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TIIVISTELMÄ 

   

Nitrotolueenit ovat vierasbiootteja, jotka hajoavat luonnossa hitaasti. Tässä tutkielmassa 

tarkastellaan pääasiassa mono-nitrotolueenien muuntumista bioottisten ja abioottisten 

prosessien seurauksena sekä muodostuvia tuotteita. Mikrobiologiset prosessit pystyvät 

muuttamaan ja osin hajottamaan nitrotolueeneja, mutta usein täydellinen mineralisoitu-

minen jää saavuttamatta yksittäisen kannan vaikutuksesta. Ongelmaksi voi muodostua 

tällöin lopputuotteiden korkeampi toksisuus verrattuna lähtöyhdisteisiin. Tämä on on-

gelma käytettäessä mikrobiologisia prosesseja luonnonympäristöjen ja luontoon pääty-

vien ainevirtojen käsittelyssä. Useiden mikrobien yhdistelmät tarjoavat kuitenkin mah-

dollisuuden täydelliseen mineralisaatioon, joskin näistä on suhteellisen vähän julkaisuja 

tarjolla. 

 

Yhdistelmämenetelmillä esim. fotokatalyyttinen hapetus, sonolyysi yhdistettynä käsitte-

lyyn Fentonin reagenssilla, otsonilla, titaanidioksidilla tai vetyperoksidilla on mahdol-

lista mineralisoida nitrotolueenit. Näissä heikkoutena on energian ja reagenssien tarve. 
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ESIPUHE 

  

Kiinnostukseni nitrotolueenien muuntumiseen on käytännönläheinen, sillä työskentelin 

tolueenilla ja 2-nitrotolueenilla pilaantuneen maa-alueen kunnostamisen tutkimus- ja 

kehityshankkeessa vuosina 2004 - 2007. Hankkeessa tolueenilla ja 2-nitrotolueenilla 

pilaantunutta pohjavettä ja maaperää kunnostettiin ensiksi aktiivisin menetelmin ja tä-

män jälkeen monitoroitua luontaista puhdistumista (MLP) hyödyntäen. MLP-

menetelmässä haitta-aineet hajoavat maaperässä tai pohjavedessä luontaisten prosessien, 

pääosin mikrobien, vaikutuksesta. Hankkeen aikana tehtiin mm. 2-nitrotolueenin bioha-

joamiseen liittyviä laboratoriokokeita, joilla varmistettiin edellytykset luontaisen bioha-

joamisen onnistumiselle. 

 

Tämä kirjallisuustutkimus on kirjoitettu Vesivehmaalla 25.5. - 2.7.2008. Lähdekirjalli-

suus on haettu etäyhteyksien avulla useista tietokannoista, kuten ScienceDirect, Chemi-

cal Abstract Service ja Jyväskylän yliopiston kirjasto. 

 

Haluan kiittää tämän työn tarkistajia Katri Laihiaa ja Erkki Kolehmaista. Kiitokseni 

osoitan myös perheelleni, ystäville, sukulaisille ja työtovereille sekä erityisesti Tuijalle. 
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1. JOHDANTO 

Pitkään jatkuneen teollisen toiminnan rinnalla kulkee aina riski lähtöyhdisteiden, pro-

sessin sivutuotteiden, lopputuotteen tai sen hajoamistuotteiden päätymisestä ympäris-

töön. Suuri osa orgaanisista yhdisteistä on luonnossa hajoavia joko abioottisten tai bio-

logisten prosessien seurauksena, mutta osa yhdisteistä on pysyviä tai suhteellisen pysy-

viä. Tällaiset yhdisteet ovat pääsääntöisesti ihmisen tuottamia joko tahallisesti tai sattu-

malta. Luonnossa hajoamattomien yhdisteiden määrä on lisääntynyt kasvaneen kemian-

tekniikan ja -teollisuuden seurauksena. Eräs syy tähän on, että yleisesti esiintyvät mik-

robit eivät kykene käyttämään joitakin luonnossa normaalisti esiintymättömiä yhdisteitä 

ravintonaan niiden poikkeuksellisten kemiallisten ominaisuuksien johdosta.  

 

Orgaanisten yhdisteiden hajoamisella ja hajoamisen lopputuotteilla on merkitystä paitsi 

pilaantuneen maaperän tai pohjaveden aiheuttaman riskin arvioinnissa, myös jätevesien 

käsittelylaitoksilla sekä puhdistettuja jätevesiä vastaanottavissa vesistöissä. Useiden or-

gaanisten vierasbioottisten yhdisteiden ongelmaksi on osoittautumassa niiden taipumus 

läpäistä esimerkiksi normaalille yhdyskunta- tai teollisuusjätevedelle suunnitellut puh-

distusprosessit. Tällaisia yhdisteitä ovat mm. jätevesissä olevat mm. hormonit, klooratut 

yhdisteet ja nitrotolueenit. Vaikka näiden yksikköpäästö saattaa olla suhteellisen vähäi-

nen, niiden vaikutus ja kertyminen voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia ekosystee-

missä pitkällä aikavälillä.   

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan etupäässä mono-nitrotolueeneja. 

 

2. MONO-NITROTOLUEENIEN OMINAISUUDET 

 

2- ja 3-Nitrotolueenia käytetään lähtöyhdisteinä maatalous- ja kumikemikaalien, atso- ja 

rikkiväriaineiden sekä villan, puuvillan, silkin, nahkan ja paperin väriaineiden sekä rä-

jähdysaineiden valmistuksessa.1 2-Nitrotolueenia on Suomessa käytetty 2,4,6-

trinitrotolueenin valmistuksessa lähtöaineena.2  Nitrotolueeneja on löydetty myös pape-

ri- ja kemiantehtaiden jätevesistä.3  
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Kuva 1. 2-, 3- ja 4-nitrotolueenit 

 

2- ja 3-Nitrotolueenit ovat huoneen lämmössä kellertäviä nesteitä ja 4-nitrotolueeni vaa-

lean keltainen kiteinen aine. Niitä valmistetaan käsittelemällä tolueenia nitraushapolla, 

joka on väkevän rikkihapon ja typpihapon seos. Reaktio aloitetaan 25 °C lämpötilassa ja 

nostetaan hitaasti 37 °C. Saatu tuote sisältää 55 - 60 % 2-nitrotolueenia, 3 - 4 % 3-

nitrotolueenia ja 35 - 40 % 4-nitrotolueenia. Isomeerit erotetaan toisistaan tislaamalla ja 

kiteyttämällä.1 Nitrotolueenien keskeiset fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet on esi-

tetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Nitrotolueenien ominaisuudet1  

  2-nitrotolueeni 3-nitrotolueeni 4-nitrotolueeni 

CAS-numero  88-72-2 99-08-1 99-99-0 

Kiehumispiste °C 220,4 232,6 238,3 

Sulamispiste °C -9,3 15 51,7 

Tiheys (20 °C) g/ml 1,163 1,157 1,286 

Liukenevuus veteen mg/l 652 498 442 

Höyrynpaine (20 °C) Pa 13,3 13,3 13,3 

Höyrynpaine (30 °C) Pa 33,3 33,3 33,3 

Oktanoli/vesi  

-jakaantumiskerroin 

log Pow 2,3 2,4 2,37 

 

 

2-Nitrotolueenin on osoitettu olevan haitallista osalle eliöistä4 ja pitkäaikaisen kemikaa-

lialtistuksen on todettu aiheuttavan syöpää koe-eläimillä. Kirjallisuudessa ei ole rapor-

toitu epidemiologisia tutkimuksia 2-nitrotolueenialtistuksen vaikutuksesta ihmiseen. 
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δ-

δ-

δ+

Kuitenkin 2-nitrotolueenin pelkistymisessä muodostuvalle 2-metyylianiliinille altistu-

neiden työntekijöiden keskuudessa on havaittu syövän lisääntymistä5 ja altistumista sille 

pidetään riskinä terveydelle.6  Toisaalta 2-nitrotolueenin aiheuttamaa terveydellistä ris-

kiä ihmisille kulutushyödykkeiden tai ympäristön kautta pidetään vähäisenä.6 

Tutkimuksissa 3- ja 4-nitrotolueenien toksisuuden on osoitettu olevan 2-nitrotolueenia 

vähäisempää.1, 5  

2.1. Aromaattisen nitroryhmän ominaisuuksia 

Aromaattisten yhdisteiden muuntuminen ja erityisesti biologinen hajoaminen riippuu 

merkittävästi renkaaseen kiinnittyneistä substituenteista. Nitroryhmä poikkeaa kemialli-

silta ominaisuuksiltaan useista muista orgaaniseen yhdisteeseen liittyneistä substituen-

teista. Typen elektronegatiivisuus on 3,0 ja siihen liittyneiden happiatomien 3,5 Paulin-

gin asteikolla. Typpi on elektropositiivisempi kuin hapet, mikä johtaa induktiivisen vai-

kutuksen seurauksena typen muodolliseen positiiviseen varaukseen. Tämän lisäksi nit-

roryhmällä on resonanssirakenne (kuva 2) 
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Kuva 2. Nitroryhmän resonanssirakenne  

   

Yleisesti resonanssi stabiloi yhdistettä, jolloin sen (kuva 2, B-rakenne) energia on pie-

nempi kuin yksittäisen resonanssirakenteen (kuva 2, A-rakenteet). Energiaero on suh-

teellisen pieni suurimmassa osassa tapauksia, mutta esimerkiksi bentseeni on 150 kJ 

stabiilimpi kuin 1,3,5-sykloheksatrieeni. Aromaattiseen renkaaseen liittynyt nitroryhmä 

on konjugoitunut bentseenin π-elektronien kanssa ja sillä on merkittävä vaikutus yhdis-

teen sisäiseen energiaan ja stabiilisuuteen. Tämä näkyy esimerkiksi verrattaessa nitro-

sykloheksaanin ja nitrobentseenin muodostumisentalpioita (kuva 3). 
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nitrobentseeni 

ΔfH0 (g, 298,15 K) = 67,5 kJmol-1 

nitrosykloheksaani 

ΔfH0 (g, 298,15 K) = - 159,3 kJmol-1 

 

Kuva 3. Nitrobentseenin ja nitrosykloheksaanin muodostumisentalpiat7  

 

Edellä esitetystä resonanssienergiasta johtuen nitrobentseeni 226,8 kJmol-1 stabiilimpi 

kuin nitrosykloheksaani. 

 

2.2. Monoaromaattisten yhdisteiden muuntumisen yleispiirteitä 

Tutkimuksissa bentseenin, tolueenin, etyylibentseenin ja ksyleenien on osoitettu muun-

tuvan aerobisissa olosuhteissa vähintään yhden reaktiomekanismin kautta vastaavaksi 

substituoiduiksi katekoliksi.8 Esimerkiksi bentseeni muuntuu katekoliksi, tolueeni 3-

metyylikatekoliksi (kts. kuva 4) ja etyylibentseeni 3-etyylikatekoliksi. Ksyleenit muun-

tuvat monometyloiduiksi katekoleiksi. Useiden mikrobikantojen yhteisvaikutuksesta 

hajoaminen jatkuu useissa tapauksissa katekoleista edelleen täydelliseen mineralisaa-

tioon.8  
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Kuva 4. Tolueenin oksigenaasireaktioita ja renkaan aukeaminen (1) Pseudomonas men-

docina PWWo tai pTOL (2) Pseudomonas putida (3) Pseudomonas pickettii kantojen 

vaikutuksesta9  

 

Bentseenin, tolueenin, etyylibentseenin ja ksyleenien tiedetään hajoavan anaerobisissa 

olosuhteissa,10 joskin tieto täsmällisistä reaktiomekanismeista esim. bentseenin hajoa-

misen suhteen on puutteellista.11  Hajoamiseen liittyvät kuitenkin välituotteina tolueeni, 

fenoli ja bentsoehappo (kuva 5). 
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Kuva 5. Bentseenin anaerobiselle biohajoamiselle esitettyjä alkureaktioita10      

 

Etyylibentseenin osalta tunnetaan vain kolme organismia, jotka voivat suorittaa hajot-

tamisen anaerobisissa olosuhteissa. Nämä organismit ovat Azoarcus sp. kannat EbN1, 

PbN1 ja EB1 ja ne hapettavat etyylibentseenin nitraattia sisältävissä olosuhteissa.12  Nit-

raatin pelkistyessä etyylibentseeni muodostaa 1-fenyylietanolia, mikä hapettuu edelleen 

muodostaen asetofenonia (kuva 6). Ensimmäisessä vaiheessa kiinnittyvä hydroksyyli-

ryhmä on isotooppitutkimusten perusteella peräisin vedestä.10  

 

C
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H O C
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H3 H3H2O 2[H]
H

etyylibentseenin 
dehydrogenaasi

etyylibentseeni 1-fenyylietanoli

H3

asetofenoni  
Kuva 6. Etyylibentseenin biologinen, anaerobinen muuntuminen. 

 

Tutkimuksissa on osoittautunut, että tolueenille, etyylibentseenille ja ksyleeneille ha-

joamisen ensimmäisenä vaiheena voi toimia fumaraatin liittyminen renkaassa kiinni 
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olevaan metyyli- tai etyyliryhmään. Esimerkiksi tolueenille reaktio on esitetty kuvassa 

7. Etyylibentseenille ja ksyleeneille reaktio tapahtuu vastaavasti. 

 

COOH

HOOC

O
O

O

O
COCH3

tolueeni bentsyylimeripihkahappo

SCoA

bentsoyyli-CoA  
Kuva 7. Esimerkki bentsyylisukkinaatin synteesistä fumaraatin avulla.13   

 

2.3. Nitroyhdisteiden oksigenaasi 

Oksigenaasireaktiot ovat entsyymikatalysoituja hapetusreaktiota, joita tavataan yksiker-

taisten elämänmuotojen, kuten maaperän mikrobien ja sienien lisäksi myös kasveista ja 

eläimistä.14 Mono-oksigenaasireaktiossa entsyymi hapettaa yhdisteen ilman hapella 

käyttäen yhden happiatomin yhdisteen hapettamiseen happimolekyylin toisen atomin 

muodostaessa vettä. Dioksigenaasissa happimolekyylin molemmat happiatomit päätyvät 

hapettuvaan yhdisteeseen.14  

 

Nitroryhmän sisältävät aromaattiset yhdisteet ovat suhteellisen inerttejä oksigenaasire-

aktion elektrofiiliselle hyökkäykselle ja hajoamiselle.15 Tämä johtuu nitroryhmän aro-

maattisesta renkaasta elektroneja puoleensavetävästä vaikutuksesta sekä edellä esitetyn 

resonanssirakenteen stabiloivasta vaikutuksesta. Nitroryhmän vetäessä aromaattisen 

renkaan π-elektroneja puoleensa vähenee elektronitiheys renkaassa, minkä seurauksena 

rengas on substituoimatonta rengasta reaktiivisempi nukleofiilien suhteen. Kääntöpuo-

lena on, että renkaan reaktiivisuus elektrofiilien suhteen vähenee.16   

3. MONONITROTOLUEENIEN BIOMUUNTUMINEN 

3.1. Muuntumisreitit 

 

Walia et al. ovat tutkineet Pseudomonas putida OU83 bakteerikannan kykyä muuntaa 

nitro- ja dinitrotolueenin isomeerejä sekä niiden metaboliitteja.17 Kokeessa P. putida 
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kantaa inkuboitiin 30 °C lämpöisessä suolaliuoksessa (pH 7,5) yhdessä 2-, 3- ja 4-

nitrotolueenien kanssa (c = 1 mg/l). Yhdisteet ja metaboliitit analysoitiin HPLC-, GC-

MS- ja 1H NMR-tekniikoita käyttäen. 25 h inkuboinnin jälkeen 2-, 3- ja 4-

nitrotolueeneista oli muuntunut metaboliiteikseen 60 %, 75 % ja 50 %. Tämän perustel-

la P. putida OU83 kannalla on suurin affiniteetti 3-nitrotolueeniin, mistä johtuen myös 

sen biomuuntuminen on 2- tai 4- nitrotolueenien muuntumista nopeampaa.  
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Kuva 8. 2-nitrotolueenin P. putida OU83 metaboliatuotteet17   
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Kuva 9. P. putidan aiheuttama 3-nitrotolueenin biomuuntuminen17   
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Kuva 10. P. putida OU83 vaikutuksesta syntyvät 4-nitrotolueenin muuntumistuotteet 17  

 

Aiemmin suorittamissaan kokeissa Ali-Sadat et al. käyttivät P. putida OU83 kantaa 3-

nitrotolueenin hajottamiseen. Näissä kokeissa 3-nitrotolueeni hapettui kuvan 9 mukai-

sesti 3-nitrofenoliksi, joka hajosi edelleen vapauttaen nitriilin.18  

 

Mikäli kyseistä bakteerikantaa hyödynnetään nitrotolueenien biohajottamisessa, esim. 

mikrobiologisessa puhdistamossa tai MLP-tekniikkaa19 hyödyntävässä maaperän kun-

nostamisessa, voi ongelmaksi muodostua biologisen muuntumisen seurauksena muo-

dostuvat aromaattiset amiinit, jotka ovat karsinogeenisiä.20  Tästä johtuen aromaattisten 

aminoyhdisteiden muuntumisen ja hajoamisen tulisi jatkua edeten haitattomampiin yh-

disteisiin.  

 

Robertson et al. ovat tutkineet nitrotolueenien hajoamista Pseudomonas putida F1 ja 

Pseudomonas sp. JS150 kantojen vaikutuksesta.15  Kokeissa osoittautui, että kannat joi-

ta oli kasvatettu tolueenia sisältävässä liuoksessa, kykenivät hapettamaan nitrotolueene-

ja. Glukoosissa kasvatetut vertailukannat eivät katalysoineet 2-, 3- tai 4-nitrotolueenien 

hapettumista.  
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Tolueenin hajoamisen alkureaktio JS150 ja P. putida F1 kannoilla katalysoituu toluee-

nidioksigenaasireaktion (TDO) avulla,21-23  jolloin muodostuu (1S,2R)-3-

metyylisykloheksa-3,5-dieeni-1,2-diolia. Tätä seuraa tolueenidiolin dehydrogenaasi 

(TDD), joka johtaa 3-metyylikatekolin muodostumiseen (kuva 11). 
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O2 [-2H]

 
Kuva 11. Tolueenin dioksigenaasireaktio ja tolueenidiolin dehydrogenaatio 

 

Yllä kuvatun reaktion perusteella Robertson et al.15  odottivat 2-, 3- ja 4-nitrotolueenien 

hapettumisen tapahtuvan tolueenin dioksigenaasin kautta. Kuitenkin yllä esitettyjen tu-

losten perusteella 2- ja 3-nitrotolueenien päähapettumistuotteet olivat vastaavat nitro-

bentsyylialkoholit ja vain 4-nitrotolueeni hapettui vastaavaksi katekoliksi. Vastaavasti 

tapahtui käytettäessä tolueenidioksigenaasigeenin sisältävää E. coli JM109(pDTG601) 

kantaa. Tulosten perusteella tolueenidioksigenaasientsyymien reaktio riippuu aromaatti-

sen renkaan substituenteista ja niiden sijainnista renkaassa. Edellä esitettyä tolueeni-

dioksigenaasin välituotetta (1S,2R)-3-metyylisykloheksa-3,5-dieeni-1,2-diolia onkin 

käytetty menestyksekkäästi lähtöyhdisteenä entsyymikatalyyttisessä synteesissä 

(1S,2R)-4-metyylisykloheksa-3,5-dieeni-1,2-diolin ja (1R,2S)-1-metyylisykloheksa-3,5-

dieeni-1,2-diolin valmistamiseen.24 Boyd et al. ovat myös esittäneet synteesireitit näitä 

vastaavien enantiomeerien valmistamiseen.24  

 

Robertsonin ryhmän kokeissa 2-nitrotolueenin hapettuminen tapahtui lähes stoikiomet-

risesti 2-nitrobentsyylialkoholiksi (kuva 12). Käytettäessä 18O2 isotooppia osoittautui, 

että 2-nitrobentsyylialkoholi muodostuu molekulaarisesta hapesta mono-

oksigenaasireaktion kautta. JS150 kanta tuotti lisäksi sivumetaboliittia, jonka massa-

spektrin hajoamistuotteet vastasivat 3-metyyli-6-nitrokatekolia, joskin massaspektrin 

perusteella ei hydroksyyliryhmien sijaintia voitu määrittää, eikä sivumetaboliitin tar-

kempaa koostumusta selvitetty. 
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NO2

CH3 CH2OH
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2-nitrotolueeni 2-nitrobentsyylialkoholi  
Kuva 12. 2-nitrotolueenin mono-oksigenaasi P. putida F1 ja JS150 kannoilla15  

 

Tolueenissa kasvatettu JS150 kanta hapetti 3-nitrotolueenin 3-nitrobentsyylialkoholiksi 

ja 3-nitrobentsoehapoksi. Erillisessä kokeessa sama soluvalmiste hapetti 3-

nitrobentyylialkoholin 3-nitrobentsoehapoksi 24 tunnin aikana.15 Sitä vastoin P. putida 

F1 –kanta hapetti 3-nitrotolueenin 3-nitrobentsyylialkoholiksi, mutta 3-

nitrobentsoehappoa ei havaittu. 

 

NO2 NO2 NO2

CH3 CH2OH

3-nitrotolueeni 3-nitrobentsyylialkoholi

COOH

3-nitrobentsoehappo  
Kuva 13. 3-nitrotolueenin hapettuminen JS 150 kannan vaikutuksesta. 

 

Kokeessa, jossa Robertson et al. käyttivät JS150 tai P. Putida F1 –kantoja 4-

nitrotolueenin hapettamiseen, muodostui kahta tuotetta: 2-metyyli-5-nitrofenolia sekä 3-

metyyli-6-nitrokatekolia. Näistä ensimmäinen oli päätuote P. putida F1 –kannan toimi-

essa hapettajana, jälkimmäisen ollessa päätuote JS150 kannan toimiessa hapettajana. 

Tehtäessä koe 18O2 –atmosfäärissä ilmeni että JS150 kannan hapettaminen perustuu 

mono-oksigenaasiin. Esitetty hapettumisreitti on esitetty kuvassa 14. 
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3-metyyli-6-nitrokatekoli
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OH
JS150
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OH
_

NO2

CH3

2-metyyli-5-nitrofenoli

OH

CH3

NO2

OH

OH

OH

H

OH
_

O2

Pp F1
E.coli JM109(pDTG601)

(2S)-6-metyyli-3-nitrosyklo-
heksa-3,5-dieeni-1,1,2-trioli

 

Kuva 14. Reaktiomekanismi 3-metyyli-6-katekolin muodostumiselle 4-

nitrotolueenista15  

 

Yllä kuvatussa reaktiomekanismissa on esitetty myös E. Coli JM109(pDTG601) kan-

nalla havaittu hapettumisreitti. E. Coli JM109(pDTG601), jossa on saatuja tolueeni-

dioksigenaasigeenejä (todC1C2BA) P. Putida F1 kannalta, hapetti kokeissa 2- ja 3-

nitrotolueenit 2- ja 3-nitrobentsyylialkoholeiksi. Hapettuminen ei kuitenkaan edennyt 

nitrobentsoehapoksi saakka kuten 3-nitrotolueenin hapettumisessa JS 150 kannan vaiku-

tuksesta. E. Coli JM109(pDTG601) hapetti 4-nitrobentseenin 2-metyyli-5-nitrofenoliksi 

ja 3-metyyli-6-nitrokatekoliksi. Käytettäessä kontrolliryhmänä E. Coli JM109(pKK223-

3) kantaa, joka ei sisällä tolueenidioksigenaasigeenejä (todC1C2BA), 2-, 3- ja 4-

nitrotolueenien hapettumistuotteita ei havaittu 6 tunnin inkuboinnin aikana.15   

 

Soojahawon et al. suorittivat kokeita inkuboimalla aerobisissa olosuhteissa Acinetobak-

teeri junii A8 kantaa liuoksissa, joissa oli 2-nitroaniliinia, 2-nitrotolueenia, 3-

nitrotolueenia, 2,4,6-trinitrotolueenia ja 2-nitrofenolia.25  Inkubointi 36 tunnin aikana 
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johti merkittävään sytokromi P-450 proteiinien lisäykseen. 2-Nitrotolueenin osalta mää-

rä lisääntyi kontrolliryhmään verrattuna 169 % ja 3-nitrotolueeniryhmään 178 %. Ko-

keessa 2-nitrotolueeni hapettui 2-nitrobentsoehapoksi kun taas 3-nitrotolueeni pelkistyi 

3-metyylianiliiniksi, samoin kuin aiemmin esitetyssä Walia et al. kokeessa Pseudo-

monas putida OU83 bakteerikannan vaikutuksesta.17  

 

Valkolahosienet (basidomyskeetit) ovat ainoita tunnettuja mikro-organismeja, jotka ky-

kenevät täysin hajottamaan ligniinin, joka on yksi vaikeimmin hajoavista biologisesti 

muodostuneista aromaattisista yhdisteistä maapallolla.26 Teramoto et al. tutkivat nitroto-

lueenien hajoamista valkolahosieni, Phanerochaete chrysosporium-valkolahosienen, 

vaikutuksesta.27  Ensimmäinen vaihe nitrotolueenien eri isomeereillä oli metyyliryhmän 

hapettuminen, jolloin muodostui ko. isomeeriä vastaava nitrobentsyylialkoholi. 2- ja 3-

Nitrotolueenin isomeerien hapettuminen pysähtyi nitrobentsyylialkoholi-vaiheeseen, 

kun taas 4-nitrotolueenin tapauksessa reaktio jatkui 4-nitrobentsyylialkoholista edelleen 

4-nitrobentsaldehydiin, joka hapettui 4-nitrobentsoehapoksi. 

  
CH3

4-nitrotolueeni 4-nitrobentsyylialkoholi

NO2

4-nitrobentsaldehydi 4-nitrobentsoehappo

CH2OH

NO2

CHO

NO2

COOH

NO2

 

Kuva 15. 4-Nitrotolueenin muuntuminen Phanerochaete chrysosporium vaikutuksesta 

 

Kokeissaan Teramoto et al. havaitsivat 4-klooritolueenin muuntuvan 4-klooribentsyyli-   

alkoholiksi P. chrysosporium kannan vaikutuksesta. Aromaattiseen renkaaseen kiinnit-

tyneet nitro- tai klooriryhmät vetävät elektroneja voimakkaasti puoleensa vähentäen 

renkaan elektronitiheyttä. Tolueenilla ei ole kyseistä rakennetta ja vastaavissa kokeissa 

ei havaittu muuttumista bentsyylialkoholiksi.27 Myöskään 4-metoksitolueeni, jonka me-

toksiryhmä on luonteeltaan elektroneja luovuttava ja vapaana ionina nukleofiili,16 ei 

hydroksyloitunut P. chrysosporium kannan vaikutuksesta. Tulokset viittaavat sytokromi 

P450:n katalysoimien hapetusreaktioiden riippuvan aromaattisen renkaan alentuneesta 

elektronitiheydestä. 



 

 14

 

Käytännön sovellusten kannalta ongelmallisia edellä kuvatuissa tuloksissa ovat muodos-

tuvat lopputuotteet. Hapettumisessa renkaaseen jäävä nitroryhmä suojaa aromaattista 

rengasta oksigenaasilta jatkossa. Hapettuminen ei tästä johtuen etene kohti mineralisaa-

tiota hiilidioksidiksi ja vedeksi. Toisaalta nitroryhmän pelkistyessä aminoryhmäksi ja 

sen kyky delokalisoida elektroneja aromaattiseen renkaaseen muodostaa nukleofiilisen 

esteen pelkistymisen etenemiseksi anaerobisissa olosuhteissa. Tästä johtuen aromaatti-

set nitroyhdisteet ovat joko suhteellisen pysyviä ympäristössä tai muodostavat amiineja 

anaerobisissa olosuhteissa.25  

 

Taulukossa 2 on aromaattisten nitroyhdisteiden ja niiden muuntumistuotteiden toksi-

suutta kuvaava arvo suhteessa T. pyriformis kannan kasvun. Taulukossa esitetty IGC50 –

arvo on 50 % kasvua hidastava pitoisuus, joka perustuu kokeellisiin mittauksiin.28  Tau-

lukossa 2. pienempi luku kuvaa korkeampaa toksisuutta. 

 

Taulukko 2. Aromaattisten nitroyhdisteiden sekä niiden hapettuneiden ja pelkistyneiden 

muotojen toksisuus28   

Yhdiste Kokeellinen arvo

log (IGC50)-1 

2-nitrobentsoehappo -1,64 

3-nitrobentsoehappo -1,09 

4-nitrobentsoehappo -0,86 

2-nitrobentsyylialkoholi -0,16 

3-nitrobentsyylialkoholi -0,22 

4-nitrobentsyylialkoholi 0,10 

2-nitrotolueeni 0,05 

3-nitrotolueeni 0,05 

4-nitrotolueeni 0,17 

2-nitrobentsaldehydi 0,17 

3-nitrobentsaldehydi 0,14 

4-nitrobentsaldehydi 0,20 

2-nitroaniliini 0,08 

3-nitroaniliini 0,03 
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Aromaattisten nitroyhdisteiden hajoamistuotteiden edelleen hajoamisesta ja mineralisaa-

tiosta on joitakin tutkimustuloksia. Esimerkiksi Peres et al. suorittivat kokeita Burkhol-

deria cepacia PB4 ja Ralstonia paucula SB4 kannoilla. Kokeessa käytettyjä kantoja 

kasvatettiin ennen koetta typettömässä elatusaineessa, johon lisättiin 1-4 mM 4-nitro- tai 

4-aminobentsoehappoa solujen indusoimiseksi. Kokeet suoritettiin sekä aerobisissa että 

anaerobisissa olosuhteissa. Tämän lisäksi mitattiin eri entsyymien aktiivisuuksia ha-

joamisreittien tarkemmaksi selvittämiseksi. 

 

Indusoidut solut kasvoivat olosuhteissa, joissa ainoana hiilen-, typen- ja energianlähtee-

nä oli 4-aminobentsoehappo.29 Lisäksi osoittautui, että kannat pystyvät kasvamaan vas-

taavasti myös 4-nitrobentsoehapossa ja 2-aminobentsoehapossa. PB4-kanta kasvoi 

myös 4-hydroksibentsoehapossa, mutta kumpikaan kannoista ei kasvanut 4-

nitrotolueenissa, 2-nitrobentsoehapossa, 3-nitrobentsoehapossa tai 3-

aminobentsoehapossa.  

 

Kuvassa 16 on Peres et al. esittämät hajoamisreitit sekä anaerobisissa että aerobisissa 

olosuhteissa tapahtuvalle 4-nitrobentsoaatin hajoamiselle.  



 

 16

N
H

O

COOH

4-nitrobentsoehappo

NO2

COOH

NO

COOH

NHOH

COOH

NH2

COOH

OH
CH3

OH

COOH

NH2

COOH

OH

OH

COOH

COOH
COOH

4-nitrosobentsoehappo 4-hydroksiaminobentsoehappo 4-aminobentsoehappo

4-amino-3-hydroksi-bentsoehappo

4-asetamido-3-hydroksibentsoehappo

3-karboksi-2E,4Z-mukonihappo 3,4-dihydroksibentsoehappo

COOH

OH

4-hydroksibentsoehappo

NADPH NADP+

H2O

1

NADPH NADP+

H2O

1

NH4
+

O2

3
NAD+

H2O
NADH
O2

2

NH4
+

O2

O2

NH4
+

vähäinen ?

PB4

PB4

PB4

PB4

SB4

 

 

Kuva 16. Hajoamisreitit 4-nitrobentsoehapolle PB4 ja SB4 kantojen vaikutuksesta.29  

PB4 merkityt nuolet ovat vain PB4 kannalle esitettyjä reittejä ja SB4 merkityt nuolet (4-

aminobentsoehaposta 3,4-dihydroksibentsoehappoon) vain SB4 kannalle esitettyä reit-

tiä. Ilman merkintää olevan nuolet ovat molemmille kannoille yhteisiä reittejä. 

 

Hajoaminen käynnistyy NADPH:n entsyymin (nikotiiniamidiadeniini-

dinukleotidifosfaatti) pelkistäessä 4-nitrobentsoehapon 4-nitrosobentsoehapoksi ja edel-

leen 4-hydroksiaminobentsoehapoksi. Tästä molemmilla kannoilla pääreitti on mutaasin 

kautta 4-amino-3-hydroksibentsoehapoksi ja PB4 kannalla edelleen 4-asetamido-3-

hydroksibentsoehapoksi.  
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Mahdollinen epäsuositumpi hajoamisreitti PB4 kannalle on 4-

hydroksiaminobentsoaatista 4-aminobentsoehapoksi, jonka hajoaminen kannan PB4 

vaikutuksesta jatkuu mono-oksigenaasilla muodostaen 4-hydroksibentsoehappoa am-

monium-ionin vapautuessa. Tätä seuraa toinen mono-oksigenaasireaktio, jossa lohkeaa 

vettä ja muodostuu 3,4-dihydroksibentsoehappoa. Kokeissaan Peres et al. tutkivat myös 

4-aminobentsoehapon hajoamista SB4 kannan vaikutuksesta. Tällöin hajoaminen tapah-

tuu suoraan dioksigenaasin kautta, jolloin lohkeaa ammonium-ioni ja muodostuu 3,4-

dihydroksibentsoehappoa. 3,4-Dihydroksibentsoehappo hapettuu molemmilla kannoilla 

3,4-dihydroksibentsoehapon 3,4-dioksigenaasi-reaktion kautta (kuva 16, reaktio 3), jol-

loin aromaattinen rengas aukeaa ja muodostuu 3-karboksi-2E,4Z-mukonihappo. Tämä 

mineralisoituu edelleen hiilidioksidiksi ja vedeksi (tarkempaa reaktiomekanismia ei esi-

tetty). 

 

Anaerobisissa olosuhteissa 4-nitrobentsoehappo muuntui PB4 kannan vaikutuksesta 

pääosin 3,4-dihydroksibentsoehapoksi 4-asetamido-3-hydroksibentsoehapon ja 4-

aminobentsoehapon esiintyessä vähäisinä sivutuotteina. Sitä vastoin SB4 kanta muunsi 

anaerobisissa olosuhteissa vain 5 % 4-nitrobentsoehaposta 3,4-dihydroksibentsoe-

hapoksi (päätuote) ja vähäisessä määrin 4-amino-3-hydroksibentsoehapoksi. 

 

Tarkasteltaessa kokonaisuutena 4-nitrotolueenin hajoamista P. chrysosporium vaikutuk-

sesta 4-metyylianiliiniksi27  ja 4-metyylianiliinin mineralisaatiota Burkholderia cepacia 

PB4 ja Ralstonia paucula SB4 kantojen vaikutuksesta29  voidaan havaita 4-

nitrotolueenin täydellinen mineralisaatio kahden kannan yhteisvaikutuksesta.  

 

Spain et al. ovat esittäneet Pseudomonas sp. JS42 kannalle hajoamisreitin, joka johtaa 

nitroryhmän irtoamiseen ja aromaattisen renkaan hajoamiseen.30  Kokeissa käytetty kan-

ta eristettiin nitrobentseenin saastuttamasta maasta ja pohjavedestä. Vaikka JS 42 kanta 

pystyi hajottamaan 3- ja 4-nitrotolueenia, se ei pystynyt kasvamaan käyttäen niitä ai-

noana typen ja hiilen lähteenä. 

 

Yhteenvetona Pseudomonas sp. JS42 kannan reaktioista eri yhdisteiden kanssa, metabo-

lisesta hapenkulutuksesta sekä entsyymi-analyyseistä Spain et al. ovat esittäneet kuvas-

sa 17 esitetyn hajoamisreitin. 
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Kuva 17. 2-Nitrotolueenin hajoamisreitti Pseudomonas sp. JS42 kannalle 

 

2-Nitrotolueenin hajoaminen käynnistyy samalla periaatteella kuin edellä esitetyn tolu-

eenin hajoamisen alkureaktio JS150 ja P. putida F1 kannoilla tolueenidioksigenaasire-

aktion avulla.21-23 JS42 kanta katalysoi seuraavassa vaiheessa hajoamista, jolloin 2-

nitrotolueenista irtoaa nitriitti-ioni (ammonium-ionia ei havaittu) muodostaen 3-

metyylikatekolin. 3-Metyylikatekoli hajoaa rengasfission kautta (E,Z)-2-hydroksi-6-

okso-2,4-heptadieenihapoksi, josta hapettumisen kautta lohkeaa etikkahappoa ja jää (E)-

2-hydroksi-2,4-pentadieenihappoa. 

 

4. ABIOOTTISET MUUNTUMISREITIT 

Seuraavassa on tarkasteltu joitakin abioottisia nitrotolueenien muuntumis- ja hajoamis-

reittejä. Niiden sovellukset voivat olla jätevesien tai pilaantuneiden maa-alueiden tai 

pohjavesien kunnostuksen erikoiskohteita tai tolueenin nitrauksessa käytettävän hapon 

puhdistamisessa uudelleen käytettäväksi.  

4.1. Otsonointi ja sonolyysi 

Song et al. ovat tutkineet 4-nitrotolueenin abioottista hajottamista laboratoriomittakaa-

van laitteistolla.31  Kokeissa käytettiin menetelmänä sonolyysiä yhdistettynä otsonoin-

tiin. Tämän lisäksi systeemin lämpötilaa, pH:ta, alkukonsentraatiota ja otsoniannosta 

vaihdeltiin.  
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Kokeet suoritettiin lasisessa reaktorissa, johon oli asennettu 20 kHz ultraäänilähetin. 

Otsonia syötettiin systeemiin virtaamalla 1,8 - 3,8 g/h. Systeemin vesitilavuus oli 500 

ml. Lähtöyhdisteet ja välituotteet analysoitiin HPLC ja GC-MS –tekniikoita käyttäen.  

 

Tulosten perusteella hajoamisnopeus kasvoi pH:n noustessa neljästä kymmeneen. pH:n 

ylittäessä kymmenen hajoamisnopeus alkoi laskea (kuva 18, kohta a). Hajoamisen ko-

konaisnopeus riippuu muodostuvien hydroksyyliradikaalien määrästä ja niiden siirty-

misnopeudesta ympäröivään aineeseen. Kokeen perusteella hydroksyyliradikaalien 

muodostumis- ja siirtymisnopeus veteen oli likimain vakio. 4-Nitrotolueenin alkupitoi-

suuden kasvaessa kokonaishajoamisnopeus laski, mikä johtui hydroksyyliradikaalien 

kulumiseen alkutuotteen lisäksi myös välituotteiden hajottamisessa (kuva 18, kohta b) 

Otsonin määrän lisääntyminen liuoksessa kasvatti vapaiden radikaalien määrää, mikä 

nopeutti 4-nitrotolueenin hajoamista (kuva 18, kohta c). Kuitenkin otsonilla on systee-

mikohtainen optimipitoisuus, jonka ylityttyä otsonipitoisuuden kasvattaminen ei lisää 

hajoamista samassa suhteessa. Tämä on syytä huomioida, mikäli menetelmää käytetään 

haitta-aineiden hajottamiseen suuremmassa mittakaavassa, sillä otsonin tuottaminen on 

suhteellisen paljon energiaa kuluttavaa.  

 

Lämpötilan kohottaminen välillä 20 - 50 °C kasvatti hajoamisnopeutta asteittain. Näin 

tapahtui, vaikka lämpötilan kohottaminen pienentää otsonin liukenemista veteen. Toi-

saalta lämpötilan kohottaminen lisää otsonin hajoamisnopeutta vesiliuoksessa. Käytän-

nössä otsonin hajoamisnopeuden ja siitä seuraava vapaiden happiradikaalien pitoisuu-

den kasvu liuoksessa on merkittävämpi tekijä kuin lämpötilan pienentämä otsonin liu-

kenevuus veteen (kuva 18, kohta d). 
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Kuva 18. Prosessimuuttujien vaikutus 4-nitrotolueenin hajoamiseen O3-sonolyysissä  
(a) pH:n vaikutus  C0: C4-nitrotolueeni = 100 mg/l; O3 = 3,8 g/h; ultraäänienergia 0,3 W/ml; T = 20 °C 

(b) pitoisuuden vaikutus  C0: pH = 10; O3 = 3,8 g/h; ultraäänienergia 0,3 W/ml; T = 20 °C 

(c) otsonin vaikutus  C0: pH = 10; C4-nitrotolueeni = 100 mg/l; ultraäänienergia 0,3 W/ml; T = 20 °C 

(d) lämpötilan vaikutus  C0: pH = 10; C4-nitrotolueeni = 100 mg/l; O3 = 3,8 g/h; ultraäänienergia 0,3 W/ml   
 

Ultraääni-otsonointiprosessissa •OH-radikaalit toimivat pääasiallisina hapettajina. Alku-

reaktion oletetaan olevan •OH-radikaalin hyökkäys 4-nitrotolueenin C-N-sidokseen, 

jolloin muodostuu 4-kresolia ja vapautuu nitraatti-ioni (kuva 19, D1). Rinnan mainitun 

reaktion kanssa voi tapahtua nitroradikaalin irtoaminen pyrolyysin vaikutuksesta kaasu-

faasissa, jolloin voisi muodostua 4-metyylifenyyli-radikaali, joka reagoi •OH-radikaalin 

kanssa 4-kresoliksi (kuva 18, S1). Liuoksessa tapahtuvan pyrolyysin aiheuttaa korkea 

lämpötila, joka muodostuu ultraäänen nesteeseen muodostamien pienten kavitaatiokup-

lien romahtaessa. Song et al. suorittamien kokeiden perusteella 4-nitrotolueenin hajoa-

minen oli pelkän ultraäänen vaikutuksesta suhteellisen vähäistä. Tämä viittaa siihen, että 

kyseessä ei ollut todellinen sonokemiallinen reaktio, vaan ultraäänen aiheuttama parem-

pi sekoitus ja reaktiivisten partikkelien eteneminen. 
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Hapettuminen jatkuu 4-kresolin metyyliryhmän hapettuessa 4-hydroksibentsaldehydiksi 

ja edelleen 4-hydroksibentsoehapoksi (Kuva 19). Tätä seuraa aromaattisen rakenteen 

hajoaminen ilmeisesti 4-(oksometyleeni)-sykloheksa-2,5-dien-1-oniksi reaktiomeka-

nismilla, joka ei ole täysin tunnettu. Radikaalien vaikutuksesta rengas avautuu ja muo-

dostuu fumaarihappoa, joka hajoaa edelleen etikkahapoksi. 

 

N OH OH OH OH

C  

O

C
O
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CH3

O2

CH3

H

CH2OH CHO COOH

CH3 OOHHOO

CH3COOH

radikaaleja radikaaleja radikaaleja radikaaleja

radikaaleja

radikaalejaH2O

radikaaleja

radikaaleja
radikaaleja

(D1) (D2)(S2)

(S1)

(D4)
(D5)

(D3)

NO3

NO3

 
Kuva 19. 4-Nitrotolueenin hajoamisreitti; D = GC/MS tekniikalla määritetty hajoamis-

tuote, S = analysoimaton mahdollinen välituote 

 

Edellä esitetyssä reaktiossa hajoamisen kannalta merkittävin tekijä on otsoni, joka 90 

min. aikana hajotti 68 % 4-nitrotolueenista. Ultraääni yksin ei toiminut merkittävänä 

hajottajana tuottaen 90 min. 8 % vähenemän TOC-pitoisuuteen. Toisaalta ultraääni yh-

distettynä otsonointiin tehostaa otsonin reaktiota synergisesti noin 10 %-yksikköä edellä 

mainittujen yksikköreaktioiden summaan verrattaessa. (kuva 20). 
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Kuva 20. Ultraäänen, otsonoinnin sekä näiden yhdistelmän vertailua 4-nitrotolueenin 

hajottamisessa. Vertailussa käytetyt olosuhteet: C0 100 mg/l; pH 10,0; O3 annos 3,8 g/h; 

ultraäänen energia 0,3 W/ml; lämpötila 20 °C31  

 

4.2. Fotokatalyyttinen hajottaminen TiO2:lla vesiliuoksessa 

 

Titaanidioksidin katalysoima heterogeeninen fotokatalyyttinen hapetus on vaihtoehto 

ilman ja veden puhdistamiseen orgaanisista yhdisteistä. Käytännössä se vaatii hajotetta-

vien yhdisteiden ja katalyytin suoran kosketuksen. 

 

Reaktio käynnistyy valolla viritetyn elektronin poistuessa fotokatalyytti-puolijohteen 

valenssielektronivyöltä. Tämä jättää vyöhön aukon, jolloin muodostuu elektroni-

aukkopari (e- -h+). Tätä seuraavat ketjureaktiot:32   

 

(1) Viritys valolla:   TiO2/puolijohde + hv → e– + h+ 

(2) Hapen ionisorptio:   O2 + e– → O2
• – 

(3) Veden ionisaatio:   H2O → OH– + H+ 

(4) Peroksidien protonaatio:  O2
• – + H+ → HOO• 

 

Edellisen kohdan (4) vetyperoksidiradikaali voi edelleen lisätä muodostuneiden aukko-

jen määrää: 
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(5) HOO• + e– → HO2
– 

(6) HOO– + H+ → H2O2 

 

Valolla viritetyn puolijohteen pinnalla voi tapahtua sekä hapetus- että pelkistysreaktioi-

ta. Elektronin ja puolijohteen aukon jälleenyhtyminen voi tapahtua, jos happea ei ole 

kaappaamaan elektroneja ja muodostamaan peroksideja O2
• –, HO2

• ja vetyperoksidia. 

 

Aerobinen titaanidioksidin katalysoima reaktio on vastakkainen reaktio fotosynteettisel-

le reaktiolle, jolloin sen ΔG on negatiivinen. Yleisreaktio on32 : 

 

orgaaninen haitta-aine
i) TiO2

ii) O2

iii) hv > Eg

välituotteet CO2 + H2O + HA(7)

 
 

HA = vastaava happo 

 

Vohra et al. suorittivat kokeita 2-, 3- ja 4-nitrotolueenilla tavoitteenaan selvittää titaani-

dioksidin valokatalyyttistä hajotuskykyä.33  Kokeita suoritettiin eri nitrotolueenipitoi-

suuksissa 500 ml:n näytetilavuudessa, johon oli lisätty 2 mg titaanidioksidia. Valonläh-

teenä käytettiin koeastian keskelle pyrex-lasiin asennettua 6 W:n UV-lamppua, jonka 

valoteho oli 1 mWcm-2 10 mm:n etäisyydellä lasin seinämistä aallonpitoisuusalueella 

330 - 390 nm.  

 

Toisessa Vohra et al. suorittamissa koejärjestelyissä selvitettiin valotehon vaikutusta 

hajoamiseen. Tässä käytettiin 500 W korkeapaine-elohopealamppua. Valotehoa vaihdel-

tiin 40 % ja 2 % läpäisykyvyn filttereillä 360 nm aallonpituusalueella. Kokeissa selvitet-

tiin myös Pt-TiO2:n vaikutusta verrattuna pelkkään TiO2:iin. Lähtö- ja hajoamistuottei-

den analyysit tehtiin HPLC/UV-VIS ja ionikromatografiaa käyttäen. 

 

Tulokset osoittivat valokatalyyttisen hajoamisnopeuden hidastuvan 4-nitrotolueenin pi-

toisuuden kasvaessa (kuva 21). 2-, 3- ja 4-Nitrotolueenien hajoamisnopeuksissa ei ollut 

merkittävää eroa, vaikka Kumar ja Davis34  ovat raportoineet 2-nitrotolueenin ha-

joamisnopeuden olevan suurempi kuin muiden isomeerien. Tämän on esitetty johtuvan 
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Hammettin lain mukaan nitroryhmän sijainnista orto-asemassa, mikä on OH –radikaalin 

elektrofiilisen reaktion kannalta merkittävämpi kuin meta-asema. Platinan lisäämisellä 

ei havaittu kokeissa olevan vaikutusta hajoamisnopeuteen. 

 

 
Kuva 21. 4-Nitrotolueenin hajoaminen eri pitoisuuksissa33 ;  ◊ = 10-3 M,  ■ = 5 × 10-4 

M, □  = 2 × 10-5 M, ● = 10-4 M,  ○ = 5 × 10-5 M 

 

Vohra et al. suorittamissa kokeissa 4-nitrotolueenin hajoamisnopeudessa ei ollut merkit-

täviä eroja eri valotehoilla käytettiinpä pelkkää TiO2 tai TiO2-Pt yhdistelmää. Poikkeuk-

sen tähän muodostaa TOC-pitoisuuden väheneminen, mikä kyseisessä tapauksessa tar-

koittaa hajoamistuotteiden hajoamisnopeutta. Merkittävä ero TOC-pitoisuuden muutos-

nopeudessa oli havaittavissa käytettäessä TiO2-Pt-yhdistelmää ja pudotettaessa valote-

hoa sadasta kymmeneen prosenttiin (kuva 22). Platinan lisääminen systeemiin näyttää-

kin parantavan hajoamisnopeutta vain tilanteissa, joissa käytetään suuritehoista valon-

lähdettä.   
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Kuva 22. Valotehon ja platinan vaikutus TOC-yhdisteiden hajoamisnopeuteen (4-

nitrotolueenin pitoisuus 2 × 10-4 mol/l) 33 ; ○ = TiO2, ei valonsuodatinta;● = TiO2, valo-

teho 10 %; Δ = TiO2-Pt, ei valonsuodatinta;  ▲ = TiO2-Pt, valoteho 10 %  

 

TOC-pitoisuuden vähenemistä edellä esitettyjen olosuhteiden vallitessa tarkasteltiin 

käyttämällä lähtöyhdisteenä etikkahappoa. Valotehon vaikutus oli merkittävin käytettä-

essä TiO2-Pt-yhdistelmää, joskin valotehon vaikutus oli merkittävä myös pelkän titaani-

oksidin tapauksessa, kuva 23. 

 

 
Kuva 23. Valotehon vaikutus sekä platinan vaikutus etikkahapon hajoamisnopeuteen 33 ; 

○ = TiO2, ei valonsuodatinta;● = TiO2, valoteho 10 %; Δ = TiO2-Pt, ei valosuodatinta;  

▲ = TiO2-Pt, valoteho 10 %  
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Edellä esitetyt koejärjestelyt tuloksineen vahvistavat näkemystä orgaanisen yhdisteen 

valokatalyyttiseen hajoamisnopeuteen vaikuttavista tekijöistä, joita ovat liuoksen pitoi-

suus ja tilavuus, titaanidioksidin määrä ja muoto, valoteho sekä reaktorin tyyppi. 

 

TiO2 ja TiO2-Pt-yhdistelmän aiheuttama valokatalyyttinen reaktio 4-nitrotolueenin 

kanssa tuottaa aromaattisia ja alifaattisia välituotteita. Käytetystä koejärjestelystä ja va-

lonlähteen tehosta riippuen nämä mineralisoituvat muodostaen NO3
–, NH4

+ -ioneja sekä 

hiilidioksidia.33  

 

 
Kuva 24. 4-Nitrotolueenin aromaattisten hajoamistuotteiden esiintyminen 33 ; ○ = 2-

metyyli-5-nitrofenoli; ● = 4-nitrotolueeni; Δ = 2-metyyliresorsinoli;  □ =  4-

metyylifenoli 

 

Ensimmäisessä vaiheessa muodostuvat aromaattiset tuotteet ovat 2-metyyli-5-

nitrofenoli, 4-metyylifenoli ja 4-metyylikatekoli (kuva 24). 2-metyyli-5-nitrofenoli 

esiintyy hajoamisketjussa aromaattisena päätuotteena. 
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CH3
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4-nitrotolueeni

4-metyylianiliini

2-metyyli-5-nitrofenoli

4-metyylifenoli 4-metyylikatekoli

(*)

primäärireaktio

 
Kuva 24. 4-Nitrotolueenin aromaattiset hapettumistuotteet. 4-Metyylianiliinia esiintyy 

liuoksissa, joissa happea on rajoitetusti tai aukkoakseptorin läsnä ollessa.33  

 

Vohra et al. esittävät metyyliryhmän suhteen orto-aseman olevan suosiollinen OH-

radikaalin liittymiselle metyyliryhmän elektroneja luovuttavasta ominaisuudesta johtu-

en, kun taas para-asemaan OH-radikaalia vetää nitroryhmän elektroneja sitova ominai-

suus. Vohra et al. esittävät näiden yhteisvaikutuksesta 2-metyyli-5-nitrofenolin olevan 

ensisijainen aromaattinen tuote. Toissijaiseksi tuotteeksi he esittävät 4-metyyli-3-

nitrofenolia perustellen sen seuraavasti: metyyliryhmä tekee para-aseman alttiiksi OH-

radikaalin hyökkäykselle, mikä aiheuttaa nitroryhmän uudelleen järjestäytymisen ren-

kaassa, jolloin muodostuu 4-metyylifenolin kaltaisia yhdisteitä. Tätä he eivät kuitenkaan 

voineet varmentaa, koska 4-metyyli-3-nitrofenolia ei ollut kaupallisesti saatavilla. 
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Vohra et al. esittävät vastaavasti 2-metyyli-3-nitrofenolia muodostuvan 2-

nitrotolueenista edellä esitetyistä syistä johtuen: metyyliryhmä aktivoi orto-asemaa alt-

tiimmaksi OH-radikaalin hyökkäykselle, kun taas nitro-ryhmä tekee vastaavan meta-

asemalle.     

 

3-Nitrotolueenin rakenne ei mahdollista vastaavaa mekanismia, eikä kokeissa havaittu 

määritettäviä pitoisuuksia edellä esitettyjä yhdisteitä. Hajoamistuotteena havaittiin tun-

nistamatonta aromaattista yhdistettä. 33  

 

Tarkasteltaessa 4-nitrotolueenin hajoamistuotteita erillisessä kokeessa, ei 2-metyyli-5-

nitrofenolista muodostunut 4-metyylinitrofenolia tai 2-metyylikatekolia. Tämän perus-

teella ensisijainen ja toissijainen hajoamisreitti ovat toisistaan riippumattomia.  

 

Fotokatalyysi typellä kuplitetussa anaerobisessa systeemissä johti osittain edellä esite-

tyistä poikkeaviin hajoamistuotteisiin.33  4-Nitrotolueenin hajoamisessa muodostui suh-

teellisen suuri määrä 4-metyylianiliinia ja 2-metyyli-5-nitrofenolia.  

 

Edellä esitetyt aromaattiset välituotteet hajoavat edelleen renkaan aukeamisen kautta 

tuottaen etikkahappoa, muurahaishappoa sekä pienemmässä määrin metanaalia. Alifaat-

tiset hajoamistuotteet mineralisoituvat edelleen muodostaen lopputuotteena NH4
+, NO3

–
 

ja CO2. 4-Nitrotolueenin hajotessa NH4
+ -pitoisuus jatkoi kasvamistaan aromaattisten 

hajoamistuotteiden hävittyä sekä myös alifaattisten hajoamistuotteiden vähetessä. Siten 

NH4
+ -ioneja muodostuu sekä aromaattisista että alifaattisista yhdisteistä.33  
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Kuva 25. 4-Nitrotolueenin hajoaminen ja hajoamistuotteiden muodostuminen anaerobi-

sissa olosuhteissa33 ;○ = 4-nitrotolueeni;● = TOC; Δ = 4-aminotolueeni; □ = 2-metyyli-

5-nitrofenoli;  X = NH4
+;  

 
 

Kuva 26. 4-Nitrotolueenin hajoaminen ja alifaattiset hajomistuotteet33 ; ○ = CH3COOH; 

● = 4-nitrotolueeni; Δ = HCOOH; X = TOC;  

 

Yhteenvetona fotokatalyyttinen nitrotolueenin hajottaminen titaanidioksidin kanssa on 

toimiva menetelmä ja sovelluskohteita voisi löytyä mm. jätevesien tai pilaantuneiden 

pohjavesien käsittelyssä. Menetelmän käyttöä puoltaa yhdisteiden täydellinen minerali-

soituminen. Platina tehostaa reaktiota käytettäessä korkeampia valotehoja, mutta käy-

tännössä taloudelliset tekijät voivat rajoittaa sen käyttöä. 
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4.3. Hajotus nanomittakaavan Fe0 pelkistyksellä 

 

Kiinteän raudan vesiseosta on mahdollista käyttää orgaanisten kloorattujen ja nitrattujen 

yhdisteiden pelkistämiseen. Menetelmän käyttömahdollisuuksia on tutkittu tarkoitukse-

na hajottaa tai muuntaa mainittuja yhdisteitä haitattomampaan muotoon.  

 

Metallisen raudan hapettumista kuvaa reaktio (8) ja vapautuvat elektronit voivat sitou-

tua nitrobentseenin pelkistyessä aniliiniksi (9)35 : 

 

(8) Fe0 → Fe2+ + 2 e– 

(9) ArNO2 + 6H+ + 6e–  →  ArNH2 + 2H2O 

 

Myös vesi ja veteen liuennut happi kilpailevat raudan hapettumisessa vapautuvista 

elektroneista: 

 

(10)  2H2O + 2 e– → 2OH– + H2 

(11) O2 (g) + 2H2O + 4e– → 4OH– 

 

Esimerkiksi 3-nitrotolueeni pelkistyy edellä kuvatuissa olosuhteissa seuraavasti: 

 

 
CH3

NO2

CH3

NO

CH3

NHOH

CH3

NH2

+2H+

-H2O

+2H+ +2H+

-H2O

3-nitrotolueeni 3-nitrosotolueeni 3-hydroksiaminotolueeni 3-metyylianiliini

 

Kuva 27. 3-Nitrotolueenin pelkistymismekanismi 35   

 

Nanomittakaavan Fe0 -partikkeleita voidaan syntetisoida pelkistämällä FeCl3 -

vesiliuosta NaBH4:lla, jolloin tapahtuu seuraava reaktio35 : 

 

2 Fe(H2O)6
3+ +  6 BH4

- + 6 H2O 2 Fe0 + 6 B(OH)3 + 21 H2 (12)
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Reaktio on tehtävä liuoksilla, joista happi on huuhdeltu pois esim. typellä. Saostunut 

rauta pestään laimealla suolahapolla, vedellä ja asetonilla, jonka jälkeen muodostuneet 

nanomittakaavan rautahiukkaset kuivataan ja varastoidaan typen alla. Näin tehdyn jau-

heen hiukkaskokojakauma on 1-200 nm vastaten kolloidien suuruusluokkaa. 

 

Choe et al. suorittivat kokeita edellä kuvatulla rautananojauheella, käyttäen nitrotoluee-

nin alkupitoisuutena 10 mg/l.35  Koe tehtiin sekoittamalla typetettyjä liuoksia typpiat-

mosfäärissä ja analysoimalla lähtö- ja hajoamisyhdisteet GC-FID ja GC-ECD –

tekniikoilla. 

 

Kokeissa 85 % nitrotolueenista muuntui kuvan 27 mukaisesti käytettäessä edellä kuvat-

tua rautananojauhetta. Muuntumista ei tapahtunut käytettäessä vastaavasti käsiteltyä 

hiukkaskooltaan 75-150 µm rautajauhetta. Verrattaessa nitrobentseeniä, nitrotolueenia 

ja dinitrotolueenia muuntuminen oli sitä nopeampaa ja täydellisempää, mitä vähemmän 

funktionaalisia ryhmiä lähtöyhdisteessä oli.  Kokeessa yhdisteet muuntuivat lähtöyhdis-

tettä vastaaviksi metyylianiliineiksi. Tästä johtuen kuvattu menetelmä soveltuu toden-

näköisesti huonosti käytännön kohteisiin. 

 

4.4. Fenton-hapetus 

Fentonin reagenssi on voimakas hapettaja, jonka vaikutus perustuu vetyperoksidin ja 

rauta (II)- ja (III) –ionien reaktioon36 : 

 

(14)  H2O2 + Fe2+ → HO• + HO– + Fe3+ 

(15)  H2O2 + Fe3+ → HO2• + H+ + Fe2+ 

 

Orgaaninen yhdiste voi pelkistyä tai hapettua Fentonin reaktiossa. Hapettuminen jatkuu, 

mikäli OH-radikaaleja on riittävästi hapettamaan orgaaniset yhdisteet alifaattisiksi ha-

poiksi, hiilidioksidiksi ja vedeksi. 

 

Fentonin reaktion tehostamiseksi on kehitetty useita parannuksia. Näissä reaktion tehos-

tamiseen käytetään UV-valoa tai otsonia. Reaktiossa tarvittava vetyperoksidi voidaan 

tuottaa myös suoraan prosessissa ns. sähkö-Fenton menetelmällä. Liuoksessa katodi voi 
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olla mm. grafiittia,37  platinaa tai hiili-PTFE-seosta. Rauta(II) -ionien ja hapen läsnä ol-

lessa muodostuu OH-radikaaleja seuraavasti38 : 

 

(16)  O2 + 2 H+ + 2 e– → H2O2 

(17)  Fe2+ + H2O2  → Fe3+ + HO• + OH– 

(18)  Fe3+ + e– → Fe2+ 

 

Anodilla muodostuu vedestä happea seuraavasti: 

 

(19)  2H2O → O2 + 4 H+ + 4 e– 

 

Sähkö-Fenton prosessia on kehitetty mm. nitrauksessa käytettävän rikkihapon puhdis-

tamiseen, jolloin reaktio tapahtuu happamissa olosuhteissa.38  

 

Sähkö-Fenton prosessissa nitrotolueeneille on esitetty seuraava hajoamisreitti: 

 

CH3

NO2

CH3 C
HO

C
OHO CO2

H2O

NO3
-

2-nitrotolueeni tolueeni bentsaldehydi bentsoehappo   
Kuva 28. 2-Nitrotolueenin muuntuminen sähkö-Fenton prosessissa38  

 

UV-valon katalysoimaa Fenton-reaktiota on tutkittu maaperän ja pohjaveden puhdista-

misessa. Suora UV-valon aiheuttama fotolyysi 254 nm aallonpituudella, (jota aallonpi-

tuutta nitrotolueenit absorboivat hyvin), ei yleensä aiheuta nitrotolueenin hajoamista. 

Myös pelkän vetyperoksidin vaikutuksesta nitrotolueenit eivät hapetu. Sen sijaan Fen-

ton-reaktion vaikutuksesta nitrotolueenien hajoaminen on nopeaa. Hajoamista nopeuttaa 

edelleen reagenssien altistaminen UV-valolle. Tämä johtuu siitä, että Fe3+ reagoi hi-

taammin H2O2:n kanssa kuin Fe2+. UV-valo regeneroi Fe2+ -ioneja, mikä nopeuttaa ko-

konaisreaktiota.36   

  

Muutettaessa liuoksen happamuutta, UV-valoa ja hapettimia, nitrotolueenien hapettu-

minen tapahtui Li et al. mukaan seuraavassa järjestyksessä (nopein ensin): 
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UV/Fenton, pH 3 > Fenton, pH 3, ei valoa > UV/Fenton, pH 6,1 > UV/H2O2 > H2O2, ei 

valoa 

 

2-Nitrotolueeni hajosi nopeammin kuin 4-nitrotolueeni, mikä voi johtua kahdesta teki-

jästä: 2-nitrotolueenin resonanssistabilisaatio on pienempi kuin 4-nitrotolueenin, koska 

nitroryhmä on pakotettu pois rengastasosta metyyliryhmän steerisestä esteestä johtuen. 

Tämä epästabiilisuus voi kasvattaa alttiutta hydroksyyliradikaalin hyökkäykselle.36   

 

2,4,6-Trinitrotolueenilla tehdyissä kenttäkokeissa fulvo- ja humushapot eivät vaikutta-

neet oleellisesti hajoamisnopeuteen Fenton- tai UV/Fenton -menetelmää käytettäessä. 

Fulvohapot lisäsivät hieman hajoamisnopeutta humushappojen vaikuttaessa päinvastoin.  

Tämän arvellaan aiheutuvan humushappojen pH:ta laskevasta vaikutuksesta ja fulvo-

happojen pelkistyspotentiaalista, joka ylläpitää korkeampaa Fe2+ -pitoisuutta kuin hu-

mushapot.36  

 

Pelkän Fenton-reagenssin vaikutuksesta tapahtuvan 2-nitrotolueenin hajoamisreitiksi on 

esitetty seuraavaa39 : 
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Kuva 29. 2-Nitrotolueenin hajoamisreitit Fentonin reagenssin vaikutuksesta39  

5. YHTEENVETO 

 

Nitrotolueeneja syntyy mm. teollisuudessa, ja niitä käytetään mm. väri- ja räjähdysai-

neiden lähtöaineina. Niitä on siten myös kemianteollisuuden jätevesissä.  

 

Nitrotolueenit kuuluvat niihin orgaanisiin yhdisteisiin, joita luonnon omat prosessit ei-

vät tuota merkittävässä määrin ja niitä pidetäänkin luonnossa aitoina vierasaineina40 . 

Tästä johtuen ne ovat suhteellisen pysyviä luonnossa, sillä vain harvat mikrobit pystyvät 

hajottamaan tai käyttämään niitä energianlähteenä. Nitrotolueenilla pilaantuneiden alu-

eiden tai niitä sisältävien vesien puhdistaminen on usein ongelmallista, sillä niiden polt-

taminen esim. maasta on suhteellisen kallista ja tuottaa korkeissa pitoisuuksissa ilman 

laatua heikentäviä typen oksideja. Nitrotolueenien sitominen aktiivihiileen ei varsinai-

sesti poista ongelmaa, vaan siirtää sen toiseen muotoon. Tämän vuoksi on laajalti etsitty 

keinoja nitrotolueenien hajottamiseen riittävän nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. 
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Monet mikrobit pystyvät hapettamaan nitrotolueeneja mm. mono- ja dioksigenaasient-

syymin avulla. Muodostuvat yhdisteet ovat tyypillisesti lähtöyhdistettä vastaavia kar-

boksyylihappoja, metyylianiliineja, nitrofenoleita tai alkoholeja. Yksittäisten mikrobi-

kantojen aiheuttama muuntuminen ei yleensä johda nitrotolueenin mineralisoitumiseen. 

Tällainen on mahdollista joillakin mikrobeilla aerobisten ja anaerobisten olosuhteiden 

vuorotellessa prosessissa. Täydellinen mineralisoituminen on mahdollista myös useiden 

mikrobien yhteisvaikutuksesta. 

 

Nitrotolueenien abioottisina hajottamismenetelminä on tutkittu mm. jätevesien puhdis-

tamisessa käytettäviä perustekniikoita ja näiden sovelluksia. Fotokatalyyttinen hajotta-

minen ei yleensä yksin hajota nitrotolueeneja. Yhdistettynä hapettamiseen otsonilla tai 

vetyperoksidilla fotokatalyysi titaanidioksidin kanssa voi edetä täydelliseen mineralisaa-

tioon radikaalireaktioiden kautta. Pelkistäminen raudalla sen sijaan ei johda mineralisaa-

tioon, mutta lähtöyhdisteiden muuntumiseen kylläkin. Fentonin reagenssi hajottaa kaik-

ki nitrotolueenit. Reaktiota voi tehostaa UV-valolla. Sähkö-Fenton prosessi tarjoaa mie-

lenkiintoisen vaihtoehdon, sillä siinä Fentonin reagenssina käytettävä vetyperoksidi tuo-

tetaan prosessissa in situ. 
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