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Tiivistelmä  

Luonnontieteiden kandidaatin tutkielman kirjallinen osa käsittelee metalliorgaanisia 

verkkorakenteita (MOF) sekä niiden soveltumista hiilidioksidin talteenottoon. 

Kirjallisuuskatsauksen alkuosassa käydään läpi kyseisten yhdisteiden rakennetta ja 

ominaisuuksia sekä yleisiä valmistus- ja karakterisointimenetelmiä. Tämän jälkeen siirrytään 

käsittelemään hiilidioksidin talteenoton tarpeita ja haasteita, sekä MOF-materiaalien vastausta 

näihin haasteisiin. Lopuksi esitellään tapoja, joilla hiilidioksidi voi sitoutua MOF-rakenteeseen 

sekä muutamia esimerkkejä viimeaikoina tutkituista rakenteista, joilla on saatu hyviä tuloksia 

talteenottokapasiteetille. 
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Esipuhe  

LuK-tutkinnon kirjallisuuskatsaus ja tutkimusprojekti keväällä 2018  

Tämä luonnontieteiden kandidaatin tutkielma tehtiin Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella, 

synteesi- ja rakennekemian vahvuusalueella. Tutkielman kirjallinen osa tehtiin tammikuun ja 

huhtikuun välisenä aikana, ja kokeellinen osa maaliskuun ja toukokuun välisenä aikana keväällä 

2018. Työn ohjaajana toimi yliopistonlehtori Manu Lahtinen. Kirjallisuuskatsaus keskittyy MOF-

tutkimuksen siihen alaan, joka tutkii MOF-yhdisteiden soveltumista hiilidioksidin talteenottoon, 

minkä lisäksi tutkielmassa on pyritty tuomaan esille viimeaikaista edistymistä tutkimuksessa. 

Kokeellinen osa rajattiin niin, että projekti keskittyi tutkimaan MOF-rakenteiden muodostumista 

kuparisuoloista ja 1,4-diatsabisyklo[2.2.2]oktaani –pohjaisista ligandeista. Kokeellisessa osassa 

painotettiin systemaattista työskentelyä sekä kattavaa raportointia, mikä helpottaa työhön 

palaamista ja kokeiden toistamista myöhemmin. Tiedonhankintaan käytettiin pääasiassa 

SciFinder ja Scopus tietokantoja sekä aineopintojen kurssikirjoja.  

Haluan kiittää Manu Lahtista tutkielmani ohjaamisesta - etenkin hyvistä neuvoista, joustavista 

aikatauluista sekä erityisestä mielenkiinnosta kokeellisessa osassa saavutettuja tuloksia 

kohtaan. Toivottavasti työ näiden hyvin vähän tutkittujen yhdisteiden kanssa jatkuu yhtä 

mielenkiintoisena, ja raporttini sisällöstä on apua jatkossa.  
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1 Johdanto 

Metalliorgaaniset verkkorakenteet eli MOF-yhdisteet (engl. metal-organic frameworks) ovat 

melko uusi, mutta kemiallisesti kiinnostava yhdisteryhmä, jolle ominaista on erittäin korkea 

huokoisuus sekä poikkeuksellisen suuri ominaispinta-ala.1 MOF-kompleksit rakentuvat 

orgaanisista ligandeista sekä metallikationeista tai –klustereista, jotka järjestäytyvät 

säännölliseksi verkkorakenteeksi. Kumpaakin rakenneosaa voidaan muunnella hyvin 

monipuolisesti, mikä tuo joustavuutta materiaalien suunnitteluun ja synteesiin.2 Jotkin 

rakenteet ovat lisäksi melko pysyviä, eivätkä romahda poistettaessa huokosiin synteesissä 

jääneitä liuotinmolekyylejä sekä kestävät korkeitakin lämpötiloja. Tämän johdosta MOF-

rakenteet voivat ottaa huokosiin erilaisia vierasmolekyylejä, mikä mahdollistaa niiden 

soveltamisen erilaisiin käyttökohteisiin varastoinnista erotteluun ja kuljetukseen.2 

Ensimmäiset metalliorgaaniset verkkorakenteet on syntetisoitu ja tunnistettu 1990-luvun 

lopulla, mistä lähtien tutkimus on ollut intensiivistä. Esimerkiksi vuonna 2017 on SciFinder-

tietokannan perusteella julkaistu yli 4000 artikkelia, jotka käsittelevät MOF-yhdisteitä. 

Tutkimuksen alkuvuosina kiinnostus on ollut pääasiassa kaasujen, kuten vedyn ja metaanin, 

varastoinnissa.2 Myöhemmin kiinnostus hiilidioksidin talteenottoa sekä kaasukomponenttien 

erotusta kohtaan on kasvanut. MOF-materiaaleille löytyy mahdollisia sovelluskohteita myös 

esimerkiksi sensoreina määrätyille yhdisteille tai ympäristön muutoksille, minkä lisäksi jotkin 

materiaalit kykenevät varauksensiirtoon tai luminesenssiin. Tämän lisäksi joillain MOF-

materiaaleilla on optisia ominaisuuksia.2 

Hiilidioksidin kasvava määrä ilmakehässä on yksi lähivuosien suurista ympäristöllisistä 

kysymyksistä, johon on haettu ratkaisua kaasun talteenotosta suoraan päästökohteista. MOF-

yhdisteiden kemiallinen ja rakenteellinen muunneltavuus sekä korkean huokoisuuden 

mahdollistama adsorptiokapasiteetti tekevät niistä kiinnostavan materiaalin sovellettavaksi 

talteenottoon.3 Päästökohteissa olosuhteet ovat kuitenkin haastavat, ja materiaalilta 

edellytetään stabiilisuutta sekä hyvää kapasiteettia myös alhaisessa paineessa. Talteenoton 

kapasiteetin ja selektiivisyyden parantaminen, sekä käyttökelpoisten materiaalien kehittämien 

eri sovelluksiin onkin tullut isoksi osaksi MOF-tutkimusta.3  
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2 Rakenne ja ominaisuudet 

Metalliorgaaninen verkkorakenne muodostuu metalliatomin sisältävistä solmukohdista, 

noodeista, sekä niitä yhdistävistä orgaanisista ligandeista. Sekä metallinoodin että ligandin 

ominaisuudet vaikuttavat vahvasti rakenteen topologiaan, stabiilisuuteen ja fysikaalisiin 

ominaisuuksiin. Metallia valittaessa on tärkeää tuntea sen koordinaatiokemiaa. Ligandissa 

vaikuttaa puolestaan metalliin koordinoituvien ryhmien määrä: niitä on oltava vähintään kaksi, 

jotta rakenne on jatkuva. Lukuisat mahdolliset noodimetallit tai –klusterit ja orgaaniset ligandit 

tekevät MOF-materiaaleista laajan ja monipuolisen yhdisteryhmän, ja käytettävien osasten 

tuntemus mahdollistaa huolellisen synteesi- ja rakennesuunnittelun. MOF-yhdisteiden käyttö 

erilaisissa sovelluskohteissa taas vaatii rakennetutkimuksen lisäksi erilaisten käyttökohteisiinsa 

soveltuvien materiaalien kehittämistä. Kuvassa yksi on esitelty kahden hyvin tunnetun MOF-

yhdisteen, M-MOF-74 ja HKUST-1, rakenne atomitasolla (kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Metalliorgaanisia verkkorakenteita.3 a) M-MOF-74, (M = Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Zn) missä 

musta on metalli M, harmaa on hiili ja punainen on happi. b) HKUST-1, missä vihreä on kupari, 

harmaa on hiili ja punainen on happi. 
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2.1 Rakenneosat ja termistö 

Metalliorgaanisen verkkorakenteen muodostumiseen vaikuttaa vahvasti käytettävän metallin 

ominaisuudet, ja kidesuunnittelun pohjana voidaan käyttää tietämystä metallien 

reaktiivisuudesta ja koordinaatiokemiasta. Jokaisella metallilla on lisäksi sille tyypilliset 

hapetusasteet, joissa on usein eroja stabiilisuudessa sekä koordinaatioluvussa.4 Siirtymämetallit 

ovat kiinnostavia koordinaatiokemiassa, sillä niillä voi olla useita tyypillisiä hapetusasteita. Jotkin 

metallit voivat muodostaa useita erilaisia koordinaatiokomplekseja, ja toisilla on vain yksi 

määrätty koordinaatiokehän rakenne.4 Valitsemalla rakenteeseen metalli koordinaatio-

ominaisuuksien perusteella voidaan sanella ligandien määrää ja suuntaa noodin ympärillä ja 

siten vaikuttaa rakenteen topologiaan.  

Metalli tuodaan synteesiin kationina, jolloin myös suolassa olevalla anionilla voi olla suuri 

merkitys MOF-rakenteen muodostumiseen. Anioni vaikuttaa muun muassa suolan liukoisuuteen 

ja stabiilisuuteen eri lämpötiloissa. Lisäksi anioni voi olla vahvasti tai heikosti koordinoituva, 

jolloin se määrittää metallin ja ligandin välistä reaktiota.4 Vahvasti koordinoituvalla anionilla 

voidaan ohjata ligandin sitoutumista, ja heikosti koordinoituva taas vapauttaa nopeasti kaikki 

koordinaatiopaikat ligandille. Tällöin käyttämällä saman metallin eri suoloja voidaan saada 

aikaan hyvinkin erilaisia metalliorgaanisia rakenteita. 

Metallikationin sijasta noodina voi olla myös suurempi rakenneyksikkö, kuten metalliklusteri tai  

-oksidi. Tällaista noodia kutsutaan sekundääriseksi rakenneyksiköksi (SBU), ja ligandit sitoutuvat 

SBU:n kasvupisteiksi kutsuttuihin kulmiin. SBU:t kuvataan usein rakenteissa juuri kasvupisteiden 

avulla, ja noodin kärkien väliin jää kaksi tai useampia metallikationeja.5 Noodina käytettävä 

sekundäärinen rakenneyksikkö voidaan muodostaa ennen synteesiä ligandin kanssa, jolloin 

rakenteessa ei ole kilpailevasti pistemäisiä metallinoodeja ja SBU-noodeja. Kuvassa kaksi on 

esitetty MOF-5:n rakenne, jossa on noodina ZnO4-rakenneyksikkö (kuva 2). 
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Kuva 2. MOF-5:n kolmiulotteinen verkkorakenne.3 Siniset tetraedrit kuvaavat ZnO4-

rakenneyksiköitä, happiatomit punaisina palloina tetraedrin kärjissä. Harmaat pallot ovat 

hiiliatomeja. 

 

MOF-yhdisteessä noodeja yhdistää orgaaninen ligandi, jolloin muodostuu jatkuva rakenne, kun 

ligandissa on vähintään kaksi koordinoituvaa ryhmää (ditooppinen ligandi). Orgaanisen ryhmän 

hampaisuus (koordinoituvien ryhmien määrä) määrittää rakenteen topologiaa, sillä usean 

koordinoituvan ryhmän sisältävä ligandi voi teoriassa sitoutua useampaan kuin kahteen noodiin. 

Ligandin riittävän suuri koko on tärkeä tekijä materiaalin korkealle huokoisuudelle, mutta 

suurien ligandien kanssa vaarana on interpenetraatio, jossa kaksi verkkoa kasvaa sisäkkäin.6 

Orgaanisen ligandin sisältämät funktionaaliset ryhmät tarjoavat sitoutumispaikkoja 

vierasmolekyyleille ja vaikuttavat siten rakenteen ominaisuuksiin erilaisissa sovelluksissa. 
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MOF-yhdisteille on tyypillistä, että rakennetta voidaan muunnella muuttamatta alkuperäistä 

topologiaa. SBU:n tai ligandin kokoa voidaan kasvattaa, tai lisätä ligandin funktionaalisuutta 

perustana olevan rakenteen ja topologian säilyessä. Näin MOF-rakenteista syntyy 

isoretikulaarisia sarjoja, joissa saman perusrakenteen MOF-yhdisteille saadaan erilaisia 

hienorakenteita ja ominaisuuksia. Vastaavaa ominaisuutta ei juurikaan esiinny muilla kiteisillä 

aineilla.6 Perustana olevaa topologiaa merkitään usein kolmikirjaimisella koodilla. Rakenteen 

muokattavuus mahdollistaa MOF-yhdisteillä materiaalien suunnittelun lisäksi synteesin jälkeisen 

modifikaation, josta on tullut tärkeä työkalu muunneltaessa rakenteiden fysikaalista ja 

kemiallista funktionaalisuutta.6 

  

2.2 Materiaalit 

Metalliorgaaniset verkkorakenteet ovat yhdisteinä tavallisesti kiinteitä kiteisiä aineita, 

muodostumisolosuhteista riippuen hienojakoisia jauheita tai suurempia yksittäiskiteitä. 

Komposiittimateriaalit ovat usein helpompia käsitellä, ja esimerkiksi katalyysissä ne ovat 

käyttökelpoisia paremman stabiilisuutensa ja palautuvuutensa ansiosta. MOF-yhdisteistä 

voidaan tehdä komposiittimatriiseja sekä orgaanisten (synteettisten ja luonnollisten) 

polymeerien että epäorgaanisten materiaalien kanssa.7 Komposiiteissa yhdistyvät kahden osan 

hyvät ominaisuudet, esimerkiksi polymeerin käsiteltävyys ja mekaaninen kestävyys sekä 

huokoisen MOF-yhdisteen kyky kaasujen sidontaan ja erotteluun.3 MOF-yhdisteistä voidaan 

muodostaa myös ohuita kalvoja esimerkiksi titaani- tai alumiinioksidipinnalle. MOF-rakenne 

voidaan syntetisoida suoraan kalvoksi pinnalle, jolloin saadaan aikaan membraani, joka on 

käyttökelpoinen esimerkiksi katalyysissä, sensorina ja kaasujen erottelussa.3 MOF-materiaaleilla 

on sovelluspotentiaalia myös hienostuneemmissa multivariantti-materiaaleissa, joissa erilaiset 

linkitetyt osat toimivat itsenäisesti mutta osana kokonaisuutta. Tällaiset materiaalit voisivat 

esimerkiksi laskea, erotella ja koodata tietoa, ja niitä voidaan saada MOF-rakenteista, joiden 

huokosissa on lukuisia erilaisia fuktionaalisuuksia.6 
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3 Valmistusmenetelmät ja karakterisointi  

Tyypillisesti MOF-yhdisteitä syntetisoidaan liuoksessa, ja energiaa voidaan tuoda reaktioon eri 

tavoin. Myös mekaaniskemiallisesti toteutettu synteesi on mahdollinen.7 MOF-synteesissä 

erilaiset synteesireitit voivat johtaa eri tuotteeseen sekä tuotteen erilaisiin fysikaalisiin 

ominaisuuksiin.7 MOF-yhdisteille on pyritty löytämään ympäristöystävällisiä ja 

energiatehokkaita synteesireittejä, jotka soveltuisivat myös isomman mittakaavan tuotantoon. 

Synteesissä tärkeässä roolissa ovat myös reaktion etenemisen seuranta sekä saadun tuotteen 

karakterisointi. Yksi tärkeä osa MOF-kemiaa on myös tuotteen post-modifikaatio eli rakenteen 

funktionaalisuuden lisääminen ja ominaisuuksien parantaminen synteesin jälkeisillä muutoksilla. 

 

3.1 Tavanomainen synteesi  

Tavanomaisessa synteesissä reaktioastiassa on metallisuolaa ja ligandia sopivassa liuottimessa, 

ja reaktioon tuodaan tarvittaessa energiaa esimerkiksi lämmittämällä reaktioastiaa sähköllä, 

säteilyttämällä sitä mikroaalloilla tai altistamalla se ultraäänelle. Mikroaallot ja ultraääni 

vuorovaikuttavat reaktioliuoksen kanssa lämmittäen sitä, jolloin reaktioaika saadaan usein 

lyhemmäksi kuin sähkölämmityksellä.7 Diffuusiosynteesissä lähtöaineet ovat eri liuottimissa, 

jotka kerrostetaan samaan astiaan. Näin lähtöaineet sekoittuvat hitaasti diffuntoitumalla, ja 

rajapintaan syntyy usein suuria ja säännöllisiä kiteitä.8 Reaktio-olosuhteita, eli lämpötilaa, 

käytettävää liuotinta ja lähtöaineiden stoikiometriaa muuttamalla voidaan vaikuttaa tuotteen 

muodostumiseen ja optimoida prosessia.3 Tavanomaisella synteesillä saavutetaan tyypillisesti 

laadukkaita kiteitä, mutta reaktioaika on usein pitkä ja suhteessa suuri liuottimen määrä tekee 

teollisen mittakaavan tuotannon kalliiksi ja tehottomaksi.2 Tämän vuoksi on ollut tarpeen 

kehittää kustannustehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä synteesireittejä. 

3.1.1 Tuotteen kiteytys liuoksesta Tuotteen kiteytyminen liuoksesta alkaa, kun tuotteen 

konsentraatio ylittää lämpötilasta riippuvan kriittisen rajan. Kiteiden muodostuminen voi olla 

primääristä, eli kiteytyminen ei riipu muista kiteistä, tai sekundääristä, jolloin uusi ydintyminen 

vaatii kiteiden läsnäoloa liuoksessa.9 Kiteytyminen voidaan saada aikaan esimerkiksi 
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haihduttamalla liuotinta pois tai laskemalla reaktioseoksen lämpötilaa.7 Kun haihdutus tai 

jäähdytys tehdään hitaasti, saadaan tuote usein kiteytymään suurina kiteinä (0,1-1 mm), joita 

tarvitaan kiderakenteen määritykseen röntgendiffraktioon perustuvilla menetelmillä. 

Kiteytyminen voi seurata myös liuotinympäristön muutoksesta. Systeemiä heikosti liuottavan 

liuottimen (antiliuottimen) lisääminen reaktiosysteemiin, mahdollisesti yhdistettynä systeemin 

jäähdyttämiseen, pienentää tuotteen liukoisuutta, ja kiteytyminen käynnistyy.9 Antiliuottimen 

hidas lisäys toteutetaan esimerkiksi liuostilassa kerrostaen tai kaasufaasin kautta diffuusiolla 

reaktioseokseen. 

 

3.2 Muut synteesireitit 

Tavanomaisen liuostilassa tehtävän synteesin lisäksi MOF-yhdisteitä voidaan valmistaa myös 

muutamilla muilla synteesitavoilla, joista laajalti on käytössä solvo- ja hydrotermiset prosessit, 

mekaaniskemiallinen synteesireitti sekä elektrokemiallinen synteesi. MOF-yhdisteiden 

valmistaminen teollisessa mittakaavassa vaatii tehokkaan ja edullisen synteesireitin, jotta 

tuotanto on kannattavaa. Jos reaktioaikaa pystytään lyhentämään ja lämpötilaa laskemaan, 

tulee prosessista energiatehokkaampi, eikä synteesiin tarvita liian vaativaa välineistöä.7 

3.2.1 Solvo- ja hydroterminen synteesi Solvotermisessä synteesissä reaktio tapahtuu edelleen 

liuostilassa, ja tärkeänä parametrina on lämpötilan vaikutus reaktioon ja tuotteisiin. 

Reaktioastiana toimii suljettu paineastia (autoklaavi), jonka lämpötilaa pystytään säätelemään. 

Kun reaktioseosta kuumennetaan suljetussa astiassa, myös paine astian sisällä kasvaa. Tällaisella 

järjestelyllä reaktion lämpötila saadaan jopa liuottimen kiehumispisteen yläpuolelle.7 Tuote 

kiteytyy, kun säiliö jäähdytetään hitaasti, jolloin kontrolli lämpötilasta ja paineesta reaktion 

aikana korostuu. Hydrotermisessä synteesissä liuottimena on vesi. 

3.2.2 Mekaaniskemiallinen synteesireitti Mekaanisella voimalla (jauhaminen tai puristaminen) 

avustettu MOF-synteesi on herättänyt kiinnostusta ympäristön näkökulmasta: synteesi voidaan 

toteuttaa huoneen lämpötilassa ja ilman liuotinta, tai liuotin-avusteisesti, eli hyvin pienellä 

määrällä liuotinta. Mekaaniskemiallisen synteesireitin etuja ovat myös lyhyt reaktioaika ja 
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lähtöaineiden valinnalla voidaan vaikuttaa sivutuotteiden syntyyn.7 Muun muassa HKUST-1 ja 

ZIF-8 MOF-rakenteita on valmistettu onnistuneesti ruuvipuristimella, ZIF-8:aa täysin ilman 

liuotinta.10 

3.2.3 Elektrokemiallinen synteesireitti Sähkökemiallisessa synteesissä reaktio saa energiaa 

kemiallisesta potentiaalista eli jännitteestä anodin ja katodin välillä. Suolan sijaan metallin lähde 

on elektrodit, jotka asetetaan ligandia ja elektrolyyttiä sisältävään reaktioliuokseen. Systeemiin 

kytketään tasainen jännite, ja metallikationeja hapettuu liuokseen anodilta.7 Elektrokemiallinen 

synteesireitti soveltuu hyvin teollisiin prosesseihin, sillä reaktiota on mahdollista ajaa 

korkeammalla kuiva-ainepitoisuudella ja jatkuvana prosessina.7 BASF:n tutkijat ovat 

patentoineet sähkökemiallisia synteesireittejä kupari- ja sinkkipohjaisille MOF-yhdisteille jo 

vuonna 2005.11  

 

3.3 Reaktion seuranta 

MOF-rakenteen muodostumista voidaan tutkia muuntelemalla synteesin reaktio-olosuhteita ja 

karakterisoimalla lopputulos. Nopeampi tapa on High-Throughput-menetelmät, joilla voidaan 

ajaa useaa erilaista reaktiota samalla levyllä ja monitoroida niitä samanaikaisesti. Tärkeitä 

mitattavia parametrejä ovat prosessissa esimerkiksi lämmitystapa ja –aika sekä reaktioastian 

materiaali, kemiallisia parametrejä ovat esimerkiksi liuotin, pH ja lähtöaineiden 

konsentraatiot.12 Jotta verkkorakenteen muodostumisen mekanismia voitaisiin ymmärtää yhä 

paremmin, on tutkimuksessa sovellettu useita menetelmiä, joilla seurataan reaktion 

etenemistä. Ex situ –menetelmissä prosessi keskeytetään analysointia varten, mikä voi yhdessä 

tehtävän analyysin kanssa johtaa näytteen luonteen muuttumiseen. Toisaalta, ex situ –

menetelmät ovat suoraviivaisempia toteuttaa laboratorio-olosuhteissa, kuin prosessia jatkuvasti 

monitoroivat in situ -menetelmät.7 Suosittuja menetelmiä kiteytymisen seuraamiseen ovat 

erilaiset röntgendiffraktiomittaukset, kuten jauheille sopiva PXRD.13 Myös IR-pohjaisia 

analyysimenetelmiä käytetään suoraan pinnalle syntetisoitavan MOF-yhdisteen kiinnittymisen 

ja kasvun havainnointiin.14  
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3.4 Karakterisointi 

MOF-yhdisteiden karakterisoinnissa käytetään useita erilaisia menetelmiä, joista tärkeimpiä 

tarkastellaan tässä osiossa. Röntgendiffraktiota käytetään MOF-materiaalin kiderakenteen 

ratkaisuun (yksikidediffraktio XRD) tai erilaisten kiderakenteiden erottamiseen (jauhediffraktio 

PXRD). NMR-laitteistoa käytetään sitoutumisen tunnistuksessa ja varmentamisessa orgaanisten 

ligandien osalta. Mikroskooppikuvantamisella ja termoanalyysillä saadaan puolestaan tietoa 

yhdisteen morfologiasta ja fysikaalisista ominaisuuksista. 

3.4.1 Röntgendiffraktioon perustuvat menetelmät Yksikide-röntgendiffraktiossa (XRD) 

yksittäiskide altistetaan lyhyen aallonpituuden omaavalle röntgensäteilylle (tyypillisesti Cu 1.54 

Å tai Mo 0,71 Å), joka on hieman lyhempi kuin useat atomien väliset etäisyydet molekyyleissä. 

Osa näytteeseen osuvasta säteilystä heijastuu kidehilasta, muuttamatta aallonpituuttaan, 

karakteristisiin avaruudellisiin suuntiin.15 Kide skannataan useista suunnista, ja käytettävä 

mittausaallonpituus määrittää maksimiresoluution (tyypillisesti noin 0,8 Å, joka on hieman 

vähemmän kuin C-H –sidospituus). Havainnoimalla Braggin lain mukaisesti diffraktoituneiden 

säteiden heijastuskulmat ja heijastusten intensiteetit, voidaan yksittäiset atomit erottaa 

kolmiulotteisesta elektronitiheydestä ja päätellä erilaisten atomien järjestäytyminen kidehilassa. 

Jauhediffraktiolla voidaan tunnistaa yhdisteitä sekä niiden erilaisia kiderakenteita. 

3.4.2 Ydinmagneettinen resonanssispektroskopia 1H NMR-spektroskopia perustuu vety-ytimien 

spinien muutoksiin, kun ne altistetaan radiotaajuuden säteilylle vahvassa magneettikentässä. 

Ytimen spinin muutos korkeamman energian tilalle absorboi säteilyä, ja ytimen 

elektroniympäristö vaikuttaa absorboitavan säteilyn taajuuteen, mikä mahdollistaa kemiallisesti 

erilaisessa ympäristössä olevien vetyjen erottamisen.16 NMR on tärkeä työkalu orgaanisten 

yhdisteiden erottamisessa sekä rakenteen ja sitoutumisen määrittämisessä. 

3.4.3 Pyyhkäisyelektronimikroskopia Pyyhkäisyelektronimikroskopiassa (SEM) kiinteää näytettä 

skannataan korkeaenergisellä elektronisuihkulla. Näytteen ja elektronien välisistä 

vuorovaikutuksista syntyvät signaalit kerätään detektorille, ja niiden perusteella muodostuu 

kuvannus näytteen muodoista, kiderakenteesta ja koostumuksesta.17 SEM:llä voidaan kuvantaa 

hyvin pieniä rakenteita, ja saada tietoa esimerkiksi MOF-kiteiden kokojakaumasta ja muodosta. 
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3.4.4 Termogravimetria Termogravimetrisessa analyysissä määritetään näytteen massan 

muutosta lämpötilan suhteen. Menetelmällä voidaan esimerkiksi seurata liuotinmolekyylien 

poistumista kiderakenteesta lämpötilan kasvaessa tai vastaavasti kaasun sitoutumista 

näytteeseen.4 Termogravimetrialla analysoidaan myös yhdisteen termistä pysyvyyttä, ja 

yhdisteelle voidaan löytää hajoamislämpötila. MOF-tutkimuksessa termogravimetrialla voidaan 

löytää lämpötila, jossa rakenne aktivoituu, eli liuotinmolekyylit vapauttavat rakenteen aktiiviset 

kohdat.  

 

3.5 Post-synteettinen modifikaatio 

Metalliorgaanisen verkkorakenteen funktionaalisuutta voidaan lisätä muokkaamalla huokosen 

kemiallista ympäristöä vielä synteesin jälkeen. Post-synteettisellä modifikaatiolla pyritään 

muokkaamaan jo valmiiksi syntetisoituja MOF-rakenteita ja monipuolistamaan niiden 

ominaisuuksia. Näin vähennetään tarvetta luoda uusia synteesireittejä MOF-yhdisteiden 

valmistukseen.2 Uusien ominaisuuksien löytämisen lisäksi synteesin jälkeisellä modifikaatiolla 

pyritään parantamaan rakenteen toimintaa ja tehokkuutta käyttökohteessaan. Mg-MOF-74:n 

CO2-talteenottokapasiteetti parani sekä kuivissa että kosteissa olosuhteissa, kun rakenteen 

funktionaalisuutta lisättiin tetraetyleenipentamiinilla (TEPA).18 XRD-mittausten perusteella TEPA 

sitoutui vahvoilla kemiallisilla sidoksilla, mutta sitoutuminen ei muuttanut yhdisteen 

verkkorakennetta, mikä on MOF-yhdisteille tyypillinen ominaisuus. TEPA:lla funktionalisoitu, 

mutta ei täysin saturoitunut, Mg-MOF-74 sitoi hiilidioksidia paremmin kuin alkuperäinen MOF, 

myös kosteissa olosuhteissa.  
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4 Hiilidioksidi ilmakehässä ja talteenotto päästökohteista 

Hiilidioksidin määrä ilmakehässä on kasvanut merkittävästi teollistumisen myötä, ja isona syynä 

ovat ihmisen toiminnasta, kuten fossiilisten polttoaineiden poltosta, syntyvät päästöt. Samalla 

maapallon keskilämpötila on noussut, sillä hiilidioksidi toimii kasvihuonekaasuna. 

Lämpeneminen ja hiilidioksidin määrän kasvu aiheuttavat muun muassa merissä lämpenemistä 

ja happamoitumista.19 Ennen kuin nykyinen infrastruktuuri pystyy siirtymään hiilipohjaisista 

energianlähteistä puhtaampiin vaihtoehtoihin, voidaan hiilidioksidin talteenotolla 

päästölähteistä hillitä liiallisen hiilidioksidin haitallisia vaikutuksia ilmakehässä. Haasteena 

hiilidioksidin talteenotossa on ollut menetelmien huono energiatehokkuus ja suuresta 

energiakulutuksesta johtuvat suuret kustannukset. MOF-yhdisteiden rakenteellinen ja 

kemiallinen muunneltavuus sekä hyvä kaasujen adsorptiokapasiteetti tekevät niistä mahdollisen 

ratkaisun hiilidioksidin tehokkaaseen talteenottoon.3 Hiilidioksidin talteenotto voi olla tarpeen 

myös muissa kohteissa, kuten kaasuvirtojen puhdistamisessa tai suoraan ilmasta liikenteen 

aiheuttamista päästöistä. 

 

4.2 Vaatimukset materiaalille 

Tehokas hiilidioksidin talteenotto päästölähteestä asettaa monia vaatimuksia käytettävälle 

materiaalille. Tärkeimpänä on materiaalin selektiivisyys hiilidioksidille, jotta se saadaan 

tehokkaasti pois muiden kaasujen joukosta päästökohteessa.3 Muut päästön komponentit, 

kuten vesihöyry, sekä kohteen olosuhteet aiheuttavat vaatimuksia myös materiaalin 

stabiilisuudelle. Päästökohteesta vapautuu CO2:ta suuria määriä, jolloin on hyödyllistä, että 

materiaali pystyy sitomaan kaasua korkealla tiheydellä. Tällöin tarvittava materiaalin määrä 

saadaan pienemmäksi. Toisaalta, hiilidioksidin osapaine voi olla vain noin 0,15 bar, jolloin hyvä 

adsorptiokapasiteetti matalassa paineessa korostuu.3 Hiilidioksidin sitoutumisvahvuus 

materiaaliin on myös tärkeä parametri. Sitoutumisen on oltava voimakasta, jotta talteenotto on 

tehokasta, mutta liian vahva sitoutuminen vaikeuttaa molekyylien poistoa materiaalista. 

Desorptio ei saa kuluttaa liikaa energiaa, ja sen on ylipäätään oltava mahdollista, jotta 
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materiaalia voidaan käyttää useita kertoja ja kerätty hiilidioksidi saadaan pidempiaikaiseen 

säilöön. Talteenoton lisäksi myös ratkaisut hiilidioksidin pidempiaikaiseen säilöntään ja 

jatkokäyttöön vaativat kehitystä sekä uusia innovaatioita.3 

 

4.2 Käytössä olevat talteenottomenetelmät 

Hiilidioksidin talteenotossa päästökohteista hyödynnetään jo nykyään muutamia menetelmiä, 

mutta nämä materiaalit ja menetelmät eivät täytä kaikkia hyvän talteenottomateriaalin 

vaatimuksia, minkä johdosta uusien menetelmien kehittäminen on tärkeää ja ajankohtaista.3 

Alkanoliamiinien vesiliuokset voivat sitoa hiilidioksidia, sillä primäärinen alkanoliamiini 

muodostaa hiilidioksidin kanssa karbamaatti-ionin, ja steerisesti estynyt tertiäärinen puolestaan 

reagoi veden ja hiilidioksidin kanssa bikarbonaatti-ioniksi ja protonoiduksi alkanoliamiiniksi.3 

Karbamaatin sidoksen katkaisu ja CO2:n vapauttaminen vaatii kuitenkin paljon energiaa, ja 

bikarbonaatti puolestaan hajoaa liian helposti. Ongelmana on myös vesiliuoksen korkea 

lämpökapasiteetti ja liuoksen aiheuttama korroosio säilytysastiaan.3  

Kiinteillä materiaaleilla on usein pienempi lämpökapasiteetti, ja esimerkiksi termisesti ja 

kemiallisesti stabiilien zeoliittien soveltumista hiilidioksidin talteenottoon on tutkittu. 

Verrattuna alkanoliamiineihin, ne adsorboivat hiilidioksidia nopeammin pienemmässä 

paineessa, mutta ovat herkkiä kosteudelle.3 Lisäksi hiilidioksidin adsorptioentalpia 

zeoliittimateriaaleihin on melko suuri, mikä nostaa desorptioon vaadittavaa lämpötilaa. Toinen 

kiinteä materiaali hiilidioksidin talteenottoon on huokoinen aktiivihiili, jolla on suuri aktiivinen 

pinta-ala. Pienemmän sitoutumisentalpian takia talteenotto on heikompaa aktiivihiilessä 

matalassa paineessa, mutta korkeammassa paineessa sen kapasiteetti on parempi.3 Aktiivihiili 

on lisäksi hydrofobinen materiaali, minkä johdosta se sietää kosteutta zeoliittejä paremmin. 

Alkanoliamiinien sekä kiinteiden zeoliitin ja aktiivihiilen hyödyllisiä ominaisuuksia CO2:n 

talteenotossa on myös pyritty yhdistämään uusissa materiaaleissa, joissa amiineja on liitetty 

kiinteän materiaalin pinnoille.3 
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4.3 MOF-yhdisteet talteenotossa 

MOF-materiaalit ovat luonnostaan hyvin muunneltavissa, ja niillä on rakenteen huokoisuudesta 

johtuen suuri aktiivinen pinta-ala, ja siksi ne pystyvät täyttämään useat hiilidioksidin 

talteenottoon soveltuvat materiaalin vaatimukset. Tärkeä työkalu MOF-materiaalien 

suunnittelussa ja soveltamisessa on huokosten eli kaasun sitoutumispaikkojen kemiallisen 

ympäristön yksityiskohtainen tunteminen. Rakenteen selektiivisyyteen voidaan vaikuttaa 

esimerkiksi määrittämällä huokosen koko kohdemolekyylille sopivaksi. Sitoutuminen voi 

tapahtua molekyylistä riippuen heikoilla vuorovaikutuksilla tai kemiallisilla sidoksilla, jolloin 

selektiivisyyttä voidaan parantaa valitsemalla sellaiset sitoutumiskohdat, joihin hiilidioksidi 

sitoutuu mutta esimerkiksi typpi ei.3  

Vesi on MOF-rakenteille ongelmallinen niin stabiilisuuden, kuin selektiivisyyden kannalta, sillä 

vesi on molekyylinä hyvin samanlainen kuin CO2. Sitoutumiskohtien varjostaminen 

hydrofobisilla rakenteilla voi auttaa vähentämään veden kilpailevaa sitoutumista.20 

Stabiilisuusongelmia vesi aiheuttaa tyypillisesti rakenteen metalli-ligandi –sidoksiin. Vedelle 

resistenteiksi rakenteiksi ovat osoittautuneet vahvat metalli-happi –sidokset, azolaattipohjaiset 

ligandit ja kolmen arvoisten metallikationien käyttö, sekä pinnan suojaaminen hydrofobisilla 

rakenteilla.3 

MOF-rakenteiden huokoisuus ja suuri aktiivinen pinta-ala mahdollistavat suuren kapasiteetin 

kaasujen adsorptiossa. MOF-yhdisteiden etuna on rakenteiden monipuolisuus ja 

muunneltavuus. Korkeassa paineessa suuri kapasiteetti voidaan saavuttaa käyttämällä MOF-

materiaalia, jolla on suuri ominaispinta-ala. Matalassa paineessa puolestaan toimivat MOF-

yhdisteet, joiden pinnoilla on tiheästi funktionaalisia sitoutumispaikkoja.3 Sitoutumisen 

voimakkuus ja desorptioon vaadittavan energian määrä ovat myös tärkeitä kriteerejä 

materiaalin soveltuvuudelle hiilidioksidin talteenottoon. Sitoutumislujuuteen voidaan MOF-

rakenteissa vaikuttaa tuntemalla hiilidioksidin sitoutumistapa sekä muuntelemalla sitä erilaisten 

vaihtoehtojen joukosta.  
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5 Hiilidioksidin sitoutuminen MOF-materiaaleihin 

Hiilidioksidin sitoutumiseen MOF-materiaaleissa vaikuttaa sekä metallinoodi että käytettävä 

ligandi. MOF-yhdisteen rakenneosat vaikuttavat rakenteen topologiaan ja huokoskokoon, mikä 

taas on suuri tekijä MOF-materiaalin kapasiteetissa ottaa vierasmolekyylejä rakenteeseen. Jos 

vierasmolekyyli sitoutuu rakenteeseen kemiallisesti, pysyy se myös siellä paremmin kuin 

heikkojen vuorovaikutusten avulla. Hiilidioksidi voi MOF-rakenteessa sitoutua sekä 

metallinoodiin että orgaanisen ligandin funktionaalisiin ryhmiin. Koordinaatiositoutuminen 

metalliin edellyttää tilaa metalliatomin ympärillä, ja ligandissa taas erityisesti typpiryhmät 

sitovat tehokkaasti hiilidioksidia. 

 

5.1 Koordinaatiositoutuminen metalliin 

Kun hiilidioksidimolekyylin halutaan sitoutuvan MOF-rakenteessa metallinoodeihin, tulee 

metalliatomeissa olla vapaita sitoutumispaikkoja koordinaatiokehällä molekyylin saatavilla. Kun 

rakenteessa olevalla metallilla on positiivinen osittaisvaraus, voi hiilidioksidi sitoutua siihen.20 

Rakenteessa käytettävän metallin valinnalla voidaan vaikuttaa positiivisen osittaisvarauksen 

suuruuteen sekä saman ligandin kanssa myös huokosten kokoon. Kevyempien metalliatomien 

kanssa saadaan yleisesti rakenteelle suurempi ominaispinta-ala, jolloin esimerkiksi magnesiumia 

sisältävät rakenteet ovat tehokkaita hiilidioksidin sidonnassa.21 Hiilidioksidin 

koordinaatiositoutuminen metalliin parantaa selektiivisyyttä varauksettoman typen suhteen, 

mutta veden kilpaileva sitoutuminen voi olla merkittävä haitta metallista riippuen.21 M/DOBDC-

sarjan MOF-yhdisteet eli M-MOF-74 ja CPO-27 rakenteet, joissa metallina (M) on esimerkiksi Zn, 

Mg, Mn, Fe, Co tai Ni ovat paljon tutkittuja materiaaleja hiilidioksidin talteenottoon, ja niillä on 

saatu hyviä tuloksia matalissakin paineissa.21 Erityisesti Mg-MOF-74 on ollut kiinnostava 

rakenne hiilidioksidin sidontaan, ja sen kapasiteettia on edelleen pystytty parantamaan muun 

muassa lisäämällä ligandiin funktionaalisuutta tai tekemällä MOF-yhdisteestä 

komposiittimateriaalia hiilinanoputkien kanssa.18,22 Taulukkoon 1 on koottu muutamia 
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metallikoordinaatiolla hiilidioksidia sitovia MOF-rakenteita sekä niiden 

talteenottokapasiteetteja.  

 

Taulukko 1. Esimerkkejä hiilidioksidin talteenottokapasiteeteistä MOF-materiaaleilla, joissa CO2 

sitoutuu koordinoituen metalliin. 

Nimi Kapasiteetti Olosuhde Viite 

Mg-MOF-74 23,4 m-% 25 °C / 760 Torr 18 

HKUST-1 15,9 m-% 25 °C, 100% CO2 23 

MIL-53 8,05 m-% 25 °C, 100% CO2 23 

MOF-177 39,69 m-% 298 K / 14 bar 24 

MOF-5 47,98 m-% 298 K / 14 bar 24 

 

 

5.2 Sitoutuminen orgaaniseen ligandiin 

Metalliorgaanisissa verkkorakenteissa orgaaniset molekyylit toimivat linkkinä metalliatomien tai 

–klustereiden välillä muodostaen kolmiulotteisen huokoisen rakenteen. Orgaanisen ligandin 

koolla on siis suuri vaikutus huokosen kokoon ja siten myös rakenteen huokostiheyteen ja 

ominaispinta-alaan.21 Suuret huokoset ovat tehokkaampia hiilidioksidin sidonnassa kuin pienet, 

mutta liian suuri huokoskoko voi heikentää selektiivisyyttä. Ligandin funktionaalisuudella 

voidaan vaikuttaa suuresti hiilidioksidin sitoutumisen affiniteettiin sekä materiaalin 

selektiivisyyteen. Orgaanisen molekyylin funktionaaliset ryhmät mahdollistavat CO2:n 

kemisorption ja kemiallisen sitoutumisen rakenteeseen diffuusioon ja heikkoihin 

vuorovaikutuksiin perustuvan adsorption ohella.21 Useat voimakkaasti polaariset, heteroatomin 

sisältävät ryhmät voivat parantaa hiilidioksidin adsorption kapasiteettia, mutta erityisesti 

Lewisin emäksinä toimivat typpeä sisältävät ryhmät ovat olleet toimivia.3 Suurien 

funktionaalisten ryhmien lisääminen huokosiin voi kuitenkin tehdä rakenteesta steerisesti 

estyneen, jolloin talteenottokapasiteetti laskee. Esimerkiksi Mg-MOF-74:n saturoituminen 
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tetraetyleenipentamiinilla (TEPA) johti kapasiteetin laskuun, kun taas funktionalisoitu, mutta ei-

saturoitunut rakenne oli kapasiteetiltaan alkuperäistä yhdistettä parempi.18 Suurikokoinen 

ryhmä ligandissa kuitenkin parantaa rakenteen selektiivisyyttä typpikaasun suhteen, sillä inertti 

typpi jää rakenteisiin diffuusiokulkeutumisen, ei kemiallisen sitoutumisen ajamana.25 

5.2.1 Sitoutuminen typpeä sisältäviin ryhmiin Typpeä sisältävien ryhmien sisällyttäminen MOF-

rakenteeseen parantaa rakenteen selektiivisyyttä ja kapasiteettia hiilidioksidin suhteen, sillä 

poolinen CO2-molekyyli voi vuorovaikuttaa typpiatomin vapaan elektroniparin kanssa.21 Ligandin 

typpiatomi voi olla esimerkiksi alkyyliamiini, aromaattinen amiini, tai typpi voi olla 

heteroatomina syklisessä rakenteessa.3 Hiilidioksidi voi sitoutua MOF-rakenteen primääriseen 

typpiryhmään joko karbamiinihapon tai karbamaatti-ionin muodossa, ja sitoutumistapaan 

vaikuttaa veden läsnäolo. Kosteissa olosuhteissa sitoutumisessa hallitsee karbamaattimuoto, ja 

ilman vettä hiilidioksidi sitoutuu pääasiassa karbamiinihappona, ja näistä vaihtoehdoista 

karbamaatti on vahvempi sitoutumistapa.26 Taulukoon 2 on koottu muutamia 

typpisitoutumisella hiilidioksidia sitovia MOF-yhdisteitä sekä niiden talteenottokapasiteetteja. 

 

Taulukko 2. Esimerkkejä hiilidioksidin talteenottokapasiteeteistä MOF-materiaaleilla, joissa CO2 

sitoutuu typpeä sisältävään funktionaaliseen ryhmään. 

Nimi Kapasiteetti Olosuhde Viite 

TEPA-Mg-MOF-74 26,9 m-% 25 °C / 760 Torr 18 

NH2-UiO-66 3,15 mmol/g 298 K / 1 bar 25 

Bio-MOF-11 105 cm3/g 298 K / 1 bar 27 

CAU-1 3,29 mmol/g 298 K / 1 atm 28 

 

 

5.2.2 Sitoutuminen muihin funktionaalisiin ryhmiin Typpeä sisältävien ryhmien lisäksi muutkin 

voimakkaasti polaariset funktionaaliset ryhmät voivat sitoa hiilidioksidia MOF-rakenteeseen. 

Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi hydroksi-, nitro-, syano- ja tioryhmät sekä halidit.3 Muiden kuin 
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typpiryhmien vaikutusta CO2:n talteenottokapasiteettiin on kuitenkin tutkittu toistaiseksi 

vähemmän. Hyviä tuloksia on kuitenkin saatu, kun rakenteeseen on lisätty useampia 

funktionaalisia ryhmiä. Sekä rakenteen talteenottokapasiteetti että CO2/N2 selektiivisyys 

paranivat, kun NH2-UiO-66, jossa on yksi primäärinen aminoryhmä, funktionalisoitiin 

glysidyylimetakrylaatilla (GMA), jolloin rakenteeseen saatiin sekundäärinen amiini, -OH –ryhmä, 

esteri sekä hiili-hiili –kaksoissidos.25  Taulukoon 3 on koottu muutamia muilla polaarisilla 

ryhmillä hiilidioksidia sitovia MOF-yhdisteitä sekä niiden talteenottokapasiteetteja. 

 

Taulukko 3. Esimerkkejä hiilidioksidin talteenottokapasiteeteistä MOF-materiaaleilla, joissa CO2 

sitoutuu polaariseen funktionaaliseen ryhmään. 

Nimi Kapasiteetti Olosuhde Funkt. ryhmä Viite 

GMA-UiO-66 4,28 mmol/g 298 K / 1 bar Useita 25 

ZIF-78 60 cm3(STP)/cm3 800 Torr -NO2 29 

Cu(bpy-1)2(SiF6) 23,1 m-% 298 K / 1 atm -F 30 

Cu(bpy-2)2(SiF6) 12,1 m-% 298 K / 1 atm -F 30 

 

 

6 Yhteenveto 

Metalliorgaanisia verkkorakenteita voidaan syntetisoida melko yksinkertaisista lähtöaineista, 

mutta niillä on monia mielenkiintoisia ominaisuuksia ja siten myös lukuisia mahdollisia 

käyttökohteita. Vaihtamalla joko käytettävää metallisuolaa tai orgaanista ligandia, saadaan 

aikaan iso sarja mahdollisesti erilaisen topologian omaavia rakenteita. Syntyvän MOF-yhdisteen 

rakenne määräytyy pääasiassa käytettävän metallin koordinaatiokemian ja anionin vaikutuksen 

sekä ligandin koon ja tyypin seurauksena, mutta lopullista rakennetta voi silti olla vaikea 

ennustaa. MOF-rakenteiden suuri huokoisuus sekä kanavien funktionaalisuuden 

muunneltavuus, myös topologiaa muuttamatta synteesin jälkeen, tekevät niistä mielenkiintoisia 
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materiaaleja isäntä-vieras –kemian sovelluksiin, kuten kaasujen säilöntään ja erotteluun, 

katalyysiin sekä molekyylitunnistukseen. 

MOF-yhdisteitä valmistetaan useimmiten liuostilassa, jolloin erilaiset kiteytystekniikat ovat 

tärkeässä osassa varsinkin rakennetutkimukseen tähtäävässä synteesissä. Muita 

synteesitekniikoita ovat mekaaniskemiallinen ja elektrokemiallinen synteesi. Laadukkaasti 

kiteytyneen tuotteen rakenne voidaan määrittää röntgenkristallografialla, kiteiden ulkomuoto 

pyyhkäisyelektronimikroskopialla ja fysikaalisia ominaisuuksia termoanalyysillä.  

MOF-materiaalien soveltumista hiilidioksidin talteenottoon on tutkittu paljon, sillä nykyiset 

talteenottomenetelmät eivät pysty vastaamaan kaikkiin haasteisiin, joita talteenotto suoraan 

päästökohteesta asettaa. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on yksi tämän päivän 

suurimmista ympäristökysymyksistä, ja MOF-materiaalit voivat tarjota nopeita ratkaisuja 

päästöjen talteenottoon, sillä teollisuus- ja liikenneinfrastruktuurin muuttuminen 

hiilineutraalimmaksi on hidasta.  

MOF-yhdisteet soveltuvat huokoisuutensa ansiosta luonnostaan kaasujen talteenottoon, ja 

rakenteen tarkka tuntemus sekä siihen pohjautuva muunneltavuus auttavat kehittämään yhä 

tehokkaampia materiaaleja. MOF-yhdisteiden etuna useisiin muihin huokoisiin materiaaleihin 

nähden on mahdollisuus sitoa vierasmolekyyli kemiallisesti rakenteeseen, mikä parantaa sekä 

rakenteen kapasiteettia että selektiivisyyttä kohdekaasulle. CO2-molekyyli voi sitoutua 

metallinoodin vapaille koordinaatiopaikoille tai ligandin sopivaan funktionaaliseen ryhmään. 

Parhaita tuloksia voidaan luonnollisesti saada käyttämällä kumpaakin sitoutumistapaa 

rinnakkain, jolloin sitoutumispaikkojen tiheys nousee korkeaksi. Kapasiteetin parantaminen eri 

sovelluksissa palaa siis pohjimmiltaan rakennetuntemukseen ja –suunnitteluun, mikä luo pohjaa 

kohti MOF-materiaalien käyttöä suuremmassa mittakaavassa.  
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Tiivistelmä 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon tutkimusprojektissa valmistettiin metalliorgaanisia 

verkkorakenteita (MOF-yhdisteet) kupari(II)suoloista ja kahdesta erilaisesta 1,4-

diatsabisyklo[2.2.2]oktaani (DABCO) -pohjaisesta ligandista. Kiteytyksiä tehtiin eri 

liuotinympäristöistä, eri kiteytystekniikoilla ja konsentraatioilla. Kiteitä muodostui parhaiten 

kupari(II)perkloraatista, ja kiteytystekniikoista tehokkaimpia olivat höyrydiffuusio 1,4-dioksaanilla 

sekä reagenssien suora sekoittaminen niin, että liuottimena ei ollut pelkkää vettä. Kiteitä saatiin 

myös kloridi-, bromidi- sulfaatti- ja nitraattisuoloilla. Muodostuneet kiteet pyrittiin 

karakterisoimaan ja kiderakenteet ratkaisemaan röntgendiffraktioon perustuvilla menetelmillä, 

ja yhdelle näytteelle tehtiin myös termogravimetrisia mittauksia. 

 

  



iv 
 

Sisällysluettelo 

II KOKEELLINEN OSA 

Tiivistelmä ..................................................................................................................................... iii 

Sisällysluettelo ............................................................................................................................... iv 

1. Työn tarkoitus .......................................................................................................................... 1 

2. Reagenssit ja ligandisynteesit  ................................................................................................. 2 

2.1. Ligandit .............................................................................................................................. 4 

3. Kompleksoinnit ........................................................................................................................ 7 

3.1. Haihdutuskiteytykset  ........................................................................................................ 7 

3.2. Diffuusiokiteytykset........................................................................................................... 9 

3.3. Solvotermiset kiteytykset ................................................................................................ 11 

3.4. Muut kiteytykset ............................................................................................................. 12 

4. Tulokset .................................................................................................................................. 15 

4.1. Karakterisoinnin menetelmät ja laitteistot ..................................................................... 16 

4.2. Kiderakenteet ................................................................................................................. 17 

4.3. Termogravimetriset mittaukset ...................................................................................... 33 

5. Yhteenveto ............................................................................................................................. 35 

6. Kirjallisuus .............................................................................................................................. 37 

7. Liitteet .................................................................................................................................... 37 

 



1 
 

 

1 Työn tarkoitus 

Metalliorgaaniset verkkorakenteet (MOF-yhdisteet) ovat melko uusi yhdisteryhmä, johon 

liittyvää tutkimusta on tehty 1990-luvun lopulta alkaen enenevässä määrin.1 MOF-rakenne on 

usein kaksi- tai kolmiulotteinen verkko, joka rakentuu metalliatomin- tai klusterin 

muodostamasta solmukohdasta, noodista, sekä noodeja yhdistävistä orgaanisista ligandeista. 

MOF-yhdisteillä on tyypillisesti korkea huokoisuus ja suuri ominaispinta-ala, mikä tekee niistä 

mielenkiintoisia rakenteita erilaisiin talteenoton ja isäntä-vieraskemian sovelluksiin.2 

MOF-materiaalien valmistuksessa käytetään metallina tyypillisesti siirtymämetalleja niiden 

monipuolisen koordinaatiokemian johdosta. Ligandin koordinoituvaksi ryhmäksi sopii elektroneja 

luovuttava ryhmä, kuten karboksylaatti tai amiini.3 Koordinoituvia ryhmiä tulee olla ligandissa 

vähintään kaksi, jotta rakenne on jatkuva. Käytettävän metallisuolan anioni voi myös ohjata 

koordinaatiorakenteen muodostumista omalla koordinoitumisellaan. Myös käytetyllä liuottimella 

on usein vaikutusta kompleksin muodostumiseen. 

Tässä työssä noodimetallina käytetään kuparia (hapetusluvulla +2). Kupari on d-lohkon ylimmän 

rivin siirtymämetalli, ja Cu2+-kationilla on yhdeksän elektronia uloimmilla kuorilla. Kupari(II):lla on 

useita tyypillisiä koordinaatiolukuja.4 Useat kuparin yhdisteet ja liuokset ovat sinisen tai vihreän 

sävyisiä. Tässä työssä kupari tuodaan reaktioon suolana eri anionien kanssa (perkloraatti, kloridi, 

bromidi, nitraatti, sulfaatti ja asetaatti). Anioni voi sitoutua heikosti tai voimakkaasti metallin 

koordinaatiokehälle, ja näin ohjata ligandin koordinoitumista. Käytetyistä anioneista perkloraatti 

koordinoituu tyypillisesti kupariin hyvin heikosti, kloridi ja bromidi vahvemmin, joskin ne 

kilpailevat koordinaatiopaikoista veden kanssa. Asetaatti muodostaa usein vahvoja 

siipirataskomplekseja kuparin kanssa, ja nitraatin sekä sulfaatin koordinoituminen on 

vaihtelevampaa.  

Ligandina käytetään 1,4-diatsabisyklo[2.2.2]oktaanista (DABCO) ja akryylihaposta valmistettuja 

orgaanisia molekyylejä, joissa koordinoituvina ryhminä ovat vaihtelevasti karboksylaattiryhmät 

tai DABCO:n tertiääriset amiinit. Kompleksoinneissa käytetyt ligandit ovat yhden- tai 

kahdenarvoisia kahtaisioneja, eli varaustasapainon säilymiseksi metallisuolan anioni on mukana 
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rakenteessa. Vastaavien ligandien kanssa muodostettuja MOF-rakenteita on raportoitu 

kirjallisuudessa hyvin vähän. 

Työn tarkoituksena on tutkia MOF-kompleksien muodostumista erilaisista kupari(II)-suoloista ja 

DABCO-pohjaisista ligandeista. Työssä pyritään osittain toistamaan Esa Lehtimäen vuonna 2013 

tekemän erikoistyön5 synteesejä ja rakenteita sekä tutkimaan ja raportoimaan kyseisten 

yhdisteiden muodostumista systemaattisesti myös erilaisista liuotinympäristöistä. Lisäksi työn 

tarkoituksena on tutustua yleisiin synteesikemian työtapoihin, erityisesti kiteytystekniikoihin 

tavoiteltaessa kiderakenteen määritykseen sopivia laadukkaita yksittäiskiteitä. 

Karakterisointimenetelmistä tutustutaan muun muassa eri röntgendiffraktion sovelluksiin 

kiderakenteiden määrittämisessä sekä ydinmagneettiseen resonanssispektroskopiaan (NMR) 

ligandien osalta.  

 

 

2 Reagenssit ja ligandisynteesit 

Työssä käytetyt reagenssit ja liuottimet on koottu listaksi taulukkoon 1. Synteeseissä käytetyt 

ligandit valmistettiin itse, ja niiden synteesiohjeet on esitelty tässä kappaleessa. Metallisuoloista 

valmistettiin perusliuokset nopeuttamaan kiteytyssarjojen tekoa. Kaikista käytetyistä 

kuparisuoloista (6 kpl) valmistettiin 20 mM vesiliuokset (merk. M-H2O). Perkloraatista, kloridista, 

bromidista ja nitraatista tehtiin 80 mM metanoliliuokset (merk. M-MetOH). Muista paitsi 

sulfaatista tehtiin myös 20 mM sekä 80 mM etanoliliuokset (merk. M-EtOH). Asetaatin väkevämpi 

EtOH-liuos pilaantui säilytyksessä, joten asetaatin osalta on käytetty laimeampaa 20 mM EtOH-

liuosta. 
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Taulukko 1. Työssä käytetyt reagenssit ja liuottimet. 

Reagenssi Valmistaja Puhtaus, muu 

tieto 

LIGANDISYNTEESI   

1,4-diatsabisyklo[2.2.2]oktaani (DABCO) Tokyo Chem. Industr. > 98 % 

Akryylihappo Fluka Chemika - 

3-(1,4-diatsabisyklo[2.2.2]oktanium)propanoaatti (L1) Manu Lahtinen, Jenni 

Heikkilä 

- 

1,4-dibromibutaani Sigma Aldrich 99 % 

Metyyli 4-(bromimetyyli) bentsoaatti Tokyo Chem. Industr. > 98 % 

METALLISUOLAT   

Kupari(II)perkloraatti [Cu(ClO4)2] J.T. Baker Heksahydraatti 

Kupari(II)kloridi [CuCl2] MERCK Dihydraatti 

Kupari(II)bromidi [CuBr2] J.T. Baker Kidevedetön 

Kupari(II)nitraatti [Cu(NO3)2] J.T. Baker Trihydraatti 

Kupari(II)sulfaatti [CuSO4] MERCK Pentahydraatti 

Kupari(II)asetaatti [Cu(CH3COO)2] Fluka Chemie AB Monohydraatti 

LIUOTTIMET   

Dimetyyliformamidi (DMF) MERCK  

Dietyylieetteri (Et2O) Varastoliuos  

Ionivaihdettu vesi (H2O) -  

Metanoli (MetOH) Sigma Aldrich  

Etanoli (EtOH) Altia Oyj abs. 99,5 % 

Asetonitriili (ACN) Varastoliuos  

1,4-dioksaani VWR Chemicals  

Etyyliasetaatti (EtOAce) Sigma Aldrich  
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2.1 Ligandit 

MOF-kompleksointeja varten valmistettiin muutamia erilaisia DABCO-pohjaisia ligandeja. 

Valmistettujen ligandien ja yhdisteiden rakenteet on esitetty taulukossa 2. Ligandeista 1 ja 2 

valmistettiin 100 mM vesiperusliuokset (merk. Lx -H2O) kiteytyksiä varten. Ligandista 1 tehtiin 

myös 100 mM etanoliliuos (merk. L1-EtOH). Tämä liuos kuitenkin pilaantuu jo muutaman päivän 

säilytyksessä: siihen muodostuu sakkaa, ja liuos alkaa haista liimamaiselle. 

 

Taulukko 2. Ligandien rakenteet ja molekyylipainot. 

Ligandi Rakenne M (g/mol) 

L1 

 

184,239 

L2 

 

256,298 

L3 

 

584,394 

Y5 

 

341,246 

L4 

 

327,216 
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Ligandi 1 

Ensimmäinen ligandi valmistettiin DABCO:n ja akryylihapon välisellä tasapainoreaktiolla 

stoikiometrialla 1:2. 100 ml:n kolviin punnittiin 2,80 g (25 mmol) DABCO:a, joka liuotettiin 

yhteensä noin 40 ml:aan DMF:a. Reaktioastiaan lisättiin 3,61 g (50 mmol) akryylihappoa, ja seosta 

sekoitettiin kevyesti magneettisekoittajalla noin 15 min, jonka jälkeen sen annettiin seisoa 

huoneenlämmössä yön yli. Syntynyt sakka suodatettiin lasisintterille, ja suodos otettiin talteen 

dekantterilasiin, jossa se tekeytyi viikonlopun yli huoneenlämmössä. Sakka pestiin 

dietyylieetterillä, kuivattiin ja punnittiin (saanto 1,69 g). Suodokseen muodostunut sakka pestiin 

vastaavasti (saanto 1,29 g), ja reaktion kokonaissaantona oli 2,98 g eli 64,7 %. Tuotteen puhtaus 

vahvistettiin NMR-mittauksella. Ligandin 1 sulamispisteeksi määritettiin visuaalisella mittarilla 

168 °C, missä yhdiste myös hajoaa. 

 

Ligandi 2 

Työn toinen ligandi valmistettiin myös DABCO:sta sekä akryylihaposta, mutta reaktiossa käytettiin 

suurempaa akryylihapon ylimäärää tavoiteltaessa DABCO:n molempien typpiatomien 

kvaternisoitumista. 4,5 g (40 mmol) DABCO:a liuotettiin noin 100 ml:aan ionivaihdettua vettä 250 

ml:n dekantterilasissa, pienen lämmityksen avulla, ja seokseen lisättiin 11,5 g (160 mmol) 

akryylihappoa. Reaktioastia suljettiin kevyesti parafilmillä, ja seos jätettiin haihtumaan 

vetokaappiin noin 1,5 viikoksi (parafilmi poistettiin myöhemmin haihtumisen nopeuttamiseksi). 

Reaktioastian pohjalle jähmettynyt pasta pestiin asetonitriilillä ja etyyliasetaatilla sekoittamalla ja 

dekantoimalla liuotin pois, jonka jälkeen seos suodatettiin sintterillä. Tuote saatiin jauhemaiseksi 

lisäämällä metanolia ja dietyylieetteriä (yht. noin 80 ml) ja pitämällä yön yli jääkaapissa, ja yksi yö 

jääkaapissa puhtaassa eetterissä, jonka jälkeen tuotetta suodatettiin ja punnittiin 5,6 g (54,2 %). 

Tuote todettiin NMR-mittauksella lähes puhtaaksi. Sulamispisteeksi saatiin 121 °C. Osaa 

tuotteesta pestiin edelleen propanolilla sekä dietyylieetterillä, joiden pitäisi pestä mahdollinen 

muodostunut ligandi 1 sekä loput lähtöaineet pois. Pestyn tuotteen sulamispisteeksi määritettiin 

123 °C. 
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Ligandi 3 

Kolmas ligandi valmistettiin ligandista 1 sekä 1,4-dibromibutaanista. 2,5 g (13,7 mmol) ligandia 1 

liuotettiin noin 50 ml:aan metanolia 100 ml:n kolvissa, jonne lisättiin 0,7 g (3,4 mmol) 

dibromibutaania. Reaktiota lämmitettiin 24h pystyjäähdyttäjän alla noin 50 °C:ssa, jonka jälkeen 

lämmitys katkaistiin, ja reaktio jäi seisomaan huoneenlämpöön viikonlopun yli. Kiteitä ei syntynyt 

merkittävästi edes jäähdyttämällä reaktioseos pakastimessa. Liuotinta poistettiin noin puolet 

vakuumilinjastossa, jonka jälkeen seos jäi huoneenlämpöön alipaineessa. Muodostunut pieni 

määrä saostumaa suodatettiin, eikä suodokseen muodostunut kiteitä huoneenlämmössä. 

Metanoliin on liuenneena luultavasti sekä ligandia kolme että lähtöaineena ollutta ligandia 1, ja 

yhdisteet ovat niin samanlaisia, että niiden erottaminen liuoksesta on haastavaa. 

 

Ligandi 4 

Ligandia 4 valmistettiin metyyli 4-(bromimetyyli) bentsoaatin ja DABCO:n välisellä reaktiolla, 

jolloin tuotteena on yhdiste 5. De-esteröimällä yhdiste 5 saadaan lopullinen 

karboksylaattiryhmän sisältävä ligandi. 0,82 g (7,3 mmol) DABCO:a liuotettiin pieneen määrään 

DMF:aa 100 ml:n kolvissa, liuokseen lisättiin 1,7 g (7,3 mmol) bentsoaattia sekä DMF:aa yhteensä 

noin 40 ml. Kolvi asetettiin CaCl2-kuivausputkella varustetun pystyjäähdyttäjän alle, ja seosta 

lämmitettiin 60 °C:ssa 24 h, jonka jälkeen samea liuos jätettiin huoneenlämpöön. Seos siirrettiin 

dekanterilasiin ja siihen lisättiin reilusti dietyylieetteriä, jolloin muodostui valkea saostuma. 

Saostuman kidekokoa kasvatettiin pitämällä seosta jääkaapissa, ja valkeaa jauhetta saatiin 

suodattamalla 2,5 g (98,8 %). Tuotteen puhtauden varmistamisen jälkeen sille tulisi vielä tehdä 

de-esteröinti esimerkiksi hydroksihartsilla takaisin hapoksi (ligandi 4), ennen kuin yhdiste on 

käyttökelpoinen ligandina, mutta tätä ei ehditty tämän projektin puitteissa enää toteuttaa. 
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3 Kompleksoinnit 

Kupari(II)suoloista sekä ligandeista 1 ja 2 tehtiin erilaisia kiteytyssarjoja eri kiteytystekniikoilla, 

liuottimilla ja konsentraatioilla. Kiteytystekniikoista käytettiin liuottimen hidasta haihduttamista, 

antiliuottimen lisäystä höyrydiffusiolla, solvotermisiä olosuhteita sekä suoraa reagenssien 

sekoittamista kiteytysastiassa. Liuottimina käytettiin vettä, metanolia ja etanolia, antiliuottimena 

lisäksi asetonitriiliä ja 1,4-dioksaania. 

 

3.1 Haihdutuskiteytykset 

Yhtenä kiteytystekniikkana käytettiin hidasta haihdutusta. Liuottimen annetaan haihtua 

systeemistä hitaasti ulos, jolloin seos konsentroituu ja kiteytymisraja saatetaan ylittää. 

Haihduttamiseen käytettiin lasipurkkeja, joiden suu peitettiin parafilmillä kiinnitetyllä foliopalalla. 

Folioon pisteltiin reikiä lyijykynällä. Järjestely on esitetty kuvassa yksi (kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Kiteytys haihduttamalla liuotinta hitaasti pois. 
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Vesi-vesi –haihdutukset (L1)  

Ensimmäinen kiteytyssarja tehtiin metallien vesiliuoksilla ja ligandin 1 vesiliuoksella. Kapeaan 4 

ml:n lasipurkkiin pipetoitiin 2 ml M-H2O –liuosta (40 μmol metallia) sekä 0,8 ml L1-H2O –liuosta 

(80 μmol ligandia). Astiat suljettiin foliohatulla, johon pistettiin kolme reikää. Seoksia lämmitettiin 

lyhyesti noin 60 °C:ssa, ja ne jätettiin haihtumaan. Myöhemmin foliot poistettiin haihtumisen 

nopeuttamiseksi, mutta haihtuminen kapeasta purkista on erittäin hidasta. Myös antiliuottimen 

lisäystä kokeiltiin parille purkille (MetOH ja EtOAc), mutta kiteitä ei saatu muodostumaan tästä 

sarjasta.  

 

Vesi-etanoli –haihdutukset (L1)  

Haihdutusta kokeiltiin myös sarjalla, jossa ligandi on liuotettu veden sijaan etanoliin. Kapeisiin 4 

ml lasipurkkeihin pipetoitiin 1 ml (20 μmol) M-H2O –liuosta, ja sen päälle lisättiin varovasti 0,5 ml 

(50 μmol) L1-EtOH –liuosta. Astiat suljettiin foliolla, johon pisteltiin reikiä. Osaan purkeista 

muodostui ohutta sakkaa välittömästi. Haihtuminen oli vesi-vesi –sarjaa tehokkaampaa, ja 

liuokset konsentroituvat voimakkaasti. Kuiviin haihtuessa sulfaatilla tehdystä seoksesta saatiin 

mitattavia kiteitä (koodi 034). 

Laakeampiin purkkeihin tehtiin kiteytyssarja, jossa metalli oli etanolissa ja ligandi vedessä. 

Astioihin pipetoitiin ensin 0,8 ml (80 μmol) L1-H2O-liuosta sekä sitten 0,5 ml (40 μmol) 

väkevämpää M-EtOH –liuosta, noin 60 °C lämpötilassa. Astiat suljettiin foliohatulla, johon 

pisteltiin lukuisia reikiä. Reaktiot haihtuivat viikonlopun yli, ja Cu(ClO4)2-seoksessa oli 

vaaleanvihreitä kiteitä. Astiaan lisättiin puhdas etanoli (liuoksen reagoimaton aines sakkasi 

sinisenä, huuhdeltiin etanolilla pois), ja korkki suljettiin, jotta seos ei haihdu kuiviin. Kiteet 

murenivat etanolissa, mutta talteen otettuun emäliuokseen muodostui runsaasti vihreitä kiteitä. 

Kiteytys toistettiin myöhemmin (koodi 081). Sarjan muilla suoloilla tehdyt kiteytykset haihtuivat 

kuiviin, ja yhtenäisen kidemassan väri viittaa kompleksin syntyyn: kloridilla (koodi 044) ja 

nitraatilla (koodi 046) syntyneet kiteet saatiin kuvattua ja karakterisoitua. 
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Vesi-vesi-haihdutukset pienellä määrällä metanolia (L2)  

Ligandi 2 liukenee vain veteen, ja sillä tehtiin vesi-vesi seoksia kaikkien kuparisuolojen kanssa. 

Laakeampiin kiteytysastioihin pipetoitiin 2 ml M-H2O-liuosta (40 μmol) ja 0,8 ml L2-H2O-liuosta 

(80 μmol). Astioihin lisättiin metanolia, kunnes saostumista alkaa tapahtua. Metanolia lisättiin 

noin 2 ml kaikkiin sarjan astioihin, ja osa ei silti alkanut saostua, ja osaan saostuma muodostui 

hetken viiveellä (esim. perkloraatti). Astiat suljettiin foliohupulla ja jätettiin huoneenlämpöön. 

Myöhemmin huput korvattiin korkeilla, ja metanolia lisättiin vielä 0,5 ml pienen lämmityksen 

kera. Perkloraatilla saatiin sinisiä kiteitä (koodi 072), muihin kiteitä ei kuitenkaan syntynyt 

projektin loppuun mennessä. Perkloraatilla tehtiin myöhemmin vastaava seos, johon lisättiin 

metanolia vain 1 ml (saostumaa ei vielä muodostunut), ja huputettuun astiaan syntyi kiteitä yön 

aikana. Kiteet kuitenkin liukenivat metanolin haihtuessa, mutta ne saatiin muodostumaan 

uudelleen lisäämällä 0,5 ml metanolia ja vaihtamalla huppu korkkiin (koodi 082). 

 

3.2 Diffuusiokiteytykset 

Höyrydiffuusiossa kiteytyminen pyritään saamaan aikaan tuotteen liukoisuuttaa heikentävän 

liuottimen, antiliuottimen, avulla. Antiliuotin siirtyy systeemiin hitaasti kaasufaasin kautta, kun 

avonaiset tai kevyesti peitetyt reaktioastiat suljetaan isompaan astiaan, jonka pohjalle lisätään 

antiliuotin. Liuottimen höyrystyessä suljetussa astiassa se diffuntoituu kiteytysastiaan, jossa se 

heikentää tuotteen liukoisuutta ja voi käynnistää kiteytymisen. Diffuusiokiteytyksen 

koejärjestelyt on esitetty kuvassa kaksi (kuva 2). 
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Kuva 2. Höyrydiffuusioon perustuvan kiteytyksen koejärjestelyt laakeammilla kiteytysastioilla. 

 

Vesi-vesi –sarja eri antiliuottimilla (L1)  

Kiteytysastiana käytettiin kapeaa 4 ml:n lasipurkkia, ja ulompana astiana isompaa lasipurkkia. 

Kiteytyspurkkiin pipetoitiin 1 ml (20 μmol) M-H2O –liuosta ja 0,5 ml (50 μmol) L1-H2O –liuosta. 

Joka suolasta tehtiin kaksi rinnakkaista seosta, joista toinen jäi avonaiseksi ja toinen suljettiin 

reiällisellä foliohupulla. Tällaiset diffuusiosarjat tehtiin käyttämällä etanolia ja asetonitriiliä 

antiliuottimena, jota pipetoitiin ulompaan lasiastiaan 1,5 ml. Dioksaani oli antiliuottimena yhdelle 

sarjalle, jossa oli vain huputetut versiot kiteytysastioista (huput poistettiin myöhemmin diffuusion 

edistämiseksi). Ulompi astia suljettiin muovikorkilla, ja sarjat jätettiin huoneenlämpöön. Liuotin 

siirtyi kiteytysastiaan hyvin hitaasti luultavasti astian korkeudesta ja kapeasta suusta johtuen. 

Etanoli antiliuottimena ei tuottanut kiteitä. Asetonitriilillä pieniä kiteitä muodostui kloridista 

sulfaatista, sekä dioksaanilla kloridista. Kiteitä ei kuitenkaan ehditty karakterisoimaan tämän 

projektin puitteissa, vaan ne jäivät kasvamaan kokoa. 
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Etanoli-vesi –sarja dioksaanilla (L1)  

Höyrydiffuusio tehtiin myös sarjalle, jossa pipetoitiin laakeampiin kiteytyspurkkeihin 0,8 ml (80 

μmol) L1-H2O –liuosta sekä 0,5 ml (40 μmol) väkevämpää M-EtOH –liuosta noin 60 °C lämpötilassa. 

Sakan mahdollisesti muodostuessa astiaa pyöräytettiin sen verran, että sakka liukeni uudelleen. 

Kiteytyspurkit aseteltiin pilttipurkkeihin (yhteen pilttipurkkiin mahtuu 2-3 laakeampaa 

kiteytysastiaa), johon pipetoitiin 5 ml dioksaania pohjalle. Pilttipurkit suljettiin huolellisesti ja 

jätettiin huoneenlämpöön. Perkloraatilla muodostui vihreitä (koodi 048), bromidilla 

tummansinisiä (koodi 050) ja nitraatilla turkoosin sinisiä kiteitä (koodi 051). Kloridilla saatiin 

vihreän-kirjavaa jauhetta ja erittäin ohuita säikeitä, asetaatilla muodostui vain vaaleansinistä 

jauhetta. 

 

Vesi-vesi –sarja dioksaanilla (L2)  

Höyrydiffuusiolla tehtiin kiteytyssarja perkloraatti-, kloridi- ja nitraattisuoloille myös ligandin 2 

kanssa. Laakeampiin kiteytysastioihin pipetoitiin 2 ml (40 μmol) M-H2O-liuosta sekä 0,8 ml (80 

μmol) L2-H2O-liuosta, ja ne asetettiin huoneenlämpöön pilttipurkkiin, jonka pohjalla oli 7 ml 

dioksaania. Perkloraatista muodostui syvän sinisiä kiteitä (koodi 078), muilla suoloilla ei tämän 

projektin puitteissa saatu kiteitä. 

 

3.3 Solvotermiset kiteytykset (pommit) 

Solvotermisessä reaktiossa lämpötila voidaan nostaa liuottimen kiehumispisteen yläpuolelle. 

Reaktioseos suljetaan tiiviiseen ja kestävään astiaan, ja seos lämmitetään liuottimen 

kiehumispisteen tuntumaan tai jopa sen yli. Samalla paine astian sisällä kasvaa, mistä johtuu 

systeemin kutsumanimi ”pommi”. Kuumentamisen jälkeen reaktioseos jäähdytetään hitaasti, 

jolloin suotuisasti reagoineet lähtöaineet voivat kiteytyä tuotteena. 
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Hydroterminen reaktio teflonastiassa (L1)  

Metallikehikolla tuettuun teflonkammioon pipetoitiin 4 ml Cu(ClO4)2:n vesiliuosta (80 μmol) ja 1,6 

ml L1-H2O-liuosta (160 μmol). Pommi suljettiin huolellisesti, ja sitä pidettiin 100 °C lämpötilassa 

uunissa viikko, jonka jälkeen se jäähtyi hitaasti huoneenlämpöön. Kammiosta talteen saatu liuos 

vaikutti haihtuvan ylikylläiseksi, ja muodosti lopulta sinertävää kidemassaa, jonka rakenteen pieni 

alkeiskoppi viittaa epäorgaaniseen sisältöön. Kammion sisältä pestiin typpihapolla pois runsaasti 

tummaa saostumaa, luultavasti kuparioksidia.  

 

Etanoli/metanoli-vesi-reaktiot kimax-purkeissa (L1)  

Teflonpommin hankalan puhdistuksen vuoksi hydrotermisten sarjojen reaktioastiaksi vaihdettiin 

kimax-lasipurkki, jossa oli teflonilla tiivistetty korkki. Purkit koottiin korkeisiin dekantterilaseihin, 

jonka päälle asetettiin kellolasi, mahdollisten vuotojen tai astiarikkojen varalta. Lasipurkit kestivät 

noin 90 °C lämpötilassa hyvin. Etanoli-vesi-sarjan purkkeihin pipetoitiin 0,5 ml (40 μmol) M-EtOH-

liuosta sekä 0,8 ml (80 μmol) L1-H2O-liuosta, metanoli-vesi-sarja tehtiin vastaavasti metallien 

metanoliliuoksista. Purkit lämmitettiin noin 90 °C lämpötilaan, pidettiin siinä viikonlopun yli, ja 

annettiin jäähtyä hitaasti huoneenlämpöön. Tuloksena oli erivärisiä saostumia, eikä kiteitä 

syntynyt.  

 

3.4 Muut kiteytykset 

Metalli-ligandi sekoituksia eri liuottimissa tehtiin varsinaisten kiteytystekniikoiden lisäksi 

yksinkertaisesti sekoittamalla liuoksia korkilla suljettavassa lasiastiassa. Kuparin havaittiin olevan 

niin liukoinen veteen, että vesi-vesi-seoksissa konsentraatio ei riittänyt kiteiden 

muodostumiseen, vaan kupari pitää mieluummin veden koordinaatiokehällään kuin ottaa siihen 

ligandin. Puolestaan hyvin pienellä määrällä vettä tai täysin vedettömänä usein muodostui sakka 

välittömästi, tai kupari hakeutui hanakasti vesifaasiin. Kuvassa kolme on suoralla sekoituksella 

syntyneitä kiteitä (kuva 3). 
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Kuva 3. Vaaleanvihreät kiteet muodostuivat kupari(II)perkloraatista ja ligandista 1 sinisen 

saostuman kautta, kun liuokset yhdistettiin lasiastiaan. 

 

Metanoli-vesi-koe metalliylimäärällä (L1)  

Ensimmäiseen M-MetOH-testiin päätyi epähuomiossa metalliylimäärä suunnitellun M:L 1:2 

stoikiometrian sijaan. Kapeaan kiteytysastiaan pipetoitiin 1 ml Cu(ClO4)2-MetOH-liuosta (80 μmol 

metallia) ja sen päälle sekoittamatta 0,5 ml L1-H2O-liuosta (50 μmol ligandia). Seokseen 

muodostui vaaleansininen sakka. Seuraavan parin päivän aikana sininen sakka muuttui kokonaan 

vaaleanvihreiksi heksagonisiksi kiteiksi. Koe toistettiin myös muilla kuparisuoloilla (kloridi, 

bromidi, nitraatti), mutta kiteitä ei muodostunut. Samoja kiteitä syntyi perkloraatista ja ligandista 

1 myös tuplamäärillä isommassa astiassa, mutta voimakas sekoitus tai isompi määrä pienessä 

astiassa vaikuttaa saavan aikaan erilaisia, tummempia kiteitä (blokit, myös heksagonien seassa). 

Perkloraatilla saadut kiteet kestivät myös emäliuoksen poistamisen (johon ei juuri enää kiteytynyt 

mitään) sekä kuivattamisen kuiviin, ja kiteitä valmistettiin useampi erä muun muassa 

termogravimetrista analyysiä varten (koodi 043). 
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Metanoli-vesi-kokeet suunnitellulla stoikiometrialla (L1)  

Ensimmäisten metanoli-vesi-testien virheellisen stoikiometrian huomaamisen jälkeen tehtiin 

vastaava sarja myös suunnitellulla 1:2 stoikiometrialla. Kapeaan purkkiin pipetoitiin 0,25 ml M-

MetOH-liuosta (20 μmol) sekä 0,4 ml L1-H2O-liuosta (40 μmol) varovasti metalliliuoksen päälle. 

Saostumaa ei muodostunut, vaan liuokset sekoittuivat. Astiat jätettiin huoneenlämpöön korkki 

kevyesti suljettuna. Seokset konsentroituvat haihtuessaan, ja kiteytymistä tapahtuu luultavasti 

vasta liuottimen poistuttua täysin. 

 

Etanoli-etanoli-kokeet (L1)  

Kiteytyksiä tehtiin myös täysin vedettömänä siten, että sekä metallisuola että ligandi olivat 

absoluuttisessa etanolissa. Rinnakkaiset sarjat tehtiin väkevistä 80 mM sekä laimeammista 20 

mM metalli-etanoli-liuoksista. Kapeaan kiteytyspurkkiin pipetoitiin 0,8 ml L1H2O-liuosta (80 μmol) 

sekä päälle 0,5 ml tai 2 ml M-EtOH-liuosta (40 μmol). Lähes kaikki tämän sarjan seokset 

muodostivat saostuman heti, mutta esimerkiksi bromidilla saostuman väri muuttui ajan kuluessa. 

Kiteytysastioissa oli lopulta jauhetta tai hyvin pieniä kiteitä, joiden väri kuitenkin viittaa 

jonkinlaisen kompleksin syntyyn (ei pelkkää kuparisuolaa). Kloridista muodostuneet kiteet (koodi 

063) saatiin karakterisoitua. 

 

Metanoli/etanoli-vesi-kokeet (L2)  

Huonosti muuhun kuin veteen liukenevan ligandin 2 kanssa kokeiltiin metallin tuomista reaktioon 

veden sijaan metanolissa tai etanolissa, sillä kompleksien huomattiin muodostuvan huonosti 

pelkästä vedestä. Sarja tehtiin kuparisuoloista perkloraatille, kloridille ja nitraatille. 

Ensimmäisessä sarjassa kapeisiin purkkeihin pipetoitiin 0,5 ml M-MetOH-liuosta (40 μmol) ja 0,8 

ml L2-H2O-liuosta (80 μmol). Selvä saostuma muodostui nitraatilla ja perkloraatilla, väriltään sakka 

oli syvän sähkönsininen. Myöhemmin seoksia lämmitettiin 65 °C:ssa niin, että saostuma juuri 

liukeni, ja ne jätettiin levylle jäähtymään. Perkloraatilla muodostui selviä sinisiä kiilamaisia kiteitä 

(koodi 083), kloridillakin hieman kiteytymää myös. 
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Metallia etanolissa kokeiltiin vastaavasti sekä laimealla (2 ml, 40 μmol) että väkevällä (0,5 ml, 40 

μmol) M-EtOH-liuoksella, ja kaikki seokset muodostivat saostuman. Kaikki astiat suljettiin korkilla, 

ja jätettiin huoneenlämpöön. Väkevällä etanoliliuoksella tehdyissä seoksissa muodostui 

myöhemmin kiteitä, perkloraatilla syvän sinisiä neuloja (koodi 089), kloridilla vihertäviä ohuita 

tikareita (koodi 090) ja nitraatilla sinisiä oktaedreja (koodi 091). Laimeammalla etanoliliuoksella 

saatiin pääasiassa saostumia myös pienen lämmityksen (65 °C) jälkeen, joukossa oli myös hyvin 

pieniä kiteitä.  

 

 

4 Tulokset 

Kaikkia muodostuneita kiteitä ei ehditty tämän projektin puitteissa karakterisoida, mutta 

suuresta osasta saatiin kattavat rakenteet, jotka esitellään seuraavassa osassa. Parhaiten kiteitä 

muodostui ligandin 1 kanssa kupari(III)perkloraatilla, kuiviin haihtumalla kompleksi muodostui 

lisäksi bromidilla, nitraatilla ja sulfaatilla, myös kloridirakenteita saatiin. Ligandilla 2 saatiin kiteitä 

perkloraatin lisäksi nitraatti- ja kloridisuoloilla. Tällöin käytetyistä kupari(II)suoloista ainoastaan 

asetaatilla ei saatu karakterisoitavia kiteitä. Kupari pitää koordinaatiokehällään vesiliuoksessa 

mieluusti vain vesimolekyylejä, jolloin kompleksi ei muodostu jos vettä on liikaa saatavilla. 

Parhaita tuloksia saatiin yleisesti liuotinympäristöistä, joissa oli metanolia tai etanolia sekä vettä, 

sillä kokonaan ilman vettä saostuma muodostui liian nopeasti. Höyrydiffuusiossa dioksaani oli 

ylivoimaisesti paras antiliuotin, ja sen avulla saatiin kiteitä myös vesi-vesi seoksista. Laadullisesti 

parhaat kiteet puolestaan muodostuivat juuri höyrydiffuusiolla tai suljetussa astiassa, jossa oli 

metanolia ja vettä liuottimena. Kuiviin haihduttamalla saatiin lisäksi muodostumaan kiteitä, 

mutta ne ovat selvästi huonolaatuisempia. Solvotermisessä kiteytyksessä käytetyt olosuhteet 

eivät toimineet tutkituille systeemeille, eikä tällä tekniikalla saatu muodostumaan kiteitä. 
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4.1 Karakterisoinnin menetelmät ja laitteistot 

NMR-spektrometri 

Syntetisoitujen ligandien puhtaus varmistettiin mittaamalla tuotteen 1H NMR-spektri. Näytteet 

mitattiin liuotettuina deuteroveteen (D2O). Mittauksessa käytettiin Bruker Avance 300 MHz 

spektrometriä, jossa on myös Bruker SmartProbe. 1H NMR-spektri käsiteltiin PERCH 

ohjelmistolla.6  

 

Sulamispistemittari 

Ligandien sulamispiste määritettiin sulamisen visuaaliseen havainnointiin perustuvalla STUART 

MP3 laitteella, ja mittausta varten näyte preparoitiin kapeaan lasikapillaariin. Näytettä 

lämmitettiin halutusta aloituslämpötilasta ylöspäin 10 °C/min, ja sulamislämpötila kirjattiin 

näköhavainnon perusteella ylös. 

 

Röntgendiffraktometri 

Muodostuneiden kiteiden osalta pyrittiin määrittämään kompleksin kolmiulotteinen 

järjestäytyminen kidehilassa, ja selvittämään, onko muodostunut kiteinen tuote MOF-rakenne. 

Kiderakenteiden määritystä varten pyrittiin löytämään näytteestä mahdollisimman laadukas kide, 

joka olisi kasvanut itsenäisesti ja ilman häiriöitä, ja näin soveltuisi parhaiten mittaamiseen 

yksikide-röntgendiffraktometrillä (XRD). Näytteet mitattiin -147 °C:ssa Agilent Supernova –

diffraktometrillä käyttäen Cu K α –säteilyä (λ=1.54184 Å). Datan keruu ja prosessointi sekä 

absorptionkorjaus tehtiin CrysAlisPro (v. 1.171.38.46)-ohjelmalla.7 Rakenteet ratkaistiin ja 

viimeisteltiin OLEX2 (v. 1.2.10) –ohjelmalla, jota käytettiin myös rakenteen epäjärjestyneiden 

liuotinmolekyylien käsittelyyn.8 Kaikki kidedatan käsittelyt ja rakenteiden ratkaisut teki työn 

ohjaaja Manu Lahtinen. 
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Termogravimetri 

Kupari(II)perkloraatista ja ligandista 1 saadulle kompleksille tehtiin myös termogravimetrisia 

mittauksia, joissa tutkittiin yhdisteen hajoamista lämpötilan funktiona. Mittaukseen käytettiin 

Perkin Elmer STA 6000 termogravimetria, joka seuraa näytteen massan muutoksen lisäksi 

energian muutoksia. Näyte oli mitatessa avoimessa platinaupokkaassa, ja käytetty näytemäärä oli 

noin 1-4 mg. Mittauksia tehtiin typpi- tai hiilidioksidiatmosfäärissä, kaasun virtauksen ollessa 40 

ml/min. Näytettä lämmitettiin mittauksessa 10 °C/min huoneenlämmöstä 720 °C:n saakka. 

Laitteen lämpötilakalibrointi on tehty käyttäen standardina indiumin ja sinkin sulamispisteitä 

(156,6 °C ja 419,5 °C), ja vaaka on kalibroitu huoneenlämmössä käyttäen 50 mg:n 

standardipainoa. 

 

4.2 Kiderakenteet 

Kupari(II)perkloraatti ja ligandi 1 

Yhdiste 043 kiteytyy pääasiassa monokliinisessä C2/c avaruusryhmässä vaaleanvihreinä 

kuusikulmaisina levyinä. Yhdiste muodostuu, kun yhdistetään kupari(II)perkloraattia metanolissa 

ja ligandia 1 vedessä suhteessa 1,6:1 ja antamalla seoksen seisoa huoneenlämmössä suljetussa 

astiassa. Rakenteen asymmetrisestä yksiköstä (kuva 4) hahmottuu rakenteen trimeerinen noodi, 

jossa kolmea kupariatomia yhdistää hydroksidi. Trimeeriin on noodissa koordinoitunut neljä 

ligandia happo- ja kolme typpipäistä, eli kyseessä on harvinaisempi 7-koordinaatio. Yhteen 

kupariin on lisäksi koordinoitunut metanoli, kun kiteet ovat metanoli-vesi –emäliuoksessa. 

Rakenteessa on kaksoisjuosteita (2D-MOF), jotka kiinnittyvät toisiinsa kanavissa olevien 

liuotinmolekyylien muodostamien vetysidosten avulla. Tässä rakenteessa juosteita on sitomassa 

vesi-metanoli-pari (voivat vuorotella kanavassa kummin päin tahansa). 
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Kuva 4. Yhdisteen 043 rakenteen asymmetrinen yksikkö, kun kiteet ovat emäliuoksessa, sekä 

rakenteen kaksoisjuoste b-akselin suunnassa (anionit ja liuotin poistettu). 

 

Yhdisteellä 043 emäliuos voidaan poistaa kiteiden päältä, ja kiteet kuivattaa huoneenlämmössä 

haihduttamalla loppu liuotin pois. Kiteet pysyvät täysin ehjänä, ja säilyttävät vaalean vihreän 

värinsä (kuva 5). Rakenteessa noodiin koordinoitunut metanoli korvautuu lähellä olevalla 

vesimolekyylillä, kun helpommin höyrystyvä metanoli poistuu rakenteesta kuivatessa. Metanoli 

korvautuu vedellä myös juosteita yhdistävässä systeemissä, ja kuivissa kiteissä sitovana 

systeeminä on kaksi vesimolekyyliä, jolloin vetysidoksia on tarjolla enemmän. Kidejärjestelmän 

alkeiskopin koko pienenee noin 300 Å3, kun c-akseli lyhenee noin 1,3 Å (taulukko L1) verrattuna 

emäliuoksessa oleviin kiteisiin. 



19 
 

 

Kuva 5. Yhdisteen 043 kuivattujen kiteiden rakenteen asymmetrinen yksikkö (vasen, 

epäjärjestys korostettu oranssilla) ja mikroskooppikuva heksagonisista kiteistä. 

 

Yhdistettä kiteytyi erään mittauksen aikana myös mikroskoopin preparaattilevylle liuottimen 

haihtuessa. Nämä kiteet olivat myös kuusikulmaisia levyjä, mutta väriltään vaalean sinisiä. 

Rakenteen asymmetrinen yksikkö on vastaavanlainen kuin emäliuoksen kiteillä, mutta tässä 

rakenteessa noodiin on koordinoituneena vesi, ja metanolimolekyylejä löytyy kanavista 

liuottimena. Osa MetOH:sta muodostaa vetysidoksia noodin hydroksidin ja vapaiden DABCO:n 

päiden väliin vastaavasti, kuin MetOH-H2O –pari emäliuoksen kiteissä tai vesimolekyylit kuivissa 

kiteissä. Sinisten kiteiden alkeiskoppi on vielä hieman pienempi kuin kuivattujen kiteiden. 

Kun yhdistetään metallisuola etanolissa ja ligandi vedessä, syntyy yhdiste 081, joka on 

rakenteeltaan vastaava kuin yhdiste 043, ja tässä rakenteessa metallinoodiin on 

koordinoituneena vesi. Tämän rakenteen alkeiskoppi on suunnilleen saman kokoinen kuin 

emäliuoksessa olevilla 043-kiteillä. Tässä rakenteessa 2D-tasoja yhdistävä liuotinnoodi on 

kaikkein suurin, sillä trimeerien hydroksidit ja vapaat DABCO:n päät yhdistyvät neljän 

vesimolekyylin avulla. Kuvaan 6 on koottu kaikki tavat, joilla yhdisteiden 043 ja 081 

monokliinisessä C2/c avaruusryhmässä kiteytyneet systeemit sitoutuvat kolmannessa 
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ulottuvuudessa. Suuri ero vesi- ja metanolisitoutumisten välillä on vetysidosten määrä. Metanolin 

välityksellä olevissa systeemeissä toisen juosteen vapaat DABCO:n päät sitoutuvat 

trimeerinoodien hydroksideihin mutta eivät toisiinsa. Veden muodostamissa 

sitoutumissysteemeissä on kyseessä supramolekulaarinen noodi, ja vesimolekyylien 

muodostamat vetysidokset sitovat välillisesti myös DABCO:t toisiinsa. 

 

 

 

Kuva 6. Ylhäällä vasen: Emäliuoksessa olevien 043-kiteiden vesi-metanoli –noodi (toinen kuvan 

metanolimolekyyleistä on aina vesi). Ylhäällä oikea: kuivattujen 043-kiteiden vesinoodi. Alhaalla 

vasen: Sinisten 043-kiteiden MetOH-noodi. Alhaalla oikea: 081-kiteiden noodi, jossa on neljä 

vesimolekyyliä. 
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Yhdisteen 043 MetOH-H2O kiteytyksistä löytyy vaaleanvihreiden heksagonien seasta myös 

tummanvihreitä blokkeja, jotka ovat hyvin hauraita. Nämä blokit kiteytyvät monokliinisessä P21/n 

avaruusryhmässä, ja asymmetrinen yksikkö koostuu yhdestä kuparista ja kahdesta siihen 

koordinoituneesta ligandista (kuva 7). Noodi puolestaan on kahden kuparin ja neljän happopäästä 

koordinoituneen ligandin muodostama siipiratas, jonka päihin koordinoituu vielä ligandit 

typpipäistä. Kanavissa oleva liuotin (metanoli ja vesi) on hyvin epäjärjestynyttä. 

 

Kuva 7. Yhdisteen 043 tummanvihreiden blokkikiteiden rakenteen asymmetrinen yksikkö ja 

kiderakenne c-akselin suunnassa (liuotinmolekyylit poistettu). 

 

Yhdiste 048 kiteytyy puolestaan monokliinisessä P21/n avaruusryhmässä tumman vihreinä, 

teräväreunaisina blokkeina. Kuparisuola tuotiin reaktioon etanolissa ja ligandi vedessä, ja 

höyrydiffuusioon perustuvan kiteytyksen antiliuottimena toimi 1,4-dioksaani. Rakenne on 

vastaava kuin 043-kiteiden tummanvihreiden blokkien rakenne, mutta nyt kanavien liuottimena 
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on metanolin ja veden sijaan vesi ja dioksaani. Dioksaanimolekyylit asettuvat 2D-verkoista 

muodostuvan rakenteen huokosiin stabiloiden kiteitä tehokkaasti (kuva 8). 

 

Kuva 8. Yhdisteen 048 rakenteen asymmetrinen yksikkö (yllä), mikroskooppikuva kiteestä (koko 

noin 0,3 mm) ja 2D-verkkorakenne c-akselin suunnasta (alla). 
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Kupari(II)kloridi ja ligandi 1 

Yhdisteet 044 ja 063 kiteytyvät monokliinisessä P21/c avaruusryhmässä. 044 on kiteytetty 

haihduttamalla seosta, jossa kupari(II)kloridi oli etanolissa ja ligandi vedessä ja 063 on reaktiosta, 

jossa molemmat lähtöaineet olivat etanolissa. Kuvassa 9 oleva asymmetrinen yksikkö sisältää 

yhden kuparin, johon on koordinoitunut yksi kloridi ja kaksi ligandia. Lisäksi rakenteessa on 

mukana vesimolekyyli, joka on etanoli-etanoli –reaktiossa peräisin suolan kidevedestä tai ilman 

kosteudesta. Rakenteessa on limittäin kasvavaa kaksiulotteista verkkoa. 

 

Kuva 9. Yhdisteiden 044 ja 063 rakenteen asymmetrinen yksikkö (yllä), kiderakenne b-akselin 

suunnassa ja mikroskooppikuva kiteestä. 
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Kupari(II)bromidi ja ligandi 1 

Yhdiste 050 kiteytyy monokliinisessä P21/c avaruusryhmässä muodostaen 2D-MOF-rakenteen. 

Kiteytys tehtiin höyrydiffuusiolla niin, että kupari(II)bromidi tuotiin reaktioon etanolissa ja ligandi 

vedessä, ja antiliuottimena oli dioksaani. Kuvassa 10 esitetty asymmetrinen yksikkö sisältää yhden 

Cu-atomin, kaksi bromidia (joista toinen on koordinoitunut kupariin), kaksi koordinoitunutta 

ligandia sekä viisi vesimolekyyliä, jotka ovat vetysitoutuneet rakenteeseen. c-akselin suunnassa 

rakenteessa on selvät kanavat, ja b-akselin suunnassa 2D-tasot ovat kohdakkain niin, että 

koordinoitunut bromi on seuraavan tason typpeä sisältävien ligandien kohdalla. 

 

 

 

Kuva 10. Yhdisteen 050 asymmetrinen yksikkö ja kiderakenne c-akselin suunnassa. 
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Kupari(II)nitraatti ja ligandi 1 

Yhdiste 046 kiteytyy ortorombisessa Pbca avaruusryhmässä turkoosina kidemassana. Tämä 

rakenne on samantapainen kuin perkloraattirakenteista tummanvihreät blokit ja 048, mutta 

liuottimena on nyt rakenteessa vain vesi (kiteytys etanoli-vesi –haihdutuksesta). Asymmetrisessä 

yksikössä on kupari ja kaksi ligandia sekä kaksi nitraattianionia. Noodi on siipirattaan mallinen, 

mutta ligandien sitoutuminen hieman erilaista, ja symmetria on nitraattirakenteella korkeampi 

(kuva 11).  

   

Kuva 11. Yhdisteen 046  rakenteen asymmetrinen yksikkö sekä kiderakenne c-akselin suunnassa. 

 

Yhdiste 051 kiteytyy monokliinisessä P21/n avaruusryhmässä sinisenä levynä. Yhdiste kiteytettiin 

höyrydiffuusiolla niin, että metallisuola oli etanolissa, ligandi vedessä, ja antiliuottimena toimi 

1,4-dioksaani. Rakenteessa on kolmen kupariatomin muodostama trimeerinen noodi, johon on 

koordinoituneena kuusi ligandia. Noodin rakenne muistuttaa kupari(II)perkloraatista ja ligandista 

1 muodostuneiden yhdisteiden rakenteen noodia, mutta tässä noodissa on yhden sijaan kaksi 

hydroksidia, jolloin ligandeja koordinoituu kuusi. Noodiin on lisäksi yhteen kupariin 

koordinoitunut nitraattianioni, jolloin noodin muoto muistuttaa sydäntä. Ligandeja koordinoituu 
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noodiin sekä happo- että typpipäistä. Antiliuottimena kiteytyksessä käytetty dioksaani löytyy 

myös kiderakenteesta. Kiderakenteessa on 2D-juosteita, jotka asettuvat limittäin siten, että 

kolmas dimensio terminoituu koordinoituneisiin nitraatteihin. Kuvassa 12 on esitetty yhdisteen 

asymmetrinen yksikkö sekä noodin rakenne laajemmin. 

 

 

Kuva 12. Yhdisteen 051 rakenteen asymmetrinen yksikkö (yllä vasen), kiteytyminen (yllä oikea) 

ja 6-koordinoituneen trimeerisen noodin rakenne (alla). 
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Kupari(II)sulfaatti ja ligandi 1 

Yhdiste 034 kiteytyy monokliinisessä P21/c avaruusryhmässä, ja rakenne on analogi yhdisteiden 

044, 063 ja 050 kanssa (kloridi- ja bromidirakenteita). Yhdiste kiteytyi useiden viikkojen 

seisomisen jälkeen seoksesta, jossa oli metallisuolaa vedessä ja ligandi etanolissa hitaalla 

haihdutuksella. Asymmetrisessä yksikössä on yksi kupari, johon on koordinoitunut kaksi ligandia 

sekä yksi vesimolekyyli. Rakenteessa on myös suolasta peräisin olevia sulfaattianioneja, jotka 

muodostavat kanavissa olevien vesimolekyylien kanssa vetysidoksia, jolloin suuri osa kanavien 

liuottimesta on tarkasti järjestynyt (kuva 13). Kiderakenne on 2D-verkkoa. 

 

Kuva 13. Yhdisteen 034 rakenteen asymmetrinen yksikkö ja mikroskooppikuva kiteistä. 

 

Kupari(II)perkloraatti ja ligandi 2 

Yhdisteet 072, 082, 083 ja 089 kiteytyvät kaikki samassa monokliinisessä Ia avaruusryhmässä. 

Muut on kiteytetty liuosympäristöstä, jossa on vettä ja metanolia (metallisuola metanolissa tai 

seokseen lisätty metanolia), mutta 089 on seoksesta, jossa metallisuola oli etanolissa ja ligandi 

vedessä. Kuvassa 14 oleva rakenteen asymmetrinen yksikkö sisältää 2D-verkon muodostavan 

osan, jossa yhteen kupariin on koordinoitunut kaksi ligandia, sekä interpenetroituneen 1D-osan, 

jossa kuparissa on kiinni yksi ligandi ja vesimolekyylejä. Lisäksi mukana on perkloraattianioneja ja 

liuotinta. Kristallografisesti 2D.MOF-rakenne on kaikilla neljällä yhdisteellä sama, mutta kanavien 
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liuotinympäristö vaihtelee kiteytysliuottimen mukaan. Kiteet ovat väriltään syvän sinisiä ja 

muodoltaan vaihtelevia (kuva 15). 

 

Kuva 14. Yhdisteiden 072, 082, 083 ja 089 rakenteen asymmetrinen yksikkö (yllä) ja kiderakenne 

c-akselin suunnassa. 
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Kuva 15. Kupari(II)perkloraatista ja ligandista 2 muodostuneita kiteitä. Yhdiste 072 (yllä vasen) ja 

samasta yhdisteestä mikroskoopilla noin 15 minuutissa kiteytyneet kiteet (yllä oikea), yhdiste 

078 (alla vasen) ja yhdiste 089 (alla oikea), joka muodostaa leveästä päästä onttoja tikkuja. 

 

Kupari(II)perkloraatista ja ligandista 2 muodostui myös yhdiste 078, jonka erona edellisiin on 

kiderakenteesta löytyvä dioksaani. 078 kiteytyy vastaavassa monokliinisessä Ia avaruusryhmässä, 

ja muodostaa samankaltaisen rakenteen, jossa 2D-verkkoa halkoo 1D-polymeeri. Yhdisteen 078 

asymmetrisestä yksiköstä (kuva 16) löytyy siis dioksaanimolekyyli, joka asettuu rakenteen 

koloihin. 
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Kuva 16. Yhdisteen 078 asymmetrinen yksikkö. 

 

Kupari(II)kloridi ja ligandi 2 

Yhdiste 090 kiteytyy ortorombisessa P212121 avaruusryhmässä vaalean vihreinä tikarisiileinä (kuva 

17) muodostaen kiraalisesti kiertyviä 1D-polymeerejä. Kiteytys tehtiin sekoittamalla metallisuola 

etanolissa ja ligandi vedessä. Kuvassa 17 esitetty asymmetrinen yksikkö sisältää yhden Cu-atomin, 

johon on koordinoitunut kaksi kloridia sekä ligandi, joka on koordinoitunut happopään kahdella 

hapella metalliin. A-akselin suunnassa muodostuu siksak-kuvio. 
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Kuva 17. Yhdisteen 090 kiteytyminen (yllä vasen), rakenteen asymmetrinen yksikkö (yllä oikea) 

ja kiderakenne a-akselin suunnassa. 

 

Kupari(II)nitraatti ja ligandi 2 

Yhdiste 091 kiteytyy monokliinisessä Ia avaruusryhmässä muodostaen rakenteen, jossa kasvaa 

sisäkkäin 2D- ja 1D-polymeerit, eli on näin analogi kupari(II)perkloraatti ja ligandi 2 –rakenteiden 

kanssa. Kiteytys tehtiin sekoittamalla metallisuolaa etanolissa ja ligandia vedessä. Kuvassa 18 

esitetty asymmetrinen yksikkö muodostuu yhdestä kuparista, johon on koordinoitunut kaksi 
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ligandia. 1D-rakenteessa on yksi ligandi, ja toiselta puolelta kupari terminoituu vesimolekyyleillä. 

Lisäksi asymmetrisessä yksikössä on neljä nitraattia tasapainottamassa varauksen. Kiteet ovat 

syvän sinisiä oktaedrejä (kaksi neliöpohjaista pyramidia) tai epäsäännöllisiä levyjä. 

 

 

 

Kuva 18. Yhdisteen 091 rakenteen asymmetrinen yksikkö (yllä ), kiderakenne c-akselin 

suunnassa ja mikroskooppikuva kiteistä. 
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4.3 Termogravimetriset mittaukset 

Näytteen 043 (kupari(II)perkloraatti ja ligandi 1) kiteet kuivattiin huoneenlämmössä, ja kuivatuille 

kiteille tehtiin termogravimetrisia mittauksia. Mittauksia tehtiin sekä typessä että hiilidioksidissa. 

Typpiatmosfäärissä näytemäärä oli noin 0,9 mg, ja sitä lämmitettiin 10 minuutin pidon jälkeen 10 

°C/min huoneenlämmöstä 600 °C saakka. Näyte hajoaa voimakkaasti detonoiden noin 225 °C:ssa, 

ja detonaatiossa vapautuu energiaa. Kuvassa 19 on kuvattuna näytteen massa- ja 

lämpövirtakäyrät lämpötilan funktiona. 

 

 

Kuva 19. Näytteen 043 massan prosentuaalinen muutos ja lämpövirta lämpötilan funktiona 

typpiatmosfäärissä.  

 

Ensimmäisessä mittauksessa hiilidioksidin kanssa vastaavaa räjähdystä ei havaittu näytemäärän 

ollessa noin 1 mg. Toistomittaukset sekä samalla että isommalla näytemäärällä kuitenkin 

osoittivat tämän mittauksen poikkeavaksi, ja lopulta näytteen todettiin detonoituvan myös 

hiilidioksidissa. Ensimmäisen CO2 -mittauksen käyrässä on havaittavissa pieni (< 1 p-%) massan 
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nousu sekä endotermi DSC-käyrällä, mikä voisi viitata siihen, että hiilidioksidia siirtyi rakenteen 

huokosiin. Yhtä selvää muutosta ei kuitenkaan havaittu toistomittauksissa (kuva 20). 

 

 

 

Kuva 20. Näytteen 043 massan prosentuaalinen muutos ja lämpövirta lämpötilan funktiona 

hiilidioksidiatmosfäärissä, poikkeava mittaus yllä (1 mg näytettä) ja detonaatioon johtanut 

mittaus alla (3 mg näytettä). 
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5 Yhteenveto 

Tässä LuK-tutkielman kokeellisessa osassa pyrittiin valmistamaan metalliorgaanisia 

verkkorakenteita (MOF-yhdisteitä) kahdesta erilaisesta DABCO-pohjaisesta ligandista sekä 

kuudesta kupari(II)suolasta (perkloraatti, kloridi, bromidi, nitraatti, sulfaatti ja asetaatti). Työssä 

onnistuttiin valmistamaan useita erilaisia yhdisteitä, jotka olivat pääasiassa järjestäytyneitä 2D-

juosteita tai –verkkoja. Eniten kiteitä ja erilaisia rakenteita saatiin kupari(II)perkloraatilla, -

kloridilla ja -nitraatilla, ainoastaan asetaatilla ei saatu muodostettua yhtään MOF-rakennetta.  

Ligandilla 1 muodostui useita mielenkiintoisia rakenteita, joissa on kolmen kuparin muodostama 

trimeerinen noodi. Tällaisia rakenteita syntyi sekä perkloraatilla että nitraatilla. Perkloraatilla 

saaduissa rakenteissa trimeerin keskellä on hydroksiryhmä, ja yhteen kupariin on koordinoitunut 

metanoli tai vesi. Ligandeja tähän noodiin koordinoituu poikkeuksellisesti pariton määrä, 

seitsemän. Nitraattirakenteessa oleva noodi on vastaava, mutta hieman erimallinen, ja siihen on 

koordinoitunut yksi nitraatti ja kuusi ligandimolekyyliä. Lisäksi tässä rakenteessa on mukana 

kiteytyksen antiliuotinta, dioksaania. 

Liuotinympäristöllä onkin suuri vaikutus tässä työssä tutkittujen yhdisteiden muodostumiseen. 

Pelkkään veteen lähtöaineet ja mahdollinen kompleksi ovat liian liuokoisia, mutta vettä silti 

tarvittiin kaikkien kiderakenteiden muodostumiseen. Höyrydiffuusiossa hyvin toiminut 1,4-

dioksaani päätyi helposti kiderakenteisiin, ja esimerkiksi kupari(II)perkloraatista ja ligandista 1 

muodostui täysin erilainen rakenne, kun dioksaania oli liuotinympäristössä (ei trimeeristä 

noodia). 

Ligandilla 2 syntyi useita verkkorakenteita, joissa kasvaa sisäkkäin 2D-verkko ja 1D-polymeeri 

(rakenteiden interpenetraatio). Nämä yhdisteet muodostuivat kupari(II)perkloraatilla ja –

nitraatilla, ja ovat kaikki väriltään syvän sinisiä. Dioksaanirakenne saatiin ligandilla 2 vain 

perkloraatilla, mutta tässä tapauksessa rakenne ei muutu, vaan dioksaani asettuu rakenteen 

kanaviin (alkeiskoppi on vain hieman suurempi). Kupari(II)kloridista ja ligandista 2 puolestaan 

muodostui kiraalinen 1D-polymeeri, ja kiteen väri ja morfologia olivat täysin erilaiset kuin muilla 

ligandin 2 kiteillä.  
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Erilaisia mielenkiintoisia ja jopa melko harvinaisia rakenteita onnistuttiin tämän projektin 

puitteissa muodostamaan siis useita. Kyseisten tai vastaavien ligandien käyttöä MOF-yhdisteiden 

valmistamisessa on tutkittu melko vähän, mutta näiden tulosten valossa niiden voidaan todeta 

toimivan MOF-kemiassa ainakin kuparisuolojen kanssa. Erityisesti seitsenkoordinaatiolla toimiva 

trimeerinen noodi on perustutkimuksen kannalta kiinnostava, minkä lisäksi kiteet itsessään olivat 

myös hyvälaatuisia sekä kestäviä ja niitä on nopeaa ja suoraviivaista valmistaa. Tässä työssä 

keskityttiin lopulta kahteen ligandiin, mutta vastaavia kiteytyksiä voisi jatkossa tehdä myös muilla 

ligandeilla tai ligandisekoituksilla. Muodostuville stabiileille kiteille voisi myös jatkotutkimuksissa 

yrittää erinäistä post-synteettistä modifikaatiota sekä tutkia yhdisteiden ominaisuuksia 

laajemmin.  
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7 Liitteet 

LIITE 1: Kiderakenteiden alkeiskoppitiedot (taulukko L1) 

LIITE 2: Ligandeista mitattuja NMR-spektrejä (L1 ja L2) 

 

  



 

 

LIITE 1 

Taulukko L1. Kiderakenteiden alkeiskoppien tiedot: särmien pituudet, kulmien suuruudet, 

tilavuus ja kiderakenteessa oleva liuotin.(V = vesi, M = metanoli, D = 1,4-dioksaani, E = etanoli) 

Koodi 

Anioni 
Kiteytyminen Särmät: a, b, c (Å) Kulmat: α, β, γ (°) 

Tilavuus (Å3) 

Liuottimet 

L 1     

043 (emä-

liuoksessa) 

ClO4 

Monokliininen 

C2/c 

22.9660(4) 

14.1591(3) 

36.7609(8) 

90 

97.079(2) 

90 

11862.7(4) 

V, M 

043 (kuiva) 

ClO4 

Monokliininen 

C2/c 

22.9848(4) 

14.1779(3) 

35.4231(10) 

90 

94.213(2) 

90 

11512.4(5) 

V 

043 

(siniset) 

ClO4 

Monokliininen 

C2/c 

22.9001(8) 

14.1896(4) 

35.3117(17) 

90 

95.585(4) 

90 

11419.8(8) 

V, M 

043 (blokit) 

ClO4 

Monokliininen 

P21/n 

13.5381(3) 

13.5787(3) 

16.4825(3) 

90 

96.255(2) 

90 

3011.94(11) 

V, M 

081 

ClO4 

Monokliininen 

C2/c 

23.0825(3) 

13.8755(2) 

37.4972(5) 

90 

99.0240(10) 

90 

11861.0(3) 

V 

048 

ClO4 

Monokliininen 

P21/n 

14.4708(2) 

13.4353(2) 

16.5055(2) 

90 

99.4660(10) 

90 

3165.30(8) 

V, D 

044, 063 

Cl 

Monokliininen 

P21/c 

14.6354(5) 

14.1977(4) 

13.8413(4) 

90 

109.304(3) 

90 

2714.37(15) 

V 

046 

NO3 

Ortorombinen 

Pbca 

14.3982(5) 

17.9711(7) 

19.7654(6) 

90 

90 

90 

5114.3(3) 

V 



 

 

050 

Br 

Monokliininen 

P21/c 

12.6143(5) 

14.4439(4) 

15.0532(6) 

90 

109.855(4) 

90 

2579.65(17) 

V 

051 

NO3 

Monokliininen 

P21/n 

13.1422(2) 

29.1005(4) 

13.3415(2) 

90 

100.4840(10) 

90 

5017.20(13) 

V, D 

034 

SO4 

Monokliininen 

P21/c 

13.3032(8) 

14.7606(7) 

15.1092(11) 

90 

113.791(8) 

90 

2714.8(3) 

V 

L 2     

072, 082, 

083, 089 

ClO4 

Monokliininen Ia 

14.3183(6) 

21.2274(9) 

20.4130(8) 

90 

107.938(4) 

90 

5902.7(4) 

V, M / V (E) 

078 

ClO4 
Monokliininen Ia 

14.5291(2) 

21.7215(2) 

19.9704(2) 

90 

108.9880(10) 

90 

5959.59(12) 

V, D 

090 

Cl 

Ortorombinen 

P212121 

7.46700(10) 

13.8897(3) 

13.9181(3) 

90 

90 

90 

1443.51(5) 

- 

091 

NO3 
Monokliininen Ia 

14.1720(3) 

20.1712(4) 

20.8402(4) 

90 

105.432(2) 

90 

5742.7(2) 

V 
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