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Tiivistelmä 

Korkeasaantoisen havusulfaattimassan sähkömagneettisen säteilyn aiheuttama 

kellastuminen aiheutuu puun natiiveista sekä sulfaattikeiton aikana syntyvistä 

kromoforeista. Kromoforit ovat kemiallisia rakenteita, jotka absorboivat säteilyä näkyvän 

valon alueelta, minkä seurauksena syntyy värejä. Kellastumisen aiheutumiseksi kemialliseen 

rakenteeseen on synnyttävä kromoforisia rakenteita, jotka absorboivat näkyvää valoa sini-

viher-alueella. Havupuiden osalta kromoforisia rakenteita esiintyy ligniinissä, uuteaineissa 

sekä hiilihydraattien johdannaisissa. 

Lopputyöni kirjallisessa osassa perehdytään havupuiden natiivien sekä sulfaattikeiton aikana 

syntyvien kromoforien ominaisuuksiin sekä muodostumismekanismeihin. Lisäksi 

kirjallisuusosassa tarkastellaan massojen erilaisia värinmuutoksen stabilointikeinoja. 

Erikoistyössä tutkittiin Stora Enson Varkauden tehtaan korkeasaantoisessa 

havusulfaattimassassa havaittuja värinmuutoksia, jotka aiheutuivat säteilystä. Massasta 

valmistettiin massakakkuja, joiden värinmuutoksia seurattiin UV-säteilyn ja loisteputkivalon 

alla. Referenssinäytteenä oli säteilyttämätön näyte. Värinmuutoksen seurantaan käytettiin 

spektrofotometriä sekä ATR-FTIR-laitetta. Mitattuja värikoordinaatiston arvoja vertailtiin 

FTIR-spektreihin, joiden muutoksista löydettiin vastaavuuksia. FTIR-spektrin aaltoluvulla 

1730 cm-1 oleva piikki korreloi säteilytyksen alkuvaiheen nopean tummumisen kanssa 

voimakkaasti. Kyseisen piikin intensiteetin aiheuttajiksi epäillään joko hemiselluloosan 

johdannaisia tai ligniinin konjugoitumattomia rakenteita. Aaltoluvulla 1650 cm-1 oleva piikki 

korreloi osittain näytteiden b*-arvon kanssa, mikä myös todisti teorian säteilyn 

aiheuttamasta massan hapettumisesta.   
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Esipuhe 

Tämä työ tehtiin Jyväskylän yliopiston soveltavan kemian osastolla yhteistyössä Stora Enson 

Varkauden tehtaan kanssa 2016-2017 1.-3. periodien aikana. Työssä käytetyt näytteet olivat 

Varkauden sellutehtaalta. 

Haluan kiittää työni ohjaajia R&D päällikköä Atso Laaksoa, FT Jarmo Louhelaista sekä FT Hannu 

Pakkasta työni ohjeistamisesta sekä asiantuntevista kommenteista. Lisäksi haluan kiittää 

Varkauden laboratorion henkilökuntaa mukavasta ja auttavaisesta ilmapiiristä vierailuideni 

aikana Varkaudessa. Erityiskiitokset kotijoukoille, ketkä ovat valaneet uskoa minuun työn 

loppuun saattamisesta. 

Suuret kiitokset kuuluvat myös soveltavan kemian osaston väelle positiivisesta ja eteenpäin 

työntävästä työilmapiiristä. 
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Lyhenteet ja vierasperäiset sanat 

 

4CL 4-kumaraatti-CoA-ligaasi (4-coumarate-CoA ligase) 

a*-arvo CIELAB värijärjestelmän viher-punainen-arvo 

ATR-FTIR  Vaimentunut kokonaisheijastus Fourier muunnos infrapuna-spektroskopia 

(Attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy) 

b*-arvo CIELAB värijärjestelmän sini-keltainen-arvo 

C3H p-kumaraatti-3-hydroksilaasi (p-COUMARATE 3-HYDROXYLASE) 

C4H Kinnamaatti-4-hydroksilaasi (CINNAMATE 4-HYDROXYLASE) 

CAD Kanelilakoholidehydrogenaasi (cinnamyl alcohol dehydrogenase) 

CCoAOMT  Kafeayyli-CoA O-metyylitransferaasi (Caffeaoyl-CoA O-methyltransferase) 

CCR Kaneli-CoA reduktaasi (Cinnamoyl-CoA reductase) 

CTMP Kemitermomekaaninen massa Chemi-thermomechanical pulp 

DABCO  1,4-diatsabisyklo[2,2,2]oktaani (1,4-diazabicyclo[2.2.2]octone)  

F5H Ferulaatti-5-hydroksilaasi (ferulate 5-hydroxylase) 

FA  2-furaanikarboksyylihappo  

FF Furfuraali 

FFA 5-formyyli-2-furaanikarboksyylihappo  

FWAs  Fluoresenssivalkaisuaineet (Fluorescent whitening agents)  

HCT p-hydroksikaneli-CoA: kinaattishikimaatti p-hydroksikanelitransferaasi (p-

hydroxycinnamoyl-CoA: quinate shikimate p-hydroksicinnamoultransferase) 

HexA  Hekseeniuronihappo 

HMF 5-hydroksimetyylifurfuraali 

L*-arvo CIELAB värijärjestelmän vaaleus-arvo 

Lo  Loisteputken valolle altistettu näyte 

MAV keskikokoinen mittausalue (medium area) 

MWL  jauhettun puun ligniini (milled wood lignin) 
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Pi Pimeä referenssi näyte 

RA 2,3-dihydroksi-2-syklopente-1-noni (reductic acid) 

SAD Sinapyylialkoholihydrogenaasi (sinapyl alcoholdehydrogenase) 

SCE Heijastuskomponenttia ei lasketa mukaan (specular component excluded) 

TMP Termomekaaninen massa (termomechanical pulp) 

UHQ  ultrapuhdas vesi (ultra-high quality water) 

UV UV-säteilylle altistettu näyte 

UV-Vis-säteily Ultravioletti-näkyvä-säteily 

Y-arvo e Ry-ominaisheijastusluku 
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Kirjallinen osa 

1 Havupuut 

Havupuut (Pinophytina) kuuluvat siemenkasvien luokkaan, jotka nimensä mukaisesti 

levittäytyvät siemenien avulla.1 Suomen alkuperäishavupuut, mänty (Pinus sylvestris), kuusi 

(Picea abies) ja kataja (Juniperus communis), ovat ainavihantia puulajikkeita, eli ne eivät 

pudota lehtiään talveksi. Näistä kolmesta havupuulajista Suomen metsäteollisuus käyttää 

teollisuuden raaka-aineena mäntyä sekä kuusta. Seuraavissa alakappaleissa tutustutaan 

havupuun rakenteeseen ja kemialliseen koostumukseen.  

1.1  Rakenne  

Havupuiden puusolukko koostuu prosenkyymi- eli suippusoluista sekä parenkyymi- eli 

tylppysoluista.2,3 Havupuun suippusoluja kutsutaan myös trakeideiksi, jotka ovat 

muodoltaan pitkiä, kapeita ja päistään suippenevia. Trakeidit muodostavat 90 % havupuiden 

solukosta. Loppu solukko sisältää ydinsädetrakeideja (< 5 %) sekä ydinsäde- (< 10 %) ja 

epiteelitylppysoluja (< 1 %). 

Puun solut voidaan jakaa ulkoa sisälle seuraaviin kerroksiin; välilamelli, primääriseinä, 

sekundaariseinä, joka voidaan edelleen jakaa kolmeen kerrokseen (S1, S2, S3), sekä 

kyhmykerros. Kuvassa 1 on esitetty puun solun kerrokset.  
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Kuva 1. Puun soluseinän kerrokset.
3
 

1.2  Kemiallinen koostumus 

Puu koostuu kolmesta päärakenneaineesta  sekä muutamista osuudeltaan vähäisemmistä 

ainesosista.2 s.49-69   Kolme päärakenneainesta ovat selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini, 

joiden lisäksi puu sisältää uuteaineita sekä epäorgaanisia yhdisteitä. Ainesosien määrät on 

esitetty taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Havupuun päärakenneaineiden pitoisuudet
2
 

Rakenneainekset Mänty eng. Scots 

pine 

(Pinus sylvestris) 

(yks. %) 

Moolimassa 

(kDa) 

PD 

(polydispersiteetti) 

DP  

(degree of 

polymerization) 

Selluloosa 40 - 50 800 - 2400  < 2 5 000 - 17 000 

Hemiselluloosa 25 - 30 15,5 - 31 - 100 - 300 

Ligniini 25 - 30 15 - 20 2,3 - 3,5 75 - 100 

Uuteaineet 2 – 5 - - - 

Epäorgaaniset 

yhdisteet 

0,1 - 0,5 - - - 
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1.2.1 Ligniini  

Ligniini muodostaa 25-30 % puun kuivapainosta. Ligniinin nimi tulee latinan sanasta lignum, 

joka tarkoittaa puuta ja polttopuuta.1,4,5 Ligniini on hydrofobinen amorfinen polymeeri, joka 

on kemialliselta luonteeltaan polyfenoli. Ligniinin funktionaalisiin ryhmiin kuuluu etyleeni-, 

metoksyyli-, fenoli-, ketoni-, aldehydiryhmiä, dibentsodioksosiini eli 8-rengasrakenne sekä 

alifaattisia hydroksyyliryhmiä. Suurin osa ligniinistä esiintyy puun soluja erottavassa 

välilamellissa sekä sekundaariseinämässä. Välilamellissa muodostuva ligniini on 

koostumukseltaan puhtaampaa sekä voimakkaammin haaroittunutta kuin 

sekundaariseinämän ligniini.  

Ligniinillä on kaksi tehtävää puun toiminnassa. Ligniinin ensimmäinen tehtävä on toimia 

puun lujuutta lisäävänä sidosaineena selluloosakuitujen välillä komposiittien sidosaineiden 

lailla.1,4 Puun tapauksessa selluloosa toimii puukomposiitin rakenneaineena, ja näiden 

selluloosakuitujen välillä ligniini toimii sidosaineena lujittaen rakennetta. Ligniinin toinen 

tehtävä on tehdä solut hydrofobiseksi, mikä suojelee kasvia patogeeneiltä sekä mahdollistaa 

veden kuljetuksen solukossa.  

Määritelmän mukaan ligniinit ovat polymeerisia luonnontuotteita, jotka ovat 

polymeroituneet kolmesta p-hydroksikanelialkoholista.4 Nämä puolestaan eroavat toisistaan 

metoksyloitumisasteeltaan. Näitä p-hydroksikanelialkoholeja kutsutaan ligniinin 

prekursoreiksi ja ne ovat systemaattisilta nimiltään trans-kumaryyli-, trans-koniferyyli- ja 

trans-sinapyylialkoholi. Näiden alkoholien kemialliset rakenteet on esitetty kuvassa 2.  
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Kuva 2. Ligniinin prekursorien ja ryhmien kemialliset rakenteet.
2, 4, 6 

 

Ligniinia esittävissä rakennekaavoissa näitä prekursoriryhmiä useasti merkitään myös H-

ryhmäksi (p-hydroksifenyyliryhmä), G-ryhmäksi (guajasyyliryhmä) ja S-ryhmäksi 

(syringyyliryhmä).   

Ligniinin prekursorit muodostuvat varsin monivaiheisen entsymaattisen dehydrautumisen 

kautta, jota kutsutaan myös shikimihapporeaktiopoluksi.4, 7  Tämä reaktiopolku on esitetty 

kuvassa 3.  
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Kuva 3. Pääbiosynteesireitti ligniinin prekursoreille p-kumaryylialkoholi, sinapyylialkoholi ja koniferyylialkoholi.
1, 4, 7, 8

 

PAL, fenyylialaniiniammoniakkilyaasi; C4H, kinnamaatti-4-hydroksilaasi; 4CL, 4-kumaraatti-CoA-ligaasi; CCR, kaneli-CoA 

reduktaasi; CAD, kanelilakoholidehydrogenaasi; HCT,p-hydroksikaneli-CoA: kinaattishikimaatti p-

hydroksikanelitransferaasi; C3H, p-kumaraatti-3-hydroksilaasi; CCoAOMT Kafeayyli-CoA O-metyylitransferaasi; F5H, 

ferulaatti-5-hydroksilaasi; SAD, sinapyylialkoholihydrogenaasi.  
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Ennen ligniinin polymeroitumista prekursorit muodostavat fenoksiradikaaleja entsyymien 

vaikutuksesta (Kuva 4). Polymeroituminen alkaa, kun nämä radikaalit reagoivat keskenään ja 

liittyvät toisiinsa. Koniferyylialkoholilla on 15 erilaista mahdollista kombinaatiota, joista vain 

5 kappaletta on stabiileja. Polymeroitumiskombinaatio ei ole stabiili, jos sidos on 

muodostunut hiileen, jossa on jo substituentti tai yhdistyminen tapahtuu kahden 

happiatomin välillä. Taulukossa 2 on esitetty mahdolliset kombinaatiot. 

 

 

Kuva 4. Koniferyylialkoholin fenoksiradikaalin elektronin siirtymiset. 

 

Prekursorit muodostavat useita erilaisia rakenteita ligniinin polymeroituessa. Ligniinin in 

vivo -polymeroituminen tapahtuu kuvan 4 mukaisesti muodostuvien prekursoreiden 

fenoksiradikaalien reagoidessa toistensa kanssa ja muodostaen ligniinille tunnusomaisen 

pitkän, hieman haaroittuneen molekyylirakenteen. Taulukossa 2 on esitetty 

koniferyyliradikaalien muodostamat sitoutumiskombinaatiot. 
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Taulukko 2. Koniferyylialkoholin radikaalien mahdolliset kombinaatiot. 

Radikaali 1 2 3 4 5 

1 -     

2 - -    

3 - - -   

4 5-O-4 (5-10 %) 

Diaryylieetteri 

- - 5-5 (5-20 %) 

(bifenyyli) 

 

5 β-O-4 (40-60 %) 

β-aryylieetteri 

- - β-5 (5-10 %) 

fenyylikumariini 

β-β (< 5 %) 

(pino)resinoli 

 

Taulukossa esitettyjen koniferyylialkoholin radikaalikombinaatioiden lisäksi on myös muita 

rakenteita, jotka eivät rakenteeltaan täysin vastaa koniferyylialkoholia.  

 

Taulukossa 3 on esitetty suurin osa prekursoreiden välisistä sidoksista. Näistä kuitenkin 

merkittävimmät ovat β-O-4-eetterisidos (40-60 %), α-O-4-eetterisidos (5-10 %),             5-5-

O-4 (dibentsodioksosiini-rakenne; 5-10 %), 5-5-hiili-hiilisidos (5-20 %) sekä β-5-hiili-hiilisidos 

(5-10 %).  

  



 
 

8 
 

Taulukko 3. Ligniinin rakenteet
2, 6, 9-11 

Funkt. 
luokka 

Sidos (molekyyli) Tieteellinen 
todentaminen 

Sidoksen 
dissosiaatio-
entalpia (kJ/mol 
(kcal/mol)) 

Prosenttiosuus 

Eetteri-
sidokset 
 

β-O-4  

(β-aryylieetteri) 

Todennettu 49-73 (40-60 %) 

α-O-4  

(α-aryylieetteri) 

Spekulatiivinen 50-65 (2-10 %) 

γ-O-4 

(γ-aryylieetteri)  

Spekulatiivinen - (< 5 %) 

5-O-4 tai 4-O-5 

(Bifenyylieetteri vai 

diaryylietteri) 

Todennettu 77-83 (4-10 %) 

γ-O-α  Spekulatiivinen - (< 5 %) 

5-5-O-4 

(Dibentsodioksosiini) 

Todennettu Koostuu 5-5-, α-O-

4- ja β-O-4-

sidoksista  

(5-10 %) 

Glyseraldehydi tai 

glyserol-2-

aryylieetteri  

 ??? (< 5 %) 

Hiili-hiili-
sidokset 

5-5  

(bifenyyli) 

Todennettu 112-119 (5-20 %) 

β-5  

(fenyylikumariini) 

Todennettu 103-128 (5-12 %) 

β-β  

((pino)resinoli) 

Todennettu 81-83 (< 5 %) 

β-1  

(1,2-

diaryylipropaani) 

Todennettu 65-69 (≤ 7 %) 

β-6  

 

 ??? (< 5 %) 

Esteri-
sidokset 

α-esteri   ??? (< 5 %) 

γ-esteri   ??? (< 5 %) 

 

Taulukossa 3 on esitetty havupuun ligniinirakenteiden sidoksien dissosiaatioentalpiat sekä 

keskimääräiset suhteelliset osuudet koko ligniiniin osalta.12 Taulukossa on myös esitetty 

ligniinin spekulatiiviset rakenteet, kuten γ-O-4-sidos. Kokonaisuudessa ligniinin eetteri-/hiili-

hiili sidoksien suhde vaihtelee 85/15 – 60/40 välillä. Sidoksien dissosiaatioentalpiosta 

nähdään, että ligniinin eetterisidokset ovat herkempiä katkeamaan kuin hiili-hiili sidokset. 
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Tästä lisää kappaleessa 2.2.1. Lukuisien eri rakenteiden lisäksi ligniini sisältää monia erilaisia 

funktionaalisia ryhmiä kuten:  

 

- Aldehydi- 

- Alifaattinen hydroksyyli- 

- Bentsyylialkoholi-  

- Dibentsodioksosiini, 8-rengasrakenne 

- Esteri- (ester grouping) 

- Etyleeninen-  

- Fenolinen hydroksyyli- 

- Karboksyyli- 

- Karbonyyli- 

- Metoksyyliryhmiä 

 

Ligniinin tutkimuksissa on havaittu lukuisia pääteryhmiä, joista tunnetuimmat ovat 

kanelialkoholi eli koniferyylialkoholi (kuva 5.1), kanelialdehydi eli koniferyylialdehydi (kuva 

5.2), vaniliini (kuva 5.3), vanilliinihappo (kuva 5.4) Aryyliglyseroli-yksikkö (kuva 5.8) sekä 

dihydrokoniferyylialkoholi (kuva 5.9).  

 

Kuva 5. Ligniinin tunnetuimmat pääteryhmät (muokattu).
13 

Yhteenveto guajasyyliligniinin kemiallisesta rakenteesta on esitetty kuvassa 6.4 
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Kuva 6. Havupuissa esiintyvän guajasyyliligniinin mahdollinen rakennekaava.  

Natiiviligniinit voidaan jakaa rakennekoostumuksensa mukaan 3 ryhmään: 

 

1. Guajasyyliligniini, joka on ominainen paljassiemenisille kasveille, kuten havupuille. 

Guajasyyliligniini muodostuu pääasiallisesti koniferyylialkoholi yksiköistä eli 

guajasyyliprekursoreista.  
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2. Guajasyyli-syringyyliligniini, joka on ominainen koppisiemenisille kasveille, kuten 

lehtipuille. Guajasyyli-syringyyliligniini muodostuu guajasyyli- ja 

syringyyliprekursoreista. 

3. Guajasyyli-syringyyli-p-hydroksyylifenyyliligniini, joka on ominainen reaktiopuulle 

sekä ruohokasveille. 

 

Havupuille ominainen guajasyyliligniini on muodostunut pääasiallisesti koniferyylialkoholi-

prekursoreista.14 Esimerkkinä kotimaisen kuusen (Picea abies) guajasyyliligniini, joka sisältää 

94 % G-ryhmiä, 1 % S-ryhmiä ja 5 % H-ryhmiä.  

1.2.2 Hiilihydraatit 

Puun natiivien hiilihydraattien ei ole huomattu itsessään aiheuttavan puun värjäytymistä, 

sillä ne ovat sävyiltään erittäin vaaleita.2,15  Hemiselluloosista ksylaanin epäillään kuitenkin 

muodostavan leukokromoforiryhmiä sulfaattikeiton aikana. Tähän palataan myöhemmin 

kappaleessa 2.2.2. Toisin kuin selluloosa, hemiselluloosat muodostuvat erilaisista 

monosakkaridiyksiköistä. Hemiselluloosien polymeeriketju on lievästi haaroittunut, minkä 

vuoksi hemiselluloosien rakenteet ovat amorfisia.  

Havupuiden hemiselluloosista merkittävimpiä ovat (galakto)glukomannaani (n. 15-20 %) ja 

arabinoglukuroniksylaani (n. 7-10 %).2,15 Ksylaanin pääketju koostuu ksylopyranoosi- eli 

ksyloosiyksiköistä, jotka ovat sitoutuneet toisiinsa 1,4-glykosidisin sidoksin. Ksylaanin 

haaroittumisen aiheuttavat pääketjuun liittyvät arabinofuranoosi- sekä 4-O-

metyyliglukuronihapporyhmät. Havupuun ksylaanissa on 1,3-glykosidisin sidoksin liittyviä 

arabinofuranoosiyksiköitä 1,3 yksikköä jokaista 10 ksyloosiyksikköä kohden ja 1,2-

glykosidisin sidoksin liittyviä 4-O-metyyliglukuronihapporyhmiä 2 yksikköä jokaista 10 

ksyloosiyksikköä kohden.  

1.2.3 Uuteaineet 

Puun uuteaineet määritelmänä käsittää yhdisteet, jotka liukenevat puusta neutraaleihin 

liuottimiin, kuten petrolieetteriin, dietyylieetteriin, dikloorimetaaniin, asetoniin, metanoliin 

ja veteen.16 Puun uuteaineet sisältävät mm. lipidejä, terpenoideja, fenoleja, tropoloneja, 

glykosideja, pienimolekyylisiä hiilihydraatteja, pektiinejä, tärkkelystä sekä 
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proteiiniyhdisteitä, jotka voidaan jakaa karkeasti kolmeen pääryhmään. Nämä pääryhmät 

ovat: 

 

- Terpeenit, terpenoidit ja sterolit 

- Rasvat, vahat ja niiden komponentit 

- Fenoliset yhdisteet 

 

Puun uuteaineilla on merkittävä vaikutus puun fysikaalisiin sekä kemiallisiin ominaisuuksiin, 

kuten kestävyyteen, väriin sekä puun käyttökelpoisuuteen selluloosan raaka-aineena.16 

Uuteaineista voimakkaimmin sellun väriominaisuuksiin vaikuttavat hydrofiiliset 

fenoliyhdisteet, kuten flavonoidit, tietyt lignaanit sekä stilbeenit. Nämä fenoliset yhdisteet 

ovat kuitenkin pääasiallisesti vesiliukoisia, joten ne pystytään poistamaan lähes täydellisesti 

sulfaattikeiton aikana. Kuvassa 7 on esitetty esimerkkejä havupuiden uuteaineista.  

 

 

Kuva 7. Havupuun värillisiä uuteaineita. 

2 Korkeasaantoinen sulfaattisellu 

Korkeasaantoiseksi massaksi (high-yield pulp, HYP) määritellään korkeamman kappaluvun 

omaava selluloosa- eli kuitumassat. Toisin sanoen massan keittäminen pidetään 

tavanomaista lyhyempänä, millä estetään selluloosan turhaa pilkkoutumista sekä 

saavutetaan korkeampi selluloosan saantoprosentti. Keittoprosessin lyhentämisen 
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haittapuolena on jäännösligniinin suurempi määrä, minkä on huomattu aiheuttavan massan 

sekä kartongin kellastumista altistuessaan UV-Vis-säteilylle. Seuraavaksi käymme läpi 

sulfaattikeiton prosessivaiheet sekä sen aiheuttamat kemialliset muutokset puun 

kemialliselle rakenteelle. 

2.1  Valmistus 

Havupuusta valmistetaan korkeasaantoista selluloosaa sulfaatti- eli kraft-menetelmän 

avulla.17, 18 Menetelmässä käytetään raaka-aineena kuorittua, haketettua ja seulottua 

havupuuta. Seulotun puuaineksen puusolukon ilma poistetaan lämmittämällä haketta 

höyryllä. Höyrytyksen jälkeen hake siirretään imeyttimeen, jossa hakkeeseen imeytetään 

keiton olosuhteita miedommassa lämpötilassa (80-100 °C) oleva valkolipeän ja mustalipeän 

(käytetty valkolipeä) seos. Imeytyksen jälkeen hake siirretään jatkuvatoimiseen keittimeen. 

Keittoliuos eli valkolipeä sisältää natriumhydroksidia (NaOH), natriumsulfidia (Na2S), 

natriumkarbonaattia (Na2CO3) ja natriumsulfaattia (Na2SO4). Keiton aktiivisina ainesosina 

toimivat hydroksidi- (-OH) sekä vetysulfidi-ionit (HS-). 

Korkeasaantoisen massan kappaluku vaihtelee 70-90 välillä, mikä tarkoittaa n. 10-14 % 

jäännösligniiniä. On kuitenkin muistettava, että kappaluvun määrityksessä käytettävä 

kaliumpermanganaatti reagoi myös hekseeniuronihappojen kanssa, mikä vääristää hieman 

kappalukua ylöspäin. Kuvassa 8 on esitetty puun ainesosien saantosuhteet 

delignifioitumisen eri vaiheissa. Kuvan 8 suhteet saattavat todellisuudessa heittää hieman 

riippuen prosessissa käytettävien tehollisen alkali- sekä sulfiditeettitasoista. 
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Kuva 8. Puun aineosien saanto delignifioitumisen aikana.
19

 

Keittimessä seos lämmitetään sulfaattimenetelmälle optimaaliseen 150 - 170 °C 

lämpötilaan. Suurin osa puun uuteaineista liukenee keittoliemeen lämmityksen eli 

esidelignifioitumisen aikana.  Kuitenkin jo lämpötilan ylittäessä 140 °C puun ligniinin 

varsinainen delignifioituminen eli ligniinin liukeneminen alkaa. Ligniinin määrä vähenee 

alkuperäisestä 25 - 30 % kuivasta puusta n. 5 %:iin. Hemiselluloosien pitoisuus laskee 

esidelignifioitumisen aikana rajusti, mutta tasaantuu bulkkidelignifioitumisen alettua (n. 30 

%  15 %). Selluloosan pitoisuus laskee hitaasti ja tasaisesti koko delignifioitumisen aikana. 

Keitto pysäytetään kun haluttu delignifioitumisaste on saavutettu. Tämän jälkeen keittoseos 

pumpataan pesuun, jossa liuennut ligniini erotetaan mustalipeän mukana massasta. 

 

2.2  Kemiallinen koostumus ja keiton aikaset reaktiot 

Matkalla puuhakkeesta valmiiksi selluksi puu altistuu prosessin aikana korkeille lämpötiloille 

sekä hyvin väkeville alkalisille olosuhteille.17, 18 Olosuhteista johtuen puun rakenneosat, 
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kuten selluloosa, hemiselluloosa, ligniini sekä uuteaineet, käyvät läpi prosessin aikana 

erilaisia kemiallisia reaktioita. Alkalisen keiton aikana puun alkuperäisten kromoforisten 

rakenteiden määrä vähenee ja niiden tilalle muodostuu uusia leukokromoforisia ja 

kromoforisia rakenteita. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi näitä kromoforisten 

rakenteiden reaktioita.  

2.2.1 Ligniini 

Keiton aikainen ligniinin liukeneminen voidaan jaotella karkeasti kolmeen vaiheeseen kuvan 

9 mukaisesti: 17, 18 

 

1. 0 - 20 % liuennut: Keiton alkuvaiheessa ligniinin liukeneminen on erittäin hidasta 

lämpötilan ollessa alle 140 – 150 °C. Tätä vaihetta kutsutaan esidelignifioitumiseksi. 

2. 20 - n. 75 % liuennut: lämpötilan saavuttaessa 140 - 150 °C, ligniinin liukeneminen 

alkaa kiihtymään. Tätä vaihetta kutsutaan bulkkidelignifioitumiseksi. 

3. N. 75 - 100 % liuennut: Liukeneminen hidastuu nopeasti, mistä johtuen kaikkea 

ligniiniä ei voida poistaa keittämällä. Tätä vaihetta kutsutaan 

jäännösdelignifioitumiseksi. 
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Kuva 9. Mänty ja koivu ligniinin liukoisuusasteet suhteessa H-tekijään
17

 (muokattu). 

 

Kuvassa 9 on esitetty kolme keiton delignifioitumisvaihetta H-tekijän suhteen. 

Esidelignifioitumisen aikainen ligniinin hidas liukeneminen selittyy keittolämpötilan 

alhaisuudella sekä keittolipeän vajavaisella imeytymisellä. Keittolipeän imeytyessä soluihin 

kyhmykerroksien kautta primääriseinä ja välilamelli reagoivat viimeisinä solun kerroksista. 

Tämän takia esidelignifioitumisen aikana keittolipeä liuottaa pääasiallisesti 

sekundaariseinämän ligniiniä.  

Lämpötilan noustessa 140 - 150 °C n. 20 % puun ligniinistä on liuennut keittoliemeen. Tästä 

liuenneesta ligniinistä n. 10 % on välilamellin ja 90 % on sekundaariseinämän ligniiniä.17,18 

Sekundaariseinämän liukeneminen mahdollistaa keittolipeän tunkeutumisen solun 

uloimpiin kerroksiin, jolloin yhdistetyn välilamellin ligniinin liukeneminen kiihtyy. Kun 

keittolipeään liuenneen ligniinin kokonaismäärä on n. 70 %, solujen liuenneiden ligniinien 

suhteet ovat 50-50. Tätä vaihetta, kun delignifioituminen on voimakkainta (20-75 % 

liuennut), kutsutaan bulkkidelignifioitumiseksi.  
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Kun noin yli 75 % ligniinistä on liuennut, liukeneminen alkaa hidastua voimakkaasti ligniinin 

kondensaatioreaktioiden ja hiilihydraattien pilkkoutumisreaktioiden kiihtyessä.17,18
  Tästä 

syystä kaikkea ligniiniä ei voida eikä kannata poistaa keittämällä. Tätä vaihetta kutsutaan 

jäännösdelignifioitumiseksi. Keiton jälkeen liuennut ligniini erotetaan selluloosasta 

suodattamalla ja massaa pesemällä laihan mustalipeäliuoksen mukana.  

Sulfaattikeiton aikana ligniini käy läpi vapaiden ja eetteröityneiden fenolisten 

alkyyliaryylieetterisidosten lohkeamis-, demetyloitumis- ja kondensoitumis-reaktioita.17,18 

Näiden reaktioiden aikana ligniini lohkeaa pienemmiksi yhdisteiksi, jolloin sen 

molekyylipaino pienenee sekä hydrofiilisyys kasvaa. Näiden lohkeamis- ja 

demetyloitumisreaktioiden aikana eetterisidoksista muodostuu fenoksyyliradikaaleja. Nämä 

radikaalit voivat muodostaa ligniiniin kromoforisia rakenteita tai uusia fenolisia 

hydroksyyliryhmiä, jotka kasvattavat ligniinin hydrofiilisyyttä. Ligniinin tärkeimpien 

reaktioiden mekanismit on esitetty kuvassa 10.  

 

Kuva 10. Ligniinin liukenemista edistävät reaktiot sulfaattikeiton aikana (muokattu).
 17, 18
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Ligniinin fenyylipropaaniyksikön fenolisen hydroksyylin ollessa eetteröitynyt, β-O-4- 

sidoksen katkeaminen tapahtuu kohdan I) mukaisesti.17, 18  Reaktion tapahtumiseksi yksikön 

Cα- tai Cγ-hiileen on oltava sitoutunut vapaa hydroksyyliryhmä. Hydroksyylin luovuttaessa 

vetyatomi (1), β-O-4-sidos katkeaa ja muodostuu epoksirakenne (2). Syntynyt epoksirakenne 

avautuu alkalisissa olosuhteissa α,β-glykolirakenteeksi (3). Reaktio on merkittävä 

delignifioitumiselle, koska sen johdosta ligniini lohkeaa ja muodostaa uusia fenolisia 

fenoksyyliradikaaleja.  

Sulfaattikeiton vahvat nukleofiiliset vetysulfidi-ionit reagoivat huomattavasti 

voimakkaammin kinonimetidivälituotteiden kanssa kuin OH--ionit mahdollistaen ligniinin 

vapaiden fenolirakenteiden (ei-eetteröityneitä) eetterisidoksen katkeamisen (kohta II).17,18,20 

Rakenteen fenolisen hydroksyyliryhmän luovuttaessa vetyatomin syntyy fenoksyyliradikaali 

(4), minkä seurauksena Cα-O-sidos katkeaa ja muodostuu kinonimetidirakenne (5). 

Kinonimetidi voi reagoida kahdella tavalla. Ensimmäinen vaihtoehto on, että kinonimetidin 

hydroksyylimetyylipääteryhmä lohkeaa, minkä seurauksena muodostuu suhteellisen alkali-

stabiili enolieetteri sekä formaldehydiä (6).20 Toinen vaihtoehto on, että sulfaattikeiton 

sulfidi-ioni liittyy propaaniketjun Cα-hiileen muodostaen bentsyylitiolirakenteen (7), minkä 

seurauksena β-O-4-sidos katkeaa. Sidoksen katkeamisesta syntyy episulfidirakenne (8) sekä 

uusi fenoksyyliradikaali. Ligniiniin sitoutuneesta rikistä n. 70 % regeneroituu takaisin 

alkuainerikiksi keiton aikana, minkä seurauksena ligniinin propaaniketju konjugoituu (9).  

Ligniinin vapaa fenolinen α-O-4-sidos reagoi kohdan III) mukaisesti. Hydroksyyli-ioni reagoi 

vapaan fenolisen hydroksyyliryhmän kanssa mahdollistaen kinonimetidirakenteen 

muodostumisen (11).17, 18 Kinonimetidirakenteen syntyessä fenyylipropaaniyksiköiden 

välinen α-O-4-sidos katkeaa. Jos fenyylipropaaniyksiköiden välillä ei ole muita sidoksia, 

reaktiotuotteena syntyy fenoksyyliradikaaleja. Toisaalta, jos yksiköt ovat sitoutuneet β-5-

sidoksin (yksiköiden välinen katkoviiva), reaktiotuotteina syntyy kromoforisia stilbeenejä 

(12).  
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Edellä mainittujen ligniinin eetterisidoksien katkeamisreaktioista syntyvät 

fenoksyyliradikaalit voivat muodostaa uusia hydroksyyliryhmiä tai ligniinin kromoforisia 

rakenteita. Tästä lisää kappaleessa 4.1.3. 

Ligniinin metoksyyliryhmät reagoivat myös vetysulfidin ja sulfidi-ionin vaikutuksesta (kohta 

IV).6,17,18 Keittolipeän vetysulfidi sieppaa metoksyyliryhmän metaaniryhmän, minkä 

seurauksena muodostuu fenoksyyliradikaali ja metyylimerkaptaani (Kuva 10.14). 

Metyylimerkaptaani (CH3SH) eli tioli voi hapen vaikutuksesta hapettua dimetyylisulfidiksi 

(Kuva 10.15) (H3CSSCH3). Ligniinin demetyloitumisreaktio vähentää ligniinin 

metoksyyliryhmien määrää sekä vastaavasti kasvattaa katekoliryhmien määrää.6 Nämä 

katekolit voivat muodostaa punertavia metallikomplekseja rauta-ionien kanssa keiton 

aikana ja voivat hapettua kinoneiksi kosketuksissa hapen kanssa.  

Prosessin kannalta demetyloitumisreaktio lisää ligniinin liukenemista sekä haisevien 

rikkiyhdisteiden määrää.  

Edellä esitettyjen reaktioiden lisäksi ligniini käy läpi myös kondensoitumisreaktioita, jotka 

hidastavat delignifioitumista.17,18 Ligniinin kondensoitumisreaktioilla tarkoitetaan ligniinin 

fenyylipropaaniyksiköiden välisien uusien hiili-hiilisidoksien muodostumisreaktioita. Näiden 

reaktioiden reaktionopeudet kasvavat keiton edetessä ja tulevat merkittäviksi 

jälkidelignifioitumisvaiheessa. Koska hiili-hiilisidokset vastaavat stabiilisuudeltaan 

hiilihydraattien sidoksia, kaikkea ligniiniä ei voida delignifioida keittämällä. Merkittävin 

kondensoitumisreaktio on C-5-hiilen substitoituminen toisen yksikön vapaaseen hiiliatomiin. 

Sulfaattiligniinin C-5-hiilistä n. kaksi kolmasosaa on substituoitunut.  

Muodostuneet fragmentit neutraloituvat emäksiseen keittoliuokseen ja liukenevat lopulta 

natriumsuoloina siihen.17, 18 Keiton jälkeen liuenneesta ligniinistä n. 80 - 90 % on 

polymeereinä sulfaattijätelipeässä ja loput ligniinistä on fragmentoitunut pienimolekyylisiksi 

aromaattisiksi monomeereiksi sekä dimeereiksi.  Tärkeimmät sykliset ligniinin monomeerit 

ovat guajakoli, vanilliini, vanilliinihappo ja asetoguajakoni.  
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2.2.2 Hiilihydraatit 

Hemiselluloosien amorfisen rakenteen takia alkalinen sulfaattikeitto tunkeutuu 

tehokkaammin hemiselluloosarakenteiden sisälle kuin kiteisten/kristallisten 

selluloosarakenteiden, turvottaen entisestään hemiselluloosia. Tästä syystä hemiselluloosat 

kokevat huomattavasti laajempaa depolymerisoitumista sulfaattikeiton aikana kuin 

selluloosa. Kuvan 8 mukaisesti hemiselluloosista lähes 60 % liukenee sulfaattikeittoon ja 

kiteisemmästä selluloosasta vain 10-15 %. Hemiselluloosat kokevat keiton aikana seuraavia 

reaktioita: 

- asetyyliryhmien lohkeaminen, 

- päätepilkkoituminen, 

- pysäytysreaktio ja 

- alkalinen hydrolyysi. 

Näiden reaktioiden tuotteina muodostuu hydrofiilisia alifaattisia hydroksikarboksyylihappoja 

ja hemiselluloosafragmentteja. 17, 18 

Monista reaktioista huolimatta hekseeniuronihapon väitetään olevan ainoa väriä aiheuttava 

polysakkaridijohdannainen, joka syntyy havupuun ksylaanin sivuketjun 4-O-

metyyliglukuronihapporyhmän demetyloitymisen tuotteena.  

Ksylaanin rakenteesta 4-O-metyyliglukuronihapporyhmä on kaikkein helpoimmin liukeneva 

sekä fragmentoituva ryhmä sulfaattikeiton aikana.17,18 Tämän todistaa vertailu massaan 

jäävän ksylaanin ja sen uronihapporyhmien välillä. Massaan jäävän ksylaanin 

uronihappopitoisuus putoaa 75 % sulfaattikeiton aikana (alkuperäisestä suhteesta 2:10 

suhteeseen 1:20:een). Ksylaanin saanto putoaa ainoastaan n. 37,5% (n. 8 %  n. 5 %).   

Havu- sekä lehtipuun sulfaattikeitto johtaa hekseeniuronihapon (HexA) muodostumiseen, 

jonka johdannaisten epäillään aiheuttavan lämpövärjäytymistä. Hekseeniuronihapon 

muodostuminen tapahtuu kaksivaiheisesti kuvan 11 reaktioyhtälön mukaisesti.  
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Kuva 11. Hekseeniuronihapon muodostuminen (muokattu).
17

 

Lähtötuotteena reaktiolle toimii ksylaanin sivuketjun 4-O-metyyliglukuronihapporyhmä, joka 

käy läpi alkalikatalysoidun demetyloitumisen esidelignifiointivaiheessa.17,21,22 Reaktion 

tuotteena muodostuu ksylaaniin hekseeniuronihapporyhmiä sekä metanolia. Toisessa 

vaiheessa bulkkidelignifioitumisen aikana syntyneet hekseeniuronihapporyhmät irtoavat 

polysakkaridiketjusta ja muodostavat hekseeniuronihappoa. Metoksyyliryhmien irtoaminen 

jatkuu vielä bulkkidelignifiointivaiheessakin. Hekseeniuronihapon pitoisuus keittolipeässä 

kasvaa, kun joko keittolämpötilaa tai tehollisen alkalin määrää nostetaan tai keittoa 

pidennetään eli H-tekijää kasvatetaan.  

2.2.3 Uuteaineet 

Sulfaattikeiton tavoitteena on ligniinin ohella poistaa myös uuteaineet keitetystä 

massasta.16,17,23 Suurin osa puun uuteaineista on, hydrolyysireaktiota lukuun ottamatta, 

stabiileja sulfaattikeiton olosuhteissa. Aikaisemmin esitellyn jaotteluperiaatteen lisäksi puun 

uuteaineet voidaan jakaa myös kahteen ryhmään; haihtuviin ja huonosti haihtuviin 

uuteaineisiin. Uuteaineista kevyimmät stabiilit yhdisteet, kuten terpeenit eli raakatärpätti 

ovat haihtuvia yhdisteitä. Nämä yhdisteet kerätään talteen jo hakkeen höyrytyksen tai 

keiton alkuvaiheen aikana.  

Puun huonosti haihtuviin uuteaineisiin kuuluvat rasvahappojen esterit hydrolysoituvat lähes 

täydellisesti sulfaattikeiton aikana.6,16,17,23  Rasva- ja hartsihapot saippuoituvat alkalisissa 

olosuhteissa ja liukenevat keittoliemeen vastaavina natrium-saippuoina muodostaen 

suopaa, joka kerätään talteen mustalipeän haihdutuksen aikana. Jotkut tyydyttymättömät 

rasva- ja hartsihapot voivat isomeroitua. Tästä esimerkkinä ovat linoleiini- ja 

pinoleiinihappojen isomeroituminen vastaaviksi konjugoituneiksi yhdisteiksi. Keiton jälkeen 

massan uuteainepitoisuudet ovat erittäin pieniä, männyllä n. 0,1 % ja kuusella n. 0,2-0,3 %, 
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minkä takia on hyvin epätodennäköistä, että puun alkuperäiset uuteaineet olisivat 

pääasiallisesti vastuussa säteilyn aiheuttamista massan värjäytymistä.  

3 Optiset ominaisuudet 

Kiristyneen taloudellisen tilanteen takia kilpailu on nostanut paperin ja kartongin 

vaatimuksia. Tämän takia kartongin fysikaalisten ominaisuuksien lisäksi optiset 

ominaisuudet, kuten vaaleus, opasiteetti, sävy ja niiden stabilisuus, ovat tärkeässä roolissa. 

Optisia ominaisuuksia kuvaamaan on luotu erilaisia standardeja, joiden avulla ominaisuuksia 

pystytään kuvaamaan yksiselitteisesti.  

3.1  Vaaleus 

Paperi- ja kartonkiteollisuudessa vaaleudella (eng. brightness) tarkoitetaan 

ominaisheijastuslukua, jonka maksimi on aallonpituudella 457 nm (sininen). Vaaleuden 

arvoa mitataan sekä optisella arvolla R 457 että Y-arvolla.  

R457-arvo mitataan määritelmän mukaisesti aineen pinnan ominaisheijastuslukuna 

valonlähteen ollessa 457 nm aallonpituinen säteilylähde. Y-arvo eli Ry-ominaisheijastusluku 

mitataan laajemmalla aallonpituusjakaumalla, joka vastaa hyvin lähelle ihmissilmää.  

3.2  Sävy  

Paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotteiden värin määrittämiseksi on laadittu CIELAB 

värijärjestelmä, joka koostuu kolmiulotteisesta koordinaatiosta. Koordinaatiston kolme 

arvoa ovat L*-, a*- ja b*-arvo.  

 

- L* -arvo kuvaa asteikolla 0-100 näytteen värin valoisuutta. 0 on täysin musta ja 100 

vitivalkoinen.   

- A* -arvo kuvaa asteikolla -100 - 100 näytteen värin puna/vihreä sävyä. -100 

tarkoittaa vihreää ja 100 punaista.  

- B* -arvo kuvaa myös asteikolla -100 - 100 näytteen värin kelta/sini sävyä. -100 

tarkoittaa sinistä ja 100 keltaista.  
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Kuvassa 12 on esitetty CIELAB systeemin koordinaatisto. 

 

Kuva 12. CIELAB L*, a* ja b* koordinaatisto (muokattu).
24 

3.3  Opasiteetti 

Opasiteetti kuuluu paperin tärkeimpien optisten ominaisuuksien joukkoon. Opasiteetilla 

tarkoitetaan aineen valonläpäisyominaisuuksia eli läpinäkyvyyttä. Opasiteetin asteikko on 0-

100 %. Mitä korkeampi opasiteetti-arvo aineella on, sitä vähemmän aine läpäisee valoa.  

4 Värinmuutoksiin vaikuttavat tekijät 

Kartongin ja massan sävyn ja vaaleuden muutokset, jotka tunnetaan myös kellastumisena, 

värjäytymisenä tai vanhenemisena, johtuvat useiden tekijöiden yhteysvaikutuksesta 

leukokromoforeihin.25 Näitä tekijöitä ovat sähkömagneettinen säteily, lämpö, kosteus, 

happamuus ja happi. Useista kellastumiseen vaikuttavista tekijöistä huolimatta on 

huomattu, että ainoastaan säteily ja lämpö aiheuttavat itsestään kellastumisreaktioita.  

Jotta kartongissa tai sellussa havaittaisiin kellastumista vanhenemisen seurauksena, 

rakenteeseen on muodostuttava kromoforisia rakenteita, jotka absorboivat näkyvää valoa 

sini-viher-alueelta. Yleisesti on tiedossa, että konjugoituneet eli elektroninsa jakavat 

rakenteet tuottavat värillisiä yhdisteitä kuten pitkät alkeenit sekä aromaattiset ja 

karbonyyliyhdisteet.  
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1960-luvun loppupuolella Leary ehdotti,25 että nämä värilliset kromoforirakenteet voisivat 

olla kinoneja, kinonimetidejä tai sykloheksadienoneja, jotka muodostuisivat 

fenoksyyliradikaalivälituotteista.21,25 Nykyisen käsityksen mukaan natiivipuun värit 

muodostuvat ligniinin tietyistä rakenteista sekä aromaattisista uuteaineista. Vaaleat 

luonnolliset värit aiheutuvat ligniinin tietyistä rakenteista ja tummat aromaattisista 

uuteaineista. Näitä ligniinin kromoforisia rakenteita ovat ligniinin hapettuneet rakenteet, 

kuten o-kinoni, α-karbonyyli sekä koniferyylialdehydi-pääteryhmät tai kinoneista 

pelkistyvien katekolien metallikompleksit, jotka ovat sävyltään punertavia (Kuva 13). 

Havupuiden uuteaineista flavonoidien, lignaanien, sekä stilbeenien on havaittu aiheuttavan 

tummia sävyjä. Näiden lisäksi lehtipuiden uuteaineisiin kuuluvat tanniinit ovat kromoforisia 

yhdisteitä.  

 

 

Kuva 13. Ligniinin kromoforiset rakenteet (muokattu).
21
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4.1  Säteily 

Paulsson ja Parkås ovat esittäneet,25 että paperin kellastumiselle kaikkein tärkein tekijä olisi 

säteily. UV-Vis-säteilyllä tarkoitetaan sähkömagneettista säteilyä, joka on aallonpituudeltaan 

10-800 nm.26 Säteilyn aallonpituudella tarkoitetaan säteilyn aallon harjojen (tai pohjien) 

välistä matkaa. Mittayksikkönä UV-Vis alueella käytetään nm. Tästä alueesta 10 - 400 nm 

aallonpituinen säteily on UV-säteilyä. Tämän alueen säteily on väritöntä. Näkyvä valo on 400 

- 800 nm aallonpituista sähkömagneettista säteilyä. Pisin näkyvä aallonpituus on punainen ja 

lyhin on violettia. Sähkömagneettinen säteily on sitä energiarikkaampaa mitä lyhyempi 

aaltoinen säteily on kyseessä.  

Maapallolle saapuva UV-säteily on aallonpituudeltaan 293 - 400 nm, minkä myös uskotaan 

oleva fotokellastumisen lähde.25, 27 Nolan havaitsi25 tutkimuksessaan, että fotokemiallisia 

reaktioita olisi ainakin kaksi erilaista:  

 

1. Kellastumista aiheuttavaan säteily (n.< 385 nm eli UV-säteily) 

2. Valkaistumista aiheuttavaa säteilyä (n.>385 nm eli näkyvän valon säteily) 

 

Kellastumisen ja valkaistumisen raja-arvosta on esitetty erilaisia arvoja, jotka vaihtelevat 385 

- 396 nm välillä.25, 28 Kellastumista aiheuttavan säteilyn energiamäärä vaihtelee maapallon 

pinnalla. Aallonpituusalueella 300 - 350 nm säteilyn energiamäärä on vain ⅓ 

aallonpituusalueella 350 - 400 nm maahan tulevasta säteilyn energiamäärästä. Hirt ja Searle 

ovat todenneet,25 että tavallinen ikkunalasi suodattaa alle 315 nm olevan säteilyn lähes 

täydellisesti sekä ettei loisteputken valolle altistettu toimistopaperi altistu alle 350 nm 

pituiselle säteilylle. Oletetaankin, että sisätiloissa olevan paperin kaikkein voimakkain 

kellastuminen johtuisi 330 - 385 nm aallonpituisesta sähkömagneettisesta säteilystä.25 

 

Fotokemia voidaan jakaa kahteen reaktioon; primääriseen ja sekundaariseen reaktioon.25 

Fotokemian primääriset reaktiot sisällyttävät molekyylien virittymisen fotonien absorptiosta 

sekä näiden viritystilojen purkautumiset erilaisin tavoin, kuten:  

 

 lämpönä,  

 fosforenssina tai fluorenssina,  
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 molekyylin sisäisinä kemiallisina muutoksina, 

 kemiallisten sidosten purkaantumisena (fotolyyttinen hajoaminen) sekä 

 energian siirtymisenä toisella atomille tai molekyylille. 

 

Nämä primääriset reaktiot ovat riippuvaisia säteilyn spektrin aallonpituusjakaumasta sekä 

sen intensiteetistä. 

Sekundaarisellä prosessilla eli jälkisäteilyn vaikutuksilla (postirradiation effects) tarkoitetaan 

ketjureaktioita, jotka saavat alkunsa viritystilan purkautumisesta syntyneen energian 

vaikutuksesta.25 Näistä reaktioista esimerkkinä on hapen virittyminen singlettihapeksi 

virittyneen molekyylin kautta, jonka jälkeen singlettihappi voi vuorostaan hapettaa toisen 

molekyylin. Tekijät kuten lämpötila, pH, näytteen metallien pitoisuus, ilman happipitoisuus 

ja kosteus eivät normaalisti vaikuta primäärisiin reaktioihin, mutta voivat olla olennaisessa 

osassa sekundaarisessä reaktioissa ja täten myös säteilyn vaikutuksissa. Näiden tekijöiden 

vaikutukset fotokellastumiseen ovat kuitenkin erittäin kiisteltyjä, joten jokaisen olosuhteen 

vaikutuksista löytyy hieman eriäviä tutkimuksia. Kuvassa 14 on esitetty havupuiden 

yleisempien kromoforien absorbiomaksimeita.  

 

 

Kuva 14. Kromoforisten rakenteiden absorptiomaksimit.
6,21,25 
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Fotokellastumisprosessin voidaan jaotella koostuvan kahdesta vaiheesta; ensimmäisestä 

nopeasta vaiheesta sekä toisesta hitaasta vaiheesta.25,29  Nopean vaiheen uskotaan johtuvan 

fenolisten ryhmien ja/tai hydrokinonien sekä metallikompleksisoituneiden katekolien 

hapettumisesta pääasiallisesti kinonisiksi fototuotteiksi. Hitaan vaiheen oletetaan johtuvan 

fenasyyli-reaktiopolusta.  

Tätä fotohapettumisväitettä tukee esimerkiksi Fischerin ja Beyerin tutkimus, jossa he 

havaitsivat termomekaanisten ja kemitermomekaanisten massojen tapauksessa kaksi 

merkittävää asiaa.30 Massojen alkyylisten hydroksyylien ja metoksyylien määrät vähenivät 

säteilytyksen johdosta sekä karbonyyliryhmien, karbonyylien sekä aryylisten hydroksyylien 

määrät kasvoivat.  

Ligniiniä sisältävien materiaalien fotokellastumisen (värjäytymisen) päämekanismit voidaan 

jakaa kolmeen ryhmään:  

 

1. Ligniinin kromoforisten ryhmien energian absorbointi (UV-Vis) 

2. Välituotteiden ja -rakenteiden muodostuminen, esim. fenoksyyliradikaalit 

3. Välituotteiden säteilyä absorboivien kromoforien muodostuminen  

 

Puun ainesosien kromoforisiin ryhmiin kuuluvat erilaiset ligniinin funktionaaliset ryhmät 

sekä tietyt uuteaineet.25 Niin natiivi- kuin sulfaattiligniinin kromoforisiin pääryhmiin 

kuuluvat rengasrakenteiset konjugoituneet etyleeniryhmät, esim. kanelialkoholi- sekä 

kanelialdehydiryhmät, joihin on liittynyt karbonyyliryhmiä, esim. α-karbonyyliryhmät ja 

kinonit.  

Näiden lisäksi sulfaattimenetelmän aikana natiiviligniinirakenne käy läpi kemiallisia 

reaktioita, joita on tarkemmin käsitelty jo aikaisemmin (2.2.1 Ligniini).25 Nämä reaktiot 

johtavat lisääntyneisiin hiili-hiilisidoksien, α-karbonyyliryhmien (sekä kinonien), UV/Vis-

säteilyä absorboivien stilbeenien (fenyylikumariinista (β-5) sekä 1,2-diaryylipropaani 

yksiköiden (β-1)) pitoisuuksiin. Seuraavissa alakappaleissa tarkastellaan korkeasaantoisen 

massan värinmuodostumisen tekijöitä. 
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4.1.1 Bifenyylirakenteet 

Ligniinin bifenyylisien rakenteiden uskotaan olevan tärkeitä ligniinin leukokromoforeja, jotka 

pääasiallisesti esiintyvät ligniinin polymeeriketjussa, eikä pääteryhminä. Bifenyylirakenteita 

voidaankin pitää kromoforien yläluokkana, joka sisältää lukuisia erilaisia 

värinmuodostusteorioita. Bifenyylien pääasialliset leukokromoforiset dibentsodioksisiini- ja 

α-karbonyyli-β-aryylieetterirakenteet on esitetty kuvassa 15. 

 

 

 

Kuva 15.Bifenyylien leukokromoforit. 

Useimmat värinmuutosteoriat koskevat aryylieetterirakennetta, jonka reaktiot käydään läpi 

yksityiskohtaisemmin seuraavissa kappaleissa.25 Dibentsodioksosiini-rakenne on toinen 

bifenyylirakenteisiin kuuluva ligniinin rakenne. Rakenteen reaktiot ovatkin yksi 

varteenotettavista mekanismeista värimuutoksille.  Dibentsodioksosiini-rakenteen reaktioita 

on tutkittu malliyhdisteiden kautta mm. eetterifioidun dibentsodioksosiinin malliyhdisteellä 

bentseenissä. Rakenteen reaktiot on esitetty kuvassa 16.  
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Kuva 16. Dibentsodioksosiinirakenteiden reaktiot
25

 

Malliyhdistetutkimuksissa kävi ilmi, että α-O-4- ja β-O-4-sidokset kävivät läpi säteilytyksen 

aikana homolyyttisen katkeamisen, joka mahdollisti ligniinin potentiaalisen 

depolymeroistumismekanismin.25  Reaktiotuotteiksi on ehdotettu muodostuvan värillisiä 

materiaaleja, kuten 2,2-difenolkinoneja sekä oligomeerisia materiaaleja.  

Sulfaattimenetelmän tapauksessa eetterisidoksien katkeamiset ovat ainakin osittain 

tapahtuneet jo keiton aikana, kuten kappaleessa 2.2.1 on esitetty. 

4.1.2 Fenoksyyliradikaalit 

Ensimmäiset fotokellastumista koskevat teoriat liittyivät vapaisiin (eetteröitymättömiin) 

fenolisiin ryhmiin. Teorioiden mukaan fenolinen vety voidaan poistaa joko singlettihapella, 

happipohjaisilla radikaaleilla tai virittyneellä karbonyyliryhmällä.25  

Singlettihappi voi muodostua fotovirittyneen karbonyylin tai fotovirittyneen 

rengaskonjugoituneen etyleenisen triplettirakenteen viritystilan happipurkautumissa.25 

Teoriassa singlettihappi voi olla tärkeä energiavälittäjä paremmalla liikkuvuudella kuin 
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virittyneet funktionaaliset ryhmät ligniinissä. Jos viritysenergia välittyy singlettihapen 

välityksellä, virittyneiden karbonyyli- ja fenolisten ryhmien ei tarvitse saada suoraa 

kontaktia, jotta reaktio tapahtuisi.  

 

 

Kuva 17. Fenolisten hydroksyylien reaktiot (muokattu).
25

 

 

Fenolien itsenäiset reaktiot on esitetty kuvassa Kuva 17. Näitä reaktioita voidaan kutsua 

myös vapaaksi fenoliseksi reitiksi (eng. free phenolic path). Reaktiopolun tuotteiksi 

muodostuu fenoksyyliradikaaleja (Kuva 17.3 ja Kuva 17.4), joko fenolisen vetyatomin 

sieppaamisen radikaalien tai virittyneiden rakenteiden johdosta (16.1, 16.4) tai 

vaihtoehtoisesti fenolisen rakenteen suoran fotolyysin tuloksena (16.1, 16.2, 16.3). 

Toinen mahdollinen fenoksyyliradikaalien muodostumisreitti kulkee β-O-4 sidoksien 

katkeamisen kautta.25 Valon vaikutuksesta aiheutuvien β-O-4-sidoksien katkeamiseen on 

esitetty kaksi vaihtoehtoa kuvan 18 mukaisesti. Ligniinissä luonnostaan olevien 

karbonyyliryhmien (18.3) virittymisestä johtuvan katkeamisen lisäksi on mahdollista, että 

ligniinin α-hiileen muodostuva ketyyliradikaali (18.2) katalysoisi ligniinin β-O-4-sidoksen 

katkeamisen. Nämä β-O-4-sidoksien katkeamiset selittäisivät ligniinin valosta johtuvan 
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virittyneet funktionaaliset ryhmät ligniinissä. Jos viritysenergia välittyy singlettihapen 

välityksellä, virittyneiden karbonyyli- ja fenolisten ryhmien ei tarvitse saada suoraa 

kontaktia, jotta reaktio tapahtuisi.  

 

 

Kuva 17. Fenolisten hydroksyylien reaktiot (muokattu).25 

 

Fenolien itsenäiset reaktiot on esitetty kuvassa 17. Näitä reaktioita voidaan kutsua myös 

vapaaksi fenoliseksi reitiksi (eng. free phenolic path). Reaktiopolun tuotteiksi muodostuu 

fenoksyyliradikaaleja (Kuva 17.3 ja Kuva 17.4), joko fenolisen vetyatomin sieppaamisen 

radikaalien tai virittyneiden rakenteiden johdosta (16.1, 16.4) tai vaihtoehtoisesti fenolisen 

rakenteen suoran fotolyysin tuloksena (16.1, 16.2, 16.3). 

Toinen mahdollinen fenoksyyliradikaalien muodostumisreitti kulkee β-O-4 sidoksien 

katkeamisen kautta.25 Valon vaikutuksesta aiheutuvien β-O-4-sidoksien katkeamiseen on 

esitetty kaksi vaihtoehtoa kuvan 18 mukaisesti. Ligniinissä luonnostaan olevien 

karbonyyliryhmien (18.3) virittymisestä johtuvan katkeamisen lisäksi on mahdollista, että 

ligniinin α-hiileen muodostuva ketyyliradikaali (18.2) katalysoisi ligniinin β-O-4-sidoksen 

katkeamisen. Nämä β-O-4-sidoksien katkeamiset selittäisivät ligniinin valosta johtuvan 
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molekyylipainon merkittävän alenemisen. Tästä β-O-4-sidoksien katkeamisesta muodostuu 

uusia karbonyyliryhmiä ligniinin α-hiileen sekä fenoksyyliradikaaleja. Muodostuneet 

karbonyyliryhmät voivat toimia fotoherkistäjinä virittämällä uusia fenolisia 

hydroksyyliryhmiä fenoksyyliradikaaleiksi, jotka voivat hapettua ligniinin kromoforisiksi 

ryhmiksi, esimerkiksi kinoneiksi.  

 

Kuva 18. β-O-4-sidoksien katkeamisesta johtuvat fenoksyyliradikaalireaktiot (muokattu).
6, 25
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Kuvassa 18 on esitetty ketyyliradikaalien kaksi reaktiopolkua sekä fenasyyliaryylieetteri-

reaktiopolku.25 Ketyyliradikaalien reaktiopoluista (1,2,4,7 ja 1,2,3) tekee merkittävän se, että 

ne ovat mahdollisia ligniinin yleisimmälle β-O-4-sidokselle (18.1) (aryyliglyseroli β-

aryylieetteri-sidos).25 Happi- ja hiilikeskeisten radikaalien, jotka muodostuvat säteilyn 

aikana, on ajateltu sieppaavan vetyatomin aryyliglyserolin bentsyylihiileltä. Tästä 

muodostuisi β-eetteriketyyliradikaali (2). Aikaisempi käsitys (reaktiopolku 1,2,4,7) oli, että 

ketyyliradikaali kävisi läpi nopean homolyyttisen β-eetterisidoksen katkeamisen, 

muodostaen fenoksyyliradikaalin ja enolin, joka sittemmin tautomerisoituisi nopeasti 

vastaavaksi ketoniksi eli karbonyyliryhmäksi.  

Tämän mekanismin rinnalle Huang kehitti25 oman fenasyyliaryylieetteri-reaktiopolku 

teoriansa (reaktiopolku 1,2,3), jonka mukaan ketyyliradikaalien pääfototuote olisikin α-

karbonyylinen yhdiste. Yhdiste muodostuu ketyyliradikaalin hapen aiheuttaman viritystilan 

purkautumisena. Purkautumisen sekundaarisinä reaktiotuotteina ovat ketoni ja 

fenoksyyliradikaali reagoiden fenasyyliaryylieetteri-reaktiopolun mukaisesti. 

Vasta muodostunut karbonyyliryhmä voi toimia fotoherkistäjänä johtaen muihin valon 

aiheuttamiin reaktioihin. Virittynyt karbonyyliryhmä voi myös siepata bentsyyliseltä hiileltä 

tai fenoliselta hydroksyyliryhmältä (6,2,1) vedyn johtaen ketyyliradikaali pariin. Näistä 

molemmat voivat edelleen reagoida karbonyyliryhmiksi hapen tai hydroksyyliradikaalin 

vaikutuksesta (2,3) tai fotopelkistyä sieppaamalla ylimääräiset vetyatomit itselleen (2,1). 

Kyseinen sekundaaristen alkoholien (α-hydroksyyliryhmien) suora fotohapettuminen (hidas 

reaktio) ketoneiksi voi olla tärkeässä roolissa mahdollistaen fenasyyliaryylieetteri-

reaktiopolun (Kuva 18; reaktiopolut: 3,6,9; 3,6,5,7 ja 3,6,5,8). Karbonyyliryhmillä on kyky 

katalysoida fotokellastumisreaktiota. Huomion arvoista on myös, että jo pienet määrät 

karbonyyliryhmiä riittävät käynnistämään ketjureaktioita.25 Kaiken kaikkiaan kirjallisuuden 

tulokset puhuvat enemmän ja enemmän fenasyyliaryylieetteri-reaktiopolun puolesta, joka 

voi olla tärkeämpi kuin aikaisemmin on luultu. Ligniinin fenasyyliaryylieetteriyksiköistä (2-

aryyloksi-1-aryylipropanoneista) löytyvät karbonyyliryhmät ovat erityisiä. Nämä sivuketjun 

omaavat yksiköt sisältävät rakenteessaan sekä karbonyyliryhmän että β-O-4 sidoksen, minkä 

vuoksi ne voivat käydä läpi virittyneessä tilassa:  
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 homolyyttisen β-O-4-sidoksen katkeamisen (6,5),  

 vetyatomin riistämisen toiselta molekyyliltä ja muodostaa ketyyliradikaalin (6,2),  

 Cα-Cβ sidoksen katkeamisen (6,9 eli Norrish Type I) tai  

 karbonyyliryhmän viritystilan purkautumisen happipurkautumisen johdosta (6,3). 

β-O-4-sidoksen homolyyttisestä katkeamisesta (6,5) muodostuu fenasyyli-

fenoksyyliradikaalipari, josta fenasyyliaryylieetteri-reaktiopolku on saanut nimensä. β-O-4-

sidoksen katkeamisesta syntyvän fenasyyliradikaalin siepatessa vetyatomin, se muodostaa 

jälleen fenasyylin (5,7), joka pystyy toimimaan fotoherkistäjänä edellä mainittujen 

karbonyyliryhmän reaktioiden kautta. Reaktion fenoksyyliradikaali käy omat reaktionsa 

mahdollisiksi kinoneiksi kuvan 20 mukaisesti. 

Tämä sidoksen katkeaminen voi mahdollisesti aiheuttaa ligniinin depolymeroitumista, jonka 

yhteydessä muodostuu uusia fenolisia ryhmiä (fenoksyyliradikaalien kautta).12, 25 

Depolymerisoitumisreaktio kuitenkin osittain estyy aikaisemmin depolymeroitumisesta 

muodostuneiden radikaalien kondensaatioreaktioiden vuoksi. Radikaalit voivat muodostaa 

alkuperäisiä β-O-4-sidoksia (5,3) tai uusia β-5-sidoksia (5,8), jotka osittain selittävät ligniinin 

säteilyn aikana nousseiden kondensoituneiden C-5 fenoliryhmien määrää. On myös 

huomioitava, että lehtipuilla syringyyliryhmien C-5 metoksyyliryhmä estää tämän 

kondensaatioreaktion. Yleisesti fenasyyliaryylieetterisidoksen katkeamisesta ei voida 

kuitenkaan pitää depolymeroistumisen päämekanismina, koska natiivin ligniinin 

fenasyyliaryylieetteriyksiköiden määrä fenyylipropaaniyksikköä kohti on vain 1 - 2 %, 

vaikkakin yksiköiden osuus voi kasvaa jalostuksen ja valotuksen myötä.  

Kaksi fenasyyliradikaalia voivat, jos pääsevät kontaktiin, muodostaa dimeereitä. Tämä on 

kuitenkin hyvin harvinaista, koska massan alhaisen fenasyyliaryylieetteri-pitoisuuden takia 

tämä on todella epätodennäköistä.25 Onkin todennäköisempää, että aikaisemmin 

muodostuneet fenasyyli- ja fenoksyyliradikaalit sitoutuvat toisiinsa uudestaan, koska ne 

ovat valmiiksi lähekkäin toisiaan.  

Tällaisten rengasrakenteisten konjugoituneiden karbonyylien virittyessä (3,6), niiden Cα-Cβ-

sidokset voivat myös reagoida niin kutsutun Norrish Type I reaktion mukaisesti (6,9).31 Cα-Cβ-

sidoksen katketessa muodostuu bentsaldehydirakenteita, kuten vanilliini- ja 
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syringaldehydipääteryhmiä. Tämän reaktion nopeuteen vaikuttavat vedyn luovuttajien 

läsnäolo sekä ketonien substituutiokaava. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet myös, 

että α-karbonyylinen β-1 ligniinirakenne pystyi osittain reagoimaan Norrish Type I reaktion 

mukaisesti.  

Kuten aikaisemmin mainittiin, karbonyyliryhmä voi toimia fotoherkistäjänä. Virittyneenä 

karbonyyliryhmä pystyy sieppaamaan vetyatomin ja muodostamaan ketyyliradikaalin, joka 

voi reagoida hapettuen hapen tai hydroksyyliradikaalien kanssa takaisin karbonyyliryhmäksi 

(6,2,3). Ketyyliradikaalit voivat myös siepata toisen vetyatomin (karbonyyliryhmän 

fotopelkistyminen) ja pelkistyä hydroksyyliryhmäksi (2,3). Rakenteiden 6-8 Cα-Cβ-sidoksen 

katkeamisen tuotteet on esitetty kuvassa 19. 

 

Kuva 19. Valon aiheuttamat Cα-Cβ-sidoksen katkeamiset.
25

 

Kuva 19 on jatkoa kuvan 18 Cα-Cβ-sidoksen katkeamistuotteista. Kuvassa on esitetty α-

karbonyyliryhmän ligniinin prekursorien Cα-Cβ sidoksien katkeamisreaktiot. Virittynyt α-

karbonyyliryhmän lingiinin aryylialkyyliketoni voi käydä läpi Cα-Cβ-sidoksen katkeamisen, 

josta muodostuu alkyyli (∙Cβ-L)- ja aryyli(ketoni)radikaali (Kuva 18; reaktiopolut: 6,9; 6,5,7,9 

ja 6,5,8,9).25 Tämän reaktion tärkeys riippuu reaktio-olosuhteista (vedyn luovuttajan läsnä- 

tai poissaolosta) sekä ketonin substituutioasteesta. Jos kyseessä on α-karbonyyli, 
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reaktiotuotteina ovat lopulta p-hydroksibentsaldehydi ja p-hydroksibentsoehappo 

pääteryhmät.  

4.1.3 Kinonit 

Kinonit muodostuvat hapen vaikutuksen alaisena (tai happikeskeisen radikaalin) ja erilaisten 

stabiloidun fenoksyyliradikaalin resonanssimuotojen vaikutuksesta.6, 25, 32 s.307-315 Learyn 

ehdotus25  1960-luvun loppupuolella o-kinonien muodostumiseksi perustui huomioon 

metoksyyliryhmien määrän pienenemisestä säteilytyksen aikana. Tämän jälkeen Lin ja 

Kringstad ehdottivat25, että o- ja p-kinonit muodostuisivat fenoksyyliradikaaleista hapen 

läsnäollessa. Korkeimmat kinonipitoisuudet olivat toruksessa, välilamellissa, solujen 

kulmissa sekä ydinsädesoluissa. o-kinonisten rakenteiden on arvioitu selittävän n. 30 – 65 % 

ligniinin kokonaisvalon absorptiosta 457 nm pituudella. Tästäkin huolimatta kinonien määrä 

ligniinissä on yleensä vain alle 2 % ligniinin yksiköistä.   

p-kinonien muodostumisen väitetään myös aiheuttavan värin muutoksia.25 Nämä väitökset 

perustuvat kuusen kellastuneen termomekaanisen massan FT-Raman ja FT-IR analyysien 

tuloksiin, jotka tukevat mekanismia, joka perustuu p-hydroksikinoni/p-kinoni redoksipariin 

yhtenä tärkeimpänä leukokromoforisena/kromoforisena systeeminä. Kinonien 

muodostumisreaktiot on esitetty kuvassa 20. 
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Kuva 20. Fenoksyyliradikaalien reaktiot kinoneiksi.
25, 29

 

Kuvassa 20 on esitetty fenoksyyliradikaalien reaktiot kinoneiksi. O-kinonien 

muodostumisessa fenoksyyliradikaalin 3-hiili reagoi joko hapen tai hydroksyyliradikaalin 

kanssa (Kuva 20; reaktiopolku: 1,2,3,4,11,12), josta seuraa lopulta 3-metoksyyliryhmän 

häviö.25 o-kinonien nopeaa muodostumista säteilytyksen alkuvaiheessa seuraa reaktiot, 

jotka aiheuttavat värillisen, mutta ei-kinonisen rakenteen. Tämä perustuu faktaan siitä, että 

o-kinonin pitoisuus näyttäisi käyvän maksimissaan värin muutoksen nopeassa 

ensimmäisessä vaiheessa.  

p-kinonit muodostuvat fenoksyyliradikaalin 1-hiilen reagoidessa hapen kanssa, jonka 

seurauksena syntyy peroksyyliradikaali. Radikaali sieppaa vetyatomin ja muodostaa 

hydroperoksidin, joka käy läpi sivuketjun katkeamisen ja muodostaa p-kinonin (Kuva 20; 

reaktiopolku: 1,2,3,10).  
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Yhteenvetona voidaan todeta, että kinonisten ryhmien on osoitettu muodostuvan valosta 

aiheuttaman kellastumisen aikana, mutta ne ovat myös itsekin fotoaktiivisia ja voivat 

katalysoida muita fotoreaktioita tai reagoida muodostaakseen sekä kinonisia että ei-kinosia 

kromoforeja. 

4.1.4 Rengasrakenteiset konjugoituneet etyleeniryhmät  

Rengas konjugoituneilla etyleeniryhmillä tarkoitetaan kanelialkoholi-, koniferyylialkoholi-, 

kanelialdehydi- ja koniferyylialdehydiryhmiä.6, 25 Kanelialdehydi-yksiköiden pitoisuus kuusen 

jauhetun puun ligniinissä (milled wood lignin, MWL) on 4 % ligniiniyksikköä kohden, joista 1 

on fenolinen ja 3 eetteröitynyttä. Kanelialkoholiryhmiä esiintyy n. 2 % ligniinin sivuketjuista. 

Nämä ryhmät vaikuttavat pysyvän stabiileina mekaanisen massan jalostuksen ja valkaisun 

aikana. Yksistään koniferyylialdehydi-yksiköiden on arvioitu selittävän n. 10 – 20 % 

havupuun ligniinin kokonaisvalon absorptiosta 457 nm aallonpituudella.  

Kyseisten tyydyttymättömien pääteryhmien kohtaloa säteilytyksen aikana on tutkittu 

säteilyttämällä koniferyylialkoholin, isoeugenolin ja koniferyylialdehydin 

metyylieetteriseoksia. Tutkimuksen tulokset on esitetty alla olevassa kuvassa 21.  

 

Kuva 21. Rengas konjugoituneiden etyleeniryhmien kromoforireaktiot (muokattu).
25
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Singlettihappi reagoi koniferyylialkoholin kaksoissidoksen kanssa aluksi muodostaen 

peroksiraanin, joka uudelleen järjestäytyy dioksietaaniksi (oikea reaktiopolku kuvassa 21). 

Dioksietaani jakautuu, jolloin Cα-Cβ-sidos katkeaa ja muodostaa aldehydisen rakenteen 

(vanilliini pääteryhmän).25  Tämä pääteryhmän karbonyyliryhmä voi vuorostaan hapettua 

vastaavaksi karboksyyliryhmäksi (vanilliinihapoksi). Kyseisten pääteryhmien osallisuudesta 

värinmuutoksiin on tutkimustuloksia puolesta ja vastaan.  

Gellerstedt ja Petterson huomasivat25  tutkimuksessaan koniferyylialkoholin metyylieetterin 

pysyvän stabiilina säteilytyksen aikana sekä kiinteässä tilassa että liuoksena. 

Tutkimustulokset viittaisivat siihen, että tämän tyyppisten pääteryhmien fototuotteet eivät 

ole osallisena merkittävästi värimuutoksissa mekaaniselle massalle, vaan fotoinitiaattoreina.  

Toisaalta Parkåsin tutkimuksessa25  koniferyylialdehydin ja koniferyylialkoholin 

metyylieettereitä lisättäessä suodatinpaperille molempien näytteiden vaaleus laski 

säteilytyksen aikana, jolloin näytteiden fototuotteiksi muodostui veratriinialdehydiä ja 

veratriinihappo oligomeerisenä/polymeerisenä materiaalina. Tällaiset oligo-merisoitumiset 

eivät ole todennäköisiä oikeassa vanhenemistapauksessa, johtuen pääteryhmien vähäisestä 

määrästä. Joka tapauksessa tutkimukset osoittavat, että tämän tyyppiset malliyhdisteet 

voivat reagoida selluloosayhdisteiden kanssa, jolloin reaktioilla voi olla jonkinlainen merkitys 

värinmuodostuksessa.  

Muut reaktiot (vasen reaktiopolku), joita on havaittu esiintyvän kanelialkoholi rakenteissa 

eetteröityjen malliyhdisteiden kiinteän tilan tutkimuksissa säteilytyksen aikana:  

- Kanelialkoholin hapettuminen kanelialdehydiksi  

- Kanelialkoholin ja kanelialdehydin E/Z-isomeroituminen  

Kanelialkoholiryhmän hapettuminen kanelialdehydiksi voidaan selittää kanelialdehydi-

pitoisuuden nousulla valkaistun kuusi-termomekaaninen massa (TMP) tai 13C-merkityn 

dehydratun polymeerin säteilytyksen jälkeen.25 Kanelialdehydin vanhentamistutkimuksien 

erilaisille tuloksille on esitetty selitykseksi tutkimuksissa erilaisten säteilylähteiden 

aallonpituusjakauma ja intensiteettivaihtelut.  
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4.1.5 Stilbeenit 

Stilbeenisten pääteryhmien muodostuminen voi olla yksi selitys värin muutoksiin. Stilbeenit 

eli difenyylietyleenit muodostuvat kahdesta bentseenirenkaasta, jotka ovat sitoutuneet 

toisiinsa etyleeni-hiiliketjun välityksellä.6, 32 s. 46   Stilbeenit ovat erittäin reaktiivisia 

hapettavissa prosesseissa ja voimakkaana näkyvän valon absorboijana osallistuvat valon 

aiheuttamiin kellastumisreaktioihin. Koska sulfaattikeiton aikana ligniinin eetteristen 

sidoksien suhteellinen määrä vähenee, kun taas hiili-hiili sidosten suhteellinen määrä 

kasvaa, stilbeenien muodostumismahdollisuudet kasvavat. Tästäkin huolimatta stilbeenejä 

arvioidaan olevan jäännösligniinissä vain noin 3/100 fenyylipropaaniyksikköä kohden.  

Stilbeenit voivat muodostua kuvan 22 mukaisesti ligniinin pinoresinoli- (β-β), 1,2-

diaryylipropaani- (β-1, Kuva 22.II) ja fenyylikumariinirakenteista (β-5, Kuva 22.II)  

biojalostuksen ja vetyperoksidivalkaisun aikana, jolloin ne voisivat hapettua säteilyn 

vaikutuksesta värillisiksi stilbeenikinoneiksi.25  Havupuuligniinin C-5-substituution 

vähäisyyden takia fenyylikumariinirakenteiden (β-5) määrät ovat korkeammat ja 1,2-

diaryylipropaanirakenteiden määrät pienemmät havupuissa kuin lehtipuissa (β-1).  
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Kuva 22. Stilbeenien muodostuminen.
6, 25, 29

 

Gellerstedt ja Zhang päättelivät25, että leukokromoforiset diguajasyylistilbeenit olisivat 

vastuussa vetyperoksidi-valkaistun massan alkuvaiheen nopeasta värimuutoksesta.25, 29 

Kyseiset diguajasyylistilbeenit muodostuvat pääasiallisesti 1,2-diaryylipropaanirakenteista 

(β-1). Ainoa värillinen rakenne, joka tunnistettiin oli vastaava O-kinonistilbeeni.  Erillään 

kinonista syklodimeroitumisen (2π + 2π) virittyneen ja virittäytymättömän stilbeenien 

tuotteina löydettiin tetrafenyylisyklobutaani (tetraohenylcyklobutanes). Toisaalta Ruffin 

päätteli25, että myös p-stilbeenifenolien muodostuminen β-1-yksiköistä on vähäistä 

vetyperoksidi-valkaistussa mekaanisessa massassa ja tämän takia se ei selitä valkaistun 

massan nopeaa värin muutosta (Kuva 22.I). Teoreettisesti stilbeenien voimakas 

värinmuodostus voisi olla selitys sellun värin muutoksille, mutta todellisuudessa stilbeenien 

vähäisyys natiivipuussa sekä niiden vähäinen tai olematon muodostuminen mekaanisen 

jalostuksen aikana tekee tästä reaktiosta epätodennäköisen ja vähäpätöisemmän 

värimuutoksen osalta.  
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Fenyylikumaronit muodostuvat fenyylikumariinirakenteista (β-5) ja stilbeeni p-hydrokinoni 

muodostuu stilbeeneistä Dakin reaktion kautta alkalisen vetyperoksidi-valkaisun aikana.25, 29 

Sivuketjujen liittyessä fenolisiin yksiköihin joko konjugoituneet kaksoissidokset tai α-

karbonyyliset ryhmät voivat muodostaa hydrokinoneja sivuketjun katkeamisen johdosta 

alkalisen vetyperoksidi-valkaisun aikana. Hydrokinonit ovat (yleisesti) helppoja hapettumaan 

vastaaviksi p-kinoneiksi. Tämä nopea leukokromoforisten hydrokinonien (tai katekolien) 

hapettuminen p-kinonieksi tai o-kinonieksi voisi auttaa selittämään valkaistun mekaanisen 

massan värin muutoksen herkkyyttä verrattuna valkaisemattomaan massaan.  

4.2  Lämpö 

Lämpötila on säteilyn ohella toinen värimuutoksen aiheuttaja. Lämpötilan aiheuttamat 

vaikutukset massalle on laajasti tutkittu aihe, mutta vain valkaistujen massojen osalta.33-35 

Lämmöstä johtuvasta värjäytymistä kutsutaan lämpöhapettavaksi värjäytymiseksi (eng. 

thermal oxidative discoloration), joka on riippuvainen lämpötilasta sekä kosteudesta. Koska 

kartonki ja sellu eivät normaalisti altistu korkeille lämpötiloille (>80 C˚) yhdessä korkean 

kosteuden kanssa kuin massan tuotannon aikana, lämpöhapettumisvärjäytyminen ei ole 

usein pääasiallinen syy värjäytymiselle.  

Lämmöstä johtuva värjäytyminen voidaan jakaa myös kahteen vaiheeseen. Ensimmäisen 

vaiheen uskotaan aiheutuvan suurelta osin lämmön vaikutuksista.33-35  Toisen vaiheen 

värjäytyminen on havaittu aiheutuvan enemmän kosteuden kuin lämmön aiheuttamista 

muutoksista. Toisin kuin säteilyn aiheuttamat värinmuutokset, lämmön aiheuttamien 

värinmuutoksien uskotaan johtuvan hiilihydraateista muodostuvista glukuronihapon ja 

furaanin johdannaisista eikä ligniinistä. Tämän takia lämmöstä aiheutuvan kellastumisen 

uskotaan pääasiallisesti johtuvan hydrolyysi-, dehydraatio- ja kondensaatioreaktioista. 

Seuraavissa kappaleissa käymme läpi yksityiskohtaisemmin hekseeniuronihapon 

johdannaisten, furfuraaliyhdisteiden ja ligniinin lämpöreaktioita.  

4.2.1 Hekseeniuronihappo 

Hekseeniuronihapon tapauksessa ensimmäisen vaiheen uskotaan johtuvan sulfaattikeiton 

aikana syntyvän hekseeniuronihapon hydrolyysissä syntyvistä hapoista. 
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Hekseeniuronihapon muodostumisreaktio on esitettynä kuvassa 11 ja hekseeniuronihapon 

hydrolyysi on esitetty kuvassa 23. 

 

Kuva 23. Hekseeniuronihapon hydrolyysireaktiot.
33 

Kyseisten reaktioiden tuotteita ovat 2-furaanikarboksyylihappo (FA), 5-formyyli-2-

furaanikarboksyylihappo (FFA) ja 2,3-dihydroksi-2-syklopente-1-noni eli pelkistävä happo 

(RA).33,34,36 RA:n rakenne muistuttaa huomattavasti katekoleja, minkä uskotaan sieppaavan 

katekolien tyylisesti metalli-ioneja. FA:n vaikutuksien on kuitenkin havaittu olevan 

lämpövärjäytymisen reaktioihin vähäiset tai olemattomat. Lämpövärjäytymisen on havaittu 

olevan yleisempää lehtipuilla kuin havupuilla, minkä oletetaan johtuvan lehtipuiden 

suuremmasta natiivi ksylaanin pitoisuudesta. Toisessa värjäytymisen vaiheessa FF ja RA 

reagoivat massan komponenttien kanssa aiheuttaen kellastumista.  

Edellä esitetyt teoriat perustuvat havaintoon, että hekseeniuronihapon pitoisuus pienenee 

huomattavasti nopeutetun vanhentamisen aikana.33,37  Näin ollen HexA-pitoisuuden ja 

kellastumisasteen välillä on havaittu korrelaatio. Huomionarvoista on, että tutkimukset 

tehtiin valkaistulle sulfaattimassalle. Voimakkaasti happamissa olosuhteissa uronihapot 

muuntuvat furfuraaliksi, 5-formyyli-2-furaanikarboksyylihapoksi sekä RA:ksi.  
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4.2.2 Furaaniyhdisteet 

Eräs teoria on, että lämpövärjäytyminen johtuisi furaaniyhdisteistä, kuten furfuraalista (FF) 

ja 5-hydroksimetyylifurfuraalista (HMF).33 Yhdisteiden esitetään muodostuvan33 

polysakkaridien hydrolyysin tuotteista eli sokereista, jotka käyvät jatkoreaktioina 

dehydraatio- ja syklisaatioreaktioita (Kuva 24). Hiilihydraattien lämpöpilkkoutumisen 

sivutuotteena muodostuu vettä. Tämän seurauksena hydrolyysi on vallitseva reaktio 

lämpimissä ja kuivissa olosuhteissa hapettava pilkkoutumisreaktion sijaan.   

Malliyhdistetutkimuksissa on havaittu, että HMF ja FF voivat toimia väriprekursoreina.33,35 

Kuitenkin niiden vaikutukset värinmuutoksiin olivat glukuronihappoa ja RA:ta pienemmät. 

Monet primääriset hiilihydraattien pilkkoutumistuotteet ovat värittömiä, mutta 

jatkoreaktiot voivat tuottaa kromoforeja sekä värillisiä komplekseja siirtymämetallien 

kanssa. Näin myös HMF- ja FF-yhdisteet ovat luonnostaan värittömiä yhdisteitä, mutta 

HMF:n lämmittämisen on havaittu aiheuttavan voimakkaitakin värjäytymisiä. FF on HMF:a 

stabiilimpi lämmöstä aiheutuville värimuutoksille.  

 

Kuva 24. Glukoosin hydrolyysireaktiot.
35

 

4.2.3 Ligniini 

Lämmön aiheuttamista värinmuutoksista ligniinille on tehty todella vähän tutkimuksia. Chen 

havaitsi tutkimuksissaan, että uuteaineettoman valeakaasia-pulverin (Robinia Pseudoacacia) 
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ligniinin β-O-4-rakenteet vähentyivät lämpökäsittelyn (120 ˚C) aikana.38 Hän huomasi myös, 

että näytteeseen syntyi uusia konjugoituneita kaksoissidoksia α,β-tyydyttymättömiä 

ketoneita, kinoni- ja Cα=O- sekä Cβ=O-rakenteita.  

4.3  Kosteus 

Kosteus ja happamuus ovat tärkeimmät lämpömuutokseen vaikuttavat ulkoiset tekijät. 

Kosteus ei yksistään aiheuta lignoselluloosamassojen värjäytymistä, mutta sillä on huomattu 

olevan värjäytymiseen selkeä vaikutus.25, 33, 34 Yleisesti on hyväksytty, että säteilystä ja 

lämmöstä aiheutuvat värinmuutokset voimistuvat kosteuden vaikutuksesta.  

4.4  Happi 

Hapen vaikutukset säteilyn ja hapen aiheuttamiin värinmuutoksiin ovat kiistattomat. Useat 

ligniinin malliaineet ja ligniiniä sisältävien paperien tutkimukset ovat osoittaneet, että 

hapettomissa olosuhteissa säteilyn vaikutus on vain marginaalinen25,27,39,40 

värinmuutokseen, kun taas toiset tutkimukset ovat osoittaneet hapen tärkeyden 

kromoforien muodostumisessa30,41,42. Hapen vaikutukset lämmön aiheuttamiin 

värinmuutoksiin on vähemmän tutkittu aihe, mutta vähäisetkin tulokset ovat painottaneet 

hapen suurta vaikutusta.  

Fischer ja Beyer huomasivat25, että hapella olisi merkittävä rooli säteilyn aiheuttamille 

värinmuutoksille.30  Molekulaarinen happi voi toimia ketteränä reaktiivisena 

energiansiirtäjänä jäykälle polymeeriselle ligniinille. Happi voi purkaa ligniinin viritystilan 

absorboimalla viritystilan energian. Viritystilan purkautuessa happi virittyy triplettitilalta 

singlettitilalle, joka on erinomainen hapettava reagenssi monille rakenteille, kuten fenolisille 

hydroksyyliryhmille, kaksoissidoksille sekä C-H happoryhmille (Kuva 25).  

 

Kuva 25. Viritystilan happipurkautuminen.
30
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4.5  pH 

Värinmuutokseen vaikuttavista tekijöistä pH on kaikkein kiistellyin tekijä.25 Verrattaessa 

pH:n vaikutuksia säteilyn ja lämmön aiheuttamiin värinmuutoksiin sen väitetään vaikuttavan 

selkeästi voimakkaammin lämmön aiheuttamiin värinmuutoksiin. pH:n vaikutuksista säteilyn 

aiheuttamiin värinmuutoksiin on hyvin ristiriitaisia tutkimustuloksia, mutta yleisen 

käsityksen mukaan värinmuutos on stabiilein lievästi happamalla puolella.    

Happamuudella kuitenkin väitetään olevan suuri vaikutus lämpövärjäytymiseen.33, 37 

Granström huomasi lämmön aiheuttamien värinmuutosten tutkimuksessaan, että 

hekseeniuronihapon värin muodostus oli suurinta pH-arvossa 4,5.  

4.6  (Siirtymä)metallit 

Siirtymämetallien, kuten Fe2+, Fe3+, Cu2+ tai Mn2+, läsnäolon massassa on huomattu 

vahvistavan säteilyn ja lämmön aiheuttamia värjäytymisiä, mutta niiden tarkkaa roolia 

värjäytymisessä ei vielä tiedetä.33,37,43 Metalli-ionien kuitenkin epäillään joko muodostavan 

värikkäitä komplekseja tai toimivan katalyyttina ligniinin ja uuteaineiden kanssa.  

Värikkäiden metallikompleksien muodostuessa metalli-ionit kompleksoituvat esimerkiksi 

karboksyylin, okso-karboksyylin tai erityisesti HexA-ryhmien kanssa, jotka ovat hyviä 

kelatointiaineita.33 Lämpökellastumisreaktioiden aikana, HexA:n hajotessa, kelatoituneet 

metalli-ionit vapautuvat, mutta voivat reagoida reaktiotuotteiden, kuten FFA ja RA kanssa. 

Tätä hypoteesia tukee epäsuorasti fakta, että rautaionien lisääminen vaikuttaa 

lämpövärjäytymiseen negatiivisesti tai poistaminen positiivisesti.  

Toinen selitys siirtymämetallien aiheuttamalle kellastumisen voimistumiselle on epäilty 

metalli-ionien katalyyttinen vaikutus värillisten tuotteiden muodostumiseen 

radikaalivälituotteiden kautta.  

5 Värinmuutoksien stabilointi 

Värinmuutoksien stabiloimisen eteen on tehty paljon tutkimustyötä, mutta kuten 

kromoforien tapauksessa tälläkin saralla tutkimukset koskevat joko mekaanista tai 
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valkaistua massaa. Yleisesti massan värinmuutoksien stabiloimiseksi massan kromoforit ja 

leukokromoforit täytyisi tuhota tai säteilyn absorbointi täytyisi estää.  

Fotokellastumisen stabiloimiseksi on keksitty kolme menetelmää; säteilyn absorboinnin 

estäminen, kromoforien kemiallinen muokkaaminen sekä inhibiittoreiden käyttö.25  Yleinen 

käsitys on, että fotostabilisoimisen onnistumiseksi pitäisi käyttää kaikkia kolmea 

stabilointikeinoa. Tämä ei kuitenkin ole taloudellisesti kannattavaa. Seuraavissa kappaleissa 

tutustutaan tarkemmin massojen säteilyn aiheuttamien värinmuutoksien 

stabilointikeinoihin.  

5.1  UV-säteilyn estäminen 

UV-säteilyn vaikutusten ehkäisemiseksi ensimmäiseen luokkaan voidaan luokitella kaikki 

keinot, joilla pystytään estämään ligniinin UV-säteilyn absorptio.25 Tällaisia keinoja ovat UV-

absorboivan yhdisteen lisääminen tai tuotteen päällystäminen UV-stabiililla yhdisteellä.  

Tuotteen päällystämisessä stabilointikeinona on tarkoitus joko estää tai sirottaa haitallinen 

säteily ennen kromoforisia rakenteita. Päällystyksessä käytettäviä vaaleita pigmenttejä ovat 

titaanidioksidi, sinkkioksidi sekä kalsiumkarbonaatti. 25 

UV-absorboivien yhdisteiden käytön idea lyhykäisyydessään on muuttaa ligniinin 

fotoaktiivisien ryhmiin absorboituva säteily vaarattomaksi kuten aallonpituudeltaan 

pidemmäksi säteilyksi tai termiseksi energiaksi.25 UV-absorboivat aineet voivat toimia 

antioksidantteina, tripletti viritystilan purkajina tai fotoionisoitumisen kautta. Tehokkaita 

UV-suojia ovat hydroksibentsofenoni- ja bentsotriasolijohdannaiset.  

Fluoresenssivalkaisuaineita (Fluorescent whitening agents = FWAs) on käytetty massa- ja 

paperiteollisuudessa tuotteen optisten ominaisuuksien parantamiseen.25 FWA:t ovat usein 

diaminostilbeenisulfonihappo- tai distyryylibifenolijohdannaisia, jotka absorboivat säteilyä 

UV-alueella (350 -360 nm) ja säteilevät energiaa sinisen valon alueella (n. 440 nm). 

Värinmuutoksen estämiseksi FWA:a tarvitaan suhteellisen paljon ja niiden teho on vain 

väliaikainen.  
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5.2  Kemiallinen muokkaaminen 

Kemiallisen muokkaamisen stabilointikeinoihin luetaan kaikki käsittelymenetelmät, joilla on 

tarkoitus pienentää tuotteen kromoforisten rakenteiden määrää muokkaamalla kemiallisesti 

ligniinin funktionaalisia ryhmiä.25 Näihin kromoforisiin rakenteisiin lasketaan funktionaaliset 

ryhmät, jotka pystyvät absorboimaan UV-säteilyä tai muodostamaan reaktiivisia 

välituotteita (esim. fenoksyyli- ja ketyyliradikaalit).  

Tällaisia käsittelymenetelmiä ovat karbonyyliryhmien pelkistäminen, rengasrakenteisten 

konjugoituneiden etyleeniryhmien hydraus ja hydroksyyliryhmien asylaatio sekä alkylaatio.25 

Aikaisemmin mainitut konjugoituneet karbonyyliryhmät ovat suurella todennäköisyydellä 

avainasemassa kellastumisen reaktioissa, minkä takia monet ovat yrittäneet poistaa 

ligniinistä näitä ryhmiä pelkistävillä käsittelyillä. Pelkistävinä yhdisteinä on käytetty: 

- natriumboorihydridi (ei suurta vaikutusta), 

- ditioniitti (ei vaikutusta), 

- tioureadioksidi (ei vaikutusta) tai 

- diboraani (ei vaikutusta) 

Hu esitti v. 1999 selektiivisen menetelmän α-karbonyyli- ja α-hydroksyyliryhmän 

poistamiseksi, jolla mahdollisesti pystyttäisiin estämään ketyyliradikaalien muodostumista 

säteilytyksen aikana.25 

Pelkistämisen ja hydrauksen yhteysvaikutuksien on raportoitu olevan tehokas stabiloimaan 

ligniini malliyhdisteitä ja MWL:ää, mutta myös tehoton estämään kellastumista kuusen 

TMP:stä.25 Tutkijat epäilevät, että tuloksista tulevat epäjohdonmukaisuudet johtuvat 

vaikeudesta pelkistää kuiturakenteen vinyylisiä kaksoissidoksia. Ratkaisuna voisi olla 

kehittää menetelmä diffusoida hydrauskatalyytti kuituihin, jolloin fotokellastuminen voisi 

estyä pysyvästi.  

Tähänastisista kemiallisista muokkausmenetelmistä tehokkaimmaksi on nousemassa 

ligniinin hydroksyyliryhmien eetteröinti- tai esteröintireaktiot, kuten asetylointi, metylointi, 

bentsylointi ja hydroksietylointi.25 Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että nämä reaktiot 

eivät ainoastaan paranna korkeasaantoisen massan fotostabilisuutta, vaan joissakin 
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tapauksissa jopa kirkastavat ja fotovalkaisevat massaa. Ligniinin malliyhdisteillä tehdyissä 

tutkimuksissa on käynyt ilmi, että fenolit, hydrokinonit ja katekolit on helppo asetyloida 

osittain, mutta ei täydellisesti. 

Muiden alkylointi- ja asylointiaineiden, kuten etyleenioksidin, propyleenioksidin, 

butyleenioksidin, bentsoyylikloridin, metyyliklorokarbonaattin  ja propionianhydridin on 

myös huomattu fotostabiloivan tehokkaasti korkeasaantoista massaa.25 Vaikka 

korkeasaantoista massaa onnistutaankin jo fotostabiloimaan kemiallisella muokkauksella, 

niin menetelmät eivät ole vielä käyttökelpoisia suuressa mittakaavassa. Tämä johtuu siitä, 

että menetelmät ovat vielä kokeiluasteella eivätkä ne ole vielä teknillisesti ja taloudellisesti 

toteutuskelpoisia. Menetelmien huonoina puolina ovat aktiivisten kemikaalien myrkyllisyys 

ja suuri tarve sekä massan lujuuden ja optisten ominaisuuksien huononeminen.  

5.3  Inhibiittoreiden lisääminen 

Inhibiittoreiden käyttöön stabilointikeinona voidaan laskea kaikkien sellaisten yhdisteiden 

lisääminen tuotteeseen, jotka joko estävät reaktiivisten tuotteiden syntymisen tai 

sieppaavat ne estäen fotokemialliset reaktiot.25 Näihin lukeutuvat radikaalikerääjät, 

viritystilojen purkajat sekä UV-säteilyn absorboijat.  

Radikaalikerääjät toimivat protonin luovuttajina, mistä syystä ne ovat laajasti tutkittuja.25 

Tunnetuimpia radikaalikerääjiä ovat natriumsitraatti, tiosulfinaatti, merkaptoradikaalit, 

natriumaskorbaatti, askorbiinihappo, rikkiyhdisteet ja fosforiyhdisteet. Radikaalikerääjien 

huonoina puolina ovat tehon väliaikaisuus sekä tarvittavan määrän suuruus.  

Käyttäessä suhteellisen suurina määrinä polymeerisiä inhibiittoreita, kuten 

polyetyleeniglykolia, polyvinyylipyrrolidonia, polytetrahydrofuraania erilaisilla 

molekyylipainoilla ja pääteryhmillä, voidaan estää fotokellastumista.25 Polymeerien 

fotostabiloitumisen tarkkaa mekanismia ei kuitenkaan vielä tunneta.  

Viritystilojen purkajilla tarkoitetaan molekyylejä, jotka voivat purkaa virittyneitä molekyyleja 

tai kemikaalisia rakenteita. Naftaleenin johdannaiset, jotka toimivat tripletti-α-karbonyyli 

viritystilanpurkajana sekä 1,4-diatsabisyklo[2,2,2]oktaani (DABCO), mikä pystyy purkamaan 

singlettihapen viritystilaa, eivät osoittaneet lainkaan tai vain hyvin rajoittuneesti estävän 

fotokellastumista lisättäessä massaan. Heksadienoli-trans-trans-2,4-heksadiene-1-olin on 
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raportoitu hidastavan kellastumista yhtä tehokkaasti kuin askorbiinihapon. Dieeni-

rakenteiden fotostabiloimis-ominaisuuden uskotaan johtuvan osittain radikaalikeräämisestä 

sekä ligniinin virittyneiden rakenteiden purkamisesta. 

Koska siirtymämetalli-ionien on havaittu voimistavan massan ja kartongin värjäytymistä, 

kelatointiaineiden (chelating agents) toimivuutta inhibiittoreina on myös testattu. 

Dietyleenitriaminipentaasetaattihapon (diethylenetriaminepentaacetic acid) lisääminen 

sprayaamalla paperiin ja lisäämällä suoraan massaan on havaittu joissakin tapauksissa 

vähentävän valosta ja lämmöstä johtuvia kemitermomekaaninen massa (CTMP) 

värjäytymisiä.  
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Kokeellinen osa 

6  Johdanto 

Työn ensisijaisena tarkoituksena oli tutkia sellun säteilyn aiheuttamien värin muutoksien 
reaktionopeuksia sekä tutkia värinmuutoksien takana olevia reaktioita. Tutkittavana 
näytteinä käytettiin Stora Enson Varkauden tehtaalta haettua korkeasaantoista 
havusulfaattimassaa, jonka valmistuksessa käytettävät ohjausarvot on esitetty taulukossa 4; 
 

Taulukko 4. Varkauden tehtaan sulfaattimenetelmän keskiarvoja 

Suure (yks.) Keskiarvo Keskihajonnan rajat 

H-tekijä                  635 620 - 650 

GF2 kappa luku             78,4 77 – 80  

Valkolipeän sulfiditeetti (%) 34,8 33 – 36  

Valkolipeän NaOH (g/L) 80 75-85 

Kokonaisalkali (g/L) 170 160-180 

Aktiivinen alkali (g/L) 150 140-160 

Tehollinen alkali (g/L) 115 110-120 

Jäännösligniini (%) 12 11 – 13 

 
Massan H-tekijä oli n. 635, kappaluku oli n. 80 ja jäännösligniini oli 12 % -luokkaa. 
Kirjallisuutta tutkiessani törmäsin moniin samankaltaisiin säteilyn aiheuttamien 
värinmuutoksien tutkimuksiin, jotka ikävä kyllä oli tehty joko mekaanisille massoille tai 
paperin valmistukseen valmistetulle sulfaattimassalle eli vähäligniinisille massoille.   

7  Massakakkujen valmistus 

Massakakut valmistettiin Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen soveltavan kemian 

laboratoriossa seuraavien tavoitteiden ja vaatimuksien mukaisesti. Korkeasaantoisen sellun 

kuljetukseen ja säilytykseen käytettiin astiana tiivistä kierrekorkillista 10 l muovitynnyriä, 

jota säilytettiin kylmiössä 5 ˚C:ssa. Sellunäyte vaihdettiin vähintään kuukauden välein, jotta 

voitiin olla varmoja, etteivät näytteen bakteerikannat vaikuttaisi tuloksiin.  

Sellunäytteistä valmistettiin sellukakkuja (ø 10 cm), jotka toimivat tutkimuksessa näytteinä. 

Näiden sellukakkujen tavoite kuivapaino oli 3,0 ± 0,3 g, mikä vastaa neliöpainoltaan n. 380± 

38 g/m2-luokkaa.  

Sellukakkujen valmistus tapahtui seuraavasti; sellua punnittiin 3,0 ± 0,3 g kuivapainoltaan 

vastaava sellumäärä 500 ml asteikolliseen muovikannuun. Yleisesti tätä vastasi noin 24–26 g 

märkää sellua. Kannuun lisättiin ultrapuhdasta (ultra-high quality, UHQ) vettä 300 ml mitta-
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asteikkoon, joka vastasi n. 1 % kuivapainosta. Seosta sekoitettiin metallilusikalla tehokkaasti 

30 sekuntia, jonka jälkeen seoksen pH säädettiin 4,7–5,3 välille rikkihapolla (H2SO4) sekä 

tarvittaessa natriumhydroksidilla (NaOH). Rikkihappoliuoksia oli kaksi, 0,1 M sekä 0,05 M. 

Natriumhydroksidi liuoksen väkevyys oli 0,1 M.  

Näytteen pH:n säätämisen jälkeen selluseos kaadettiin büchner-suppiloon (ø 10 cm), johon 

oli ”liimattu” UHQ-vedellä Whatman:n fast suodatinpaperi. Työn suodatuksissa käytettiin 

Whatman:n fast suodatinpaperia. Tätä tiheämmät suodatinpaperit hidastivat suodatusta 

niin paljon, että ajallisesti se ei ollut kannattavaa. Vesisuihkupumpulla ja imupullolla 

sellukakku imettiin niin, että sellun väri muuttui tummasta vaaleaksi. Suodosta ei otettu 

talteen.   

Seuraavaksi sellukakku irrotettiin büchner-suppilosta puhaltamalla suppilon alapäästä 

hellävaraisesti, jonka jälkeen näyte nostettiin metallilusikan varrella suppilosta. Kakun 

pohjaan ”liimaantunut” vanha suodatinpaperi irrotettiin varovasti, koska muuten 

suodatinpaperi tarttui kakun pohjaan kiinni kuivauksen aikana. Irrotuksen jälkeen kakun 

molemmille puolille laitettiin uudet hieman isommat (n. ø 12 cm) medium- tai slow -

suodatinpaperit. Suodatinpaperin tiheydellä ei huomattu olevan vaikutusta lopulliseen 

kuivatusprosessin lopputulokseen. Tämän jälkeen sellukakku imupapereineen asetettiin 4-6 

imukartongin väliin ja kaulittiin 5-8 kertaa, jotta suurin osa sellukakun kosteudesta imeytyisi 

imukartonkeihin. 

Kaulimisen jälkeen sellukakku kuivattiin, joko Binder olosuhdekaapissa tai L & W 

kuivausraudalla. Binder olosuhdekaapissa pystyttiin säätämään lämpötilaa (0-100 ˚C) sekä 

suhteellista kosteutta. L&W kuivausraudan lämpötilaa ei pystytty säätämään, vaan lämpötila 

oli vakio (n. 160 ˚C).  

Viimeisen koesarja eli pitkän koesarjan näytteiden kuivauksen jälkeinen kuiva-ainepitoisuus 

oli 99 %. Näytteiden kuiva-aine pitoisuus kuitenkin laski tarkkailujakson aikana huoneilman 

kosteudesta 96 %. Muiden näytteiden kuiva-ainepitoisuuksia ei määritetty. 

8 Näytteiden valotus 

Erikoistyön aikana näytteiden valottamiseen käytettiin kolmea valonlähdettä; UV-lamppua 

sekä kahta erilaista loisteputkea. Suurin osa valottamisesta suoritettiin Sylvanian G8W 5T 

UV-lampulla. Lamppu emittoi yli 85 % energiastaan UV-säteilyn (λ < 280 nm) alueella, jonka 

intensiteetin huippu oli 253,7 nm. Lampun intensiteetti oli 26 μW/cm2 metrin etäisyydeltä. 

Lampulle altistetut näytteet saivat lyhenteen UV. 

Toisena säteilylähteenä käytettiin Auran 58W 840 Universal Long life sekä Duralampin 58W 

830 loisteputkia yhdessä. Lamppujen emittoituva säteily on aallonpituudeltaan näkyvän 

valon alueelta (400 < λ < 780 nm). Lamput olivat n. metrin etäisyydellä näytteestä. Lampulle 

altistetut näytteet saivat lyhenteen Lo. Referenssinä käytettyä säteilemätöntä näytettä (Pi) 
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säilytettiin mittausten välissä pimeässä vetolipastossa, jossa näyte oli valolta suojattu ja 

ilmalle altis. 

9 Analyysimenetelmät 

9.1  Värinmuutokset 

Sellukakun värimuutokset määritettiin Minolta CM-3700 spektrofotometrillä.44 

Spektrofotometri mittaa näytteestä heijastuneen valon intensiteettiä ja vertaa tätä tulosta 

”täydellisesti” valoa heijastavan standardin tuloksiin. Valon intensiteetin tuloksien 

perusteella tietokone laskee tristimulusarvot X, Y ja Z vähentämällä käytössä olevan 

valolähteen päävärien ominaiset spektrit heijastuneen valon antamasta spektristä. Näistä 

tristimulusarvoista laitteen tietokone laskee halutut värikoordinaatiston arvot, kuten L*-, 

a*- ja b* -arvot.  Minoltan heijastuksen eli reflektanssin mittausalue oli 360 – 740 nm. 

Laitteen mittausparametreinä käytettiin taulukon 5 arvoja. 

Taulukko 5. Minoltan mittausparametrit 

Suure Mittausparametrit 

SCI/SCE SCE (Specular Component Excluded 

heijastuskomponenttia ei lasketa mukaan) 

Meas. Area MAV (Medium area eli keskikokoinen 

mittausalue) 

UV (ei käytetty UV:ta) 

Meas. Type Reflectance (heijastus) 

Mask area MAV (Medium area eli keskikokoinen maski) 

Calibration data ID  

STD. Ill. (valonlähde) C 

Obs. (heijastuskulma) 2˚ 

 

9.2  Kemialliset muutokset  

Sellukakkujen kemiallisen rakenteen muutoksia tutkittiin mittaamalla FTIR -spektrejä. FTIR -

spektrit mitattiin Bruker Alpha spektrometrilla, johon oli lisätty ATR platinum Diamond -

lisälaite. ATR-FTIR spektrit käsiteltiin ja analysoitiin OPUS 7.0 ohjelmistolla. Ennen mitattujen 

spektrien analysointia spektreille suoritettiin baseline correction-toiminto. Kaikkien 

tarkasteltujen spektripiikkien intensiteettejä verrattiin 895 cm-1 piikin intensiteettiin, joka 

vastaa selluloosan glukoosiyksiköiden C1-hiilen vedyn värähtelyitä. C1-hiilin on 

monosakkaridiyksiköiden stabiilein hiiliatomi. Mittauksissa käytetyt parametrit on esitetty 

taulukossa 6. 
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Vaimentunut kokonaisheijastus eli ATR (Attenuated total reflection) menetelmässä näyte 

puristetaan alasimen ja korkean heijastuskertoimen omaavan timantin väliin. Näytettä 

säteilytetään IR-säteilyllä timantin kyljestä siten, että säteily kokonaisheijastuu timantin ja 

näytteen rajapinnasta useita kertoja ennen kuin saapuu detektorille. Detektori vertaa 

saapunutta säteilyä taustamittaukseen ja laskee niiden erotuksesta haluttaessa reflektanssi- 

tai absorbanssispektrit.   

Taulukko 6. ATR-IR mittauksissa käytetyt parametrit 

Suure Arvo 

Resoluutio 2 cm-1 

Näytteen mittauskerrat 60 mittausta 
Taustan mittauskerrat 60 mittausta 
Mittausalue 4000–400 cm-1 

Spektrin laatu Absorbanssi 

10  Tuloksien tarkastelu ja pohdinta 

Pitkän koesarjan ensimmäisellä viikolla (10.1.) laboratorion loisteputkivalot olivat 

sammuneet aikavälillä 12:19–15:33 joksikin aikaa. Loisteputkinäytteen (Lo) 

spektrofotometrin tai ATR-FTIR tuloksiin tämän ei kuitenkaan huomattu vaikuttavan. 

10.1  Spektrofotometrinen määritys 

Korkeasaantoisen massanäytteiden värinmuutoksien tutkiminen aloitettiin mittaamalla 

massanäytteiden L*-, a*-, b*- ja Y-arvojen sekä ISO-vaaleus-arvon muutoksia. 

Spektrofotometrin tuloksista havaittiin, että säteilylle altistetuiden näytteiden tulokset 

riippuivat suuresti säteilyn lähteestä. Vertaillessa loisteputken valolle ja UV-säteilylle 

altistettuja näytteitä havaittiin, että alkuvaiheen värinmuutoksien erot pienenivät koesarjan 

loppua kohden. 

10.1.1   Sävyn muutoksen trendit 

Ennen viimeistä pitkää koesarjaa tehtiin koe, jossa tutkittiin massanäytteiden valmistuksessa 

käytetyn kuivausmenetelmän vaikutuksia näytteiden värinmuutoksien trendeihin. Koe 

koostui neljästä koesarjasta, joiden kuivauksessa käytettiin eri kuivatuslämpötiloja (50–80 

˚C) 10 ˚C nostoilla. Koesarjat koostuivat 15 näytteestä, jotka oli jaettu viiteen eri ryhmään. 

Näiden ryhmien kuivausajat vaihtelivat 1-7 h välillä Binder olosuhdekaapissa. Näytteistä 

mitattiin spektrofotometrilla L*-, a*-, b*-, Y- ja ISO-vaaleus-arvot kolmesti, josta laskettiin 

optisten arvojen keskiarvo ennen UV-säteilytystä sekä kolmesti seuraavan 43 h aikana. 

Tämän kokeen tuloksien tarkastelusta on poistettu kosteiksi jääneiden näytteiden tulokset. 

Kokeen kuivien näytteiden optisten arvojen tulokset on esitetty kuvaajissa 1-3. 
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Kuvaaja 1. Kuivien korkeasaantoisten havumassanäytteiden L* -arvon muutokset. 

Kaikkien kuivien näytteiden L*- arvot mahtuivat lähes yhden yksikön sisälle sekä näytteiden 

muutostrendit vastasivat toisiaan lähes täydellisesti koko tarkkailusarjan ajan.  

UV-säteilytettyjen massanäytteiden vaaleus kävi matalimmillaan n. 24 tunnin säteilytyksen 

kohdalla. Näytteiden vaaleusarvot (L*-, Y- ja ISO-vaaleus) pienenivät (tummuivat) 

keskimäärin n. 5 % lähtötasosta, jonka jälkeen arvot alkoivatkin kasvaa (vaaleta). Näytteiden 

L* -arvojen muutokset olivat siis kaksisuuntaisia, mikä tarkoittaa muutoksien takana olevan 

kaksi tai useampia reaktioita.  

 

Kuvaaja 2. Kuivien korkeasaantoisten massanäytteiden keskiarvotettujen a* -arvojen muutokset. 
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Kuivien näytteiden lähtötilanteen a* -arvot olivat n. 8,7. Arvot mahtuivat koko 

tarkastelujakson ajan 0,5 yksikön sisälle ja muutostrendit olivat laskevat koko tarkkailusarjan 

ajan. Näytteiden a* -arvon pieneneminen tarkoittaa sitä, että näytteiden punaisuus vähenee 

altistuessa UVC -säteilylle. 

 

Kuvaaja 3. Kuivien korkeasaantoisten massanäytteiden keskiarvotettujen b* -arvojen muutokset. 

Näytteiden lähtötilanteen b* -arvot olivat 20,4 ja mahtuivat yhden yksikön sisälle. 

Säteilytyksen aikana näytteiden b* -arvon hajonta pieneni 0,7 yksikköön. Näytteiden b* -

arvon muutostrendi oli kasvava, mikä kuvastaa näytteen keltaisuuden voimistumista. 

Näytteiden a*- ja b* -arvojen muutokset olivat ainoastaan yhdensuuntaisia, jolloin 

muutoksen syynä voi olla yksi tai useampi reaktio. 

Kokonaisuudessaan kokeen tuloksista voidaan päätellä, että näytteen kuivatuslämpötiloilla 

(50 – 80 ˚C) ei ole juuri vaikutusta värinmuutoksien suuruuteen. Tuloksissa oli havaittavissa 

pieniä viitteitä siitä, että mitä korkeammassa lämpötilassa ja pidempään näytteet kuivattiin, 

sitä vaaleammiksi ne tulivat. Edes kyseisen kokeen 60 näytteen tuloksista ei voida sanoa 

varmasti, pitääkö tämä väittämä paikkansa. Tämä johtuu siitä, että tulokset olivat niin 

lähellä toisiaan ja ajoittain ristiriidassa oletuksen kanssa. 

Suurempia lähtötilanteen sävyn muutoksia havaittiin kokeessa, jossa jokainen kokeen 

kolmesta koesarjasta kuivattiin kahdessa eri kuivatuslaitteessa ja eri lämpötiloissa. Jokainen 

koesarja koostui kolmesta näytteestä, joita säteilytettiin UVC -säteilyllä (λmax = 280 nm). B1-3 

koesarjalla oli matalin kuivauslämpötila (60 ˚C) Binder olosuhdekaapissa. B7-9 koesarja 

kuivattiin myös Binder olosuhdekaapissa, mutta kuivauslämpötila oli 90 ˚C. Kolmas koesarja 

(L1-3) kuivattiin L&W kuivausraudalla hieman alle 160 ˚C lämpötilassa. B1-3 ja B7-9 koesarjat 

olivat kuivatuksessa reilut 17 h ja L1-3 oli vain keskimäärin 3,5 -6,5 minuuttia. Kokeen 

tulokset on esitetty kuvaajissa 4-6. 
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Kuvaaja 4. Kuivauslämpötilan vaikutus L* -arvon muutoksen trendiin. 

B1-3 ja B7-9 koesarjojen lähtötilanteet muistuttavat huomattavasti kuvaajassa 1 esitettyjä 

tuloksia. Lähtöarvot olivat n. 62,75 L* -arvoa ja näytteiden arvot olivat yhden yksikön sisällä. 

Poikkeuksen tekee L1-3 koesarja, jonka lähtötilanteen L* -arvo oli 65. Tämä L* -arvo on 

melkein kaksi yksikköä korkeampi kuin B7-9:n. Näytteiden altistuessa säteilylle L* -arvojen 

väliset erot pienenivät. Näytteiden muiden vaaleusarvojen (Y ja ISO-vaaleus) tulokset 

vastasivat L* -arvon trendejä. 

 

Kuvaaja 5. Kuivauslämpötilan vaikutus a* -arvon muutoksen trendiin. 

Koesarjat B1-3 ja B7-9 olivat a* -arvoiltaan hyvin samantyyliset ja mahtuivat koko 

tarkkailujakson 0,5 yksikön sisälle. L1-3 koesarjassa huomattiin, että kuivauslämpötilan 

korotus laskee näytteen lähtötilanteen a* -arvoa 1,5 yksikköä, mutta tästä huolimatta 

näytteen a*-arvo palautui ensimmäisen vuorokauden aikana samoihin a* -arvon lukemiin 

muiden koesarjojen kanssa.  
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Kuvaaja 6. Kuivauslämpötilan vaikutus b* -arvon muutoksen trendiin. 

Myös koesarjojen b* -arvot seuraavat aikaisempia huomioita. B1-3 ja B7-9 koesarjojen b* -

arvot olivat hieman korkeammat kuin kuvaajassa 3 esitettyä keskiarvojakauma, mutta 

seurasivat todella hyvin kyseistä trendiä. L1-3 koesarjan b*-arvo oli yhden yksikön 

korkeampi kuin B7-9 koesarjan arvo.  

Näiden näytesarjojen tulokset osoittivat, että korkeat kuivauslämpötilat vaikuttavat 

selkeästi lähtötilanteen optisiin arvoihin. Kokeen edetessä huomattiin optisten arvojen 

erojen kuitenkin pienenevän näytteiden säteilytyksen aikana. Lähtötilanteessa L1-3 ryhmän 

L*- arvo oli lähes 2 yksikköä korkeampi kuin B7-9 ryhmän. Kokeen lopussa (n. 144 

valotustuntia) B7-9 ryhmän L*- arvo oli jo 0,2 yksikköä korkeammalla kuin L1-3 arvo. 

Kuivatuslämpötilan nostaminen näyttäisi nostavan L*-, b*-, Y- ja ISO-vaaleus arvoja sekä 

laskevan a*- arvoa. Loppujen lopuksi kaikkien arvojen erot pienenivät kokeen loppua 

kohden.  

10.1.2  Pitkä koesarja 

Pitkän säteilytyskokeen tarkoituksena oli löytää spektrofotometrin ja ATR-FTIR -laitteiston 

tuloksien väliltä korrelaatio, joka selittäisi värin muutoksien intensiteetin voimakkuuden. 

UV-säteilylle altistettua näytettä merkittiin UV:lla. Loisteputkivalolle altistettua näytettä 

merkittiin Lo ja säteilylle altistamatonta näytettä Pi. Pitkän koesarjan tulokset on esitetty 

kuvaajissa 7-9. 
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Kuvaaja 7. Pitkän koesarjan L* -arvojen muutokset. 

Näytteiden L* -arvot olivat 64,3 luokkaa lähtötilanteessa, mikä on hieman korkeampi kuin 

aikaisemmin tehdyssä värinmuutoksien trendien tutkimuksessa (kuvaaja 1). Näytteiden 

tummumisminimin ajankohta vaikuttaisi olevan säteilystä riippuvainen. UV-säteilylle 

altistettun näytteen L*-arvo tummui minimiinsä n. 35 tunnissa, kun taas loisteputken valolle 

altistettun näytteen L*-arvo tummui minimiinsä vasta 48 tunnin kohdalla. Tämä voi 

kuitenkin olla vain mittalaitteista johtuvaa virheellistä tulkintaa, joka kaipaa lisätutkimista.  

Miniminsä saavutettuaan näytteiden L* -arvot alkoivat hitaasti jälleen kasvaa. Näytteiden 

kyseisten vaaleusarvojen palautuminen lähtötilanteiden tasolle kesti UV-säteilytetyllä 

näytteellä noin kuukauden ja loisteputkivalolle altistetulla n. 3 viikkoa. L* -arvon laskettua 

minimiinsä arvot alkoivat kasvaa. Näytteiden Y ja ISO-vaaleus-arvot seurasivat L* -arvon 

trendejä. Valottamattoman näytteen eli pimeänäytteen (Pi) L* -arvo ei muuttunut koesarjan 

aikana juurikaan. Koko koesarjan aikana pimeänäytteen L* -arvo laski ainoastaan 0,5 

yksikköä. 

60,0

61,0

62,0

63,0

64,0

65,0

66,0

67,0

0 120 240 360 480 600 720 840 960

L*
-a

rv
o

 

Valotusaika (h) 

UV

Lo

Pi



 
 

59 
 

 

Kuvaaja 8. Pitkän koesarjan a* -arvojen muutokset. 

Koesarjan a*-arvoja esittävästä kuvaajasta voidaan havaita, että matalaenerginen 

loisteputken valo nopeuttaa näytteen punaisuuden vähenemistä alkuvaiheessa, mutta UV-

säteilytetyn näytteen a*-arvo saavutti saman tason vasta viikon (180 h) kohdalla. 

Kokonaisuudessaan 960 valotustunnin aikana säteilytettyjen näytteiden a*-arvot laskivat n. 

3,5 yksikköä. Pimeänäytteen a*-arvo pieneni ainoastaan 0,5 yksikköä koko koesarjan aikana.    

 

Kuvaaja 9. Pitkän koesarjan b* -arvojen muutokset. 

UV-säteilylle altistetun näytteen b* -arvo kasvoi koko koesarjan ajan. Kokeen 

loppuvaiheessa UV-näytteen b* -arvo oli 3,5 yksikköä suurempi kuin lähtötilanteen arvo. 

Näytteiden b* -arvoiltaan mielenkiintoisin tulos havaittiin loisteputken valolle altistetulla 

näytteellä, jonka b*-arvo pieneni ensimmäisen viiden vuorokauden aikana 0,5 yksikköä. 

Tämän jälkeen b*-arvo lähti kasvamaan sen jälkeen samaan tahtiin kuin UV-säteilylle 

altistettu näyte. Pimeänäytteen b* -arvo pysyi n. 21 b* -arvon tuntumassa koko koesarjan 

ajan.  
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10.2 ATR-FTIR määritys 

Näytteiden kemiallisien rakenteiden muutoksien tutkimiseksi näytteistä mitattiin ATR-FTIR-

laitteistolla FTIR-absorbanssispektrit. Mitatuista spektreistä löytyi massalle ominaiset 

intensiteettipiikit aaltoluvuilla 3324 (leveä), 2884 (leveä), 2370, 1701, 1654, 1637, 1601, 

1508, 1420, 1363, 1314, 1270, 1240, 1159, 1103, 1052, 1027, 895,          665 cm-1. FTIR-

spektrien kuvat sekä niiden piikkien määritelmät löytyvät liitteestä 1-6. Kuvassa 26 on 

esitetty UV-näytteen lähtötilanteen FTIR-absorbanssispektri. 

 

Kuva 26. UVC -näytteen lähtötilanteen FTIR-spektri. 

Havaittujen piikkien suuresta lukumäärästä huolimatta spektreistä ei havaittu kaikkia 

ligniinille ominaisia FTIR-piikkejä, kuten 1460 ja 855 cm-1 piikkejä. Näiden piikkien 

puuttuminen selittyy massan yhdisteiden FTIR-piikkien päällekkäisyyksillä. Kuvassa 27 on 

esitetty esimerkki selluloosan ja ligniinin päällekkäisistä piikeistä.  
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Kuva 27. Puhtaan kuusen selluloosan ja ligniinin IR-spektrit.
45

 

Kuvassa 27 on esitetty Derkarchevan työryhmän tutkimuksen FTIR-tuloksia kuusen ligniinin 

(punainen) ja selluloosan (musta) FTIR-spektreistä aaltolukualueelta 1800 – 1200 cm-1.45 

Kuvasta nähdään, että spektrien intensiteettien suhteet vaihtelevat eri aaltoluvuilla 

suurestikin. Aaltolukualueen vasemmassa reunassa (> 1450 cm-1) ligniinin spektri on 

intensiteetiltään voimakkaampi, mikä havaitaan korkeammalla olevasta ligniinin 

spektriviivasta vertaillessa sitä selluloosan spektriviivaan. Näytteen, joka koostuisi 

pelkästään kuusen ligniinistä ja selluloosasta samanlaisilla suhteilla kuin kuvan näytteet, 

spektri vastaisi näiden spektrien intensiteettihuippuja, minkä takia vain osa piikeistä 

havaittaisiin spektrissä.  

Owen ja Thomas tutkivat holoselluloosan (selluloosa + hemiselluloosa) ja ligniinin spektrejä. 

He huomasivat, että alueen 1850–1720 cm-1 absorptio johtuisi holoselluloosan 

konjugoitumattomien ketonien, karbonyylien ja esteriryhmien C=O venytyksistä.46 Alueen 

1720–1500 cm-1 absorption suhteen he olivat samaa mieltä Derkarchevan työryhmän kanssa 

ja olettivat sen kuuluvan ligniinille. Tämän voisi selittää hemiselluloosien ksylaani, joka 

havaitaan 1730–1725 cm-1 alueen piikkinä. Kyseisen alueen tuloksia täytyy siis tulkita 

pienellä varovaisuudella. 

Pitkän koesarjan aikana kaikissa edellä mainituissa piikeissä ei kuitenkaan huomattu 

säteilytyksen aiheuttavan muutoksia. Seuraavaksi käydään läpi eri säteilylähteittäin 

spektrialueet, joiden havaittiin muuttuvan säteilytyksen vaikutuksesta. 
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Silminnähtävä ero huomattiin erityisesti 1800–1500 cm-1 alueella, josta löytyvät 

kirjallisuudessa esitetyt kellastumisen vaikuttavien karbonyyliryhmien (C=O) ja ligniinille 

ominaiset absorbanssipiikit. Spektrin muutokset on esitetty FTIR-spektrien piikkien 

suhteiden muutoksina, jonka tarkastelu pisteeksi on valittu 895 cm-1 piikin 

absorbtiomaksimi. Spektrien muutokset on esitetty kuvaajissa 10-14.  

 

Kuvaaja 10. Pitkän koesarjan 1730 cm
-1

 muutokset. 

Säteilytyksen aiheuttamille muutoksille kaikkein altiimmaksi piikiksi havaittiin 1730–1720 

cm-1 alueelle esiintyvä konjugoitumattomien alifaattisten karbonyyliryhmien piikki.47 

Tarkkailujakson ensimmäisten parin päivän aikana havaittiin voimakas intensiteetin kasvu, 

erityisesti UV-näytteen kyseisessä piikissä. Tarkkailujakson päättyessä UV-näytteen piikki oli 

kasvanut viisinkertaiseksi lähtötilanteesta. Loisteputkivalolle altistetun näytteen piikin 

intensiteetti oli kasvanut yli kaksinkertaiseksi sekä pimeän näytteen intensiteetti oli pysynyt 

lähtötasolla. Spektrin muutoksen todennäköisin syy on puun asetyyli- tai karbonyyliryhmien 

määrän kasvaminen hemiselluloosassa. Toinen vaihtoehto voisi olla ligniinin 

konjugoimattomien fenyylipropaaniketjujen Cβ- tai Cγ-hiiliin sitoutuneiden 

karbonyyliryhmien määrän kasvu.  

 

Kuvaaja 11. Pitkän koesarjan 1650 cm
-1

 muutokset. 
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Näytteiden oltua altistettuna säteilylle n. vuorokauden ajan, spektrin 1655–1645 cm-1 

alueella havaittiin lievää intensiteetin kasvua. Tämän alueen piikit aiheutuvat ligniinin joko 

konjugoituneiden p-substituoitujen aryyliketonien (kinoneista) määrän tai konjugoituneiden 

fenyylipropaanien Cα- ja Cγ-hiilien karbonyyliryhmien määrän kasvusta.  

Koesarjan päätteeksi UV-säteilylle altistetun näytteen 1650 cm-1 piikin intensiteetti kasvoi 

lähes kaksinkertaiseksi. Samalla loisteputkinäytteen intensiteetti oli kasvanut   50 % ja 

pimeänäytteen pysynyt lähtötilanteen tuntumassa.  

 

Kuvaaja 12. Pitkän koesarjan 1600 cm
-1

 muutokset. 

Alueen 1605-1595cm-1 absorptiopiikki kuvastaa ligniinin aromaattisen rakenteen värähtelyn 

sekä C=O venytyksen yhteysvaikutukset.  Kyseisessä piikissä huomattiin pientä kasvua, joka 

tarkoittaisi karbonyyliryhmien määrän kasvua ligniinissä. Tämä havainto todistaa kinonien 

muodostumista.  

1600 cm-1 piikin tarkastelussa havaitaan FTIR spektrien tarkastelun haavoittuvuus. Koska 

piikissä ei ole havaittavissa selkeää kasvua (> 50 %), kuvaajan lukemisesta tulee erittäin 

epäselkeää ja vaikeaa. UVC -säteilylle altistetun näytteen piikin heilumisen keskiarvo nousi 

n. 20 %. Seuraavaksi suurimmat muutokset koki loisteputkinäyte (nousi n. 10 %). 

Pimeänäytteen intensiteetti pysyi samalla tasolla koko ajan alun nousun jälkeen. 
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Kuvaaja 13. Pitkän koesarjan 1510 cm
-1

 muutokset 

Absorptiopiikit 1510 cm-1 ja 1420 cm-1 aiheutuvat aromaattisten rakenteiden C=C 

värähtelyistä, joiden voidaan korkeasaantoisen massan tapauksessa tulkita johtuvan ligniinin 

aromaattisesta renkaasta. Tarkkailujakson aikana 1510 cm-1 piikkien huomattiin pienenevän 

säteilyn vaikutuksesta, mutta 1420 cm-1 piikissä ei havaittu muutoksia. Epäilenkin, että 

korkean hiilihydraattipitoisuuden takia ligniinin 1420 cm- piikin jäävän hiilihydraattien 

piikkien alle. 1 

UV-säteilylle altistettu näytteen piikki laski melkein 70 %. Seuraavaksi suurimmat muutokset 

koki loisteputkinäyte, joka laski n. 15 %. Pimeänäytteen intensiteetti pysyi samalla tasolla 

koko tarkastelujakson ajan. 

 

Kuvaaja 14. Pitkän koesarjan 1270 cm
-1

 muutokset. 

Spektrimuutoksista viimeisin huomattiin 1270 cm-1 piikin intensiteetissä, joka kuvastaa 

guajasyyliryhmien ja karbonyyliryhmien värähtelyiden määriä. Säteilytyksen aikana piikin 
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intensiteetissä havaittiin pienenemistä. UV-näytteen piikki pieneni 10-20 %, kun taas 

loisteputki- ja pimeänäytteiden piikeissä ei havaittu eroja.  

10.3 Tulokset 

Mitatuista FTIR-spektreistä ei pystytä absoluuttisella varmuudella toteamaan missä 

rakenteissa kyseiset kemialliset muutokset tapahtuvat, mutta niiden perusteella voidaan 

todeta karbonyyliryhmien muodostumisen osallisuus muutoksiin. UV-säteilyn havaittiin 

aiheuttavan ligniinin piikin pienenemistä (1510 cm-1), josta seuraa uusien konjugoituneiden 

(1650 cm-1) karbonyylien muodostuminen.  Näihin reaktioihin kuuluvat mm. kinonien 

muodostuminen (b* -arvon kasvaminen, kellastuminen) sekä katekolien metallikompleksien 

tuhoutuminen (a* -arvon pieneneminen, punaisuuden häviäminen). Tämä havainto 

vahvistaa teorian korkeasaantoisen massan fotohapettumisesta UV/Vis -säteilyn 

vaikutuksesta. Näiden lisäksi havaittu korkeasaantoisen massan korkeaenergiselle säteilylle 

altistumisen aiheuttama alkuvaiheen tummuminen (L* -arvon pieneneminen) vaatii lisää 

tutkimista. Tämän tummumisen havaittiin korreloivan voimakkaasti konjugoitumattomien 

karbonyylien sekä karboksyyliryhmien 1730 cm-1 piikin kanssa. Havaitulle tummumiselle 

esitetään kappaleessa 10.3.1 teoria. Kuvassa 28 on esitetty suuntaa-antavasti 

kirjallisuudessa esitettyjen karbonyylirakenteiden FTIR absorptio maksimit. 

 

 

Kuva 28. Korkeasaantoisen massan 1800–1500 cm
-1

 alueen piikkien mahdolliset aiheuttajat. 

Orgaanisten karbonyylirakenteiden absorptiomaksimien paikat määrittyvät 

karbonyyliryhmän konjugoitumisasteen mukaan kuvan 28 mukaisesti. Mitä 

konjugoituneempi ja vähemmän karbonyyliryhmiä omaava rakenne on kyseessä, sitä 

alemmalla aaltonumerolla rakenteen absorptio havaitaan ja päinvastoin. 
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10.3.1  Vaaleus (L* -arvo) 
 

Säteilylle altistetuiden näytteiden vaaleuksissa havaittiin tummumista (kuvaaja Kuvaaja 7) 

ensimmäisen kahden vuorokauden aikana, jonka jälkeen näytteet alkoivat vaaleta. UVC -

säteilylle altistetun näytteen FTIR spektreistä havaittiin, että näytteiden vaaleuden 

tummumisella voisi olla korrelaatio 1730 cm-1 absorptiopiikin kasvun suhteen. Kyseisen 

piikin kasvua vertailtiin muiden piikkien muutoksiin ja havaittiin, että erityisesti 1650 cm-1 

piikin välinen suhde vaikuttaisi korreloivan vaaleusarvojen kanssa. Piikkien suhteellinen 

kasvu on esitetty kuvaajassa 15. 

 

Kuvaaja 15. FTIR-spektrin 1650 cm
-1

 ja 1730 cm
-1

 piikkien muutoksien välinen suhde- 

Tähän korrelaatioon on kuitenkin tehtävä oletus, että piikkiä 1650 cm-1 vastaavien 

muodostuneiden karbonyyliyhdisteiden (kinonien) värit ovat intensiteetiltään 

voimakkaampia kuin 1730 cm-1 piikkiä vastaavien yhdisteiden värit. Kuvaajasta huomataan, 

että 1730 cm-1 piikin intensiteetin kiivas kasvaminen loppuu n. 24 h valotuksen kohdalla 

aivan kuten vaaleusarvojen laskeminen. Tästä eteenpäin piikkien suhde pysyy tasaisessa 

laskussa, joka vastaa tasaisuudellaan vaaleusarvojen toisen vaiheen hidasta kasvua. 

Loisteputkinäytteiden vastaavien piikkien välillä ei ollut nähtävissä yhtä voimakasta 

korrelaatiota. 

Korrelaation perusteella vaaleusarvojen pieneneminen aiheutuu näin ollen joko 

konjugoitumattomien karbonyyli-, esteri-, asetyyli- tai karboksyyliryhmien määrien kasvusta. 

Tälläisiä rakenteita omaavia puun yhdisteitä ovat ligniinin Cβ- ja Cγ-hiiliin liittyneet 

konjugoitumattomat karbonyyliryhmät tai hemiselluloosien erilaiset johdannaiset. 

Ligniinin Cβ- tai Cγ-hiiliin sitoutuneista karbonyyliryhmistä aiheutuvat piikit vaatisivat, että 

ligniinin fenyylipropaaniketjun rakenteessa ei saisi olla kaksoissidoksia konjugoimassa 

rakennetta tai Cα-hiilessä karbonyyliryhmää. 
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Puun hemiselluloosien johdannaiset, kuten kappaleessa 4.2.1 esitetty hekseeniuronihapon 

karbonyyli- tai karboksyyliryhmän muodostuminen voisi selittää tämän piikin 

muodostumisen.33,34,36 Tutustuessani säteilyn aiheuttamien muutoksien kirjallisuuteen en 

itse törmännyt tähän teoriaan, mutta se oli esitetty lämmöstä aiheutuvien värinmuutoksien 

kirjallisuudessa.  

10.3.2  Punaisuus (a* -arvo) 

Punaisuuden katoamisen muutokset olivat yllättävät. Tuloksissa huomattiin, että tällä kertaa 

korkeaenergisempi säteily ei aiheuttanutkaan suurinta muutosnopeutta vaan loisteputken 

valo (kuvaaja 8). Loisteputken valolle altistetun näytteen a*-arvo putosi heti valotuksen 

alkuvaiheessa toisin kuin UV-valolle altistetun näytteen a*-arvo. Massan punaisuuden 

muodostumiselle on esitetty teoria, jonka mukaan massan katekolien metallikompleksit 

muodostaisivat massan punaisen värin. FTIR-spektrien muutokset tukevat myös tätä teoriaa. 

Tulokset vahvistavat massan fotohapettumisen, joka metallikompleksiteorian osalta 

tarkoittaisi metallin ja hydroksyyliryhmän välisen sidoksen katkeamista ja 

hydroksyyliryhmän hapettumista karbonyyliryhmäksi. Värien muutoksena tämä tarkoittaisi 

punaisesta värittömäksi ja vielä keltaiseksi. Metallikompleksien osuutta värinmuutoksiin ei 

kuitenkaan voitu todistaa näiden tuloksien perusteella. 

Korkeasaantoisessa massassa on havaittu sekä ligniinin että hemiselluloosan johdannaisten 

muodostavan katekoleja. Aikaisemmin jo mainittu 1730 cm-1 piikin väitetään aiheutuvan 

hiilihydraattien asetyyli- ja karboksyyliryhmien värähtelyistä. Tästä syystä todennäköisempi 

syy UV-näytteen a* -arvon muutoksen hitauteen olisi hemiselluloosan johdannaisten 

säteilyn vaikutuksesta muodostuvat uudet metallikompleksit. Tämän työn tulokset eivät 

kuitenkaan selitä tätä muutosta tarkemmin.  

10.3.3  Keltaisuus (b*-arvo) 

Näytteiden kellastuminen yleisesti uskotaan johtuvan ligniinin kinoni-, α-karbonyyli- sekä 

rengas konjugoituneista etyleenirakenteista. Työn tuloksien perusteella näytteen 

kellastuminen näyttäisi aiheutuvan niin konjugoituneiden aryyli- (FTIR 1650 cm-1 sekä 1600 

cm-1) kuin alkyylikarbonyylien (FTIR 1650 cm-1) muodostumisesta. Ligniinin 

karbonyyliyhdisteiden absorptiomaksimit olivat järjestäen 300–425 nm tuntumassa (kuva 

14), jotka muodostavat keltaisen eri sävyjä.  

Kinonien muodostuminen on yhdistelmä aromaattisten rakenteiden hajoamisesta 

(aromaattisten rakenteiden värähtelyt 1600 cm-1 ja 1510 cm-1) sekä konjugoituneiden 

karbonyyliryhmien muodostumisesta (karbonyylien absorption kasvu n. 1650 cm-1). Itse 

kinonien rakenteista ATR-FTIR:n tuloksien perusteella ei pystytä sanomaan varmuutta 

näytteiden yhdisteiden monipuolisuudesta johtuen.  
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Yleisesti käsitys radikaalien muodostumisesta on, että mitä korkeaenergisemmälle säteilylle 

näyte altistetaan, sitä enemmän radikaaleja näytteeseen muodostuu. Tuloksien perusteella 

tämä voisi pitää paikkansa: UVC -säteilylle altistuneen näytteen kemiallinen rakenne koki 

suurimmat muutokset, vaikkakin sitä ei näytteen b* -arvosta pysty havaitsemaan. 

11  Yhteenveto 

Työn tuloksien perusteella pystyttiin havaitsemaan, että näytteiden alkuvaiheen 

punertavuuden kasvu aiheutuu korkeista kuivauslämpötiloista (160 ˚C), koska samaa 

punertavuuden kasvua ei havaita enää < 90 ˚C kuivauslämpötiloissa. Näytteiden alhaisten 

kuivauslämpötilojen (< 90 ˚C) ei havaittu vaikuttavan värinmuodostukseen. 

Työn ATR-FTIR spektrimuutoksien tarkastelu vahvisti korkeasaantoisen massan 

fotohapettumisteorian paikansapitävyyden. Fotohapettuminen havaittiin piikin 1650 cm-1 

kasvuna sekä 1510 cm-1 piikin pienenemisenä.  

Näytteiden optisille ominaisuuksille, kuten vaaleuden (L* -arvo) sekä keltaisuuden (b* -arvo) 

muutoksille löydettiin korrelaatiot. Spektrien 1730 cm-1 ja 1650 cm-1 piikkien muutoksien 

välinen suhde korreloi näytteen värinmuodostuksen kanssa. 1650 cm-1 piikin huomattiin 

korreloivan myös UVC -näytteen ja pimeänäytteen b* -arvon kanssa, mutta ei 

loisteputkinäytteen kanssa. 

12  Jatkotutkimukset 

Tehdyn erikoistyön perusteella jatkotutkimusaiheiksi muotoutui kolme vaihtoehtoa. 

Ensimmäiseksi tutkimusta voitaisiin jatkaa hekseeniuronihapon ja sen johdannaisten 

pitoisuuksien muutoksien määrittämisellä. Tällä kokeella saataisiin vahvistus 

hekseeniuronihapon johdannaisten osallisuudesta vaaleuden putoamisen sekä punaisuuden 

hitaan häviämisen teorian pätevyydestä ja voitaisiin tehdä jatkopäätelmiä. 

Toinen tutkimuksen kohde olisi lämmön vaikutukset erityisesti korkeissa 

kuivauslämpötiloissa. Tavoitteena olisi selvittää kuivauslämpötilojen vaikutuksia massan 

kemialliseen rakenteeseen (ATR-FTIR sekä hekseeniuronihappo) ja onko tällä vaikutusta 

säteilytyksen aiheuttamiin muutoksiin.  

Kolmantena voitaisiin tutkia massan H-tekijän vaikutuksia värinmuutokseen. Tämä 

mahdollistaisi syvemmän perehtymisen keiton ja värinmuodostuksen välisiin korrelaatioihin. 

Näitä voisivat olla ligniinin β-O-4 sidoksien määrä sekä hekseeniuronihapon johdannaisten 

määrä. 
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14  Liitteet 

Spektrin 
piikki 

Maksimin 
aaltonumero 
alue 

Alueen selite Puun rakenneosa Lähde Kommentit 

3324 
(leveä) 

3400-3200 Vetysitoutuneiden OH-ryhmien 
valenssivärähtely 

Puun polymeerit 
47-52

2884 
(leveä) 

3000-2842 C-H venytys metyyli- ja 
metyleeniryhmissä 

ainakin ligniini 
47-51

2370 2370 Hiilidioksidi (CO2) Epäpuhtaus 

1735 & 
1719 

1738-1709 C=O venytys 
konjugoimattomissa 
(alifaattisissa) karbonyyleissa ja 
esteriryhmissä 

Ligniini, 
Hemiselluloosa 

47, 48, 50-

53

1730-1725 C=O asetyyli- ja COOH-ryhmien 
valenssivärähtelyt 

Hemiselluloosien 
ksylaani 

48, 49, 52
Vastaako yllä 
olevaa 

1701 1700 -1690 Konjukoituneet aldehydit ja 
karboksyylihapot 

48

1654 1675-1655 C=O venytys konjugoituneissa 
p-substitoiduissa 
aryyliketoneissa; 
Elektronegatiivinen 
substituentti laskee 
aaltonumeroa 

Ligniini 
48, 50, 53

1656 C=C Tyydyttymättömien 
happojen tai steroleiden cis 
venytys 

Tanniinit 
49

Jäänee 
ligniinin 
piikkien alle 

1665-1655 C=O venytys Cα- ja Cγ-hiilissä Ligniini 
48

1637 1635 Absorboitunut vesi 
47, 48

Näytteet 
tuntuvat 
kuivilta 

1601 1605-1593 Aromaattisen rakenteen 
värähtely yhdistettynä C=O 
venytykseen; S > G 
G kondensoitunut > G 
eetteröitynyt 

Ligniini 
47-50, 54

Havusellussa 
ei pitäisi olla 
juurikaan S 
yksiköitä 

1508 1515-1505 C=C Aromaattisen rakenteen 
värähtely G > S 

Ligniini 
47-52, 54

1490 Fenolisen renkaan vibraatio Ligniini 
53

1450 Fenolisen renkaan tai fenolisen 
hydroksyyliryhmän vibraatio 

Ligniini 
53

1420 1430-1422 Aromaattisen rakenteen 
värähtely yhdistettynä C-H 
tasodeformaatioon 

Ligniini 
48-51

Jäänee 
selluloosan 
piikkien alle 

1430-1416 CH2 katkeaminen (scissoring) 
48

1363 1370-1365 Alifaattinen C-H venytys 
CH3:ssa, ei O-Me:ssa 

48
Jäänee 
selluloosan 
piikkien alle 

1369 C-CH2 deformaation värähtely Selluloosa ja 
hemiselluloosa 

49

Liite 1.Korkeasaantoisen kraft havumaassan 
FTIR-piikkien määritelmät (osa 1/2)
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Spektrin 
piikki 

Maksimin 
aaltonumero 
alue 

Alueen selite Puun rakenneosa Lähde Kommentit 

~1368 Symmetrinen C-H taivutus 
metoksyyliryhmältä 

Ligniini 
48, 50

Vastaa samaa 
aaltonumero 
kun 1370-
1365 jossa se 
kiellettiin 

1365-1335 OH tason deformaation 
värähtely 

48

1314 1319-1315 C-H2 keinunta vibraatio 
48, 49

Jäänee 
selluloosan 
piikkien alle 

1270 1265-1263 G renkaan sekä C=O venytys Ligniini 
48-51, 54

1240 1230-1221 C-C, C-O sekä C=O venytys; G 
kondensoitunut > G 
eetteröitynyt 

Ligniini 
48, 49, 51, 

54

1159 1162-1125 C-O-C asymmetrinen 
valenssivärähtely 

Selluloosa ja 
hemiselluloosa 

48, 49

1103 1110-1107 Rengas asymmetrinen 
valenssivärähtely 

48
Jäänee 
selluloosan 
piikkien alle 

1101 Aromaattisen rakenteen ja C-O 
venytys 

Polysakkaridit ja 
ligniini 

49
Jäänee 
selluloosan 
piikkien alle 

1085 C-O taivutusvärähdys, 
sekundaarinen alkoholi ja 
alifaattinen eetteri 

Ligniini 
48, 50

Jäänee 
selluloosan 
piikkien alle 

1052 1060-1015 C-O valenssivärähtely 
pääasiallisesti C3-O3H 

48
Jäänee 
selluloosan 
piikkien alle 

1055 C-O venytys sekundaariset 
alkoholit 

49
Jäänee 
selluloosan 
piikkien alle 

1027 1047-1004 Calky-O eetteri värähtelyt 
metoksyyli ja β-O-4 

48
Jäänee 
selluloosan 
piikkien alle 

1040-1030 Calky-O eetteri värähtelyt 
guajakolissa 

48
Jäänee 
selluloosan 
piikkien alle 

1035-1030 Aromaatinen C-H taso 
deformaatio, G >S yhdistettynä 
C-O deformaation primäärisissä 
alkoholeissa sekä C=O 
venytykseen (konjugoimaton) 

Selluloosa, 
hemiselluloosa ja 
Ligniini 

48-51, 54
Jäänee 
selluloosan 
piikkien alle 

895 897-892 Anomeeri C-ryhmät, C1-H 
deformaatio rengas 
valenssivärähtely 

Selluloosa 
48, 49

Jäänee 
selluloosan 
piikkien alle 

665 670 Tason ulkopuolinen venytystila 
48

Liite 2.Korkeasaantoisen kraft havumaassan FTIR-
piikkien määritelmät (osa 2/2)
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Maksimin 
aaltonumero alue 

Alueen selite Puun rakenneosa Lähde Kommentit 

1460-1454 Asymmetrinen C-H 
taivutus 
metoksyyliryhmissä 

Selluloosa 48, 49, 54 Jäänee 
selluloosan 
piikkien alle 

858-853 C-H tason 
ulkopuolinen G 
yksikön 2,5 ja 6 
hiilessä 

Ligniini 48-51, 54 Jäänee 
selluloosan 
piikkien alle 

Liite 3. Puuttuvat krafthavuligniinin ominaiset
FTIR-piikkien määritelmät
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Liite 6. Pitkän koesarjan Pimeä-näytteen spektrimuutokset 




