasvaa näissä 

rakenteissa metallin hapetusasteen laskiessa: V2O5 (40 %) < ZrO2 (50 %) < 

La2O3 (67 %). Tulokset viittaisivat tällöin siihen, että antimoni adsorboituu 

enemmän metalli-ionin kuin oksidin välityksellä. Joka tapauksessa 

rakenteiden pinnalla esiintyvien eri M – OH-ryhmien (M = Zr, La tai V) 

korkeampi emäsvakio voisi vaikuttaa positiivisesti sen kykyyn adsorboida 

anioneja. 

 

Sulfaattikokeiden tuloksista nähdään mittaussarjojen välinen heikko 

vertailtavuus, koska ne viittaisivat siihen, että pieni määrä sulfaattia parantaisi 

kuitujen kykyä toimia adsorbenttina. Se tuskin pitää paikkaansa, vaan 

oikeampi päätelmä lienee se, että pieni määrä sulfaattia ei vaikuta 

negatiivisesti adsorptio-ominaisuuksiin. 100 ppm lisäyksellä tosin on jo erittäin 

huomattava negatiivinen vaikutus kuidun IEP:n. Doupatut kuidut ja puhdas 

ZrO2 mitattiin yhdellä kertaa ilman sulfaattia liuoksissa. Sulfaattia sisältävät 

liuokset mitattiin kaikki erillisillä kerroilla. Heikkoa vertailtavuutta voi selittää 

osaltaan se, että sulfaattia sisältämättömien näytteiden oli annettu 

tasapainottua pidempään sekoittamisen ja mittauksen välillä. 

5.2.3. Happamuuden vaikutus doupattujen kuitujen antimoniadsorptioon 

Myös kuitujen antimoniadsorptioparametreja haluttiin tutkia liuoksen 

happamuuden funktiona. Tehtäessä pH-sarjoja doupattujen ja 

douppaamattoman zirkoniakuitujen tutkimiseksi käytettiin 20 ppm antimonia ja 

10 mg kuitua. Kuvassa 16 on esitetty 3 % lantaani- ja vanadiinidoupattujen 

kuitujen ja douppaamattoman ZrO2-kuidun sorptioprosentit pH:n funktioina. 
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Verrattaessa näitä tuloksia aiempiin douppaustestien tuloksiin käy selväksi, 

ettei eri AES-ajoista saatuja tuloksia voida suoraan verratta keskenään. 

Aiempien AES-tulosten perusteella näytti siltä, että puhdas kuitu toimisi 

paremmin kuin 3 % La-kuitu, mutta näissä tuloksissa lantaanidoupattu kuitu 

toimii kauttaaltaan paremmin. Ero on selvin pH:ssa 3, jonka molemmin puolin 

erot douppaamattomaan zirkoniakuituun pienenevät. Neutraalissa pH:ssa erot 

lantaanidoupatun ja douppaamattoman kuidun välillä ovat jo selvästi 

pienemmät. Vanadiinidoupattu kuitu toimii kauttaaltaan huonommin kuin 

puhdas kuitu, mitä osattiin odottaa aiempien AES-mittausten ja IEP-

määritysten perusteella. 

 

 

Kuva 16: Doupattujen 3 % La- ja V-kuitujen sekä douppaamattoman ZrO2-kuidun 
sorptioprosenttien pH-riippuvuudet. 
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5.2.4. Seleenin adsorptio 

Puhtaan ZrO2-kuidun osalta päätettiin kokeilla sen kykyä toimia 

seleeniadsorbenttina. Samalla seleeniadsorptiotulokset kertovat zirkonian 

selektiivisyydestä. Seleeni tuotiin vesiliuoksiin seleniittinä (SeO3
2-), joka 

esiintyy pH-välillä 3–7 pääasiassa vetyseleniittinä (HSeO3
-).47 

 

Seleenikokeissa käytettiin vesiliuosta, joka sisälsi radioaktiivista seleeniä. 

Radioaktiivisen isotoopin käytön etuna on näytteiden valmistamisen helppous 

verrattuna AES-mittauksia vaativiin näytteisiin. Haittapuolena on 

radioaktiivisen jätteen muodostuminen ja se, ettei täyttöastetta voida tuloksista 

järkevästi määrittää. Käytetyn isotoopin Se-75:n suhteellisen lyhyen 

puoliintumisajan (120 d) takia radioaktiivinen jäte ei ole merkittävä ongelma. 

Kuituja testatessa käytetyn aktiivisuuden arvioitiin olevan noin 200 Bq 

liuostilavuuden ollessa 10 ml ja käytetyn kuidun massan ollessa 10 mg. 

 

Mittauksista määritettiin seleenin jakaantumiskertoimet ja sorptioprosentit 

pH:n funktiona (Kuva 17). Kuidun huomataan adsorboivan seleeniä 

tehokkaasti matalilla pH-arvoilla aina pH:hon 6 asti, minkä jälkeenkin arvot 

pysyvät korkeina. Verrattaessa tuloksia aiemmin määritettyyn isoelektriseen 

pisteeseen (pH~6,5) huomataan adsorptioarvojen alkavan laskea kutakuinkin 

samassa pisteessä ja sen yläpuolella. Kuvaajaa ja sen arvoja tarkastelemalla 

voidaan sanoa, että seleeniä olisi voitu käyttää huomattavasti suurempia 

määriä kuidun testaamiseksi. Kuitu ei selvästikään kyllästy seleenin suhteen, 

koska sorptio pysyy n. 100 %:ssa pH-välillä 1–6, minkä jälkeenkin se pysyy 

lähes 99 %:ssa ennen tippumistaan 92 %:iin lähellä pH 10:tä. Tulokset 

viittaavat siihen, että IEP:ssä kuidun kyky toimia anioniadsorbenttina alenee ja 

mentäessä vielä emäksisempiin liuoksiin se laskee entisestään kuidun 

pintojen saadessa negatiivisen varauksen. Yllättävää on kuitenkin se, miten 

korkeana sorptio ja jakaantumiskerroin pysyvät emäksisessäkin pH:ssa. 

 



36 

 

 

 

Kuva 17: Seleenin adsorptiokykyä mittaavat sorptioprosentti ja jakaantumiskerroin 
liuoksen pH:n funktiona. Harmaa referenssiviiva merkitsee 100 % sorptiota. 

Laskukaavojen muotojen takia jakaantumiskertoimen epävarmuus kasvaa 

jyrkästi sorption lähestyessä 100 %. Tämä ilmeni erityisesti tuloksilla pH:ssa 

2,3 sekä 3,6, mille määritettyjen jakaantumiskertoimien epävarmuudet olivat 

suuremmat kuin tulos itsessään. Näille tuloksille arvioitiin n. 90 % epävarmuus, 

jotta kuvaajan luettavuus säilyisi. Sorptioprosenttien epävarmuus sitä vastoin 

pieneni lähestyttäessä 100 % ja niille määritetyt epävarmuudet olivat yleisesti 

ottaen hyvin matalia. 

5.3. Doupattujen kuitujen douppausasteet 

Doupatut kuidut valmistettiin niin, että lähtöaineliuokseen lisättiin 

zirkoniumoksidikloridin lisäksi lantaani(III)kloridia tai divanadiinipentoksidia. 

Lähtöaineliuoksiin lisättiin dopanttia siten, että niiden osuus 

kokonaismetalliainemäärästä oli 1, 3 ja 5 % loppuosuuden ollessa zirkoniumia. 

EDX-mittauksilla haluttiin varmistaa, että tämä osuus säilyy koko 

valmistusprosessin ajan. Haluttiin myös varmistaa, ettei vesi huuhdo dopanttia 
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kuidusta. Tätä varten 5 % doupattujen kuitujen dopanttiosuudet selvitettiin 

kuiduista, joiden oli annettu tasapainottua vedessä. Vedessä olleiden kuitujen 

alkuainekoostumus selvitettiin niiden oltua sekoituksessa vedessä viikonlopun 

yli. Kuidut kuivattiin ennen mittauksia. Näytteet pinnoitettiin hiilellä (8,3 ± 2,1 

nm) sähkönjohtavuuden parantamiseksi. EDX:llä määritettiin kuitujen 

dopanttiosuudet (Taulukko 8). 

 

Taulukko 8: Doupattujen kuitujen todennetut dopanttiosuudet prosentteina koko 
metalliainemäärästä. Ylärivillä kuitujen lähtöaineliuosten dopanttiosuudet ja niiden 
alapuolella mitatut osuudet lantaanille ja vanadiinille. 

 
5 % imm. H2O 5 % 3 % 1 % 

x(La) [%] 5,0 ± 0,5 6,2 ± 0,5 3,2 ± 0,2 1,1 ± 0,2 

x(V) [%] 5,2 ± 0,2 5,6 ± 0,4 3,0 ± 0,3 1,3 ± 0,6 

 

Dopanttipitoisuudet vastaavat varsin hyvin lähtöaineliuosten pitoisuuksia. 

Huomionarvoista on kuitenkin se, että vedessä olleiden kuitujen pitoisuudet 

ovat pienemmät kuin vastaavilla kuiduilla, jotka eivät olleet vedessä. Täten on 

siis mahdollista, että kuiduista liukenee lantaania ja vanadiinia veteen 

enemmän kuin zirkoniumia, joka onkin erittäin niukkaliukoinen oksidina. 

Liuennut metalli on todennäköisesti lähtöisin kiteiden rajapinnoilta. 

 

Douppausasteen selvityksen yhteydessä otettiin myös SEM-kuvia kuiduista 

(Kuva 18). Kuvat on otettu jauhetuista kuiduista, joten ne eivät vastaa kuitujen 

todellista rakennetta. Kuvista voidaan todeta kuitenkin, etteivät kuidut ole 

täysin homogeenisiä, vaan niissä esiintyy massasta poikkeavia suurempia, 

levymäisiä rakenteita. Kuitujen läpimitoissa näyttäisi olevan eroja niin 

sisäisesti kuin eri kuitujen välilläkin. Douppaamaton zirkoniakuitu näyttää 

silmämääräisesti tasalaatuisimmalta, kun taas vanadiinidoupatussa kuidussa 

on huomattavia sisäisiä eroavaisuuksia. 
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Kuva 18: SEM-kuvia jauhetuista kuiduista. Ylhäällä douppaamaton ZrO2, keskellä 3 % 
La-doupattu kuitu ja alhaalla 3 % V-doupattu kuitu. 
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Työssä tutkittiin tetragonaalisten ZrO2-nanokuitujen adsorptio-ominaisuuksia 

antimonin ja seleenin suhteen. Epäorgaaniset zirkoniakuidut valmistettiin 

kalsinoimalla sähköpuhalluskehrättyjä ZrOCl2-PVP-hybridikuituja. 

Kalsinointiparametrien – lämpötilan ja -gradientin – vaikutusta muodostuvan 

kuidun adsorptiokykyyn antimonin suhteen tutkittiin AES-mittauksilla. Näiden 

kalsinointitulosten pohjalta valittiin paras, optimaalinen kalsinointiohjelma, 

joilla kuituja valmistettiin tulevia kokeita varten. Douppauksen vaikutusta 

antimoniadsorptioon tutkittiin douppaamalla kuitua lantaanilla ja vanadiinilla.  

Douppaamattoman- ja valittujen doupattujen kuitujen zetapotentiaaleja 

tutkittiin pH:n funktiona ja kuiduille määritettiin niiden isoelektriset pisteet. 

Kilpailevan adsorbaatin vaikutusta douppaamattoman kuidun IEP:n tutkittiin 

sulfaattikokeissa. Douppaamattoman kuidun kykyä toimia seleeni-

adsorbenttina tutkittiin lyhyesti. 

 

Tetragonaalisen ZrO2-kuidun adsorptio-ominaisuuksia saatiin parannettua 

huomattavasti optimoimalla kalsinointiprosessi. Kalsinointilämpötilaa tutkittiin 

varsin suppealla välillä 300–400 °C kolmessa pisteessä, mutta ero 

parhaimman (350 °C) ja huonoimman (300 °C) täyttöarvotuloksen välillä on 

valtava (2,3 vs 36,8 mg g-1). Yhtä suuri merkitys oli myös lämpötilagradientin 

optimoinnilla, jossa paras gradientti (15 °C min-1) toimi täyttöarvon kannalta 

lähes 18 kertaa paremmin (36,8 vs. 2,1 mg g-1) kuin huonoin gradientti (1 °C 

min-1). Lämpötilan kannalta saatiin siis määritettyä paras kalsinointilämpötila 

tutkitulla välillä, mutta gradientin suhteen jää avoin kysymys. Mihin asti 

adsorptiokyky kasvaa lämpötilagradientin kasvaessa ja millä gradientilla 

saavutettaisiin maksimaalinen adsorptiokyky? 

 

Lantaanidouppauksella saatiin parannettua kuidun antimoniadsorptiota 

entisestään. Douppauksella tehostettu adsorptiokyky ilmeni erityisesti 

happamissa pH:issa, joissa doupattu kuitu toimi selvästi paremmin kuin 
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douppaamaton. Vanadiinidouppauksen vaikutus antimoniadsorptioon oli 

kaikissa olosuhteissa negatiivinen. 

 

Seleenin adsorptiotuloksista voidaan todeta zirkoniananokuidun toimivan 

hyvin myös seleeniadsorbenttina. Sekä antimoni, että seleeni tuotiin liuoksiin 

oksoanioneina, mutta muutoin seleeni ja antimoni ovat kemiallisesti varsin 

erilaisia aineita – seleeni on happiryhmään kuuluva epämetalli ja antimoni on 

typpiryhmään kuuluva puolimetalli. Täten tieto siitä, että zirkoniananokuitu 

toimii hyvänä adsorbenttina molemmille aineille, on osoitus sen heikosta 

selektiivisyydestä oksoanioneiden suhteen. Selektiivisyys on tärkeä 

ominaisuus monissa mahdollisissa sovellutuksissa, kuten ydinvoimalan 

primääripiirin puhdistusketjussa osana olossa. Tämä siksi, että piirin vesi 

sisältää lukuisia eri spesieksiä niin liuenneita kuin irtoainettakin. 

 

Isoelektristen pisteiden määrityksissä mielenkiintoisimmaksi huomioksi nousi 

sulfaatin vaikutus. Verrattain pienen sulfaattilisäyksen (100 ppm) 

vaikutuksesta kuidun IEP romahti. Selvittämällä antimoniadsorptioparametreja 

sulfaattia sisältävistä liuoksista voitaisiin saada selvyys IEP:n aleneman 

todellisista vaikutuksista adsorptiokapasiteettiin. Aiemman tutkimuksen 

mukaan edes 1000 ppm sulfaattilisäyksellä ei ollut suurta vaikutusta 

kuitumuotoisen zirkonian antimoni(V)adsorptioon.6 Adsorptioarvoja ei toki 

voida suoraan verrata isoelektrisiin pisteisiin, koska adsorptiota tapahtuu 

muutakin kautta kuin sähköisellä vuorovaikutuksella. Kuidun ja adsorbaatin 

välisten sähköisten vuorovaikutusten on kuitenkin oletettu olevan merkittäviä 

adsorbaation kannalta, joten nyt saatu tulos implikoi sulfaatin vaikuttavan 

adsorptiokykyyn enemmän kuin aiemman tutkimuksen perusteella saattoi 

ymmärtää. Tällä oletuksella kuidulle nyt havaittu IEP:n alenema 100 ppm 

sulfaattilisäyksellä on huono enne sen käytettävyydelle mahdollisissa 

sovellutuksissa. Otetaan ongelman havainnollistamiseksi esimerkiksi Itämeri, 

jonka suolapitoisuus on noin neljäsosa tyypillisen meriveden pitoisuudesta.48 

Tällöinkin Itämeren sulfaattipitoisuus on lähemmäs 700 ppm, mikäli oletetaan 

Itämeren suolaosuuksien vastaavan tyypillistä merivettä.49 Täten kuidun 
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adsorptiokyky olisi oleellisesti heikompi merivesisovelluksissa jo pelkästään 

sulfaatin merkitys huomioiden. Meriveden muiden suolojen voi kuvitella 

entisestään heikentävän kuidun adsorptiokapasiteettia. Toisaalta jos nyt 

tehdyssä työssä olisi määritetty antimoniadsorptioparametreja kuiduille, ja olisi 

saatu aiempaa tutkimusta vastaava tulos, voitaisiin osoittaa adsorption 

tapahtuvan pääasiassa muuten kuin sähköisten vuorovaikutusten kautta. Nyt 

johtopäätökset jäävät lähinnä loogiseksi toteamukseksi siitä, että 

adsorptiokyky alenee, mutta vaikutuksen suuruusluokasta ei ole ensi käden 

tietoa. Seleeniadsorption tulosten pohjalta IEP:n yläpuolelle meneminen 

alentaa adsorptiota, mutta kapasiteetti pysyy kuitenkin korkeana. Seleeniä 

käytettiin kuitenkin merkittävästi pienempiä määriä kuin antimonia, joten ei 

voida suoraan tehdä johtopäätöstä, että sama pätisi antimonilla sillä 

käytetyissä pitoisuuksissa. 

 

Työn käytännön toteutuksen puolesta olisi ollut parantamisen varaa. Kuitujen 

ja adsorbaattien välinen tasapainotusaika olisi pitänyt kellottaa tarkemmin. Nyt 

voidaan lähinnä sanoa, että kosketusaika oli jotain 17 ja 24 tunnin välillä. 

Kinetiikan puolesta on muissa tutkimuksissa todettu valtaosan adsorptiosta 

tapahtuvan ensimmäisten 10 tunnin aikana6,42, mutta yhtämittainen 

altistusaika olisi kuitenkin parantanut tulosten välistä vertailtavuutta. Toinen 

tulosten vertailtavuuteen vaikuttanut seikka oli AES-laitteiston herkkyyden 

aleneminen mittaussarjojen edetessä. Herkkyysaleneman vaikutukset olisi 

voitu minimoida mittaamalla parhaiten adsorboivat näytteet ensimmäisenä ja 

vähentämällä kerralla mitattavien näytteiden määrää. Tämä on toki 

jälkiviisautta, koska näytteiden adsorptiokykyä ei tiedetty ennen mittauksia. 

 

Suuri tulosten todenmukaisuuteen vaikuttava virhe oli tuloserot uunin eri 

osissa tehdyissä kalsinoinneissa. Virhe huomattiin myöhään työn aikana, joten 

sen täyttä vaikutusta on vaikea arvioida. Tyypillisesti kuituja kalsinoitaessa ei 

pidetty kirjaa siitä, missä kohtaa uunia kunkin näytteen kuidut sijaitsivat. 

Lisäksi ensimmäisten AES-tulosten saamisen jälkeen kalsinoitiin kerralla 

suuria eriä kuituja, jotta näytteitä riittäisi tarpeeksi pitkälle koko työn ajaksi. 
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Tämä tarkoitti sitä, että tulokset koostuivat uunin eri osissa kalsinoiduista 

kuiduista eikä välttämättä pelkästä ”parhaasta” mahdollisesta kuidusta. Tämä 

voi siten selittää senkin tuloksen, että lantaanidoupattu kuitu toimi 

alkuperäisissä kokeissa heikommin kuin douppaamaton kuitu. 

Kalsinointioptimointia tutkittaessa nimittäin käytettiin pienemmissä erissä 

kalsinoituja kuituja, jolloin kalsinointi tehtiin uunin takaosassa. Myöhemmin 

tehdyissä kokeissa (ml. doupatut kuidut) käytettiin uunin eri osissa kalsinoituja 

”seoskuituja” ja doupattujen kuitujen tuloksia verrattiin nimenomaan 

kalsinointikokeen ZrO2-tuloksiin. 
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