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Lyhenneluettelo 

 

FTIR fourier-muunnos infrapuna (eng. fourier-transformation infrared) 

MWL kuulamyllyllä jauhatettu ligniini (eng. milled wood lignin) 

SIPN osittain lomittuvat polymeeriverkot (eng. semi-interpenetraing 

polymer network) 

PFA paraformaldehyde 

HRP piparjuuriperoksidaasi (eng. horseradish peroxidase) 

TGA termogravimetrinen analyysi 

NMR ydinmagneettiresonanssispektroskopia 

GC-MS kaasukromatografia-massaspektrometri 

BSA naudan seerumin albumiini 

atm atmosfääri 

H para-hydroksyfenyyli-yksikkö 

G guajasyyli-yksikkö 

S syringyyli-yksikkö 
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1. Johdanto 

 

1.1. Ligniinin hyödyntäminen teollisuudessa 

 

Yleinen huoli fossiilisten polttoaineiden rajallisuudesta ja ilmastonmuutoksesta ovat 

johtaneet suureen kansainväliseen kiinnostukseen uusiutuvia luonnonvaroja kohtaan ja 

niiden käyttöön fossiilisten polttoaineiden korvikkeina1. Ligniini on maailman toiseksi 

yleisin biopolymeeri, häviten ainoastaan selluloosalle yleisyydessään2,3. Ligniinin 

tehtävänä kasvisolussa on tukea solurakennetta, suojella soluja mikrobien hyökkäyksiltä 

ja kuljettaa vettä kasvissa muodostamalla hydrofobisia pintoja solujen välisiin 

kapillaarirakenteisiin. Ligniini onkin hyvin kestävää fyysisesti, kemiallisesti sekä 

biologisesti.4 

Ligniinin kestävyyden sekä biomassan monimutkaisen rakenteen vuoksi biomassaa on 

käsiteltävä, jotta ligniini saadaan eristettyä muusta biomassasta. Tätä varten on kehitetty 

useita erilaisia biomassan esikäsittelymenetelmiä, jotka muokkaavat biomassaa ja 

erottavat siinä olevia komponentteja toisistaan. Biojalostamoissa ligniini kuitenkin on 

pääsääntöisesti prosessien sivuvirtoina muodostuvaa jätettä eikä tavoiteltava tuote.5 

Ligniinille ei ole tällä hetkellä kaupallisia käyttökohteita muutamia poikkeuksia 

lukuunottamatta, kuten esimerkiksi dispersantit ja lignosulfonaatit sidosaineina6. 

 

1.2. Tutkielman tavoitteet 

 

Tämän tutkielman kirjallisuuskatsauksessa perehdytään puiden biomassan ja ligniinin 

rakenteeseen sekä näiden fraktioimiseen toisistaan erilaisin menetelmin. Tutkielman 

pääpainona on nk. Funaoka-synteesi, joka samanaikaisesti sekä fraktioi biomassaa että 

derivatisoi ligniiniä, muokaten siitä homogeenisempää ja lisäten ligniinissä olevien 

fenolisten hydroksyyliryhmien määrää. Tutkielmassa käydään läpi synteesi 

mekanismeineen ja variaatioineen sekä saatujen lignofenoleiden erilaisia käyttökohteita. 

Koska aiheesta ei ole kirjoitettu juurikaan muuten kuin itse Funaokan toimesta, 

perustuukin tämä tutkielma pääsääntöisesti Funaokan omiin julkaisuihin. Viime vuosina 

kiinnostus Funaoka-menetelmää kohtaan on kuitenkin kasvanut. Sen vuoksi Funaoka-
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menetelmää on tutkittu syvällisemmin ja lignofenoleille on pyritty kehittämään 

potentiaalisia käyttökohteita. 

Tutkielman kokeellisessa osuudessa analysoitiin eräitä eri tavoin esikäsiteltyjä kotimaisia 

biomassanäytteitä ja tarkoituksena oli selvittää miten nämä teollisuuden 

biomassanäytteiden sivuvirtoina syntyneet näytteet ovat muokkautuneet kyseisissä 

käsittelyprosesseissa. Erityisen suuri mielenkiinnon kohde oli näytteiden 

jäämäligniinipitoisuus ja se, pystytäänkö biomassan käsittelyn sivuvirroista saamaan 

käyttökelpoista ligniinirikasta materiaalia. 

Lisäksi toistettiin Funaoka-synteesejä ja analysoitiin saatuja tuotteita mm. pyrolyysi-

kaasukromatografia-massaspektrometri –laitteistolla sekä NMR-laitteistolla. Synteesit 

tehtiin edellä mainittujen biomassanäytteiden lisäksi kotimaiselle havuhakkeelle ja 

mäntyhiokkeelle vertailun vuoksi. 

 

2. Puiden biomassa 

 

2.1. Biomassan rakenne 

 

Puun biomassa koostuu selluloosasta, hemiselluloosta, ligniinistä sekä uuteaineista. 

Näiden suhteelliset määrät biomassassa riippuvat puun lajikkeesta ja muista kasvuun 

vaikuttavista tekijöistä. Kuitenkin on havaittu, että biomassan alkuperän tyypistä riippuen 

ovat selluloosan, hemiselluloosan ja ligniinin pitoisuudet suhteellisen samanlaiset. 

Taulukossa 1 on listattuna biomassan tyypin mukaan suhteelliset selluloosan, 

hemiselluloosan ja ligniinin pitoisuudet.7 

Taulukko 1. Selluloosan, hemiselluloosan ja ligniinin prosentuaaliset osuudet erilaisissa 

biomassanäytteissä. 

 Selluloosa (%) Hemiselluloosa (%) Ligniini (%) 

Havupuut 45-50 25-35 25-35 

Lehtipuut 40-55 24-40 18-25 

Ruohot 25-40 35-50 10-30 
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Selluloosa on luonnonbiopolymeeri, joka koostuu 500-15000 glukoosiyksiköstä (1). 

Tarkka yksiköiden määrä riippuu kasvista, sen kasvuolosuhteista ja muista kasvuun 

vaikuttavista olosuhteista. Selluloosaa esiintyy sekä puolikiteisinä polymeeriketjuina, 

jotka ovat rakenteeltaan selkeitä ja järjestäytyneitä, että amorfisena selluloosana, joka on 

rakenteeltaan vähemmän selkeä ja saattaa sisältää sivuketjuja.8 Selluloosaketjut ovat 

sitoutuneet toisiinsa intra- ja intermolekylaarisilla vetysidoksilla. 

 

Kuva 1. Glukoosi (1), ksyloosi (2) ja arabinoosi (3). 

Hemiselluloosa on toinen luonnonbiopolymeeri, joka koostuu erilaisista pentoosi- 

(ksyloosi (2) ja arabinoosi (3) ja/tai heksoosiyksiköistä (glukoosi (1), mannoosi ja 

galaktoosi). Hemiselluloosan rakenneyksiköitä on esitetty kuvassa 1. Toisin kuin 

selluloosa, hemiselluloosa sisältää runsaasti sivuketjuja ja on selluloosaa 

haaroittuneempaa.8 Hemiselluloosaketjut ovat usein sitoutuneita toisiinsa sekä 

kovalenttisilla että vetysidoksilla. Hemiselluloosa voi sitoutua myös selluloosaketjuihin 

vetysidoksin ja ligniiniin esterisidosten kautta.9 

Biomassan selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini muodostavat keskenään osittain 

lomittuvan polymeeriverkon (SIPN), jossa selluloosapolymeeriketjut ovat pakkautuneet 

samansuuntaisiksi nipuiksi, ja nämä selluloosaketjuniput puolestaan ovat 

hemiselluloosan ympäröiminä (kuva 2). Koko rakennetta tukee seassa olevat 

ligniiniketjut, joihin hemiselluloosaketjut ovat osittain kiinnittyneitä.10 Ligniinin 

tehtävänä rakenteessa on lisätä biomassan mekaanista kestävyyttä kasvisolujen 

soluseinille, estää mikro-organismeja, jotka pyrkivät hajottamaan biomassaa, vastustaa 

kasville haitallisia patogeenejä ja auttaa kasvia vedensiirrossa.11 
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Kuva 2. Selluloosaan, hemiselluloosan ja ligniinin muodostama biomassan rakenne. 

Käytetty luvan kanssa, Brandt et al. (2012). Tekijänoikeudet: Royal Society of 

Chemistry.10 

 

2.2. Ligniinin rakenne 

 

Ligniini koostuu kolmesta erilaisesta aryylipropyylirakenteisesta (C9) prekursorista, jotka 

sitoutuessaan toisiinsa muodostavat ligniinin. Ligniinin prekursoreita ovat para-

kumaryylialkoholi (4), koniferyylialkoholi (5) ja sinapyylialkoholi (6) (kuva 3).12 

Ollessaan osana ligniinin rakennetta, näihin prekursoreihin viitataan nimillä para-

hydroksyfenyyli (H), guajasyyli (G) ja syringyyli (S) niiden sisältämien 

rengasrakenteiden mukaan. 
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Kuva 3. Ligniinin prekursorit para-kumaryylialkoholi (4), koniferyylialkoholi (5) ja 

sinapyylialkoholi (6). 

Koska ligniini muodostuu soluseinän biosynteesissä hapettavissa radikaalikytkennöissä 

ilman stereokemiallista kontrollia, ligniinin rakenne ei ole yhteneväinen ja 

molekyylimassa vaihtelee suuresti jo luonnollisissa näytteissä. Esimerkiksi havupuiden 

ligniini koostuu pääasiallisesti (yli 90 %) guajasyyliyksiköistä, kun taas lehtipuissa on 

noin puolet guajasyyliä ja puolet syringyyliä.13 Ruohopohjaisissa ligniineissä taas 

esiintyy kaikkia kolmea eri prekursoria, mutta para-hydroksyfenyylin osuus jää 

korkeintaan 15 % kun taas guajasyylin ja syringyylin suhde riippuu lajikkeesta.14 

Koska mm. ligniinin moolimassa ei ole helposti määritettävissä, ei laskuissa yleensä 

käytetä ainemääriä vaan laskut ja pitoisuudet määritetään massan avulla, esimerkiksi 

massaprosentteina. Muun muassa Klason-ligniinipitoisuus määritetään tällä tavalla 

massaprosenttien avulla. Enemmän ligniinin pitoisuuksien määrittämisestä ja Klason-

ligniinistä kerrotaan kappaleessa 5.3.2.4. 

 

Kuva 4. Ligniinin hiilet nimettyinä para-kumaryylialkoholissa. 

Ligniinin prekursorit voivat sitoutua toisiinsa monella erilaisella tavalla. Jotta näitä 

erilaisia sidoksia voidaan käsitellä, on prekursorien fenyylipropaanirakenteiden hiilet 

nimetty. Bentseenirenkaan hiilet on numeroitu 1-6 niin, että se hiili, johon propyyliketju 

on kiinnittynyt aloittaa numeroinnin ykkösestä. Propyyliketjun hiilet on taas nimetty 
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kreikkalaisin kirjaimin α, β ja γ niin, että lähimpänä bentseenirengasta oleva hiili aloittaa 

nimeämisen kirjaimesta α (kuva 4).15 

Ligniinin sidokset nimetään niin, että ne kaksi hiiltä, jotka ovat sitoutuneet toisiinsa 

antavat sidokselle nimen. Mikäli hiilet eivät ole sitoutuneet toisiinsa kiinni suoraan, vaan 

esimerkiksi happisillan avulla, lisätään nimeen hiilten väliin kyseinen atomin kemiallinen 

merkki. Esimerkiksi β-β tarkoittaa, että prekursorit ovat sitoutuneet toisiinsa molempien 

prekursoreiden β-hiilistä. Puolestaan taas β-O-4 tarkoittaa sitä, että toisen prekursorin β-

hiili on sitoutunut happisillalla toisen prekursorin bentseenirenkaan 4-asemaan.15 

Erilaisten sidosten suhde riippuu täysin ligniinimateriaalin alkuperästä. Taulukkoon 2 on 

listattu yleisimmät ligniinin sidokset ja niiden prosenttiosuudet sekä havu- että lehtipuusta 

peräisin olevasta ligniinistä.16 

Taulukko 2. Erilaisten sidostyyppien prosentuaaliset osuudet havu- ja lehtipuuligniinissä. 

Sidostyyppi Havupuuligniini (%) Lehtipuuligniini (%) 

α-O-4 7 7 

β-O-4 46 60 

β-1 7 7 

β-5 11 6 

β-β 2 3 

4-O-5 4 7 

5-5 10 5 

Muut sidostyypit 13 5 

 

Merkittävimmät sidokset ligniinissä ovat α-O-4, β-O-4, β-1, β-5, β-β, 4-O-5 ja 5-5. 

Näiden lisäksi ligniinissä esiintyy pieniä määriä muita sidoksia. Esimerkki ligniinin 

rakenteesta ja siinä esiintyvistä sidostyypeistä on esitetty kuvassa 5. Puulaadusta 

riippumatta β-O-4 on selkeästi yleisin sidostyyppi ligniinissä, koostaen noin puolet 

ligniinin sidoksista. Havupuulaaduilla β-5 ja 5-5 sidoksia on yli 10 %, mutta muuten 

kaikki muut merkittävät sidostyypit molemmilla puulaaduilla ovat alle 10 %.16 
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Kuva 5: Esimerkki osasta ligniinin rakennetta. Kuvaan on merkitty värein erilaisia 

sidostyyppejä. Vihreä: β-β, punainen: β-O-4, sininen: β-5. Kuva: Jussi Sipilä, käytetty 

luvan kanssa. 
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2.3. Ligniinin eristäminen biomassasta 

 

Biomassaa on esikäsiteltävä ennen kuin siinä olevaa selluloosaa, hemiselluloosaa sekä 

ligniiniä voidaan hyödyntää. Kuitenkin biomassan rakenteen ja kestävyyden vuoksi 

biomassan erottaminen selluloosaksi, hemiselluloosaksi sekä ligniiniksi vaatii 

edistyksellisempiä menetelmiä, kuin vain suora liuottaminen. Biomassan rakennetta on 

muokattava, jotta sen eri ainesosat saadaan erotettua toisistaan (kaavio 1). Nämä 

menetelmät voidaan jakaa fyysisiin menetelmiin, jossa biomassan rakennetta muokataan 

ainoastaan fyysisesti hienontamalla, sekä kemiallisiin menetelmiin, jossa biomassan 

rakennetta muokataan kemiallisesti ainesosien erottelua varten. Näitä menetelmiä 

voidaan myös käyttää yhdessä, ensin käsittelemällä biomassaa fyysisellä menetelmällä ja 

jatkokäsittelemällä saatua biomassaa kemiallisella menetelmällä. 

 

Kaavio 1. Biomassan fraktiointi selluloosaksi, hemiselluloosaksi ja ligniiniksi. Käytetty 

luvan kanssa, U.S. Department of Energy Genomic Science:n kuvapankki 

(2007).Tekijänoikeudet: U.S. Department of Energy Genomic Science.17 
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2.3.1. Mekaaniset ja fysikaaliset menetelmät 

 

Fyysisistä menetelmistä, joilla ligniiniä voidaan eristää muusta biomassasta, 

merkittävimpiä ovat kuulamyllyllä jauhettu ligniini (MWL) sekä höyryräjäytetty ligniini. 

Björkmanin ligniiniä eli MWL:iä valmistetaan jauhamalla ligniiniä hienoksi jauheeksi 

kuulamyllyllä, jonka jälkeen saadusta jauheesta uutetaan ligniini erilleen 1,4-

dioksaanilla. Ennen biomassanäytteen jauhamista näytteestä poistetaan uuteaineet esim. 

orgaanisilla liuottimilla. Tällä menetelmällä MWL:iä voidaan saada parhaimmillaan 20-

30 % alkuperäisen ligniinin määrästä.18 

Höyryräjäytys on puumassan esikäsittelymenetelmä, jossa biomassa altistetaan 

paineistetulle höyrylle. Höyryn kondensoituminen aiheuttaa biomassan kuumenemisen. 

Biomassan kuumentuessa hemiselluloosasta vapautuu happoja, jotka johtavat 

hemiselluloosan pilkkoutumiseen hydrolyysin seurauksena. Höyryräjäytyksen lopussa 

reaktioastian painetta lasketaan äkkinäisesti, joka aiheuttaa biomassaan imeytyneen 

veden välittömän höyrystymisen. Tästä höyrystymisestä seuraa biomassan 

”räjähtäminen”, joka aiheuttaa biomassan kuiturakenteiden hajoamisen.19  

 

2.3.2. Kemialliset menetelmät 

 

Ligniinin eristämiseksi on myös olemassa menetelmiä, jotka perustuvat biomassan 

kemialliseen muokkaamiseen. Näitä kemiallisia menetelmiä ovat mm. Kraft-ligniini sekä 

erilaiset orgaanisten liuottimien käyttöön perustuvat ns. Organosolv-menetelmät kuten 

esim. muurahaishappokeitot. Menetelmissä käytettävä liuotin vaikuttaa siihen, millä 

tavalla biomassa fraktioituu. Happamat liuokset pyrkivät pilkkomaan hiilihydraatteja 

helpommin liukeneviksi jakeiksi ja siten vapauttamaan ligniini solunseinän matriisista. 

Emäksiset liuokset puolestaan eivät vaikuta hiilihydraatteihin vaan pyrkivät tekemään 

ligniinin liukoiseksi.20 Koska kemiallisia menetelmiä ligniinin fraktioimiseksi on 

runsaasti ja tunnettuihin menetelmiin on olemassa paljon erilaisia variaatioita, alla oleva 

lista erilaisista kemiallisista menetelmistä ei ole kaiken kattava. Siinä kuitenkin esitellään 

yleisimmät ja tämän työn kannalta merkittävimmät menetelmät ligniinin fraktioimiseksi. 

Yksi perinteinen tapa fraktioida ligniiniä on nk. sulfaattikeitto (Kraft-menetelmä), jossa 

biomassaa keitetään voimakkaassa 2 N NaOH ja Na2S koostuvasta alkaalisessa 
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keittoliemessä 170 °C lämpötilassa kahden tunnin ajan. Reaktio aiheuttaa ligniinin 

polymeerirakenteen pilkkoutumisen pienemmiksi fenolisiksi monomeeriksi, jotka 

liukenevat vahvasti emäksiseen vesiliuokseen. Liuoksen emäs pilkkoo ligniini rakenteen 

α- ja β-aryylieetterisidoksia (esim. β-O-4), mutta jättää stabiilimmat hiili-hiili –sidokset 

pilkkomatta. Reaktiossa voi myös tapahtua ligniinin kondensoitumista, muodostaen ei-

haluttuja emässtabiileita rakenteita.21 

Toinen perinteinen fraktiointimenetelmä on soodakeitto, jossa ligniiniä keitetään 

NaOH:ssa ilman Na2S:a 165 °C lämpötilassa 1,5 h tunnin ajan. Ligniini kerätään talteen 

saadusta liemestä saostamalla se 20 % H2SO4:lla ja pesemällä saatu saostuma. 

Menetelmällä saatiin saannoksi 20 m-% kokonaisnäytteen painosta. Biomassaa voidaan 

myös esikäsitellä keittämällä sitä laimealla HCl:lla 60 °C lämpötilassa 3 h ajan siinä 

olevan hemiselluloosan poistamiseksi.22 

Organosolv-menetelmissä biomassaa fraktioidaan erilaisilla orgaanisilla liuottimilla, jolla 

saadaan liuotettua biomassasta hemiselluloosa ja ligniini erilleen, jättäen jäljelle 

selluloosan. Koska fraktiointia ei tehdä yhtä voimakkailla reagensseilla kuten esimerkiksi 

perinteistä Kraft-ligniiniä, ligniinin fenoliset hydroksyyliryhmät ja karboksyyliryhmät 

säilyvät paremmin kuin perinteisillä menetelmillä fraktioidessa. Organosolv-ligniini ei 

myöskään sisällä jäämiä rikistä, toisin kuin Kraft-ligniini, jossa käytettään rikkipohjaisia 

reagensseja fraktioimisessa.23 Organosolv-menetelmiä on kehitetty runsaasti. Yleisimmin 

käytössä ovat erilaiset alkoholiin pohjautuvat, emäksen ja orgaanisen liuottimen seokseen 

pohjautuvat ja orgaanisiin happoihin pohjautuvat menetelmät.24 

Yksi esimerkki orgaaniseen happoon pohjautuvasta Organosolv-menetelmästä on 

muurahaishappokeitto. Muurahaishappokeitossa biomassaa käsitellään 88 % 

muurahaishapossa 101 °C lämpötilassa, jonka jälkeen keitos suodatetaan ja suodos 

konsentroidaan. Tämän jälkeen ligniini saostetaan suodoksesta vedellä, erotetaan 

gravimetrisesti, pestään ja kuivataan. Saadun ligniinifraktion on todettu olevan yli 90 % 

ligniiniä, kun taas esimerkiksi MWL:n ligniinifraktio jää alle 85 %.25 

Alkoholiin pohjautuvista menetelmistä yksi tunnetuimpia on ns. Alcell-menetelmä, jossa 

biomassaa keitetään 50:50 vesi-etanoli –seoksessa 175-195 °C lämpötilassa noin tunnin 

ajan siinä olevan ligniinin liuottamiseksi. Saatua lientä (engl. liquor) pestään biomassasta 

monivaiheisen pesuprosessin aikana, siinä olevan kiinteä aineksen erottamiseksi. 
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Saadusta liemestä haihdutetaan ja kerätään talteen liuotin uudelleenkäyttöä varten ja 

jäänyt mustalipeä saostetaan ligniinin talteen ottamiseksi.26,27 

Pelkän orgaanisen liuottimen lisäksi Organosolv-menetelmiä voidaan käyttää yhdessä 

erilaisten apureagenssien kanssa. Alkaalisessa Organosolv-menetelmässä esikäsitellään 

biomassa impregnoimalla se valitulla emäksellä (esim. hydroksidit, karbonaatit, sulfidit) 

20-130 °C lämpötilassa 10-130 minuutin ajan. Esikäsittelyn jälkeen biomassa altistetaan 

kaasumaiselle orgaaniselle liuottimelle (mm. metanoli, etanoli, asetoni) 120-200 °C 

lämpötilassa 2-400 minuutin ajan.28 

Biomassaa voi myös esikäsitellä mesofiilisellä mädätyksellä. Mesofiilisessä 

mädätyksessä biomassa suljetaan anaerobiseen tilaan, jossa bakteerit mädättävät 

biomassan 33-37 °C lämpötilassa. Hajoamistuotteina syntyy biokaasuja, kuten mm. 

metaania ja hiilidioksidia.29 
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3. Funaoka-ligniini eli lignofenolit 

 

Ligniinin amorfisen rakenteen vuoksi sen hyödyntäminen kemiallisesti on haasteellista. 

Masamitsu Funaoka on kehittänyt ja tutkinut 80-luvulta alkaen ligniinin rakenteellista 

muokkaamista tavoitteenaan ligniinin muokkaaminen sellaiseksi, että sitä voitaisiin 

hyödyntää myös kemiallisesti. Tämän ns. Funaoka-menetelmän tavoitteena on ligniinin 

α-aseman selektiivinen fenolointi valitulla fenolisella yhdisteellä (kaavio 2), ligniinin 

moolipainon kontrolloiminen purkamalla β-O-4 –sidoksia ja biomassan SIPN-rakenteen 

purkaminen hajottamalla siinä olevia hiilihydraatteja. Näistä α-aseman fenolointi ja β-O-

4 –sidosten purkaminen nostavat ligniinissä olevien fenolisten hydroksyyliryhmien 

määrää, parantaen ligniinin ominaisuuksia fenolisena materiaalina.30 

 

Kaavio 2. Fenolisen yhdisteen liittäminen ligniiniin Funaoka-menetelmällä.31 

Suurin osa alkuperäisistä kokeista on tehty havupuunäytteille, joista merkittävin on ollut 

hinokipuu (Chamaecypris obtusa) (kuva 6). Tässä kappaleessa käsitellään edellämainitun 

lignofenolin eli ns. Funaoka-ligniinin valmistamista erilaisine muutoksineen ja 

jatkokäsittelyineen. Lisäksi kappaleessa tarkastellaan Funaoka-ligniinin erilaisia 

käyttökohteita ja sovelluksia. 
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Kuva 6: Hinokipuu (Chamaecyparis obtusa). Kuva: Wataru Yamazaki, käytetty luvan 

kanssa. 
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3.1. Lignofenoleiden synteesi 

 

Lignofenoleiden synteesit voidaan jakaa karkeasti kahteen eri tapaan: yksi- ja 

kaksivaiheiseen prosessiin30. Erona näillä prosesseilla on se, onko fenolointi-reaktiossa 

vesi- ja orgaaninen faasi (yksivaiheinen prosessi) vai pelkästään vesifaasi (kaksivaiheinen 

prosessi). Funaokan mukaan fenolista yhdistettä sitoutuu n. 25 %/C9 havupuuligniiniin ja 

n. 30 %/C9 lehtipuuligniiniin. Fenolinen yhdiste sitoutuu yli 90 % bentsyylisen α-aseman 

hiileen, eikä reaktiossa tapahdu merkittävissä määrin muita sekundaarisia rakenteellisia 

muutoksia.32 

Funaoka-menetelmällä saatujen tuotteiden saannot on ilmoitettu suhteessa Klason-

ligniini pitoisuuksiin. Koska Funaoka-ligniinin valmistamiseksi on olemassa kaksi 

erilaista prosessia, on saannot ilmoitettu menetelmäkohtaisesti. Yksivaiheisella 

prosessilla saannot olivat olleet välillä 89,9 % - 111,8 %. Kaksivaiheisella prosessilla 

saannot olivat olleet välillä 99,7 % - 109,2 %.33 Yksi- ja kaksivaiheisilla prosesseilla ei 

ole havaittu merkittäviä eroja lopputuotteen kannalta, molemmilla prosesseilla saadut 

tuotteet olivat toistensa kaltaisia sekä ulkonäön että kemiallisten ominaisuuksien 

perusteella.30 

 

3.1.1. Yksivaiheinen prosessi 

 

Funaoka et al.30 (1995) ovat kehittäneet menetelmän  ligniinin eristämiseksi biomassasta.  

Tässä prosessissa ligniinin reaktiivisen α-aseman funktionaalinen ryhmä korvataan 

halutulla monomeerisella fenolisella yhdisteellä. Reaktio parantaa ligniinin liukoisuutta 

ja reaktiivisuutta lisäämällä voimakkaasti fenolisia hydroksyyliryhmiä ja katkomalla 

ligniinin polymeeriketjuja pienentäen moolimassaa merkittävästi. Menetelmän 

käytännön suorituksessa biomassan sekaan lisätään liitettävää monomeerista fenolista 

yhdistettä, joka toimii sekä liuottimena että emulgaattorina. Yleisimmin fenolisena 

yhdisteenä käytetään p-kresolia ja impregnointiaika on noin 10 minuuttia. Tämän jälkeen 

seokseen lisätään 72 % rikkihappoa (20 ml/g biomassaa) ja sekoitusta jatketaan 

huoneenlämmössä tavallisetsi muutaman tunnin ajan. Faasien annetaan erottua ja 

päällimmäinen reagoineen ligniinin sisältävä orgaaninen faasi kerätään talteen. Alempi 

vesifaasi sisältää liuenneita hiilihydraatteja. 
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Päällä oleva orgaaninen faasi pipetoidaan erilleen ja lisätään ylimäärään dietyylieetteriä 

samalla voimakkaasti sekoittaen. Muodostunut saostuma erotetaan ja liuotetaan 

asetoniin. Asetoniin liukenematon fraktio erotetaan sentrifugoimalla. Asetoniliuosta 

konsentroidaan alipaineessa ja konsentroitu liuos lisätään pisaroittain ylimäärään 

dietyylieetteriä tuotteen saostamiseksi. Muodostunut lignofenoli erotetaan sentrifugilla ja 

kuivataan (esim. P2O5:lla). Jääneestä dietyylieetteristä höyrytislataan pois fenolinen 

yhdiste ja jäljelle jääneestä fraktiosta kerätään talteen dietyylieetteriin liuennut 

ligniininfraktio. 

 

3.1.2. Kaksivaiheinen prosessi 

 

Kaksivaiheisessa prosessissa fenolinen yhdiste liuotetaan apuliuottimeen ja seoksen 

annetaan impregnoida puumassaa. Yleisimmät apuliuottimet ovat etanoli ja asetoni ja 

impregnointiaika on noin tunti.30 Koska reaktiossa käytettiin apuliuotinta, ei fenolia 

tarvitse yhtä suurta määrää kuin yksivaiheisessa prosessissa, minkä vuoksi reaktio 

tapahtuu pelkästään vesifaasisysteemissä. Fenolista yhdistettä käytetään noin 

kolminkertainen määrä ligniinin aryylifenyyliyksiköihin (3 mol/C9) nähden.34 

Imeytyksen jälkeen ylimäärä apuliuottimesta ja fenolisesta yhdisteestä poistetaan 

suodattamalla biomassa erilleen. Biomassan sekaan lisätään 72 % rikkihappoa (20 ml/g 

biomassaa) ja seoksen annetaan sekoittua huoneenlämmössä halutun aikaa. Seokseen 

lisätään fenoli-bentseeni (7:3) –seosta ligniinifraktion eristämiseksi. Erottuneista 

faaseista tuotteen sisältävä orgaaninen faasi kerätään talteen ja saatu tuote erotetaan ja 

puhdistetaan samalla tavalla kuin yllä kuvatussa yksivaiheisessa prosessissa.30 
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3.1.3. Muunnelmat menetelmiin 

 

Lignofenolien valmistamista on kokeiltu useilla erilaisilla menetelmillä, jotka 

pohjautuvat jompaankumpaan edellä mainittuun prosessiin. Fenolisen yhdisteen ja 

käytettävän biomassan lisäksi menetelmiä on kokeiltu muuttaa useilla erilaisilla pienillä 

muunnoksilla. Reaktio on yritetty toistaa mm. typpiatmosfäärissä ja korvaamalla 72 % 

rikkihappo 95 % fosforihapolla.35,36 Fosforihapolla tehdyt lignofenolit eivät eronneet 

rakenteeltaan rikkihapolla tehdyistä lignofenoleista, mutta fosforihappolla tehdyilla 

lignofenoleilla on saatu parempia saantoja kuin rikkihapolla tehdyillä lignofenoleilla. 

Eron oletaan johtuvan vahvemman rikkihapon aiheuttamasta ristisilloittumisesta ligniinin 

rakenteessa, jota happona heikompi fosforihappo ei puolestaan aiheuta yhtä suurissa 

määrin. 

Lisäksi rikkihapon vaikutusta Funaoka-synteesissä on tutkittu. Sekä reaktioaikaa että 

rikkihapon konsentraatiota vaihdeltiin. Rikkihapon vaikutusta tutkittiin yksivaiheisella 

synteesillä.  Rikkihapon pitoisuuden ollessa alle 60 %, alle 10 % ligniinistä reagoi ja 

muodosti lignofenoleita, jotka siirtyivät fenoliseen faasiin. Lisäksi faasien rajapintaan 

muodostui paksu ja liukenematon kerros. Rikkihapon pitoisuuden ollessa 65 %, ligniinin 

reaktiivisuus parani, mutta muodostuneiden lignofenolien keskimääräinen moolipaino 

pysyi huomattavan korkeana, noin 6000 Da. 72 % rikkihapolla lignofenolien 

muodostuminen ja siirtyminen fenoliseen faasiin parani vielä entisestään ja 

keskimääräinen moolipaino aleni noin 3000 Da. Nämä huomiot viittaavat siihen, että 

hiilihydraattien hajottaminen ja ligniinin pilkkomisella on merkittävä vaikutus reaktion 

onnistumiseen. Rikkihapon lisäämisellä pienissä erissä ei ollut vaikutusta verrattuna 

rikkihapon lisäämiseen kerralla kokonaan. Sen sijaan rikkihapon lisäämisellä biomassan 

sekaan ennen fenolin lisäämistä oli selkeästi saantoa heikentävä vaikutus.32 

Fenolisen yhdisteen määrän vaikutusta kaksivaiheisessa prosessissa on tutkittu. 

Normaalisti synteesi tehdään kolminkertaisella ylimäärällä fenolista yhdistettä 

aryylifenyyliyksiköihin nähden (3 mol/C9), mutta fenolisen yhdisteen määrän laskulla ei 

ole suurta vaikutusta synteesiin ennen kuin suhde laskee arvoon 0,3 mol/C9. Tämän 

jälkeen tuotteen saanto vähenee merkittävästi, tuotteen väri on selkeästi tummempi ja 

korkean molekyylipainon fraktio puuttuu. Tämä viittaa siihen, että ligniini kondensoituu 

itsensä kanssa fenolisen yhdisteen puuttumisen vuoksi, sillä fenolista yhdistettä tarvitaan 

stabiloimaan reaktion välivaihetta.30 
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Lignofenolien eristämiseksi on myös olemassa vaihtoehtoinen menetelmä edellä 

kuvailtujen fenoliuuttojen lisäksi. Yksivaiheisessa prosessissa dietyylieetterillä tehdyn 

saostuksen jälkeen kiinteä aines suodatetaan erilleen. Kaksivaiheisessa prosessissa 

puolestaan rikkihappokäsittelyn jälkeen reaktioastiaan voidaan lisätä ylimäärä vettä ja 

suodattaa kiinteä aines erilleen. Saadusta kiinteästä aineesta voidaan eristää lignofenolit 

uuttamalla ne ensin asetonilla ja suodattamalla asetonifraktio erilleen. Tuote saostetaan 

dietyylieetterillä asetonifraktiosta ja erotetaan sentrifugoimalla. Tarpeen tullen tuote 

voidaan pestä vielä dietyylieetterillä ja toistamalla sentifugointi.37,38 

 

3.2. Fenoloinnin mekanismit 

 

Ligniinin rakenteen erilaisten sidosten vuoksi α-aseman fenoloinnin mekanismi vaihtelee 

sen mukaan, millä tavalla ligniinin prekursorit ovat sitoutuneet toisiinsa. Jiang et al.39 

(2018) tutkivat lignofenolien valmistusta ja esittivät mahdollisia fenoloinnin 

mekanismeja ligniinin erilaisille rakenteille. 

 

Kaavio 3. β-β –rakenteen fenoloimisen mekanismi.39 

Ligniinin β-β –rakenteen fenoloinnissa (kaavio 3) ligniinin happokäsittely lohkaisee γ-

asemista formaldehydit. Muodostunut difenyylibutadieenirakenne fenoloituu 

molemmista päistä, jonka seurauksena molempiin bentsyylisiin asemiin liittyy haluttu 

fenolinen yhdiste. 
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Kaavio 4. β-5 –rakenteen fenoloimisen mekanismi.39 

Kuten edellä, myös β-5 –ligniinin fenoloinnissa (kaavio 4) happokäsittely lohkaisee γ-

aseman hydroksimetyyliryhmän, muodostaen stilbeenirakenteen. Happamissa 

olosuhteissa stilbeenirakenne muodostaa bentsyylisen karbokationin, jonka jälkeen 

ligniinin α-asemaan liittyy fenolinen yhdiste. Fenolinen yhdiste liittyy ligniiniin joko 

orto- tai para-asemasta. 

Toisin kuin β-β- ja β-5 –rakenteen fenoloimisessa, β-O-4 –rakenteen fenoloituminen voi 

tapahtua useilla erilaisilla mekanismeilla, jotka on esitetty kaaviossa 5. Ligniinin käsittely 

happamissa olosuhteissa muodostaa α-asemaan karbokationin. Muodostuneeseen 

välituotteeseen voi joko liittyä α-asemaan fenoli orto- tai para-asemasta (reitit A ja B) tai 

välituoteessa voi tapahtua γ-hiilen eliminaatio (reitti C), vapauttaen formaldehydiä ja 

muodostaen enolieetterin. 

 



20 

 

 

Kaavio 5. β-O-4 –rakenteen fenoloinnin mekanismit. Lignofenolirakenteet on merkitty 

kuvaan punaisella.39 
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Reiteillä A ja B1 muodostuneet lignofenolit (merkitty kuvaan punaisella) voivat toisiintua 

ja muodostaa alifaattisia rengasrakenteita happamissa olosuhteissa samalla kun 

rakenteessa alun perin olleet aromaattiset rengasrakenteet irtoavat toisistaan. 

Muodostuneisiin välituotteisiin liittyy happamissa olosuhteissa lisää fenolista yhdistettä 

ja reitillä A muodostunut syklopropaanirakenne aukeaa fenolisen yhdisteen liittymisen 

myötä. 

Reitillä C muodostuneeseen enolieetterirakenteeseen liittyy β-asemaan fenolinen yhdiste 

happamissa olosuhteissa. Kuten reiteillä A ja B1, fenolisen yhdisteen liittymisen jälkeen 

alun perin yhdisteessä toisissaan kiinni olleet aromaattiset rengasrakenteet irtoavat 

toisistaan happamissa olosuhteissa, muodostaen syklopropaanirakenteen sisältävän 

välituotteen. Reitti B2 voi myös johtaa samaan rakenteeseen. Fenolisen yhdisteen liityttyä 

para-asemasta ligniiniin, voi ligniini toisiintua syklopropaanirakenteeksi samalla kun 

alkuperäiset aromaattiset rengasrakenteet irtoavat toisistaan. Alun perin γ-asemassa ollut 

metoksiryhmä irtoaa formaldehydinä jättäen jäljelle stilbeenirakenteisen välituotteen, 

joka happamissa olosuhteissa johtaa syklopropaanirakenteiseen välituotteeseen. 

Syklopropaanirakenne aukeaa fenolin liittyessä yhdisteeseen, johtaen kahteen erilaiseen 

lopputuotteeseen riippuen siitä, liittyykö fenolinen yhdiste samaan vai eri hiileen kuin 

aiempi fenolinen yhdiste. 

Kaikki edellä mainitut fenoloinnit on tehty yksivaiheisella prosessilla, kuitenkin selkeästi 

korkeammissa lämpötiloissa kuin perinteinen Funaoka-ligniini, joka tehdään 

huoneenlämmössä. 
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3.3. Jatkokäsittelyt 

 

Valmistettuja Funaoka-ligniineitä voidaan jatkokäsitellä erinäisin tavoin riippuen niiden 

käyttötarkoituksesta. Merkittävimmät jatkokäsittelyt ovat lignofenolien silloitus sekä 

lignofenolien β-eetterin purkaminen hyödyntäen synteesissä α-asemaan liitettyä fenolista 

yhdistettä. 

3.3.1. Lignofenolien silloitus 

 

Lignofenolien valmistusprosessi pilkkoo ligniiniä pienemmiksi osiksi. Kuitenkin 

lignofenolien käyttötarkoituksista ja ominaisuuksista riippuen pitkä polymeeriketju voi 

olla haluttavaa. Tätä varten valmistettuja lignofenoleita voidaan ristisilloittaa (kaavio 6) 

ja näin parantaa lignofenolien polymeerisiä ominaisuuksia. 

 

Kaavio 6. Lignofenolin ristisilloitus paraformaldehydillä.40 

Parajuli et al.41 (2005) ovat tutkineet lignofenolien ristisilloittamista paraformaldehydillä 

(PFA). Ristisilloitus tehdään kuumentamalla 72 % rikkihapon, lignofenolin ja 

paraformaldehydin seosta 100 °C lämpötilassa. Käsittelyn jälkeen tuote neutraloidaan ja 

pestään. Ristisilloitetuista lignofenoleista voidaan valmistaa mm. erilaisia 

adsorbtiogeelejä (kts. kappale 4.2.). 

Toinen tapa lignofenolien ristisilloittamiseksi on käyttää apuna entsyymejä. Xia et al.42 

(2003) ovat kehittäneet tavan ristisilloittaa lignofenoleita piparjuuriperoksidaasien (HRP) 

avulla. Lievästi emäksiseen (pH 7,5) metanoli/fosfaatti –puskuriin liuotettu lignofenoli 

ristisilloitetaan antamalla sen reagoida vetyperoksidin kanssa huoneenlämmössä HRP:n 

toimiessa katalyyttina. 
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3.3.2. Lignofenolien β-eetterin purkaminen 

 

Ligniini sisältää runsaasti kestäviä β-O-4 –sidoksia, joita katkomalla ligniinin 

moolipainoa pystytään alentamaan ja muokkaamaan ligniinistä homogeenisempaa. Näitä 

β-O-4 –sidoksia voidaan katkoa hydrotermisesti 300-400 °C lämpötilassa, mutta tällöin 

ongelmaksi muodostuu lähtöaineen palaminen, hajoamistuotteiden polymerisoituminen 

ja selektiivisyyden puute menetelmässä.43 

 

Kaavio 7. Lignofenolien β-eetterin purkaminen.33 

Ligniinin β-O-4 –sidoksia voidaan kuitenkin selektiivisesti katkoa hyödyntämällä 

valmistettua lignofenolia. Mikäli liitetyn fenolisen yhdisteen hydroksyyliryhmä on orto-

asemassa alkuperäisen ligniinin α-hiileen nähden, voi emäksisissä olosuhteissa 

lignofenolin fenoksiryhmä hyökätä β-asemaan, samalla katkoen β-O-4 –sidoksen (kaavio 

7).44 Mikäli ligniinin fenoloinnissa valitaan sellainen fenolinen yhdiste, joka ei kykene 

liittymään ligniiniin muualta kuin para-asemasta (esim. 2,6-ksylenolia), ei β-O-4 –

sidoksia pysty katkeamaan jatkokäsittelyn aikana. Käyttämällä fenoloinnissa seosta 

sellaisesta fenolisesta yhdisteestä joka kykenee liittymään ligniiniin orto-asemasta ja 

sellaista fenolista yhdistetä joka ei kykene liittymään orto-asemasta, voidaan hallita β-O-

4 –sidosten katkeamista ja ligniinin pilkkoutumista.45 

Reaktio tehdään yleensä sekoittamalla lignofenoliin 0.5 N NaOH ja kuumentamalla 

seosta 140 °C tai 170 °C lämpötilaan, minkä jälkeen seos tehdään happamaksi ja saatu 

tuote kuivataan.46  
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4. Lignofenolien käyttökohteet 

 

4.1. Ytimenvaihtoreaktio 

 

Aiemmin esitellyn Funaoka-menetelmän lisäksi Funaoka et al.47 (1987) ovat havainneet, 

että mikäli ligniiniä fenoloidaan ylimäärällä fenolia käyttäen booritrifluoridia 

katalyyttina, voidaan ligniinin alkuperäinen fenyylirengas korvata käytetyllä fenolilla 

(kaavio 8). Koska reaktion havaittiin toimivan vain ei-kondensoituneisiin 

fenyylirenkaisiin, pystytään tällä ns. ytimenvaihtoreaktiolla selvittämään ligniinissä 

olevien ei-kondensoituneiden fenyylirenkaiden määrä. Samalla voidaan selvittää kuinka 

suuri osa näistä ei-kondensoituneista fenyylirengasrakenteista on para-hydroksyfenyyli-

, guajasyyli- ja syringyyliryhmiä.48 

 

Kaavio 8. Ytimenvaihtoreaktio fenoloidulle syringyyliyksikölle.47 

Reaktiossa ligniinin α-asemaan kiinnittyy haluttu fenyyliryhmä kuten Funaoka-

synteesissä. Tämän jälkeen alkuperäinen fenyyliryhmä irtoaa ligniinistä ja tilalle 

kiinnittyy toinen ryhmä lisättyä fenolia. Irronnut ryhmä voidaan vielä demetyloida, 

jolloin pyrogallolin johdannaiset pelkistyvät takaisin pyrogalloliksi ja katekolin 

johdannaiset pelkistyvät katekoliksi. Pelkistyneen pyrogallolin määrä kertoo 

syringyyliryhmien määrän ja katekoli puolestaan guajasyyliryhmien määrän. 
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4.2. Lignofenolit adsorbentteina 

 

Lignofenoleista voidaan valmistaa adsorptiogeelejä käyttämällä silloitettuja 

lignofenoleita (kts. kappale 3.3.1.). Parajuli et al.40 (2006) ovat valmistaneet silloitettuja 

lignofenoleita paraformaldehydeistä ja tutkineet muodostuneiden geelien käyttöä 

metallien erottelussa toisistaan adsorptoimalla. Kokeilussa käytettiin lignofenolia, 

lignokatekolia ja lignopyrogallolia. Kaikista edellämainistuista lignofenoleista 

valmistettujen geelien havaittiin adsorpoivan kulta(III)-ioneja erinomaisesti. Paras 

selektiivisyys saavutettiin lignofenolin johdannaisella. Lignokatekolin ja 

lignopyrogallolin johdannaisten havaittiin adsorpoivan myös platina(IV)- ja rauta(III)-

ioneja. 

Parajuli et al.49 (2008) ovat myöhemmässä kokeilussa tutkineet myös palladium(II)-

ionien adsorptiota platina(IV)- ja kulta(III)-ioninien lisäksi. Adsorptio-ominaisuuksia 

kokeiltiin metallien seoksesta, jossa oli edellämainittujen metallien lisäksi useita 

perusmetalleja, kuten mm. kupari(II)-ioneja. Lignofenolista valmistetun adsorptiogeelin 

havaittiin olevan inertti kaikille muille metalleille paitsi kullalle, kun taas 

lignofenoligeeli, jonka γ-asemaan oli liitetty etyylidiamiini, havaittiin adsorpoivan kullan 

lisäksi myös platinaa ja palladiumia. 

Nonaka et al.50 (2011) ovat myös tutkineet lignofenoleiden käyttöä sellulaasien 

adsorptiossa. Adsorptiota tutkittiin sekoittamalla Trichoderma reesei –entsyymiä 

asetaattipuskuriliuoksessa ligno-p-kresoliin. Ligno-p-kresolin havaittiin adsorpoivan 

entsyymiä noin 75 mg/g ligno-p-kresolia 10 minuutin sekoituksella, eikä entsyymin 

lisääminen ylimäärin lisännyt adsorptoituneen entsyymin määrää. Lisäksi tutkittiin pH:n 

vaikutusta adsorptioon. Parhaat tulokset saavutettiin pH-alueella 2-5 ja pH-arvon 

nostaminen vähensi adsorpoituneen entsyymin määrää. 

Edellämainittujen käyttökohteiden lisäksi Nonaka et al.51 (2013) ovat tutkineet 

lignofenoleiden käyttöä proteiinien adsorptiossa. Lignofenoleista valmistettiin useita 

erilaisia näytteitä proteiinin adsorpoimiseksi. Lignofenolista valmistettiin vesidispersio ja 

vesiliuoksen saostuma, kloroformiheksaanidispersio, asetoni-pyridiini –seokseen 

liuotetusta lignofenolista saostettiin dietyylieetteriin liukenematon fraktio sekä 

käsittelemättömästä lignofenolista puristettiin lignofenolipellettejä. Adsorpiota tutkittiin 

antamalla naudan seerumi albumiinin (BSA) adsorpoitua etikkahappopuskuriliuoksessa 
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(pH 5) 20 minuutin ajan. Lignofenolien puristaminen pelleteiksi sekä liuenneen 

lignofenolin saostaminen poolittomalla liuottimella heikensivät BSA:n adsorptiota. 

Lignofenolin liuotuksessa käytettävällä liuottimella eikä vesidispersiossa olevien 

lignofenoliaggregaattien koolla kummallakaan ollut vaikutusta proteiinien adsorptioon. 

 

4.3. Kaasuseulat 

 

Kita et al.52 (2002) ovat tutkineet lignofenoleiden käyttöä hiilimolekyyliseulakalvoissa. 

Seulat valmistettiin 10-30 painoprosenttisesta ligno-para-kresoli –liuoksesta. Huokoista 

alumiinimateriaalia upotettiin 10-30 painoprosenttiseen ligno-para-kresoli –liuokseen, 

minkä jälkeen pinnalle jäänyt kerros hiillytettiin 400-800 °C typpiatmosfäärissä tunnin 

ajan. Päällystystä ja hiillytystä toistettiin useita kertoja. Seulojen kaasunläpäisevyyttä ja 

erotuskykyä tutkittiin 1 atm paineessa. Kaasuina ja kaasuseoksina käytettiin He, H2, N2, 

O2, H2/CH4, CO2/N2, CO2/CH4 ja O2/N2. Parhaat tulokset saavutettiin 600 °C lämpötilassa 

valmistetuilla kalvoilla. Kalvo tarjosi selektiivisen tavan erottaa hiilidioksidi metaanista 

ja typpikaasusta. 

 

4.4. Lignofenoli antioksidanttina 

 

Akao et al.53 (2004) ovat tutkineet lignofenolin johdannaisten käyttöä oksidatiivisen 

stressin aiheuttaman solujen apoptoosin estämisessä. Tarkasteltavina lignofenoleina oli 

ligno-pyrogalloli, ligno-katekoli, ligno-resorsinoli ja ligno-kresoli. Lignofenolit joko 

karboksymetyloitiin tai emäskäsiteltiin. Lignofenolien kykyä estää solujen apoptoosi 

tutkittiin käsittelemällä kloonattuja ihmisen luuydinsoluja 100 µM vetyperoksidilla 12 h 

ajan. Lignofenoleiden johdannaisia lisättiin näytteeseen 2 tunnin käsittelyn jälkeen. 

Lignofenoleiden johdannaisia tutkittiin pitoisuuksilla 10-50 µM. 

Suurin osa tutkituista lignofenoleiden johdannaisista esti solujen apoptoosia ja parhaat 

tulokset saatiin lignofenoleiden johdannaisten pitoisuuden ollessa 20 tai 30 µM. Suurin 

osa näytteistä esti 0-25 % solujen apoptoosista, mutta kaksi näytteistä esti yli 50 % solujen 

apoptoosista. Parhaat tulokset tuotti karboksimetyloitu bambu-pohjainen lignokresoli. 
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5. Kokeellinen osio 

 

5.1. Johdanto 

 

Puun biomassan rakenteesta johtuen se soveltuu huonosti käytettäväksi sellaisenaan 

kemiallisissa prosesseissa. Tätä varten on kehitetty erilaisia biomassan 

esikäsittelymenetelmiä, jotta biomassaa saadaan muokattua kemiallisesti helpommin 

käsiteltävään muotoon. Tässä tutkimuksessa on analysoitu eräitä kotimaisia 

biomassanäytteitä, joita on valmistettu höyryräjäyttämällä ja mesofiilisesti mädättämällä. 

Analyysien avulla pyritään saamaan selville, millä tavoin nämä sivuvirtana syntyneet 

lignoselluloosapitoiset biomassatähteet ovat muokkaantuneet esikäsittelyissä. 

Lisäksi on tutkittu kappaleessa 3 kuvatun Funaoka-ligniinin valmistamista sekä 

biomassanäytteistä, että havupuuverrokkimateriaaleista. Saatuja Funaoka-ligniinejä 

analysoidaan reaktion onnistumisen varmistamiseksi ja muiden mahdollisten puumassaan 

tapahtuneiden muutosten havaitsemiseksi. 

 

5.2. Analyysimenetelmät 

 

Ydinmagneettinen resonanssi (NMR) –mittaukset tehtiin Varian Inova 500 MHz –

spektrometrillä, jossa oli triplaresonanssianturi. Liuottimena käytettiin d6-asetonia. 

Siirtymät on ilmoitettu ppm:inä (δ) ja referenssinä käytettiin joko trimetyylisilaania 

(TMS, 0 ppm) tai kunkin liuottimen omaa signaalia. 

 

Alkuaineanalyysit tehtiin Elementar Analysensysteme (HANAU) model vario MICRO 

cube –laitteella. Laitetta käytettiin CHNS-asetuksella ja hiili, vety, typpi ja rikki mitattiin 

N2, H2O, N2 ja SO2 kaasuina TCD-detektorilla, käyttäen kantajakaasuna heliumia. 

Happipitoisuus laskettiin erotuksesta 100% - (C% + H% + N% + S% + tuhka-%), olettaen 

että näytteen loppuosa oli happea. Laskussa hiilen, vedyn, typen ja rikin arvoina käytettiin 

mitattujen pitoisuuksien keskiarvoja. Standardina käytettiin sulfaniiliamidia. 

 

Infrapunaspektrit (IR) mitattiin ATR-moduulilla varustetulla Bruker Alpha FTIR –

spektrometrillä. Pieni määrä kiinteää näytettä asetettiin mittausalustalle ja näytteestä 
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mitattiin transmittanssi. Ennen jokaista näytettä mitattiin taustaspektri (16 toistoa), jonka 

jälkeen näytteen spektri mitattiin 16 toistolla. Spektrien taustakorjaus ja normalisointi 

tehtiin käyttäen Asymmetric Least Sqaures Fitting –asetusta Origin 2018 –ohjelmalla. 

 

Termogravimetriset analyysit (TGA) mitattiin Netzsch STA 449 F3 Jupiter –laitteella. 

Näytettä sijoitettiin 5-15 mg 90 ul Al2O3 näyteupokkaaseen, minkä jälkeen laite mittasi 

näytteen tarkan massan. Suojakaasuna käytettiin typpeä 20 ml/min ja puhdistuksessa 

ilmaa 20 ml/min. Mittaus tehtiin dynaamisena mittauksena välillä 30-1000 °C, 

kuumentaen näytettä nopeudella 40 °C/min. 

 

Klason-ligniinipitoisuudet mitattiin gravimetrisesti liuottamalla näytettä 72 % 

rikkihappoon, suodattamalla ja punnitsemalla liukenematon osuus (tarkempi kuvaus 

menetelmästä kappaleessa 5.3.2.4.). Happoliukoisen ligniinin osuus mitattiin jäljelle 

jääneistä suodoksista. Mittaus tehtiin Varian Cary50 Conc UV-VIS spektrometrillä 205 

ja 280 nm aallonpituuksilla. Käsiteltyä liuosta pipetoitiin kvartsikyvettiin pieni määrä 

niin, että kyvetti oli puolillaan. Liuoksen absorbanssi mitattiin viidesti ja tarkasteltavaksi 

tulokseksi valittiin mittaussarjan mediaani. Mittari kalibroitiin nollaliuoksella jokaisen 

mittaussarjan välillä. Tulokset on ilmoitettu massaprosentteina. 

 

Pyrolyysi-kaasukromatografia-massaspektrometri –mittaukset (Pyrolyysi-GC-MS) 

mitattiin Pyrolab2000-laitteistolla, johon oli kytketty Bruker Scion SQ456-GC/MS –laite. 

Kapillaarikolonnina käytettiin Agilent DB-5MS UI ((5%-fenyyli)-metyylipolysiloksaani, 

30 m x 0,250 nm x 0,25 µm film). Kantajakaasuna käytettiin heliumia. 

 

Hienontamista vaatineet näytteet jauhettiin Fritz Planetary Mono Mill Pulverisette 6 –

laitteella. Jauhatuksessa käytettiin volframikarbidikuppia (29 ml) ja kolmea samasta 

materiaalista tehtyä kuulaa. Jauhatus tehtiin nopeudella 350 rpm käyttäen syklinä 25 min 

jauhatusaikaa, jonka välissä oli 20 min jäähdystauko. Toistoja tehtiin 6-27, näytteestä 

riippuen. 
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5.3. Karakterisoinnit 

 

Funaoka-synteesien lisäksi kokeellisen työn toisena tavoitteena oli karakterisoida 

professori Panu Tikalta saatuja biomassanäytteitä, jotka ovat uusien kotimaisten 

biojalostamoiden ligniinipitoisia sivutuotteita. Kaikki saadut materiaalit oli valmistettu 

kotimaisesta havupuusta. Tämän vuoksi verrokkeina käytettiin kotimaista havuhaketta ja 

mäntyhioketta. Saatujen materiaalien tarkempi alkuperä on luottamuksellinen. 

Materiaaleille tehtiin alkuainemääritys, tuhkapitoisuusmääritys TGA-laitteistolla, 

ligniinipitoisuusmääritys gravimetrisesti Klason-menetelmällä ja tästä edelleen 

happoliukoisen ligniinin määritys spektrofotometrisesti. Ligniinin rakennemääritykset 

tehtiin infrapunaspektroskopialla ja pyrolyysi-GC-MS -laitteistolla. Verrokeille ei tehty 

kaikkia yllä olevia analyysejä, vaan käytettiin kirjallisuudesta saatuja arvoja vertailuja 

varten. 

 

5.3.1. Lähtöaineet ja niiden kuvakset 

 

Karakterisoitavia biomassoja oli kolme kappaletta, jotka on nimetty tässä työssä nimillä 

PT1, PT2 ja PT3 (kuva 7). Verrokkimateriaaleina toimivat havuhake ja mäntyhioke. Alla 

on lyhyet kuvaukset kyseisistä materiaaleista. 

 

Kuva 7. Kotimaiset biomassanäytteet PT1, PT2 ja PT3. 
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PT1 on pientä ruskeaa raetta, joka oli valmistettu seka-havupuusta (mänty ja kuusi) 

Andritzin SteamEx-höyryräjäytyslaitteistolla ja hydrolysoitu 1 % rikkihapolla. 

Höyryräjäytys oli tehty n. 200 °C lämpötilassa höyrynpaineessa. Hydrolysaatti oli 

erotettu fermentointia varten ja jäljelle jääneestä materiaalista oli valmistettu PT1-rakeet. 

PT2 on ruskeaa kuitumaista jauhetta, joka oli valmistettu seka-havupuusta (mänty ja 

kuusi) hajotusmatriisilla varustetulla Valmet Sundsvallin SteamEx-

höyryräjäytyslaitteistolla ilman happoja tai kemikaaleja. Höyryräjäytys oli tehty 

lämpötilassa 204 °C, 16 baarin höyrynpaineessa 10 min aikana. 

PT3 on n. 2 cm kokoisia pellettejä, jotka oli hienonnettu vasaralla analyyseja varten. 

Pelletit oli valmistettu seka-havupuusta (mänty ja kuusi) mesofiilisella mädätyksellä 33-

35 °C lämpötilassa 20 vuorokauden aikana. Jäljelle jääneestä kiinteästä aineesta oli 

valmistettu pelletit kuivaamalla ja puristamalla. 

Ensimmäinen verrokki on seka-havupuusta (mänty ja kuusi) tehtyä haketta, jota oli 

hienonnettu kuulamyllyllä joitain analyyseja varten. Toinen verrokki on mäntyhioketta, 

jota ei oltu erikseen hienonnettu Funaoka-synteesiä tai analyyseja varten. 

 

5.3.2. Analyysit 

 

Näytteen koostumuksen ja erityisesti ligniinipitoisuuden selvittämiseksi näytteistä 

mitattiin infrapunaspektri, alkuaineanalyysi, tuhkapitoisuus, Klason- ja happoliukoisen 

ligniinin pitoisuudet sekä pyrolyysi-GC-MS. 

Alkuaineanalyysin tuloksista laskettiin teoreettinen ligniini- ja hiilihydraattipitoisuuksien 

suhde, jota verrattiin Klason- ja happoliukoisen ligniinin pitoisuuksiin. 
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5.3.2.1. Alkuaineanalyysit 

 

Alkuaineanalyysit tehtiin kaikille kolmelle näytteelle. Verrokeille alkuaineanalyysejä ei 

tehty, vaan tuloksia vertailtiin ligniini- ja hiilihydraattiyksiköille laskettuihin 

massaprosentteihin. Koska rikille ja typelle mitatut arvot olivat luotettavien 

mittausrajojen alapuolella, arvioitiin kyseiset pitoisuudet nollaksi (*). Arvoina käytettiin 

mittaustulosten keskiarvoja. Tulokset on listattu taulukkoon 3. Alkuperäiset 

mittaustulokset on ilmoitettu liitteissä (liite 1). 

Taulukko 3. PT-näytteiden ja verrokkimateriaalien alkuainepitoisuudet. 

 Hiili (%) Typpi (%) Vety (%) Rikki (%) Happi (%) 

Guajasyyli (teor.) 61,2 0 6,2 0 32,6 

Glukoosi (teor.) 40,0 0 6,7 0 53,3 

PT1 61,7 0,8 6,0 0* 31,1 

PT2 49,3 0* 6,1 0* 44,1 

PT3 49,7 0* 6,0 0* 43,4 

 

Tuloksia verrattiin ligniinin propyyliguajasyyli- (C10H12O4) (kuva 8, 7) ja hiilihydraattien 

glukoosiyksiköille (C6H12O6) (kuva 8, 8) laskettuihin alkuainejakaumiin. Teoreettiset 

alkuainejakaumat saatiin laskemalla kuinka monta massaprosenttia kutakin alkuainetta 

yksi mooli sekä propyyliguajasyyli- että glukoosiyksikköä sisältää. 

 

 

Kuva 8. Propyyliguajasyyliyksikkö (G) ja glukoosiyksikkö (1) 
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Kaikille näytteille ja vertailumateriaaleille laskettiin niiden hiili-happi -suhteet. Hiili-

happi -suhteiden pohjalta laskettiin ligniini-hiilihydraattisuhteet näytteille yhtälöllä 1. 

𝐴𝑥 + 𝐵(100% − 𝑥) = 𝐶    (1) 

Yhtälö 1: Ligniinin prosenttiosuuden määrittäminen hiili-happi –suhteiden avulla. A on 

ligniinin hiili-happi –suhde, B on hiilihydraattien hiili-happi –suhde, C on näytteen hiili-

happi –suhde ja x on näytteen ligniinipitoisuus prosentteina. 

Laskut tehtiin karkeasti olettaen, että näytteet koostuvat pelkästään glukoosi-

sokeriyksiköistä ja propyyliguajasyyliyksiköistä. Taulukossa 4 on ilmoitettu lasketut 

hiili-happi –suhteet ja ligniinipitoisuudet näytteille ja vertailumateriaaleille. 

Taulukko 4. PT-näytteiden ja verrokkien hiili-happi –suhteet ja lasketut 

ligniinipitoisuudet. 

 C/O -suhde Ligniinipitoisuus 

Guajasyyli (teor.) 1,876 - 

Glukoosi (teor.) 0,751 - 

PT1 1,983 >100 % 

PT2 1,115 32,36 % 

PT3 1,145 35,02 % 

 

PT1 antaa lasketuiksi ligniinipitoisuuksiksi hieman yli 100 %, joka voi johtua ligniinin 

kondensoitumisesta, joka vähentää ligniinin rakenteissa olevan hapen määrää ja täten 

vääristää tuloksia. PT2 ja PT3 näytteet antoivat ligniinipitoisuudeksi 30-35 %, joka vastaa 

käsittelemättömän havupuumassan ligniinipitoisuutta. Tämä viittaa siihen, että vain PT1 

–näytteen käsittely on onnistunut poistamaan siinä olevaa selluloosaa ja hemiselluloosaa 

ja tuottamaan ligniinirikasta materiaalia. 

Taulukko 5. PT-näytteiden alkuaineanalyysien variaatiokertoimet. 

 Hiili Vety Typpi 

PT1 0,26 % 1,98 % 4,56 % 

PT2 0,01 % 1,27 % - 

PT3 1,01 % 0,61 % - 
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Alkuperäisten alkuaineanalyysimittaustulosten luotettavuutta arvioitiin laskemalla 

mittaustuloksista variaatiokertoimet kaikille mittaustuloksille (taulukko 5). Mikäli tulos 

oli arvioitu nollaksi liian matalien mittausarvojen vuoksi, ei variaatiokerrointakaan 

laskettu. 

Variaatiokertoimista näkyy, että tulokset ovat kaikki alle 5 % luokkaa, jolloin 

alkuperäiset mittaukset ovat olleet kaikki linjassa keskenään eikä mittausten välillä ole 

ollut kovinkaan suurta varianssia. Tämän nojalla tuloksia voidaan pitää luotettavina. 

 

5.3.2.2. Infrapuna-analyysit 

 

Näytteistä voidaan mitata infrapunaspektri altistamalla näyte infrapunasäteilylle. Mikäli 

säteilyn energia on tasan yhtä suuri kuin energiamäärä, jonka jokin yhdisteen sidoksista 

kykenee vastaanottamaan, absorboituu säteily näytteeseen. Säteilyttämällä näytettä eri 

aallonpituuksilla voidaan selvittää millä aallonpituuksilla näyte absorboi säteilyä. Koska 

erilaiset sidokset ja rakenteet absorboivat eri aallonpituuksilla tulevaa säteilyä, voidaan 

näin selvittää minkälaisia sidoksia ja rakenteita yhdisteessä esiintyy. Tulokset voidaan 

ilmoittaa joko absoluuttisena arvona (absorptio) tai suhteellisena prosenttina 

(transmittanssi).54 

Kaikista PT-näytteistä mitattiin transmittanssi-infrapunaspektri FTIR-laitteistolla. 

Mitattu data käsiteltiin Origin 2018 –ohjelmistolla luettavaan muotoon. Alla olevaan 

taulukkoon 6 on listattu merkittävimmät absorptiopiikkien aaltolukuarvot (cm-1) sekä 

niitä vastaavat funktionaaliset ryhmät sidoksineen. Saatuja absorptiopiikkejä vertailtiin 

kirjallisuudesta saatuihin spektreihin, joista on saatu selville signaalin alkuperä ja mitä 

funktionaalista ryhmää signaali koskee. Vertailussa käytettiin Tejadon et al. (2007).55 

sekä Chenin et al. (2010)56 raportoimia spektrejä ligniini- ja hiilihydraattinäytteille. 

Alkuperäinen mittausspektri on esitetty liitteissä (liite 3). 

Kaikissa näytteissä esiintyi sekä ligniinille että hiilihydraateille ominaisia 

absorptiopiikkejä. Vaikka tulosten perusteella ei voida sanoa tarkkoja määriä ligniinin ja 

hiilihydraatin suhteista, molemmille aineille ominaisia piikkejä näkyi selvästi. 
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Näytteitä verratessa kuitenkin havaittiin, että PT1-näytteessä 1030 cm-1 kohdalla 

sijaitseva hiilihydraatille tyypillinen piikki oli pienempi kuin PT2- ja PT3-näytteissä.  

Lisäksi PT1-näytteessä aaltoluvuilla 1505 cm-1 ja 1600 cm-1 sijaitsevat ligniinin 

sisältämille aromaattisille renkaille ominaiset piikit olivat puolestaan suuremmat kuin 

PT2- ja PT3-näytteissä. Tämä viittaa siihen, että PT1 näytteessä on suhteessa enemmän 

ligniiniä hiilihydraatteihin nähden kuin PT2- ja PT3-näytteissä. 

 

Taulukko 6. PT-näytteiden FTIR-mittausten tulokset. Ligniini: L, hiilihydraatti: Hh 

Aaltoluku (cm-1) Funktionaalinen ryhmä Alkuperä 

3100-3500 Fenolinen ja alifaattinen O-H, venytys L 

2900-2920 CH3 ja CH2 C-H, venytys L 

2850 OCH3 C-H, venytys L 

1650-1660 Aromaattiseen renkaaseen konjugoitunut C=O, 

venytys 

L 

1600 Aromaattisen renkaan C-C, venytys L 

1505 Aromaattisen renkaan C-C, venytys L 

1450 CH3 ja CH2 C-H, epäsymmetrinen taivutus Hh, L 

1425 Aromaattisen renkaan C-C, venytys 

C-H, venytys ja tason suuntainen taivutus 

Hh, L 

1370 Fenolinen O-H, tason suuntainen taivutus 

Alifaattisten CH3 C-H, venytys 

Hh, L 

1270 Guajasyylin C-O, venytys L 

1150-1160 Pyranoosirenkaiden C-O-C, venytys 

Alifaattisten ryhmien C=O, venytys 

Hh, L 

1030 Primääristen alkoholien C-O, taivutus Hh 
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5.3.2.3. Termogravimetriset analyysit 

 

Näytteistä mitattiin tuhkapitoisuus, eli palamattoman epäorgaanisen aineksen määrä, 

TGA-laitteistolla. Tarkasti punnittu näyte kuumennettiin 30 °C:sta 1000 °C:een N2/O2-

kaasuvirrassa, minkä vuoksi kaikki palava aine poistui palaessaan palokaasuina, jättäen 

jäljelle vain palamattoman aineksen. Palamattoman aineksen massa punnittiin, jotta 

saatiin määritettyä näytteen tuhkapitoisuus painoprosenttina. 

PT1 tuhkapitoisuudeksi saatiin 0,32 %, PT2 0,53 % ja PT3 0,91 %. Havuhakkeelle ja 

mäntyhiokkeelle ei määritetty tuhkapitoisuuksia, vaan käytettiin kirjallisuusarvoa 

männyn (Pinus sylvestris) runkopuun tuhkapitoisuudelle. Kirjallisuudesta saadut arvot 

tuhkapitoisuuksille ovat männylle 0,22 % ja kuuselle 0,38 %.57,58 Ainoastaan PT1-

näytteen tuhkapitoisuus vastasi näitä arvoja, kun taas PT2 ja PT3 näytteille mitatut 

pitoisuudet olivat monia kertoja korkeammat kuin edellä mainitut kirjallisuusarvot. Ero 

oli kuitenkin alle prosenttiyksikön luokkaa, jonka vuoksi eroa ei voida pitää kovin 

merkitsevänä. 

 

5.3.2.4. Klason-ligniini 

 

Ligniinipitoisuuden määrittämiseksi on useita erilaisia menetelmiä, joista yksi on 

happoon liukenemattoman ligniinin määritys gravimetrisesti. Biomassanäytettä 

käsitellään hapossa, jolloin hiilihydraatit hydrolysoituvat ja liukenevat happoon, jättäen 

jäljelle happoon liukenemattoman ligniinin. Tätä menetelmää kutsutaan Klasonin 

menetelmäksi ja sillä määritettyä ligniinipitoisuutta Klason-ligniiniksi. Kuitenkin 

näytteestä usein liukenee pieni osa ligniiniä happoliuokseen, jonka vuoksi pelkkä Klason-

ligniini ei anna täydellistä kuvaa näytteen ligniinipitoisuudesta, vaan näytteestä yleensä 

myös määritetään happoliukoinen ligniini. Happoliukoinen ligniini määritetään Klason-

ligniinin suodoksesta spektrofotometrisesti.31 

Happoliukoisen ligniinin mittaamiseen voidaan käyttää joko aallonpituutta 205 nm tai 

280 nm. Aallonpituudella 280 nm voidaan nähdä happoliukoisen ligniinin lisäksi myös 

hiilihydraattien hydrolyysin jäljiltä muodostuvia hajoamistuotteita kuten esim. furfuraalia 

ja sen johdannaisia, kun taas aallonpituudella 205 nm nämä hajoamistuotteet eivät 

absorboi merkittävästi.31 
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Klason-ligniinin määrittämiseksi on olemassa useita standardimetodeita, kuten 

esimerkiksi TAPPI T 222 om-02 ja NREL/TP-510-42618.59,60 Happoliukoisen ligniinin 

määrittämiseen on olemassa myös metodeita, kuten esim. TAPPI UM 250.61 Tässä 

tutkimuksessa Klason-ligniini määritettiin käyttäen muokattua versiota NREL/TP-510-

426-18 –metodista, joka kattaa sekä Klason-ligniinin että happoliukoisen ligniinin 

määritykset. Muokattu versio on kuvattuna alla. 

Punnittiin 0,1 g näytettä 8 ml vialiin, johon lisättiin 2 ml 72 % rikkihappoa ja annettiin 

sekoittua huoneenlämmössä kahden tunnin ajan. Sekoittumisen jälkeen seos siirrettiin 

isompaan astiaan 40 ml:lla vettä ja refluksoitiin 120 °C öljyhauteessa kahden tunnin ajan. 

Refluksoimisen jälkeen liuoksen annettiin jäähtyä 30 minuutin ajan, minkä jälkeen 

seokset suodatettiin ja sintteriin jäänyt kiinteä aines kuivattiin yön yli huoneenlämmössä. 

Saatu suodos laimennettiin tislatulla vedellä 100 ml mittapulloon merkkiin. Liuosten 

absorbanssit mitattiin käyttäen nollaliuoksena rikkihappoa, joka oli laimennettu samassa 

suhteessa kuin edellä mainitut näytteet. 

Määritykset tehtiin rinnakkaisnäytteille, mutta epäonnistuneen hydrolyysin vuoksi 

tulokset jouduttiin hylkäämään ja pitoisuudet on laskettu ainoastaan alkuperäisten 

määritettyjen tulosten pohjalta. Ligniininpitoisuudet on laskettu yhtälöllä 2. 

𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑖𝑛𝑖 (𝑚 − %) =  
𝐴

𝑎∗𝑏
∗𝑉

𝑚
∗ 100   (2) 

Yhtälö 2: Klason-ligniinin pitoisuuden määrittäminen massaprosentteina 

Yhtälössä 2 on liuoksen absorbanssi, a on liuoksen absorptiivisuuskerroin (l g-1 cm-1), b 

on valon kulkema matka kyvetissä (cm), V on liuoksen tilavuus (l) ja m on kuivan 

puumassanäytteen massa (g). Laskuissa absorptiivisuuskertoimena käytettiin 

kirjallisuudessa havupuulle määritettyä arvoa 128 l g-1 cm-1 aallonpituudella 205 nm ja 

arvoa 20 l g-1 cm-1 aallonpituudelle 280 nm.62,63 Saadut tulokset on esitetty taulukossa 7. 

Vertailuna käytettiin lähtöaineena käytettyä kuivattua havuhakebiomassaa, joka koostuu 

mänty- ja kuusihakkeesta. Lisäksi mitattiin vielä mäntyhiokkeen ligniinipitoisuus samalla 

menetelmällä vertailuksi. 
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Taulukko 7. Klason-ligniinin mittaustulokset. 

 Klason-ligniini, m-% 205 nm, m-% 280 nm, m-% 

Havuhake 37,1 0,3 1,9 

Mänty 27,6 0,3 1,9 

PT1 75,7 1,2 8,2 

PT2 41,0 0,5 3,4 

PT3 41,1 0,5 1,2 

 

Saaduista ligniinipitoisuuksista PT1-näytteestä määritetty Klason-ligniinipitoisuus on 

merkittävästi suurempi kuin lähtöaineena käytetylle havuhakkeelle saadut mittausarvot. 

Tämä osoittaa, että näytteelle tehdyt käsittelyt ovat muokanneet kasvibiomassaa siten että 

näyte sisältää ligniinirikasta materiaalia ja vain vähän hiilihydraatteja. Vaikka PT2- ja 

PT3-näytteet antoivatkin suurempia ligniinipitoisuuksia kuin verrokkimateriaalit, eivät 

tulokset ole yhtä voimakkaasti poikkeavia kuin PT1 kohdalla. Tämä osoittaa, että vain 

PT1-materiaalin muokkaaminen ligniinirikkaaksi materiaaliksi on onnistunut. 

Tuloksia vertailtiin myös kirjallisuusarvoihin. Männylle ilmoitettu kirjallisuusarvo 

kokonaisligniinipitoisuudelle (Klason-ligniini + happoliukoinen ligniini) oli 24,5 %, 

jonka jakautumista erikseen Klason-ligniiniin ja happoliukoiseen ligniiniin ei 

ilmoitettu.64 Pitoisuus on hieman matalampi kuin männylle (28,0 %) tai havuhakkeelle 

(37,4 %) mitatut kokonaisligniinipitoisuudet. Kuuselle oli ilmoitettu Klason-ligniinille 

kirjallisuusarvoiksi 27,2-28,9 % ja happoliukoiselle ligniinille 0,1-0,5 %.65  Ainoastaan 

mäntyhiokkeesta määritetty Klason-ligniinipitoisuus osuu kirjallisuudesta saadun 

pitoisuuden vaihteluvälille, kun taas havuhakkeelle määritetty ligniinipitoisuus oli 

korkeampi kuin kirjallisuusarvo. Happoliukoisen ligniinin pitoisuudet kuitenkin osuvat 

PT1-näytettä lukuun ottamatta kaikki kirjallisuusarvon vaihteluvälille. 

Aallonpituudella 280 nm mitatut pitoisuudet olivat 1-2 % PT1 ja PT2 näytteitä lukuun 

ottamatta. Tämä johtunee näytteiden valmistusprosessista näytteisiin jääneestä 

hemiselluloosasta, joka happokäsittelyssä hajoaa furfuraaliksi ja sen johdannaisiksi, 

osoittaen että erityisesti PT1-näyte sisältää jossain määrin näitä hiilihydraateista peräisin 

olevia konjugoituja rakenteita jota kirjallisuudessa on kutsuttu ns. pseudoligniiniksi66. 

Koska aallonpituuksilla 205 nm ja 280 nm mitatut pitoisuudet eivät ole verrattavia, 

furfuraalin ja sen johdannaisten pitoisuutta ei pystytä laskemaan mittaustuloksista. 
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5.3.2.5. Liuotuskokeet 

 

Analysoitavista näytteistä PT1:sta mitattiin liukoisuus 1,4-dioksaaniin. Tarkoituksena oli 

fraktioida paremmin liukeneva näyte, josta voidaan määrittää tarkemmin ligniinin 

rakennetta 1- ja 2D NMR-spektroskopisilla tekniikoilla. Näytteestä tehtiin 

planetaarikuulamyllyssä 5 tunnin (1+6 toistoa), 10 tunnin (1+13 toistoa) sekä 21 (1+27 

toistoa) tunnin jauhatukset. Kuulamyllyjauhatettua näytettä punnittiin noin 1 g 

koeputkeen, johon lisättiin 10 ml dioksaani-vesi (96:4) –seosta. Näytteen annettiin liuota 

huoneenlämpötilassa 24 h ajan, jonka jälkeen dioksaani erotettiin kiinteästä aineesta 

sentrifugoimalla ja haihdutettiin pois. Haihdutusjäännökseen lisättiin kloroformia, minkä 

jälkeen liuotin haihdutettiin kuiviin dioksaanin poistamiseksi. Tämä toistettiin kaksi 

kertaa. Jäljelle jäänyt kiinteä aine punnittiin ja dioksaaniliuokoisen aineksen osuus 

laskettiin. 

Kiinteän aineksen sekaan lisättiin uusi erä 10 ml dioksaani-vesi (96:4) –seosta ja näytteen 

annettiin liuota 24 h ajan dioksaaniin. Dioksaani erotettiin ja haihdutettiin kuten edellä ja 

liuotus toistettiin vielä kolmannen kerran kiinteälle aineelle. Tulokset on raportoitu 

taulukossa 8 massaprosentteina. 

Taulukko 8. PT1 liuotuskokeiden tulokset. 

 Ensimmäinen 24 h Toinen 24 h Kolmas 24 h 

PT1, 5 h 15,6 % 7,8 % 1,8 % 

PT1, 10 h 20,0 % 5,7 % 3,7 %* 

PT1, 21 h 23,1 % 10,6 % 1,2 % 

 

Tuloksista voidaan todeta, että näytteen pidempi jauhatusaika paransi dioksaani-liukoisen 

fraktion saantoa. Kaikkien näytteiden kohdalla suurin osa (yli 60 %) liukenemisesta 

tapahtui ensimmäisen 24 h aikana ja lähes kaikki liuennut aine (yli 85 %) liukeni 

ensimmäisen 48 h aikana. Viimeisen 24 h aikana näytteestä ei liuennut paljoakaan ainesta, 

lukuun ottamatta 10 h jauhatuserää (*). Tämä ero selittyy sillä, että näytettä sekoitettiin 

samassa liuottimessa 24 h sijaan viikonlopun yli (yhteensä 72h), jolloin liuotusaika oli 

kaksi vuorokautta pidempi kuin 5 h ja 21 h jauhatuserillä. 
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5.3.2.6. Pyrolyysi-kaasukromatografia-massaspektrometrianalyysit 

 

Kaikista näytteistä mitattiin massaspektri pyrolyysi-GC-MS –laitteistolla, joka koostuu 

kolmesta osasta. Ensimmäisenä laitteistossa on pyrolyysikammio, jossa näyte 

kuumennetaan nopeasti 580 °C lämpötilaan. Hajoamistuotteet johdetaan 

kapillaarikolonniin, jossa käytetään kantajakaasuna heliumia. Hajoamistuotteet erottuvat 

toisistaan kolonnissa, jonka jälkeen ne päätyvät ioniloukkumassapektrometrille 

analysoitavaksi.67 

 

Kuva 9. Ligniinissä esiintyvien monomeerien (para-hydroksyfenyyli (H), guajasyyli (G), 

syringyyli (S)) rengasrakenteet. 

Materiaalien koostumusta tarkasteltiin niiden pyrolyysi-hajoamistuotteiden perusteella. 

Tunnistetut hajoamistuotteet on listattu taulukoon 9. Taulukkossa 9 on ilmoitettu 

hajoamistuotteiden retentioajat ja alkuperä eli hiilihydraatit (Hh) ja ligniini (L). Ligniinin 

hajoamistuotteet ovat pääsääntöisesti sen monomeerejä (kuva 9) tai niiden johdannaisia. 

Kaikki taulukossa 9 mainitut yhdisteet löytyivät kaikista näytteistä lukuun ottamatta 2-

furaanimetanolia (ei läsnä PT1 ja PT2 –näytteissä) ja 1-(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)-2-

propanonia (ei läsnä havuhakkeessa, mäntyhiokkeessa ja PT2-näytteessä). Nämä 

eroavaisuudet näytteiden välillä voivat johtua yhdisteiden pienistä pitoisuuksista, jonka 

vuoksi ne ovat jääneet mittausrajojen alapuolelle eivätkä sen vuoksi näkyneet kyseisissä 

mittauksissa. 

Kaikissa näytteissä näkyy yhdisteitä sekä hiilihydraattien että ligniinien 

hajoamistuotteista. Koska mittausdataa ei integroitu, mittaustuloksista ei pystytä 

sanomaan hiilihydraattien ja ligniinin suhdetta näytteissä. PT1-näytteen pyrolyysi-GC-

MS –data on esitetty liitteessä 10. Verrokkinäytteiden pyrolyysi-GC-MS –datat on 

esitetty liitteissä 11 ja 12. 
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Taulukko 9. Pyrolyysi-GC-MS tulokset PT-näytteille. Hh: hiilihydraatti, L: ligniini 

Yhdisteen nimi Retentioaika (min) Alkuperä 

2(5H)-furanoni 5,87 Hh 

Etikkahapon metyyliesteri 3,58 Hh 

Furfuraali 4,28 Hh 

2-furaanimetanoli * 4,37 Hh 

3-furaldehydi 4,55 Hh 

5-metyyli-2(5H)-furanoni 5,02 Hh 

Furaani 6,44 Hh 

5-metyyli-2-furaanikarboksialdehydi 6,78 Hh 

p-Kresoli 8,67 L 

2-metoksifenoli 8,88 L 

2-metoksi-4-metyylifenoli 10,51 L 

5-hydroksimetyylifurfuraali 11,07 Hh 

4-etyyli-2-metoksifenoli 11,76 L 

2-metoksi-4-vinyylifenoli 12,29 L 

2-metoksi-4-(2-propenyyli)fenoli 12,86 L 

2-metoksi-4-propyylifenoli 12,99 L 

2-metoksi-4-(1-propenyyli)fenoli 13,38 L 

Vanilliini 13,51 L 

2-metoksi-4-(1-propenyyli)fenoli 13,56 L 

Asetovanilloni 14,61 L 

1-(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)-2-propanoni * 15,11 L 

4-((1E)-3-hydroksi-1-propenyyli)-2-metoksifenoli 15,69 L 
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5.4. Funaoka-synteesit 

 

Ligniininäytteiden karakterisoinnin lisäksi tämän työn tarkoituksena oli valmistaa ns. 

Funaoka-ligniiniä, eli ligniiniä jonka bentsyyliseen α-asemaan on liitetty fenolinen 

yhdiste (kaavio 9). Kaikissa Funaoka-synteeseissä käytettiin fenolisena yhdisteenä 2,4-

ksylenolia. 

 

Kaavio 9. 2,4-ksylenolin liittäminen guajasyyliyksikköön Funaoka-menetelmällä. 

Synteesi tehtiin kaksivaiheisen prosessin mukaisesti ligniininäytteelle PT1 ja vertailun 

vuoksi havuhakkeelle ja mäntyhiokkeelle. Kaksivaiheisessa prosessissa fenolinen yhdiste 

imeytetään aluksi biomassaan apuliuottimen avulla, joka näissä synteeseissä oli asetoni. 

Koska synteesien saannot olivat huomattavan alhaiset, vertailun vuoksi päätettiin toistaa 

synteesi männylle yksivaiheisella prosessilla, jotta voitiin verrata vaikuttaako 

käsittelymenetelmä lopputuotteen saantoon. Yksivaiheisessa prosessissa ei käytetä 

apuliuotinta fenolin imeyttämiseksi ja fenolia on ylimäärin, jolloin se toimii myös 

liuottimena. Kirjallisuutta ei voitu hyödyntää vertailussa, sillä yhdessäkään 

alkuperäisessä Funaoka-synteesiä koskevassa artikkelissa ei ole ilmoitettu saantoja. 

Tarkemmat kuvaukset yksi- ja kaksivaiheisista prosesseista ja Funaoka-ligniinistä 

löytyvät kappaleesta 3.  

Kaikille tuotteille laskettiin saanto Klason-määrityksistä saatujen ligniinipitoisuuksien 

pohjalta. Saannot on ilmoitettu massaprosentteina. 
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Kuva 10. Funaoka-synteesin välivaiheet. 1: Seos rikkihappokäsittelyn jälkeen, 2: kuivattu 

tuote (a: mäntyhioke, b: havuhake), 3: tuote asetoniin liuotettuna, 4: saostettu ja kuivattu 

tuote. 
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5.4.1. Mäntyhioke (Yksivaiheinen prosessi) 

 

Biomassa punnittiin (3,118 g) 100 ml kolviin ja lisättiin 2,4-ksylenolia (30 ml; 0,238 

mol). Biomassan annettiin sekoittua 10 min ajan, minkä jälkeen lisättiin 72 % rikkihappoa 

(50 ml). Seoksen väri muuttui oranssista myrkynvihreäksi rikkihapon lisäyksen 

yhteydessä. Annettiin seoksen sekoittua huoneenlämmössä yhden tunnin ajan, minkä 

jälkeen seos erottui kahdeksi eri faasiksi. Orgaaninen faasi erotettiin ja pestiin vedellä. 

Orgaaninen faasi jätettiin erottumaan yön yli, minkä jälkeen se pestiin uudestaan vedellä. 

Pesun yhteydessä muodostui emulsio, joka erotettiin vesifaasista. Emulsio sentrifugoitiin, 

minkä jälkeen erottui neljä eri faasia (kuva 11). Faasit ylimmästä alimpaan olivat 

vesifaasi, ksylenolifaasi, tuotteen sisältävä ksylenolifaasi sekä raskas rikkihappopitoinen 

vesifaasi.  

 

Kuva 11. Yksivaiheisella prosessilla tehdyn tuotteen pesun yhteydessä muodostamasta 

emulsiosta sentrifugoimalla saadut faasit. 
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Vesifaasi ja ksylenolifaasi poistettiin Funaoka-ligniinin päältä pipetoimalla. Kiinteä, 

vaaleanpunainen tuote pestiin vedellä, kunnes suodos oli neutraalia. Pesty tuote jätettiin 

kuivumaan yön yli huoneenlämpöön. Tuote ei kuivunut kokonaan, mutta tästä huolimatta 

liuotettiin asetoniin, minkä jälkeen kiinteä aines erotettiin asetoniliuoksesta 

suodattamalla. Kosteuden poistamiseksi liuokseen lisättiin etanolia, ja etanoli-

asetoniseosta haihdutettiin pyöröhaihduttimella kosteuden poistamiseksi. Tämän jälkeen 

liuokseen lisättiin asetonia ja asetoni konsentroitiin pyöröhaihduttimella. 

Tuote saostettiin asetonista Et2O:llä yön yli jääkaapissa. Tuote erotettiin sentrifugoimalla 

ja pestiin Et2O:llä. 

Tuote oli vaaleanpunainen kiinteä aine. Tuotteesta määritettiin saanto (0,098 g; 11,4 m-

%) ja mitattiin 13C-NMR- ja HSQC-NMR-spektrit d-asetonissa. (liitteet 4 ja 5) 

13C-NMR (500MHz, d-asetoni) δ 16,17; 19,94; 83,35 ppm 

 

5.4.2. Mäntyhioke (Kaksivaiheinen prosessi) 

 

Biomassa punnittiin (2,737 g) 100 ml kolviin johon lisättiin 2,4-ksylenolia (1,7 ml; 0,014 

mol) ja asetonia (20 ml). Seos jätettiin huoneenlämpöön yön yli ilman sekoitusta. 

Seoksesta haihdutettiin asetoni pois pyöröhaihduttimella ja seokseen lisättiin 72 % 

rikkihappoa (25 ml), minkä jälkeen reaktioseos vaihtoi väriä tummanvihreäksi. Seoksen 

annettiin sekoittua huoneenlämpötilassa tunnin ajan, minkä aikana reaktioseos muuttui 

tummanruskeaksi ja juoksevaksi. Tämän jälkeen seokseen lisättiin ylimäärin vettä, mikä 

aiheutti seoksessa värinmuutoksen punertavan violetiksi (kuva 10-1). Seos suodatettiin ja 

pestiin ylimäärällä vettä, kunnes suodos oli neutraalia. Suodoksen annettiin kuivua yön 

yli huoneenlämmössä (kuva 10-2a). 
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Tuote uutettiin kiinteästä aineesta asetonilla ja suodatettiin erilleen kiinteästä aineesta 

(kuva 10-3). Asetoni konsentroitiin pyöröhaihduttimella ja tuote saostettiin asetonista 

lisäämällä kylmää Et2O kunnes saostumaa ei enää muodostunut. Kiinteä aines erotettiin 

sentrifugoimalla ja pestiin Et2O:llä. Tuote jätettiin kuivumaan yön yli huoneenlämpöön 

(kuva 10-4). 

Muodostunut tuote oli violetti kiinteä aine. Saannoksi määritettiin (0,137 g; 18,1 m-%) ja 

tuotteesta mitattiin 13C-NMR- ja HSQC-NMR-spektrit d-asetonissa. (liitteet 6 ja 7) 

13C-NMR (500MHz, d-asetoni) δ 16,95; 20,80; 83,88 ppm 

 

5.4.3. Havuhake 

 

Lähtöaineena käytettävä biomassa oli märkää, minkä vuoksi näyte kuivattiin 

lämpökaapissa yön yli ennen synteesin aloittamista. Näytettä (3,064 g) punnittiin 100 ml 

kolviin, johon lisättiin 2,4-ksylenolia (1,7 ml; 0,014 mol) ja asetonia (15 ml). Seos 

jätettiin huoneenlämpöön yön yli ilman sekoitusta. 

Muilta osin synteesi tapahtui samoin kuin edellä mainitulle mäntynäytteelle 

(kaksivaiheinen prosessi). Kuvassa 10-2b on esitetty tuote fenoloimisen jälkeen, mutta 

ennen sen uuttamista erilleen muusta biomassasta. 

Lopullinen tuote oli vaaleanpunainen kiinteä aine, josta määritettiin saanto Klason-

ligniinipitoisuuden avulla (0,031 g; 2,7 m-%) ja mitattiin 13C-NMR- ja HSQC-NMR-

spektrit d-asetonissa. (liitteet 8 ja 9) 

13C-NMR (500MHz, d-asetoni) δ 16,04; 19,91; 83,99 ppm 
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5.4.4. PT1 

 

PT1-näytettä jauhettiin 10 h (yhteensä 14 toistoa) kuulamyllyssä. Lähtöainetta punnittiin 

(0,996 g) kolviin ja lisättiin 2,4-ksylenolia (1,7 ml; 0,014 mol) sekä asetonia (10 ml). Seos 

jätettiin huoneenlämpöön vuorokaudeksi ilman sekoitusta. 

Seoksesta haihdutettiin asetoni pyöröhaihduttimella ja kolviin lisättiin 72 % rikkihappoa 

(6 ml). Seoksen annettiin sekoittua tunnin ajan huoneenlämmössä, minkä aikana seos 

tummui ja muuttui rakeiseksi. Tämän jälkeen kolviin lisättiin ylimäärin vettä, jolloin liuos 

muuttui harmaaksi ja muodostui tummaruskeaa saostumaa. Seos suodatettiin ja 

huuhdeltiin vedellä kunnes suodos oli neutraalia. Saostuma jätettiin huoneenlämpöön 

kuivumaan yön yli. Koska tuote ei kuivunut kokonaan yön aikana, tuote siirrettiin 

petrimaljalle ja kuivattiin yön yli lämpökaapissa 50 °C lämpötilassa. 

Tuote uutettiin kuivatusta saostumasta asetonilla ja suodatettiin tuote erilleen 

liukenemattomasta aineksesta. Tuote saostettiin asetonista kylmällä dietyylieetterillä 

jäähauteessa. Tuote suodatettiin erilleen ja kuivattiin eksikaattorissa. 

Tuotteen määrä oli vähäinen, minkä vuoksi siitä ei kyetty määrittämään saantoa. Tuotetta 

kuitenkin muodostui tarpeeksi, että siitä pystyttiin määrittämään pyrolyysi-GC-MS. (liite 

10) 

 

5.4.5. Tuotteiden karakterisointi 

 

Syntetisoidut Funaoka-ligniinit karakterisoitiin reaktion onnistumisen varmistamiseksi. 

Mikäli ligniinin rakenteeseen on α-asemaan kiinnittynyt 2,4-ksylenoli, on reaktio 

onnistunut. Tämän lisäksi tutkittiin muita mahdollisia rakenteellisia muutoksia, joita 

reaktio olisi voinut aiheuttaa ligniinissä. Koska tuotteet ovat liukoisia vesifaasiin, on 

NMR-analyysien tekeminen näytteistä mahdollista, toisin kuin lähtöaineiden ja PT-

näytteiden. Tämän lisäksi tuotteista mitattiin IR-spektrit ja hajoamistuotteet Pyrolyysi-

GC-MS -laitteistolla. 
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5.4.5.1. NMR-analyysit 

 

Kaikista tuotteista määritettiin NMR-spektri käyttäen liuottimena d-asetonia. Vähäisen 

saannon vuoksi PT1-näytteestä valmistetusta Funaoka-ligniinistä määritettiin ainoastaan 

1H-NMR. Kaikista muista Funaoka-ligniineistä määritettiin 1H-, 13C- ja HSQC-NMR. 

Koska ligniini on rakenteelta heterogeeninen polymeeri, jonka tarkkaa rakennetta ei 

tunneta, keskityttiin spektreissä tarkastelemaan ainoastaan valittuja signaaleita. 

Spektreistä tarkasteltiin 2,4-ksylenolin metyylisignaaleita (15,70 ja 20,39 ppm), α-hiiltä 

(71,2-71,8 ppm) sekä β-hiiltä (83,8-84,6 ppm). Tarkat listaukset näiden signaalien 

siirtymistä on listattu kyseisiä synteesejä käsittelevien kappaleiden loppuun.68,69 

Kaikissa mitatuissa 13C- ja HSQC-NMR –spektreissä näkyi 2,4-ksylenolin metyylipiikit. 

Samalla kaikista kyseisistä spektreistä puuttui ligniinin propyyliketjun α-hiilen (HSQC-

NMR –spektrissä α-hiilen ja α-protonin välinen) signaali. Nämä viittaavat siihen, että 

ligniini on reagoinut 2,4-ksylenolin kanssa ja muodostanut Funaoka-ligniiniä. Lisäksi β-

hiilen signaali oli havaittavissa kaikissa spektreissä, vaikkakin signaalin intensiteetti oli 

matala.  

 

5.4.5.2. Infrapuna-analyysit 

 

Samoin kuin PT-näytteistä, syntetisoiduista Funaoka-ligniineistä mitattiin transmittanssi-

infrapuna-spektrit. Saatuja spektrejä verrattiin alkuperäisiin lähtöaineisiin reaktion 

aiheuttamisen erojen havaitsemiseksi. Koska havuhakkeesta ja PT1 saatujen tuotteiden 

saannot olivat hyvin pienet, mitattiin infrapunaspektrit ainoastaan mäntyjauheesta 

tehdyistä Funaoka-ligniineistä, joita verrattiin alkuperäiseen mäntyjauheeseen. Tulokset 

on esitetty liitteessä 2. Kuten aiemmin, saatuja signaaleita verrattiin kirjallisuudesta 

saatuihin spektreihin, jotta saataisiin selville piikkien alkuperä ja mitä funktionaalista 

ryhmää signaali koskee. Vertailussa käytettiin Tejadon et al. (2007) spektrejä.55 Alla 

olevaan taulukkoon 10 on listattu merkittävimmät piikit selityksineen. 
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Taulukko 10. Funaoka-ligniinien FTIR-mittausten tulokset. 

Aaltoluku (cm-1) Funktionaalinen ryhmä 

3200-3600 Fenolinen ja alifaattinen O-H, venytys 

2930 CH3 ja CH2 C-H, venytys 

2870-2875 OCH3 C-H, venytys 

1730 Ei-konjugoitunut C=O, venytys 

1590-1600 Aromaattisen renkaan C-C, venytys 

1500 Aromaattisen renkaan C-C, venytys 

1460 CH3 ja CH2 C-H, epäsymmetrinen taivutus 

1420 Aromaattisen renkaan C-C, venytys 

1380 Fenolinen O-H, tason suuntainen taivutus 

1270 Guajasyylin C-O, venytys 

1220 Fenolisen OH ja eetterin C-O(H/Ar), venytys 

1140 Aromaattisen renkaan C-H, tason suuntainen taivutus 

855 Aromaattisen renkaan C-H, tason vastainen taivutus 

815 Aromaattisen renkaan C-H, tason vastainen taivutus 

 

Edellä mainitut signaalit havaittiin molemmista Funaoka-ligniineistä. Alkuperäisestä 

mäntyhiokkeesta saatu spektridata ei ollut selkeästi tulkittavissa näytteen polymeerisen 

rakenteen vuoksi. 

Kaikki edellä listatut signaalit ovat peräisin ligniinistä, eikä kummassakaan Funaoka-

ligniininäytteessä näkynyt merkittäviä signaaleita, jotka olisivat vain hiilihydraateille 

ominaisia. Tämä viittaa siihen, että Funaoka-ligniinin valmistusprosessi onnistuu 

erottamaan Funaoka-synteesillä muokatun ligniinin alkuperäisessä biomassassa olevasta 

selluloosasta. 
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5.4.5.3. Pyrolyysi-kaasukromatografia-massaspektrometrianalyysit 

 

Syntetisoiduista Funaoka-ligniineistä määritettiin massaspektrit pyrolyysi-GC-MS –

laitteistolla. Tuotteista tarkasteltiin niiden koostumusta hajoamistuotteiden perusteella. 

Saatu massaspektrometridata on ilmoitettuna taulukossa 11, jossa on ilmoitettuna 

hajoamistuotteet retentioaikoineen. 

Taulukko 11. Pyrolyysi-GC-MS –tulokset Funaoka-ligniineille. L:ligniini 

Yhdisteen nimi Retentioaika (min) Alkuperä 

2-metoksifenoli 8.90 L 

2,4-ksylenoli 9.86  

2-metoksi-4-metyylifenoli 10.52 L 

o-(1-etyylivinyyli)anisoli 11.86 L 

2-metoksi-4-(1-propenyyli)fenoli 14.14 L 

2-allyyli-4-metyylifenoli 12.05 L 

2-metoksi-4-vinyylifenoli 12.29 L 

Eugenoli 12.86 L 

2-metoksi-6-metyylifenoli 10.31 L 

4-etyyli-2-metoksifenoli 11.76 L 

2-metoksi-4-propyylifenoli 13.00 L 

 

Taulukossa 11 mainitut hajoamistuotteet löytyivät kaikista synteesituotteista. 

Hajoamistuotteiden perusteella tuotteesta voidaan päätellä, että lopputuote ei sisällä 

selluloosaa tai hemiselluloosaa merkittävissä määrin ja että synteesissä käytetty 2,4-

ksylenoli on reagoinut ligniinin kanssa. PT1-, havuhake- ja mäntyhiokenäytteiden 

pyrolyysi-GC-MS –datat on esitetty liitteissä 10-12. Vertailun vuoksi datat on esitetty 

vierekkäin lähtöaineen ja asetoniin liukenemattoman fraktion datojen kanssa. 
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6. Yhteenveto 

 

Tämän tutkielman kirjallisuusosiossa perehdytään puiden biomassan ja erityisesti 

ligniinin rakenteeseen. Biomassan rakenteen vuoksi sen osia ei voida suoraan erottaa 

toisistaan vaan sen rakennetta on muokattava, jotta ligniini saadaan erotettua selluloosasta 

ja hemiselluloosasta. Useita erilaisia menetelmiä biomassan rakenteen muokkaamiseksi 

ja ligniinin erottamiseksi on jo kehitetty. 

Masamitsu Funaoka on kehittänyt menetelmän ligniinin erottamiseksi biomassasta, mikä 

samalla selektiivisesti liittää ligniinin α-asemaan fenolisen yhdisteen. Tavoitteena tällä 

ns. Funaoka-synteesillä on ligniinin heterogeenisen rakenteen muokkaaminen 

homogeenisemmäksi, mikä puolestaan parantaisi ligniinin käytettävyyttä erilaisissa 

sovelluksissa. Valmistettuja lignofenoleita voidaan myös jatkokäsitellä saadun ligniinin 

ominaisuuksien muokkaamiseksi. Ligniinistä voidaan valmistaa biopolymeerejä 

ristisilloittamalla saatua lignofenolia tai ligniinin β-O-4 –sidoksia voidaan katkoa 

intramolekulaarisesti hyödyntämällä α-asemaan liitettyä fenolista yhdistettä. Ligniinin 

pilkkominen pienentää ligniinin moolipainoa ja tekee ligniinistä homogeenisempää. 

Lignofenoleille on myös kehitetty useita potentiaalisia käyttökohteita, kuten muun 

muassa seulojen valmistus lignofenoleista, lignofenoleiden käyttö antioksidantteina ja 

lignofenoleista valmistettujen geelien käyttö metallien ja proteiinien adsorptiossa.  

Lisäksi Funaoka on kehittänyt menetelmän ligniinin ei-kondensoitujen prekursorien 

määrittämiseksi. Tämä ytimenvaihtoreaktio perustuu ligniinien fenoloimiseen suurella 

ylimäärällä fenolista yhdistetta niin, että α-aseman lisäksi ligniinin alkuperäiset 

bentseenirengasrakenteet korvautuvat liitettävällä fenolisella yhdisteellä, jolloin irronneet 

bentseenirengasrakenteet voidaan mitata ja näin niiden määrä ligniinissä alun perin. 

Tutkimuksessa määritettiin saaduista kotimaisista biomassanäytteistä niiden koostumus 

pitoisuuksineen. Näytteille tehtiin alkuaineanalyysit, määritettiin tuhkapitoisuus, Klason- 

ja happoliukoinen ligniini, infrapunaspektri ja massaspektri pyrolyysi-GC-MS –

laitteistolla. Saatuja tuloksia vertailtiin kirjallisuusarvoihin ja verrokkimateriaalien 

tuloksiin niissä määrin missä tuloksia pystyttiin vertailemaan. Alkuaineanalyyseista ja 

Klason-ligniinin määrityksistä saatiin kaikille PT-näytteille näiden sisältämä 

ligniinipitoisuus. PT1-näytteellä alkuaineanalyysien tulokset erosivat Klason-ligniinin 

pitoisuudesta, mutta koska alkuaineanalyysi antoi laskennalliseksi tulokseksi yli 100 % 
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pitoisuutta, kyseistä laskennallista arvoa voidaan pitää korkeintaan suuntaa antavana 

arvona. Tämä tulos voi johtua mm. ligniinin kondensoitumisesta, joka vähentää 

ligniinissä olevan hapen määrää ja täten vääristää tuloksia. PT2 ja PT3 –näytteille sekä 

alkuaineanalyysien että Klason-ligniinin määritysten tulokset olivat hyvin lähellä 

toisiaan, jonka vuoksi tuloksia voidaan pitää luotettavina. Tulosten perusteella 

molempien näytteiden pitoisuudet ovat 30-40 % luokkaa. Tämä viittaa siihen että 

näytteiden esikäsittely ei ole onnistunut poistamaan näytteestä selluloosaa ja 

hemiselluloosaa, sillä havupuiden ligniinipitoisuus on luonnostaan 25-35 % luokkaa. 

Pitoisuuksien määritysten lisäksi PT1-näytteestä ja verrokkimateriaaleista pyrittiin 

syntetisoimaan Funaoka-ligniiniä. Molempia Funaoka-ligniinin valmistusmenetelmiä 

kokeiltiin verrokkimateriaalina käytetylle mäntyhiokkeelle. Koska menetelmillä ei 

havaittu olevan merkittäviä eroavaisuuksia, valittiin kaksivaiheinen valmistusprosessi 

käytettäväksi prosessiksi muille näytteille sen helppouden ja pienemmän tarvittavan 

fenolimäärän vuoksi. Molemmille verrokkinäytteille synteesi onnistui, vaikkakin saannot 

jäivät pieniksi. Sen sijaan PT1-näytteelle synteesi onnistui, mutta saanto jäi niin pieneksi, 

että sitä ei pystytty määrittämään. Alkuperäisissä artikkeleissa saannot ovat olleet välillä 

90-112 % suhteessa Klason-ligniiniin. 

Reaktion onnistumisen varmistamiseksi tuotteista mitattiin 13C-NMR ja HSQC-NMR –

spektrit d-asetonissa sekä massaspektri pyrolyysi-GC-MS –laitteistolla. Lisäksi 

mäntyhiokkeesta tehdyille synteesituotteille mitattiin infrapunaspektri. Koska kaikissa 

määrityksissä tuotteissa näkyi 2,4-ksylenoli, jota lähtöaineissa ei ollut ollut läsnä. 

Vaikka Funaoka-synteesien saannot jäivät murto-osaksi raportoiduista saannoista, 

synteesien lopputuotteet vastasivat muilta osin kirjallisuudessa kuvattua: tuotteiden 

ulkonäko vastasi kuvailtua, 2,4-ksylenoli liittyi selektiivisesti ligniinin α-asemaan ja 

lopputuote ei sisältänyt selluloosaa tai hemiselluloosaa. 
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8. Liitteet 

 

Weight (mg) Name N % C % H % S % 

2.0470 PT1_1 0.80 61.70 5.906 0.683 

2.0370 PT1_2 0.74 61.61 6.116 0.428 

1.9700 PT1_3 0.74 61.92 6.111 0.290 

2.0290 PT2_1 0.13 49.24 5.985 0.124 

1.9640 PT2_2 0.09 49.25 6.129 0.148 

1.9400 PT2_3 0.07 49.25 6.105 0.098 

2.0440 PT3_1 0.36 50.24 6.021 0.074 

1.7990 PT3_2 0.31 49.28 6.016 0.089 

1.7950 PT3_3 0.27 49.51 6.082 0.095 

 

Liite 1: Alkuaineanalyysien mittaustulokset 

 

Liite 2: Mäntyjauheen ja siitä tehtyjen Funaoka-ligniinien infrapunaspektrit (v1 – 

kaksivaiheinen prosessi, v2 – yksivaiheinen prosessi) 
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Liite 3: PT-näytteiden infrapunaspektrit 

 

Liite 4: Mäntypohjaisen (1-vaiheinen prosessi) Funaoka-ligniinin 13C-NMR –spektri 
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Liite 5: Mäntypohjaisen (1-vaiheinen prosessi) Funaoka-ligniinin HSQC-NMR –spektri 

 

Liite 6: Mäntypohjaisen (2-vaiheinen prosessi) Funaoka-ligniinin 13C-NMR –spektri 
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Liite 7: Mäntypohjaisen (2-vaiheinen prosessi) Funaoka-ligniinin HSQC-NMR –spektri 

 

Liite 8: Havuhakepohjaisen Funaoka-ligniinin 13C-NMR –spektri 
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Liite 9: Havuhakepohjaisen Funaoka-ligniinin HSQC-NMR –spektri 
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Liite 10: PT1-näytteiden pyrolyysi-GC-MS mittausdata 
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Liite 11: Havuhakenäytteiden pyrolyysi-GC-MS mittausdata 
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Liite 12: Mäntyhiokenäytteiden pyrolyysi-GC-MS mittausdata 


