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TIIVISTELMÄ 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli löytää menetelmä painopaperin 

päällystyskerroksessa käytettyjen sideainelateksien tunnistamiseksi ja kvantitoimiseksi. 

Päällystetyt paperit ovat kemiallisen analyysin näkökulmasta erittäin haastavia näytteitä, sillä 

ne koostuvat useista erilaisista kerroksista ja ovat siksi hyvin heterogeenisiä. Päällystyspastassa 

voidaan käyttää runsaasti erilaisia yhdisteitä riippuen valmiin tuotteen käyttötarkoituksesta. 

Muun muassa nämä seikat asettavat monia vaatimuksia sopivan analyysimenetelmän 

löytämiseksi. 

Tutkielman kirjallisuusosan alussa tutustuttiin painopaperin päällystämiseen sekä 

päällystyspastan eri komponentteihin. Tämän jälkeen syvennyttiin pastassa käytettävien 

sideaineiden, tarkemmin ottaen lateksien, vaihtoehtoisiin tunnistus- ja kvantitointimenetelmiin 

sekä menetelmien keskinäiseen vertailuun. Vertailun perusteella valittiin kokeellisessa osassa 

testattaviksi menetelmiksi FTIR-ATR-spektrometri, konfokaali Raman-mikroskooppi sekä 

Py-GC/MS. Kyseisten menetelmien mahdollisuuksien ja rajoitteiden tutkimisessa käytettiin 

kolmea erilaista näytetyyppiä: koostumukseltaan tunnettuja pastanäytteitä, 

laboratoriopäällystettyjä papereita sekä pilottiajoissa valmistettuja papereita. Näytteet mitattiin 

tavallisesti ilman esikäsittelyjä, mutta Raman-mittauksia varten paperinäytteistä valmistettiin 

myös hartsiin valettuja mikrotomoituja poikkileikkeitä eri päällystyskerrosten analysoimiseksi. 

Tutkimuksessa saadut tulokset osoittivat, että jokaisella valitulla analyysimenetelmällä saadaan 

keskenään erilaista tietoa lateksien identifioimiseksi. FTIR-ATR:llä voitiin tunnistaa helpoiten 

akrylaatti- ja asetaattiryhmät sekä päällystyspastassa käytetyt pigmentit, Py-GC/MS:lla 

styreeni, akrylaatti ja butadieeni sekä Raman-mikroskoopilla styreeni. 

Kvantitointimenetelmänä FTIR-ATR:llä saatiin parhaimmat tulokset, mutta menetelmä vaatii 

yhä kehittämistä. Myös Py-GC/MS:lla voi olla tulevaisuudessa mahdollisuudet lateksimäärän 

analysoimiseksi, jos kalibrointinäytteistä tehdään entistä enemmän tutkittavan näytteen 

kaltaisia. Raman-mikroskoopilla on mahdollista saada tietoa lateksin migratoitumisesta sekä 

erilaisista päällystyskerroksista. 
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1 Johdanto 

Perinteisen luokittelun mukaan painopaperit ovat pehmopapereiden, pakkauskartonkien ja 

erikoispapereiden rinnalla oma paperilajinsa.1 Painopaperit päätyvät mm. lehdiksi, kirjoiksi ja 

mainoslehtisiksi, ja ne vastasivat n. 30 % maailman paperi- ja kartonkimarkkinoista vuonna 

2016.1,2 Painopaperit jaetaan tavallisesti sen mukaan, onko pohjapaperi valmistettu 

mekaanisesta vai kemiallisesta massasta. Usein pohjapaperiin on kuitenkin sekoitettu 

molemmilla menetelmillä valmistettua massaa, jotta lopullinen tuote olisi mahdollisimman 

kestävä.1 Nykyään myös kierrätyskuitu on erityisesti Euroopassa tärkeä raaka-aine, jos sen 

jatkuva saatavuus pystytään takaamaan.3,4 Monesti pelkkä pohjapaperi ei kuitenkaan riitä 

vastaamaan kuluttajan tarpeisiin, vaan painopaperi joudutaan päällystämään 

tarkoituksenmukaisten ominaisuuksien aikaansaamiseksi.1 

Mekaanisesta massasta valmistetulla paperilla on korkea opasiteetti, hyvät 

painatusominaisuudet sekä matalampi neliömassahinta verrattuna kemiallisesta massasta 

valmistettuun paperiin.1 Mekaaninen paperi kuitenkin kellastuu nopeasti massan ligniinin 

muodostaessa kromoforisia yhdisteitä UV-säteilyn vaikutuksesta.3 Tämän vuoksi mekaanista 

paperia hyödynnetään yleensä sanomalehdissä, joiden elinkaari on melko lyhyt. Paperin 

päällystyksellä lopullisen tuotteen elinikää ja laatua pystytään kuitenkin parantamaan 

huomattavasti niin, että mekaaninenkin paperi soveltuu esimerkiksi aikakausilehtiin. 

Kemiallisesta massasta eli sellusta valmistetun paperin etuina ovat vaaleus ja lujuus. Sellusta 

valmistettua päällystämätöntä paperia voidaan käyttää esimerkiksi kirjoissa, kun taas 

päällystyksellä vahvistettu paperi sopii etiketeiksi sekä kopio- ja taidepaperiksi.1  

Paperin päällystyksellä pyritään peittämään paperipinnan epätasaisuuksia ja kemiallisia 

muutoksia, parantamaan valmiin tuotteen ominaisuuksia sekä lisäämään sen erilaisia 

käyttömahdollisuuksia.5 Päällystyspastan koostumus tulee valita huolellisesti, jotta se olisi 

yhteensopiva käytettävän pohjapaperin sekä päällystys- ja painomenetelmän kanssa.6 Vaikka 

paperin päällystämisellä saadaan aikaan useita hyödyllisiä asioita, päällystyspastassa 

sideaineena käytetyt tahmeat ja olosuhdeherkät lateksit voivat aiheuttaa myös ongelmia 

paperinvalmistus- ja päällystysprosesseissa. Paperiin syntyvät reiät ja likalaikut johtavat 

herkästi taloudellisiin menetyksiin, minkä vuoksi lateksien aiheuttamiin ongelmiin etsitäänkin 

jatkuvasti ratkaisuja, jotta paperinvalmistus olisi entistä tehokkaampaa.7,8 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli löytää menetelmä, jolla pystytään tunnistamaan 

ja kvantitoimaan päällystetyssä paperissa käytetyt sideainelateksit. Menetelmällä saatavien 

tulosten avulla lateksiongelmien alkuperän paikantaminen olisi entistä helpompaa ja ne 

pystyttäisiin ratkaisemaan aiempaa nopeammin.  
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2 Paperin päällystäminen  

Kirjapainoteollisuus ja muut painotuotteita valmistavat teollisuudenalat vaativat yhä laajempaa 

valikoimaa erilaisia papereita aina mattapintaisista erittäin korkeakiiltoisiin papereihin ja 

kaikkea siltä väliltä. Tämä haastaa erityisesti paperinvalmistuksen ja päällystysteknologian 

ammattilaiset kehittämään uusia yhä valkoisempia ja helpommin painettavia papereita 

kilpailukykyisellä hinnalla.8 Paperikoneesta valmistuvan paperin pinta on epätasainen ja 

epähomogeeninen mm. selluloosaverkon onteloiden vuoksi. Tämän vuoksi se ei usein sovellu 

sellaisenaan painopaperiksi, jolle musteen tasainen imeytyminen ja painettavan kuvan terävyys 

ovat oleellisia ominaisuuksia. Paperin pinnan laatua voidaan parantaa pintaliimauksen ja 

päällystyksen avulla. Pintaliimaus suoritetaan usein jo paperikoneessa, kun taas päällystys 

tehdään tavallisesti jälkikäteen erillisellä päällystyskoneella. Liimauksen tarkoituksena on 

parantaa paperin pintalujuutta sekä päällystysominaisuuksia. Päällystäminen taas tekee paperin 

pinnasta tasaisemman ja vaaleamman sekä peittää pohjapaperin kuidut.4 

Huolimatta siitä, että päällystyskerros parantaa paperipinnan visuaalisia ja fysikaalisia 

ominaisuuksia, se ei pysty korjaamaan heikkolaatuisen pohjapaperin puutteita, sillä jopa 80 % 

valmiin päällystetyn paperin ominaisuuksista riippuu pohjapaperin ominaisuuksista.4,6 

Pohjapaperin täytyy olla riittävän lujaa, jotta se kestäisi ajon suurinopeuksisella 

päällystyskoneella. Lisäksi sen tulee olla mahdollisimman sileää, sillä epätasaisen paperin 

virheiden peittämiseen kuluu enemmän päällystysmassaa, jolloin myös paperin 

valmistuskustannukset kasvavat.4  

Paperin päällystysseos valmistetaan pigmenteistä, sideaineista ja erilaisista lisäaineista. 

Komponentit sekoitetaan veden avulla perusteellisesti toisiinsa, jolloin muodostuu tasainen 

vesisuspensio eli päällystyspasta.6 Veden avulla pigmenttipartikkelit irtoavat toistensa 

vaikutuksesta, mikä mahdollistaa muiden pastakomponenttien sekoittumisen tasaisesti 

pigmentin sekaan. Vesi myös mahdollistaa pastan tasaisen applikoinnin huokoisen 

pohjapaperin pinnalle.9 Pastan kuiva-ainepitoisuus pidetään kuitenkin mahdollisimman 

korkeana, jotta kuivauskustannukset, energiankulutus sekä kuivauksen aiheuttamat vahingot 

paperille jäisivät mahdollisimman pieniksi.6 Pastan kuiva-ainepitoisuus voi olla jopa 70 %. 

Päällysteen applikoinnin jälkeen päällystetty paperi kuivataan. Kun vesi haihtuu pastasta 

kuivausvaiheessa, sideaineet muodostavat yhtenäisen verkon pigmenttien ja pohjapaperin 

välille. Kuivauksen jälkeen paperi voidaan viimeistellä valmiin tuotteen kiillon ja sileyden 

parantamiseksi.9 

Paperille applikoitavan pastan määrä vaihtelee tyypillisesti välillä 5 – 30 g/m2, jolloin 

päällystyskerroksen paksuus on 2 – 12 µm. Päällystäminen voidaan toteuttaa useilla eri 
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menetelmillä, kuten terä-, filminsiirto-, verho- tai spraypäällystyksellä.10 Tällä hetkellä 

teräpäällystys useine variaatioineen on päällystysmenetelmistä yleisin.6 

Teräpäällystyksessä päällystyspastaa applikoidaan ylimäärin paperin pintaan, minkä jälkeen 

pasta kaavitaan joustavaa metalliterää käyttäen tasaiseksi ja halutun paksuiseksi kerrokseksi 

terän kulmaa ja painetta muuttamalla.4 Kyseisestä päällystysmenetelmästä on useita eri 

versioita, jotka eroavat toisistaan pastan applikointitavassa. Applikointimenetelmä voi olla 

sivelytela-, lyhytviipymäapplikointi- tai suutinapplikointimenetelmä, joista kukin aiheuttaa 

tuotannossa omat haasteensa. Tällaisia ovat esimerkiksi pohjapaperin kuitujen turpoaminen, 

korkeat kuivauskustannukset tai ajettavuuteen liittyvät ongelmat. Teräpäällystyksessä pastan 

kuiva-ainepitoisuus voi olla hyvinkin korkea, mutta menetelmällä pystytään päällystämään 

paperi vain yhdeltä puolelta kerrallaan.6 Teräpäällystyksellä paperin kulutuspinnasta saadaan 

hyvin tasainen, sillä menetelmä ei ole kovin kriittinen pohjapaperin pinnan laadusta. Toisaalta, 

mitä suurempia epätasaisuuksia pohjapaperissa on, sitä enemmän päällystyskerroksen paksuus 

vaihtelee eri kohdissa paperia kuvan 1 mukaisesti.10 

 

Kuva 1. Eri päällystysmenetelmien päällystysjälki. 

Filminsiirtopäällystyksellä pystytään välttämään päällystyskerroksen suurimmat 

paksuusvaihtelut. Siinä pasta annostellaan valmiiksi päällystyskerrokseksi sylinterille, josta se 

siirretään pohjapaperin pinnalle kahden telan välisessä puristuksessa eli nipissä. Tällä 

menetelmällä päällystyskerroksen paksuus pysyy yhtenäisempänä, mutta valmiin paperin 

käyttöpinta ei ole yhtä tasainen kuin teräpäällystystä käytettäessä, kuten kuvasta 1 nähdään.   

Filmipäällystyksellä pystytään päällystämään samanaikaisesti paperin molemmat puolet.10 

Terä- ja filmipäällystyksen lisäksi ns. koskemattomilla päällystysmenetelmillä, kuten spray- ja 

verhopäällystyksellä, saadaan aikaan pohjapaperin muotoja mukaileva, tasapaksuinen 

päällystyskerros (kuva 1). Kyseisillä menetelmillä paperiin ei kohdisteta lainkaan fyysistä 

rasitusta.10  Spray-päällystyksessä pasta sumutetaan korkealla paineella paperin molemmille 

puolille sumutinkammiossa, jonka läpi paperiraina ajetaan. Pastapisaroiden halkaisijat ovat 

20 – 40 µm, joten menetelmällä pystytään valmistamaan hyvinkin ohuita päällystyskerroksia 

korkealla opasiteetilla. Lisäksi koskemattomana menetelmänä paperin ajonopeus voi olla hyvin 

korkea, jopa 2500 m/min. Sumutettavan pastan kuiva-ainepitoisuus tulee olla hieman 

matalampi kuin edellä esitetyissä menetelmissä, mikä nostaa kuivauskustannuksia.6 
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Verhopäällystyksessä päällystyspasta applikoidaan pohjapaperin pintaan nimensä mukaisesti 

ohuena ja vapaasti putoavana pastafilminä eli verhona. Verho annostellaan suuttimen avulla 

tavallisesti horisontaalisesti liikkuvalle pohjapaperille. Radan liikkumisnopeutta, suuttimen 

läpi kulkevan pastan virtausnopeutta ja suuttimen etäisyyttä muuttamalla pystytään 

vaikuttamaan muodostuvan päällystyskerroksen paksuuteen. Filmin osuessa pohjapaperin 

pintaan, verhoon kohdistuu fyysistä rasitusta, mikä tulee ottaa huomioon pastan koostumusta 

säädettäessä. Verhon ja paperin väliin jäävä ilma on suurin ongelmatekijä tällä 

päällystysmenetelmällä. Lisäksi pastan sisäiset ilmakuplat voivat aiheuttaa päällystämättömiä 

täpliä paperin pintaan. Verhopäällystys soveltuu monenlaisten paperien päällystämiseen, mutta 

menetelmällä ei pystytä samanaikaisesti päällystämään paperin molempia puolia.6,11 

Päällystyspastan koostumusta ja päällystyskerroksen paksuutta muuttamalla paperia pystytään 

muokkaamaan erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvaksi.1 Paperi voidaan päällystää 

molemmilta tai vain toiselta puolelta ja puolet voivat olla keskenään erilaiset tai samanlaiset.6 

Lisäksi päällystyskerroksia voi olla yhden sijasta useampia, jolloin erilaisia 

päällystysmenetelmiä voidaan yhdistää. Esimerkiksi esipäällystysmenetelmänä filmipäällystys 

peittää pohjapaperin kuidut perusteellisesti, minkä jälkeen tuote voidaan viimeistellä 

teräpäällystyksellä tasaisen käyttöpinnan aikaansaamiseksi.10 Oikeanlaisella päällystyksellä 

pystytään korostamaan pohjapaperin hyviä ominaisuuksia, jolloin lopullisen tuotteen arvo 

nousee.6  

Päällystyksellä voidaan lisätä mm. paperipinnan sileyttä, lujuutta, kiiltoa, vaaleutta sekä 

läpinäkymättömyyttä eli opasiteettia. Myös paperipöly sitoutuu päällystyspastan vaikutuksesta 

paperin pintaan, jolloin tuotteen käyttömukavuus paranee. Lisäksi painopaperien 

musteenkulutus saadaan pienemmäksi päällystämällä paperi ennen painoa.6,9 Monista 

positiivisista vaikutuksista huolimatta päällystyspasta heikentää paperin mekaanista 

kestävyyttä neliömassaa kohden. Silti päällystäminen on kannattavaa, sillä sen positiiviset 

vaikutukset ovat negatiivisia huomattavasti merkittävämpiä.6 

Päällystyksen jälkeen paperi voidaan viimeistellä kalanteroimalla. Se on prosessi, jossa paperi 

ajetaan puristustelojen läpi joko paperin kokoonpuristamiseksi tai paperipinnan kiillon ja 

tasaisuuden parantamiseksi, kun pigmenttipartikkelit suuntautuvat paperipinnan suuntaisesti. 

Telojen välistä painetta, kalanterointilämpötilaa sekä telamateriaalia ja telanippien määrää 

voidaan muuttaa erilaisten kalanterointitulosten aikaansaamiseksi.12 Esimerkiksi 

superkalanteroinnilla paperista saadaan erityisen sileä. Menetelmässä paperi kulkee useiden 

nippien eli telojen välistä, joissa siihen kohdistetaan n. 300 kN/m2 paine ja sylinterit 
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lämmitetään n. 100 ˚C:seen. Muita mahdollisia kalanterointitekniikoita ovat esimerkiksi 

konekalanterointi ja soft-kalanterointi.10 

 

2.1 Painomenetelmien asettamat vaatimukset päällystyspinnalle 

Painopapereista puhuttaessa, erilaiset painomenetelmät asettavat päällystetylle paperipinnalle 

omia vaatimuksiaan. Offset-painotekniikka on menetelmistä yleisin. Se perustuu 

sylinterimäisen painolevyn öljyä ja vettä vastaanottaviin osiin eli painaviin ja ei-painaviin 

pintoihin. Öljypohjainen painoväri tarttuu painaville pinnoille ja kostutusvesi ei-painaville 

pinnoille. Painolevylle muodostuu kuva, joka siirretään peilikuvana painokumisylinterille ja 

tästä edelleen painettavalle paperille kuvan 2 osoittamalla tavalla.13,14 Väriseoksen osuessa 

painettavan paperin pintaan, osa liuottimesta ja matalamolekyylipainoisesta sideaineesta 

absorboituu päällystyskerrokseen. Väriaine ja suuremmat sideainemolekyylit jäävät 

päällystyskerroksen pinnalle muodostaen 1 – 2 µm:n paksuisen kalvomaisen värikerroksen 

päällystyskerroksen pintaan.15 

 

Kuva 2. Offset-painomenetelmä. Kuva on mukaelma lähteestä14. 

Offset-painoprosessissa käytetään runsaasti kostutusvettä, minkä vuoksi paperilla tulee olla 

korkea märkälujuus vettymisen estämiseksi.13,14 Lisäksi päällystyspinnan huokosrakenteen 

tulee olla mahdollisimman säännöllinen ja huokoskoon pieni, jotta vain vesi tunkeutuisi 

paperiin ja väripartikkelit jäisivät paperin pintaan muodostaen kiiltävän ja tasaisen väripinnan. 
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Huokoisen pinnan kautta vesi tai muu liuotin pääsee haihtumaan pois paperista ilman pinnan 

rakkuloitumista, jos painettu paperi kuivataan lämmittämällä.16 Offset-painatuksessa 

paperipinnalta vaaditaan fyysistä kestävyyttä ja nukkaantumisvastusta, sillä painosylinterien 

välissä paperiin aiheutuu painetta ja tahmea painoväri halkeaa ja nukkaantuu helposti 

painokumien vaikutuksesta. Paperin dimensioiden tulee pysyä rasituksessa muuttumattomina, 

sillä paperi kulkee todennäköisesti useiden väritelojen läpi ennen painatuksen valmistumista.6,17  

Syväpainomenetelemässä painamiseen käytetään metallisylinteriä, johon on kaiverrettu pieniä 

kennoja eli rasterikuppeja vastaamaan painettavaa kuvaa. Sylinterin valmistaminen on kallista, 

minkä vuoksi syväpainoa käytetään vain suurien painoerien valmistuksessa.18 Sylinteriä 

pyöritetään väriliuoksessa, jolloin rasterikupit täyttyvät juoksevalla värillä ja ylimäärä 

pyyhitään pois terällä. Painettava paperi puristetaan sylinterin pintaan, jolloin nestemäinen 

väriaine siirtyy paperille.18 Syväpainossa paperipinnan tulee olla sileä, jotta sylinterin ja paperin 

kontakti olisi mahdollisimman hyvä ja painoväri siirtyisi sylinterin rasterikupeista tasaisesti 

paperin pintaan.6,16,18 Kun pinnassa ei ole liian suuria huokosia, painovärin kulutus pysyy 

aisoissa, eivätkä painetut rasteripisteet leviä. Syväpainotekniikka ei ole paperille fyysisesti yhtä 

rasittava kuin offset-painatus, minkä vuoksi syväpainopaperin päällystyspastassa tarvitaan 

vähemmän sideainetta. Koska syväpainopaperista valmistetaan usein aikakausilehtiä, vaaditaan 

paperipinnalta korkeaa kiiltoa, jotta myös mustejäljestä saataisiin kiiltävä.6  

Flekso-painomenetelmä on ns. kohopainomenetelmä, jossa painosylinteriin kiinnitetyn 

painolaatan kohokuvioille siirrettävä painoväri muodostaa kuvan paperille. Paperipinnalta 

vaadittavat ominaisuudet ovat samankaltaisia syväpainomenetelmän kanssa, sillä käytettävä 

painoväri on hyvin juoksevaa. Fleksopainettavalla paperilla tulee olla lisäksi pintalujuutta, sillä 

painamiseen käytettävä joustava painolaatta aiheuttaa paperille fyysistä rasitusta.14,16 Edellä 

esitettyjen tekniikoiden lisäksi on olemassa myös monia muita painomenetelmiä, kuten  

mustesuihkupainatus ja kserografia.6 

Erilaisilla painomenetelmillä on myös yhteisiä vaatimuksia päällystetyn paperin suhteen. 

Paperin tulee kestää taittelua pinnan halkeamatta, painomusteen pitää pystyä kuivumaan 

nopeasti, musteenkulutuksen tulee pysyä mahdollisimman pienenä ja painojäljestä tulee saada 

terävä sekä tasainen. Tähän kaikkeen ja mm. optisiin ominaisuuksiin pystytään vaikuttamaan 

päällystyspastan koostumuksella, päällystyskerroksien määrällä ja kerroksien paksuudella. 

Valmiiden tuotteiden tulee olla kuitenkin kustannustehokkaita, minkä vuoksi myös 

päällystyksessä pyritään valitsemaan mahdollisimman edulliset raaka-aineet tinkimättä 

kuitenkaan tuotteen laadusta ja kestävyydestä.6  

 



8 

 

2.2 Pigmentit 

Pigmenttien tärkein tehtävä on peittää pohjapaperin kuituverkon epätasaisuudet ja parantaa 

paperin optisia ominaisuuksia. Päällystyspastan kuiva-aineesta jopa 80 – 95 m-% eli noin 

70 til-% koostuu pigmenteistä ja ne ovat siten merkittävin pastan ominaisuuksiin vaikuttavista 

tekijöistä.6 Pastan kuiva-aineen koostumus eli ns. pastaresepti esitetään tavallisesti 

pigmenttimäärän suhteen. Pigmenttien yhteismassalle annetaan vertailuluvuksi 100, jolloin 

voidaan ilmoittaa pastassa olevan esimerkiksi 7 osaa sideaineita eli 7/100 pigmenttien 

massasta.19 

Pastassa voi olla samanaikaisesti yhtä tai useampaa pigmenttiä. Ne ovat tyypillisesti 

luonnonmineraaleja, mutta synteettisiäkin pigmenttejä käytetään.6 Monia päällystyksessä 

käytettäviä pigmenttejä hyödynnetään myös pohjapaperin täyteaineena täyttämässä 

selluloosakuitujen välistä tilaa ja laskemassa paperin valmistuskustannuksia monien 

pigmenttien ollessa sellukuituja edullisempi raaka-aine.4 Täyteainepigmentit parantavat myös 

pohjapaperin valonsirontakykyä, opasiteettia ja tulostusominaisuuksia.20 Päällystyspastassa 

käytetyt mineraalipartikkelit ovat tyypillisesti hienojakoisempia, vaaleampia ja täten kalliimpia 

kuin täyteaineena käytetyt mineraalit.3  

Ihanteellinen pigmentti on kemiallisesti stabiili ja hyvin valoa heijastava. Pigmenttien täytyy 

olla veteen liukenemattomia, mutta kuitenkin siihen hyvin sekoittuvia tasaisen pastan 

aikaansaamiseksi. Pigmentin tulee antaa tuotteelle hyvä opasiteetti ja olla yhteensopiva muiden 

pastakomponenttien kanssa. Optimaalinen pigmentti ei sisällä paljoa epäpuhtauksia ja 

teollisessa mittakaavassa käytettynä sen hinnan tulisi olla mahdollisimman edullinen sekä 

saatavuuden taattua.6 

Millään tämänhetkisellä pigmentillä ei kuitenkaan ole kaikkia edellä mainittuja ominaisuuksia, 

vaan pigmentit valitaan sillä perusteella, millaisia ominaisuuksia valmiille paperille halutaan. 

Kullakin pigmentillä on esimerkiksi ominainen partikkelikokojakaumansa sekä partikkelin 

muoto. Siispä eri pigmentit absorboivat ja sirottavat valoa eri tavoin, mikä vaikuttaa esimerkiksi 

paperin kiitoon ja vaaleuteen.6 Lisäksi pigmentin kokojakauma vaikuttaa musteen 

imeytymiseen paperissa. Esimerkiksi monivärisessä offset-painatuksessa painovärin tulee 

asettua riittävän nopeasti, jottei edellinen väri leviä seuraavaa väriä painettaessa. Toisaalta liian 

nopea asettuminen heikentää tulostusjäljen kiiltoa. Värin asettumiseen vaikuttaa erityisesti 

paperipinnan huokoskoko, johon pystytään vaikuttamaan pastan koostumuksella ja erityisesti 

pigmenttien partikkelikokojakaumalla. Mitä hienompaa pigmentti on, sitä huokoisempi paperin 

pinnasta tulee ja sitä nopeammin muste asettuu.21  
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Pigmentit jaetaan tavallisesti kolmeen ryhmään: pääpigmentteihin, erikoispigmentteihin ja 

lisäpigmentteihin. Nimensä mukaisesti pääpigmentit kattavat suurimman osuuden 

päällystyspastan kokonaispigmenttimäärästä.6 Pääpigmentteihin kuuluvat mm. kaoliini, 

jauhettu kalsiumkarbonaatti ja talkki, jotka kaikki ovat louhittuja mineraaleja. Tällaisilla 

mineraaleilla on suuri partikkelikokojakauma ja voivat sisältää merkittäviäkin määriä 

epäpuhtauksia.3 Erikoispigmentit ovat ominaisuuksiltaan samankaltaisia pääpigmenttien 

kanssa, mutta niiden käyttö on vähäisempää. Kipsi ja bariumsulfaatti ovat esimerkkejä 

erikoispigmenteistä. Lisäpigmenteillä pyritään parantamaan paperin optisia ominaisuuksia 

entisestään, mutta niiden osuus kokonaispigmenttimäärästä on enintään 10 %. Esimerkkejä 

lisäpigmenteistä ovat vaalea, mutta kallis saostettu kalsiumkarbonaatti, kalsinoitu kaoliini sekä 

muovipigmentit.6 Muita mahdollisia pigmenttejä ovat mm. titaanidioksidi ja amorfinen silika, 

joita käytetään erikoisimmissa sovelluksissa.4 

 

2.2.1 Kaoliini 

Kaoliini on suosittu päällystyspigmentti mm. hyvän saatavuutensa ansiosta. Kaoliini on 

kivimateriaa, joka koostuu pääosin kaoliniittimineraalista Al4Si4O10(OH)8. 

Kaoliniittipartikkelit rakentuvat vetysidoksin toisiinsa sitoutuneista tetraedrisistä 

silikakerroksista ja oktaedrisistä alumiinioksidikerroksista.3 Louhittu kaoliini saattaa sisältää 

suuriakin määriä erilaisia epäpuhtauksia, kuten kiillettä ja rautaoksidia, jotka aiheuttavat 

pigmentin värjääntymisen keltaiseksi tai ruskeaksi. Tämän vuoksi kaoliini tulee puhdistaa 

teollisesti ennen kuin sitä voidaan hyödyntää paperin päällystyksessä.22 Puhdistettu kaoliini on 

väriltään vaaleaa. Kaoliinipartikkelit ovat hyvin litteitä eli niillä on korkea muototekijä.23 

Paperin pinnassa litteät partikkelit asettuvat helposti limittäin ja tämän vuoksi kaoliinia 

käyttämällä saadaan paperille korkea kiilto, tasaisuus ja opasiteetti.24 Kaoliini soveltuukin 

hyvin korkeakiiltoisiin papereihin ja syväpainatukseen, jossa paperipinnan sileys on erityisen 

tärkeää.17,18 Litteiden partikkeliensa ansiosta kaoliinilla saavutetaan korkea opasiteetti ja 

kuituverkon peitto jo matalillakin päällystemäärillä. Siksi se soveltuu hyvin myös kevyesti 

päällystettyjen papereiden eli LWC-papereiden päällystämiseen.20 

Kaoliinipartikkelien tahkot ovat aina negatiivisesti varautuneet, kun taas kylkien varaus 

muuttuu ympäristön pH:n muuttuessa, mikä vaikuttaa partikkelien keskinäiseen 

orientoitumiseen.6,23 Varauserojen vuoksi kaoliini kestää hyvin taittelua ja estää näin 

paperipinnan murtumisen.17 Kaoliinin partikkelikoko ja -muoto vaihtelevat riippuen mineraalin 

alkuperästä. Teräväreunaiset primäärikaoliinipartikkelit on louhittu luonnon 

mineraaliesiintymistä ja niillä on suuri partikkelikokojakauma.  Sekundäärikaoliinit ovat taas 
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primäärimineraalien rapautumistuotteita, jotka ovat hioutuneet ja puhdistuneet veden 

vaikutuksesta pehmeäreunaisimmiksi kulkeutuessaan virtojen mukana uusiin paikkoihin.6,23 

Tämän vuoksi ne eivät reagoi yhtä voimakkaasti muiden pastakomponenttien kanssa, mutta 

sisältävät vähemmän epäpuhtauksia kuin  primäärikaoliini.6,17  

Paperin päällystyksessä käytetyn kaoliinin hienojakoisuus vaikuttaa paperipinnan 

ominaisuuksiin. Mitä hienojakoisempaa pastassa käytetty kaoliini on, sitä paremman kiillon 

paperi saa, sillä partikkelit asettuvat paremmin limittäin. Lisäksi pinnan huokosten määrä 

kasvaa ja huokoskoko pienenee, jolloin painoväri asettuu nopeammin. Toisaalta partikkelien 

levymäisyys vähenee, kun partikkelikokoa pienennetään, mikä aiheuttaa viskositeetin 

pienenemistä, mutta myös vesiretention heikentymistä.17 Vesiretentio tarkoittaa pastan 

vedenpidätyskykyä mm. funktionaalisten ryhmiensä avulla. Sekä liian korkea että liian matala 

vesiretentio aiheuttaa ongelmia päällystysvaiheessa. Matala vesiretentio eli heikko 

vedenpidätyskyky aiheuttaa pastan kuiva-ainepitoisuuden liian nopean kasvun 

applikointivaiheessa, jolloin päällystemäärä voi jäädä liian suureksi ja pinta epätasaiseksi. Liian 

korkea vesiretentio aiheuttaa taas sideaineen erottumisen pastassa vesifaasin vaikutuksesta 

heikentäen painojälkeä.25 Hyvin pienet pigmenttipartikkelit (alle 0,1 µm) heikentävät myös 

paperin optisia ominaisuuksia, koska ne eivät pysty sirottamaan näkyvän valon 

aallonpituuksia.20 

 

2.2.2 Kalsiumkarbonaatti 

Paperinvalmistuksessa käytettävä kalsiumkarbonaatti CaCO3 jaetaan tavallisesti kahteen 

luokkaan: luonnosta saatavaan jauhettuun kalsiumkarbonaattiin (GCC) sekä synteettisesti 

valmistettuun saostettuun kalsiumkarbonaattiin (PCC).3 Sekä PCC että GCC hajoavat mm. 

hiilidioksidiksi pH:n laskiessa alle arvon 7, mikä tulee huomioida pastanvalmistusprosessissa.17  

GCC on viime vuosikymmeninä noussut yhä tärkeämmäksi pigmentiksi kaoliinin rinnalle ja 

sen osuus on jo yli 50 % kaikista käytettävistä pigmenteistä paperin päällystyksessä.20,26 

Luonnossa esiintyvä kalsiumkarbonaatti on tavallisesti kalsiitti-, vateriitti- ja 

aragoniittimineraalien muodossa, jotka ovat toistensa eri kidemuotoja. Kyseisiä mineraaleja 

esiintyy mm. liidussa, kalkkikivessä ja marmorissa.3 GCC on edullista, helposti dispergoituvaa 

sekä vaaleampaa ja kirkkaampaa kuin kaoliini.  GCC:n partikkelit eivät ole litteitä, kuten 

kaoliinilla, mikä heikentää pastan vesiretentiota.17,26 GCC:n partikkelikokojakauma on 

tavallisesti suuri ja partikkelit kuutiomaisia, mikä helpottaa sen reologista hallittavuutta. Tämä 

tarkoittaa, että GCC ei ole kovin herkkä paperikoneen parametrien muutoksille ja helpottaa näin 

ajettavuutta.6,17 Toisaalta GCC:n suuren partikkelikokojakauman vuoksi paperin pintaan 
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muodostuu isoja huokosia, jotka tekevät pinnasta epätasaisen. Erikokoisia partikkeleita 

pystytään kuitenkin lajittelemaan toisistaan.  Pienillä partikkeleilla saadaan paperille hyvin 

huokoinen pinta ja korkea opasiteetti, jolloin painojäljestä saadaan laadukas.17  

PCC valmistetaan synteettisesti sellutehtaan sivuvirroista usein paperitehtaan läheisyydessä 

omassa tuotantolaitoksessaan raaka-aineiden kuljetuskustannusten minimoimiseksi.3,6  PCC:n 

valmistusprosessissa käytetään kaustisointiprosessista saatua poltettua kalkkia, joka 

sammutetaan vedellä. Sammutuksessa muodostuu kalsiumhydroksidia eli ns. kalkkimaitoa, 

joka saostetaan sellutehtaalta saadulla hiilidioksidilla ja saadaan saostettua 

kalsiumkarbonaattia.4,6,27 Seoksen epäpuhtaudet saadaan poistettua kalkkimaitovaiheessa ja 

saostusolosuhteita muuttamalla pystytään muokkaamaan syntyvän PCC:n kide- ja morfologisia 

muotoja.4 Tämä ominaisuus mahdollistaa PCC:n käytön useissa erilaisissa papereissa, sillä eri 

kidemuodoilla pystytään muuttamaan päällystyspastan reologiaa ja muokkaamaan paperin 

pintaa eri painomenetelmille soveltuviksi.6 PCC:llä on korkea opasiteetti ja valonsirontakyky 

GCC:n tavoin ja lisäksi kapea partikkelikokojakauma. PCC:n käyttö on yleistynyt korkean 

laatunsa vuoksi ja sitä käytetään yhä yleisemmin paperin täyteaineena, mutta myös 

päällystyspastassa.17 PCC on kuitenkin GCC:tä kalliimpaa sen valmistamiseen käytettävän 

energiamäärän vuoksi. Toisaalta PCC:n hyvien päällystysominaisuuksien ansiosta 

pohjapaperin laatukriteereitä pystytään hieman laskemaan, jolloin pohjapaperin 

valmistuskustannukset laskevat.6 

 

2.2.3 Talkki 

Talkkipartikkelit koostuvat kolmikerroksisesta magnesiumsilikaatista Mg3Si4O10(OH)2, jossa 

magnesiumoksidikerros on kahden hydrofobisen silikakerroksen välissä.3 Kiderakenteiden 

välissä on vain heikkoja vuorovaikutuksia, joten partikkelien välillä on erittäin alhainen kitka. 

Partikkelit ovat litteitä, suurikokoisia sekä keltaisempia kuin GCC ja PCC, minkä vuoksi talkki 

heikentää paperin vaaleutta ja valonsirontakykyä.6,17 Talkkipartikkelien hydrofobisuus tuo 

haasteita offset-painatuksessa, jossa öljypohjaisen värin rinnalla käytetään runsaasti vettä ei-

painavilla pinnoilla. Tämän vuoksi pastaan tulee lisätä kostutuskemikaalia, jotta talkki liettyisi 

veteen ja saataisiin aikaan offset-painatukseen soveltuva pasta. Myös sideaineet ja lisäaineet 

tulee räätälöidä talkille tarkoin sen vaikean reologian sekä vaahtoamisherkkyyden vuoksi.3,17 

Talkki soveltuu litteiden partikkeliensa ansiosta kuitenkin hyvin syväpainatukseen, koska 

paperin pinnasta saadaan hyvin sileä kaoliinin tavoin. Partikkelien välinen alhainen kitka 

mahdollistaa suurienkin paperirullien nopean valmistuksen ilman paperin ja päällystyspinnan 

repeämistä.20  
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Talkki soveltuu hyvin myös suojapapereissa eli ns. barrier-papereissa käytettäväksi.28 Nämä 

ovat esimerkiksi elintarvikkeissa käytettäviä rasvan- ja kosteudenkestäviä papereita.9 Hyvät 

barrier-ominaisuudet johtuvat talkkipartikkelien tiiviistä pakkautumisesta, hyvästä adheesiosta 

sideaineiden kanssa sekä päällekkäisten partikkelien orientoitumisesta siten, että paperiin 

tunkeutuvalla nesteellä on hyvin mutkainen reitti läpäistä paperi.28  

Yleisesti pigmenttipartikkelien orientaatio vaikuttaa mm. pinnan pakkautumistiheyteen, 

valonsirontakykyyn, kiiltoon ja opasiteettiin. Orientoitumiseen taas vaikuttavat 

pigmenttipartikkelien muoto ja koko, dispersion koostumus, pastan reologia sekä päällystys- ja 

kalanterointiolosuhteet ja -tekniikat. Myös pohjapaperin rosoisuus vaikuttaa orientoitumiseen 

erityisesti pohjapaperin ja päällystyskerroksen rajapinnassa.28 

 

2.3 Sideaineet 

Sideaineet ovat pigmenttien jälkeen toiseksi yleisin päällystyspastan komponentti ja ne kattavat 

pastan kuiva-aineessa keskimäärin 5 – 20 osaa. Nimensä mukaisesti sideaineen päätehtävä on 

sitoa pigmentit ja pohjapaperi toisiinsa. Lisäksi sideaine täyttää osittain pigmenttipartikkelien 

väliin jäävät tyhjät aukot sitoen samalla myös pigmenttipartikkeleita toisiinsa. Toinen 

sideaineen päätehtävistä on vaikuttaa paperin vesiretentioon. Sideaineen valinnalla pystytään 

vaikuttamaan päällystyspastan viskositeettiin ja virtausominaisuuksiin sekä 

kuivumisnopeuteen. Sideaineen tulee olla hyvin veteen sekoittuva ja yhteensopiva muiden 

päällystyskomponenttien kanssa. Muita tärkeitä sideaineen ominaisuuksia ovat mm. helppo 

käsiteltävyys, hyvät optiset ominaisuudet, mekaaninen ja kemiallinen kestävyys, 

vaahtoamattomuus sekä tietenkin suuri sidosvoima.6 

Painopapereissa pastan tehtävä on parantaa erityisesti paino-ominaisuuksia. Sideaineella 

pystytään lisäämään paperin syvyyssuuntaista lujuutta, mikä on tärkeää etenkin niissä 

painomenetelmissä, joissa käytetään tahmeita painovärejä. Toisaalta liiallinen sideaineen 

käyttö heikentää paperin opasiteettia sekä kiiltoa. Tämän vuoksi sideaineen määrä kannattaa 

säätää siten, että se antaa paperille juuri riittävän pintalujuuden, jolloin se alentaa 

mahdollisimman vähän tulostuslaatua.9 Pigmentin ja erityisesti sen partikkelikoon valinnalla 

pystytään vaikuttamaan sideaineen kulutukseen. Suuremmat pigmenttipartikkelit jättävät 

päällystyskerrokseen enemmän tyhjää tilaa, jolloin sideaineen kulutus kasvaa ja täten raaka-

ainekustannukset ja lopputuotteen hinta nousevat.6 

Tavallisesti päällystyspastassa käytetään rinnakkain kahta sideainetta. Pääsideaine vastaa 

sitovasta vaikutuksesta ja apusideaineella muutetaan reologiaa sekä vesiretentiota.29 Sideaineet 

voivat olla joko vesiliukoisia tai veteen liukenemattomia. Vesiliukoisia sideaineita ovat 
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luonnon polymeerit ja niiden johdannaiset, kuten tärkkelys, proteiinit ja 

karboksimetyyliselluloosa (CMC). Vesiliukoiset sideaineet lisäävät pastan vesiretentiota, mutta 

tekevät pastasta viskoosisempaa.3,9 Synteettinen polyvinyylialkoholi (PVA) on myös 

vesiliukoinen, kun taas lateksit ovat veteen liukenemattomia.6 Latekseista kerrotaan lisää 

luvussa 3.  

Viimevuosina synteettisiä sideaineita on suosittu paperin päällystyksessä niiden helpomman 

applikoitavuuden ja korkean sidosvoiman vuoksi luonnonpolymeereihin verrattuna.8 

Esimerkiksi PVA:lla on noin kolminkertainen sidoslujuus tärkkelykseen verrattuna eli PVA:ta 

käyttämällä saadaan sama sitova vaikutus kuin kolminkertaisella määrällä tärkkelystä.6 

Perinteisimpiin latekseihin, kuten styreenibutadieeni- ja styreeniakrylaattilatekseihin verrattuna 

tärkkelystä tarvitaan n. 1,5-kertainen määrä.17  

Taloudellinen näkökulma on merkittävässä osassa myös sideaineen valinnassa. Tämän vuoksi 

edullinen tärkkelys on palaamassa jälleen tärkeäksi pastakomponentiksi lateksien rinnalle 

heikommasta sidosvoimastaan huolimatta.8 Päällystyksen lisäksi tärkkelystä hyödynnetään 

mm. pohjapaperissa retentioapuaineena ja pintaliimauksessa lujuutta lisäävänä 

komponenttina.29 Sideaineena käytettäessä tärkkelys on ekologinen vaihtoehto verrattuna 

raakaöljystä jalostettuihin latekseihin, mutta sen haasteena on heikomman sidosvoiman lisäksi 

kausittainen heikko saatavuus.6,30 Lisäksi se on bakteereille suosiollinen kasvualusta ja 

ravintoaine, mikä tulee huomioida tehdas- ja varastointiolosuhteissa.29 

Tärkkelystä saadaan paperinvalmistustarkoitukseen esimerkiksi vehnän, perunan ja maissin 

kasvisoluista. Tärkkelys koostuu glukoosista selluloosan tavoin, mutta glukoosimonomeerien 

väliset glykosidiset sidokset ovat suuntautuneet polymeereissä eri tavoin. Selluloosapolymeerit 

ovat suoria, minkä vuoksi ne pystyvät muodostamaan puukuituja. Tärkkelyspolymeerit taas 

ovat kierteisiä ja esiintyvät siksi jyvämäisinä partikkeleina. Tärkkelys sisältää sekä 

suoraketjuista amyloosia että haaroittunutta amylopektiiniä ja niiden suhteellinen määrä sekä 

polymeroitumisaste riippuvat käytetystä tärkkelyslähteestä.3 

Tärkkelys pystyy toimimaan liima- tai sideaineena ainoastaan liuenneessa muodossa, minkä 

vuoksi se keitetään ennen käyttöä paperinvalmistusprosessissa.6 Keitetyn tärkkelyksen 

viskositeetti on melko korkea ja jäähtyessään muodostaa herkästi irreversiibelejä geeliytymiä. 

Viskositeetin ja geeliytymisen syy on tärkkelyspolymeerien glukoosiyksiköiden hydroksyyli- 

eli OH-ryhmien välille muodostuvat vetysidokset. Tärkkelyksen viskositeettia voidaan 

kuitenkin laskea pilkkomalla tai modifioimalla tärkkelystä. Pilkkominen voidaan toteuttaa 

esimerkiksi hapon tai entsyymien avulla. Modifiointi muuttaa tärkkelyksen reologista 

käyttäytymistä sekä laajentaa sen käyttömahdollisuuksia. 6,17,29 
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Modifiointi voi tarkoittaa esimerkiksi tärkkelyksen pelkistämistä korvaamalla OH-ryhmiä 

vähemmän aktiivisilla ryhmillä. Tärkkelyspolymeeriin voidaan lisätä karboksyyliryhmiä 

(COOH), jolloin pastan tasainen levittäminen on helpompaa käytettäessä suurta 

leikkausvoimaa teräpäällystyksessä. Kationisoinnilla voidaan muuttaa pastan reologista 

käyttäytymistä ja asetylointi parantaa tärkkelyksen viskositeetin ja lämpötilan välistä 

tasapainoa.6,29 

Tärkkelys toimii paperin kuivalujuutta lisäävänä aineena, kun sen OH-ryhmät muodostavat 

vetysidoksia selluloosakuitujen kanssa veden haihtuessa päällystyspastan kuivausvaiheessa.3 

Toisaalta liiallinen tärkkelyksen käyttö aiheuttaa paperipinnan murtumista tärkkelyksen ollessa 

kova polymeeri. Pintalujuus on etu erityisesti offset-painoa ajatellen. Syväpainatukseen 

tärkkelys soveltuu huonommin, koska menetelmä vaatii paperipinnalta elastisuutta. OH-

ryhmien ansiosta tärkkelys voi toimia myös optisten kirkasteiden kantaja-aineena.6 

Vesiliukoisuutensa vuoksi tärkkelys heikentää kuitenkin valmiin paperin märkälujuutta.29 

Lisäksi pastan kuivausvaiheessa tärkkelys kulkeutuu herkästi haihtuvan veden mukana, jolloin 

tärkkelys saattaa jakaantua epätasaisesti paperin pinnassa aiheuttaen painomusteen tarttumisen 

epätasaisesti.6,29,30  

Tärkkelys ei aiheuta lateksin tavoin ongelmia käytettäessä päällystettyä paperia uusiomassan 

valmistuksessa.3 Lateksit muodostavat tahmeita kertymiä prosessiveteen ja aiheuttavat niin 

kutsuttua ”valkoista pihkaa” paperikoneeseen, mikä voi johtaa käyttökatkoihin 

paperinvalmistuksessa sekä aiheuttaa tuotteeseen mm. värjäytymiä ja reikiä.7 

 

2.4 Muut lisäaineet 

Pigmenttien ja sideaineiden lisäksi pastaan sekoitetaan lisäaineita, jotka parantavat seoksen 

ominaisuuksia entisestään. Lisäaineita on pastassa enintään 1 – 2 osaa.6 Paksuntajien ja 

dispergointiaineiden avulla voidaan kontrolloida pastan reologiaa, vesiretentiota ja 

pohjapaperiin kiinnittymistä päällystysprosessin aikana. Vaahdonestoaineet, kovettimet, 

voiteluaineet ja fluoresoivat valkaisijat vaikuttavat puolestaan päällysteen fysikaalisiin ja 

optisiin ominaisuuksiin.9 Lisäaineet voivat estää flokkuloitumista ja veden imeytymistä 

pohjapaperiin parantaen valmiin tuotteen märkälujuutta.4 Lisäksi ne voivat helpottaa pastan 

tasaista levittämistä, säätää pH:ta, muokata pastan väriä tai parantaa tuotteen säilyvyyttä.6 

Nimensä mukaisesti paksuntajilla ns. paksunnetaan  pastan vesifaasia ja lisäksi niillä voidaan 

säätää partikkelien välisiä elektrostaattisia voimia sekä lisätä optisten kirkasteiden tehoa.17 

Paksuntajilla vaikutetaan mm. pastan leikkausnopeuteen, ajettavuuteen, reologiaan ja 

vesiretentioon.31 Paksuntajien tulee vuorovaikuttaa voimakkaasti vesimokelyylien ja 
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pigmenttien kanssa, jolloin ne pystyvät lisäämään pastan vedenpidätyskykyä.9 Paksuntajilla voi 

olla myös sitovia ominaisuuksia, minkä vuoksi ne luokitellaan usein lisäsideaineiksi.6 

Tyypillisiä paksuntajia ovat CMC ja PVA.9 

Kaikki päällystyspastoissa käytettävät pigmentit eivät ole kalsiumkarbonaatin tavoin täysin 

valkoisia. Esimerkiksi kaoliini on usein kellertävää sen sisältämien epäpuhtauksien vuoksi. 

Tätä keltaisuutta voidaan peittää sävytysreagensseilla, kuten titaanidioksidilla, joka jo pienissä 

pitoisuuksissa antaa päällystyspastalle siniseen taittavan valkoisen sävyn. Sävyttäjät eivät 

kuitenkaan aina riitä, kun pyritään mahdollisimman kirkkaan valkoiseen lopputulokseen. Tätä 

varten pastoihin sekoitetaan optisia kirkasteita (OBA). Näiden toiminta perustuu fluoresenssi-

ilmiöön, kun kirkastemolekyyli absorboi UV-valon aallonpituuksia ja emittoi näkyvää valoa 

sinisen värin aallonpituusalueella. Monet paperinvalmistuksessa käytetyistä optisista 

kirkasteista perustuvat stilbeenimolekyyliin ja sen derivaattoihin, jotka sisältävät eri määriä 

sulfoniryhmiä. OBA-yhdisteet tarvitsevat toimiakseen kantajan, joita voivat olla esimerkiksi 

tärkkelys, CMC tai PVA.9 

Liukenemista hidastavat yhdisteet parantavat paperin märkälujuutta eli estävät 

pastakomponenttien reagointia veden kanssa. Tässä tarkoituksessa voivat toimia esimerkiksi 

glyoksaali tai ammoniumzirkoniumkarbonaatti. Nämä yhdisteet reagoivat sideaineiden OH- ja 

COOH-ryhmien kanssa estäen niitä reagoimasta vesimolekyylien kanssa.9 Ureaformaldehydi 

on ristisilloittuva hartsi, joka parantaa vedenkestävyyttä kuivatussa pastassa, jossa on käytetty 

paljon esimerkiksi tärkkelystä.4 

Muita mahdollisia lisäaineita ovat esimerkiksi flokkulantit, dispersantit, liukasteet ja biosiidit. 

Ennen pastan valmistuksessa käytettiin myös kovettimia ja pehmentimiä, mutta nykyään niiden 

käyttö on hyvin rajallista.17 
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3 Lateksit 

Painopapereita pyritään päällystämään yhä nopeammin ja tehokkaammin, mikä lisää 

vaatimuksia myös sideaineen suhteen. Synteettiset ja muokattavat lateksit ovat tällöin usein 

parempi vaihtoehto sideaineiksi kuin luonnonpolymeerit.  Latekseilla on matala viskositeetti 

korkeissakin kuiva-ainepitoisuuksissa (jopa 50 – 60 %), mikä on tärkeä ominaisuus moderneita 

päällystyskoneita käytettäessä. Lisäksi lateksit antavat valmiille paperille vedenkestävyyttä, 

kiiltoa, joustavuutta ja paremmat tulostusominaisuudet.9  

Yleisesti termi lateksi tarkoittaa kolloidisten pallomaisten polymeeripartikkelien 

vesidispersiota. Partikkelien halkaisijat vaihtelevat välillä 10 – 5000 nm, mutta sideaineena 

käytettävien lateksien partikkelikoko on tyypillisesti välillä 100 – 300 nm.6,32 Latekseilla on 

useita luvussa 2.3 lueteltuja sideaineilta tavoiteltuja ominaisuuksia, minkä vuoksi ne ovatkin 

suosittuja sideaineita. Lateksityyppiä, lateksin määrää, partikkelikokoa ja 

partikkelikokojakaumaa muuttamalla pystytään vaikuttamaan mm. valmiin paperin päällysteen 

kovuuteen ja huokoisuuteen. Tavallisesti pienillä lateksipartikkeleilla ja suurella 

partikkelikokojakaumalla saadaan paras tulos. Pienillä lateksipartikkeleilla on enemmän 

reagoivaa pinta-alaa ja täten enemmän sidosvoimaa.6  

Tämänhetkiset tärkeimmät sideainelateksit teollisessa mittakaavassa ovat styreenibutadieeni 

(SB), styreeniakrylaatti (SA) sekä polyvinyyliasetaatti (PVAc), jotka toimivat 

päällystyspastassa tavallisesti pääsideaineina. Kyseiset lateksit koostuvat vinyylisistä 

monomeereistä: butadieenistä, styreenistä, akrylaateista ja vinyyliasetaatista.  Latekseilla on 

usein heikko vedenpidätyskyky, minkä vuoksi ne tarvitsevat yleensä lisäsideaineen tai 

paksuntajan vesiretention parantamiseksi.6  

Tavallisesti lateksit ovat maidonvalkoisia nesteitä, mutta partikkelikooltaan pienet lateksit 

voivat olla lähes läpikuultavia. Suurella partikkelikoolla väri saattaa taittaa keltaiseen, siniseen 

tai punaiseen. Väri ei kuitenkaan kerro juuri mitään lateksin fysikaalisista tai kemiallisista 

ominaisuuksista, vaan näiden vertailuun ja karakterisointiin on useita muita menetelmiä ja 

suureita. Näitä ovat esimerkiksi kuiva-ainepitoisuus, pH, Brookfield-viskositeetti, 

partikkelikokojakauma, koaguloitumisaste, kalvonmuodostuksen minimilämpötila (MFFT), 

lasisiirtymälämpötila (Tg) ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrä.6 

Lateksien toiminta sideaineena perustuu kalvon muodostumiseen paperin pinnassa, kun vesi 

höyrystyy pois pastakerroksesta applikoinnin jälkeen. Jotta kalvosta tulisi tasainen ja 

läpinäkyvä, tulee höyrystymislämpötilan olla riittävän korkea. Tätä matalammassa lämpötilassa 

pinnasta tulee samea, halkeileva tai jauhemainen.33 MFFT on jokaiselle lateksille yksilöllinen 

lämpötila, jonka yläpuolella polymeeripartikkelit yhdistyvät tasaiseksi kerrokseksi 
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kuivausprosessissa. Kerros sitoo itsensä lisäksi myös muita massan kiinteitä partikkeleita, kuten 

pigmenttejä. Kunkin polymeerin MFFT:stä voidaan päätellä siis sopiva pastan 

kuivauslämpötila, mutta myös lateksin säilytyslämpötila. Mitä korkeampi MFFT lateksilla on, 

sitä pienemmällä todennäköisyydellä siihen muodostuu säilytyksen aikana filmiä. Jos lateksin 

MFFT on korkea, se muodostaa kovemman ja vähemmän termoplastisen kalvon, joka myös 

sitoo vähemmän epäpuhtauksia itseensä. Lateksit, joilla on matala MFFT, muodostavat yleensä 

taipuisan kalvon. Tämä ei päde kuitenkaan aina, sillä taipuisuus on hyvin 

monomeerikohtaista.34  

Tg on lämpötila, jossa viskoelastinen aine muuttuu pehmeäksi ja taipuisaksi. Tg:n yläpuolella 

lateksin tarttumiskyky eli adheesio pohjapaperiin ja muihin pastan komponentteihin kasvaa 

lämpötilan noustessa. Adheesio saavuttaa maksiminsa 50 – 70 ˚C Tg:n yläpuolella, minkä 

jälkeen adheesiokyky vähenee lämpötilan noustessa.35 Latekseja, joiden Tg on matala 

(Tg ~ 0 ˚C), kutsutaan pehmeiksi latekseiksi ja ne muodostavat helposti yhtenäisen ja kalvon jo 

alle huoneenlämpötilassa. Tällainen kalvo on kuitenkin tahmea ja sillä on melko heikot 

mekaaniset ominaisuudet. Kovat lateksit vaativat korkeamman lämpötilan kalvon 

muodostamiseen eli niiden Tg on selvästi korkeampi (Tg ~ 60 ˚C).36,37 Tällaisilla latekseilla on 

hyvät elastiset ominaisuudet ja muodostuva kalvo on kova, mutta se halkeilee helposti 

kuivuessaan.37  

Aikaisemmin kovien lateksien ongelmia ratkaistiin käyttämällä pehmentimiä, jotka ovat 

höyrystyviä orgaanisia yhdisteitä eli VOC-yhdisteitä. Pehmentäjät laskevat hetkellisesti 

lateksien lasisiirtymälämpötilaa tasaisen kalvon muodostamiseksi. Muodostumisen jälkeen 

pehmentäjät haihdutettiin pois ja jäljelle jäi korkealla Tg:llä varustettu ehjä ja kova kalvo. 

Nykyään VOC-yhdisteiden käyttöä on pyritty vähentämään tai jopa kokonaan lopettamaan 

tähdättäessä ympäristö- ja käyttäjäystävälliseen tuotantoon.17,36,37 Jotta pastalle saataisiin hyvät 

kalvonmuodostusominaisuudet ilman pehmentäjiäkin, voidaan latekseina käyttää 

kopolymeerejä, jotka rakentuvat sekä kovista että pehmeistä monomeereistä. Pehmeät 

monomeerit vastaavat pääosin kalvonmuodostamisesta ja pigmenttien välisten aukkojen 

täyttämisestä, kun taas kovat monomeerit parantavat päällysteen mekaanista lujuutta.9 Styreeni 

ja vinyyliasetaatti ovat kovia monomeerejä, kun taas butadieeni ja butyyliakrylaatti ovat 

pehmeitä monomeerejä.5,9 Muuttamalla pehmeiden ja kovien monomeerien suhdetta 

polymeerissä, saadaan kalvolle erilaisia ominaisuuksia.5 

Lateksit ovat kemiallisesti ja mekaanisesti stabiileja, jos ne säilytetään oikein. 

Lateksipartikkelit eivät saa flokkuloitua säilytyksen aikana, minkä vuoksi partikkelit tavallisesti 

anionisoidaan niiden pitämiseksi erillään.5,6 Anioniset lateksit kuitenkin reagoivat helposti 
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kationisten yhdisteiden kanssa, kuten pigmenttinä käytettävän kalsiumkarbonaatin tai kipsin 

kanssa, jotka sisältävät positiivisia kalsiumioneja. Tämän vuoksi lateksidispersio tulee pitää 

muista pastakomponenteista erillään ennen varsinaista pastanvalmistusta. Lateksiin ei saa 

säilytyksen aikana muodostua sakkaa, filmiä tai muita hyytymiä ja epäpuhtauksia, sillä ne 

voivat aiheuttaa vahinkoa paperi- tai päällystyskoneessa ja huonontaa paperin laatua. 

Sakkaantumista aiheuttaa mm. vesisuspension kuivuminen ja liian korkeat säilytyslämpötilat.6 

Lateksit eivät kestä myöskään alle 0 ⁰C lämpötiloja.5 

Painopapereiden päällystyspastan lateksivalintaan vaikuttaa mm. se, mitä painomenetelmää 

valmiille paperille käytetään. Esimerkiksi syväpainomenetelmässä lateksin 

lasisiirtymälämpötila tulee olla matalampi kuin offset-painossa, jotta paperille saadaan 

tasaisempi ja kokoonpuristuvampi pinta. Offset-painatuksessa lateksin tulee taas kestää sekä 

öljypohjaista mustetta että vettä ja niiden tunkeutumista päällystyskerroksen.6 Mitä enemmän 

päällystyspastassa on lateksia, sitä vähemmän paperin kulutuspinnassa on huokosia. Kun 

lateksin määrä pastassa on 25 osaa tai enemmän, pinnassa ei ole enää lainkaan huokosia, sillä 

kaikki pigmenttien väliset aukot on täytetty. Tällöin painovärin siirtyminen on 

heikoimmillaan.5  

Päällystyspastan applikoinnin jälkeen paperi kuivataan. Kuivatuslämpötila valitaan mm. 

lateksin MFFT:n ja kalvonmuodostumisnopeuden perusteella. Mitä matalampi Tg tai pienempi 

partikkelikoko, sitä nopeammin kalvonmuodostus tapahtuu.6 Myös kalanterointilämpötilan 

valinnassa tulee ottaa huomioon lateksit, sillä ne ovat päällystyspastassa ainoita 

lämpötilaherkkiä yhdisteitä. Lisäksi lateksit vastustavat muodonmuutoksia elastisuutensa 

ansiosta, mikä rajoittaa kalanterointiprosessia.12  

 

3.1 Valmistus 

Tällä hetkellä käytetyt sideainelateksit valmistetaan radikaaliavusteisella 

emulsiopolymeroinnilla monomeereistä, jotka ovat peräisin raakaöljystä.6 

Emulsiopolymerointi on vapaiden radikaalien aikaansaama polymerisaatioreaktio, jossa 

emulgoidaan hydrofobisia monomeerejä vedessä emulgaattorin avulla. 

Emulsiopolymerisaation mekaniikan ja kinetiikan ymmärtämisessä on edelleen joitain 

puutteita, mutta seuraavaksi on esitelty tämänhetkisen tiedon mukainen mekanismi 

yksinkertaistettuna.38 

Polymerisaation alussa monomeerit ovat vesifaasiin dispergoituneina pisaroina muodostaen 

emulsion yhdessä emulgaattorin kanssa.10 Emulsiopolymeroinnissa käytettävä (oil in water) -

emulgaattori on saippuamainen pinta-aktiivinen aine, jolla on sekä vesihakuinen että 
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vesipakoinen pää.39 Emulgaattorimolekyylit järjestäytyvät vedessä pallomaisiksi ryhmittymiksi 

eli miselleiksi, jos emulgaattoria on yli kriittisen misellikonsentraation.10,39 Misellin ydin on 

vesifaasissa hydrofobinen ja pinta hydrofiilinen emulgaattorimolekyylien orientoituessa. Ennen 

reaktion käynnistymistä pieni määrä monomeeripisaroista liuenneita monomeerejä diffusoituu 

misellien sisään emulgaattorimolekyylien hydrofobisten päiden vetäessään niitä puoleensa. 

Vesifaasissa on myös jonkun verran vapaita monomeerejä.38 

Polymerointi alkaa, kun vesiliukoista initiaattoria, kuten natriumpersulfaattia, lisätään 

emulsioon.38 Initiaattorien terminen hajoaminen synnyttää primäärisiä vapaita radikaaleja.40 

Veden mukana kulkeutuvat radikaalit reagoivat vesifaasissa olevien vapaiden monomeerien 

kanssa kasvaen hydrofobisiksi oligomeerisiksi radikaaleiksi, jotka pyrkivät misellien sisään. 

Miselliytimessä oligomeerit pystyvät jatkamaan polymerisoitumista siellä jo olevien 

monomeerien ja polymeerien kanssa kuvan 3 mukaisesti.38  

 

Kuva 3. Emulsiopolymerointi käynnistysvaiheessa. Kuva on mukailtu lähteestä50. 

Käynnistysvaiheen alussa partikkelien määrä ja polymerointinopeus kasvavat.10 

Monomeeripisaroista liukenee vähitellen yksittäisiä monomeerejä vesifaasiin, mistä ne 

diffusoituvat edelleen miselleihin.38 Ne misellit, joiden sisään ei ole diffusoitunut radikaaleja, 

hajoavat ja luovuttavat emulgaattorimolekyylinsä kasvaville miselleille.6 Koska misellit ovat 
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monomeeripisaroita paljon pienempiä, radikalisoidut polymeerit vuorovaikuttavat ennemmin 

niiden kanssa, sillä reagoivaa pinta-alaa on enemmän kuin monomeeripisaroissa.38 

Käynnistysvaiheen jälkeen misellien määrä vakiintuu, kun emulgaattorin määrä tippuu alle 

kriittisen konsentraation, eikä uusia misellejä enää muodostu. Misellit jatkavat kuitenkin 

paisumistaan polymerointinopeuden ja misellien monomeerikonsentraation pysyessä lähes 

vakiona.10  Lopulta polymerointi on niin pitkällä, että misellit ovat muuttuneet kokonaan 

polymeeripartikkeleiksi, monomeeripisarat ovat kuluneet loppuun ja polymerisaationopeus 

laskee kohti nollaa.38 Lopputuote on vesipohjainen polymeeridispersio eli lateksi.6 

Usein monomeerit eivät kuitenkaan reagoi täydellisesti, vaan reaktion lopussa epätäydellisesti 

reagoineet monomeerit ja sivutuotteet poistetaan.5 Esimerkiksi SB-lateksin valmistuksessa 

yksittäiset styreeni- ja butadieenimolekyylit voivat reagoida Diels-Alder-reaktiolla muodostaen 

4-fenyylisyklohekseeniä, joka aiheuttaa SB:n ominaisen hajun.6,10 Lopuksi myös dispersion pH 

säädetään halutulle tasolle käyttökohteesta riippuen.5 

Jotta emulsiopolymerointi onnistuisi, radikaalin kanssa reagoivassa monomeerissä tulee olla 

kaksoissidos, joka avautuu reaktiossa muodostaen uuden radikaalin. Siksi vinyyliset 

monomeerit ovat yleisiä paperin päällystyksessä käytettävissä latekseissa.5 Syntyviä 

lateksipolymeerejä voidaan funktionalisoida käyttäen esimerkiksi karboksyylihappo-, amidi- 

tai hydroksyyliryhmiä sisältäviä monomeerejä tai modifioida mm. akrylonitriilillä, 

akryyliamidilla tai metyylimetakrylaatilla.6,9  

Teollisessa mittakaavassa käytetään usein puolipanosprosessia, sillä radikaalipolymerisaatio on 

hyvin eksoterminen reaktio ja lämmönsiirto voi olla vaikeaa käytettäessä isoja reaktoreita. 

Puolipanosprosessilla pystytään myös kontrolloimaan, millainen polymeerikoostumus 

valmiilla lateksilla on.38 Erilaisilla polymerointiolosuhteilla voidaan muuttaa polymeerien 

haaroittumisastetta sekä syntyvien lateksipartikkelien halkaisijaa.17 Lateksien 

monomeeriyksiköt järjestäytyvät polymeeriketjuksi aina kuitenkin sattumanvaraisessa 

järjestyksessä, vaikka kunkin monomeerin suhteelliseen määrään pystyttäisiinkin 

vaikuttamaan.38  

Mitä enemmän lateksinvalmistusprosessissa käytetään emulgaattoria, sitä pienempiä 

muodostuvat lateksipartikkelit ovat. Pienemmät lateksipartikkelit mahdollistavat 

säännöllisemmän ja kiiltävämmän päällystyskerroksen muodostumisen. Liiallinen määrä 

emulgaattoria kuitenkin aiheuttaa lateksin vaahtoamista. Lisäksi se heikentää päällystyspinnan 

tasaisuutta, musteen absorptiota ja vesiretentiota. Myös initiaattorin liiallinen lisääminen 

polymerointiprosessiin heikentää paperin ominaisuuksia.41 
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3.2 Migraatio 

Päällystetyn paperin sideainejakauma voi olla kuivauksen jälkeen epätasainen huolimatta 

pastan perusteellisesta sekoittamisesta ennen applikointia. Kyseinen ilmiö johtuu sideaineiden 

syvyyssuuntaisesta uudelleenjärjestäytymisestä eli migraatiosta pigmenttien ja pohjapaperin 

suhteen.30 Migraatio voi tapahtua joko kohti pohjapaperia tai päällystyskerroksen pintaa veden 

poistumisen seurauksena.42 Päällystysprosessissa terän leikkausvoimat tai telan aiheuttama 

paine sekä pastan sisäiset kapillaarivoimat saavat vesifaasin liikkumaan kohti pohjapaperia ja 

sen läpi, jolloin myös lateksipartikkelit vaeltavat samaan suuntaan hydrodynaamisten voimien 

vuoksi.30,42,43 Veden lisäksi myös päällystyspastan pienimmät partikkelit tunkeutuvat 

pohjapaperin huokosiin. Toisaalta lateksi voi migratoitua myös kohti päällystyspintaa sen 

kulkeutuessa höyrystyvän veden mukana ylöspäin. Migratoitumisen voimakkuuteen 

vaikuttavat mm. lateksin termiset ja fysikaaliset ominaisuudet sekä partikkelikoko.15,42  

Esimerkiksi pastan kuivauslämpötilan nostaminen ja pastan kuiva-ainepitoisuuden laskeminen 

lisäävät osaltaan migraatiota.44 Päällystysolosuhteiden lisäksi myös pastapartikkelien erilaiset 

ominaisuudet edesauttavat migraatiota. Suuria pigmenttipartikkeleita sisältävässä pastassa 

migraatio on voimakkaampaa kuin pieniä ja litteitä partikkeleita sisältävissä pastoissa, koska 

lateksi pääsee etenemään helposti isojen partikkelien väliin jäävien käytävien kautta.43 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että vesiliukoisten polymeerien, kuten CMC:n tai PVA:n 

lisääminen päällystyspastaan vähentää lateksien vaeltamista.30 Lateksin vaeltamista voidaan 

tutkia esimerkiksi spektroskopisin menetelmin, kuten ATR-IR-menetelmällä45 tai 

värjäysmenetelmällä43. 

Lateksien migraatio kohti pohjapaperia aiheuttaa mm. paperin pölyämistä ja painovärin 

nukkaantumista, kun pinnan komponentit ovat heikommin sidotut paperin rakenteeseen.30 

Epäsäännöllinen lateksijakauma painopaperissa johtaa epätasaiseen musteen ja veden 

absorboitumiseen sekä pinnan lujuuden heikkenemiseen.30,45,46 Jos sideaineet pääsevät 

migraation seurauksesta tunkeutumaan pohjapaperiin, se aiheuttaa paperinvalmistajalle 

ylimääräisiä kustannuksia sideaineiden ollessa päällystyspastan kallein raaka-aine.47 Lateksien 

migraatio kohti päällystyspintaa aiheuttaa puolestaan huokosten täyttymistä, joka vaikuttaa 

paperin kiiltoon ja tulostusominaisuuksiin.42 

 

3.3 Styreenibutadieenilateksit 

Tällä hetkellä SB-lateksi ja sen johdannaiset ovat maailmanlaajuisesti yleisimmin käytettyjä 

sideaineita paperin päällystyksessä. Niiden osuus on jopa 75 – 80 % kaikista paperi- ja 

kartonkiteollisuudessa käytetyistä latekseista.7,9,35 SB-lateksit valmistetaan 
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emulsiopolymeroimalla 1,3-butadieeni- ja styreenimonomeerejä, joiden suhteellinen määrä 

säädetään tuotteelle tavoiteltujen ominaisuuksien mukaan.6,48 SB-polymeerin yksinkertaistettu 

rakenne on esitetty kuvassa 4. Monomeerien keskinäinen järjestys on lateksipolymeereissä 

sattumanvarainen.  

 

Kuva 4. Styreenibutadieenilateksin rakennekaava. Alaindeksit m ja n kuvaavat butadieeni- ja 

styreenimonomeerien lukumäärää polymeeriketjussa. 

Styreeni polymeroituu helposti ja on ns. kova monomeeri  (Tg = n. 100 ˚C), kun taas 1,3-

butadieeni on pehmeä monomeeri (Tg = n. – 108 ˚C).5,17,48 Styreenimonomeerejä lisäämällä 

päällystetyn paperin kiilto, jäykkyys, huokoisuus ja musteenabsorbointikyky kasvavat, mutta 

pinnan tasaisuus ja pastan juoksevuus heikkenevät.41 Butadieeni tekee muodostuvasta 

lateksikalvosta taipuisan ja elastisen, jolloin valmis tuote kestää hyvin taittelua. SB-polymeerit 

silloittuvat butadieenimonomeerin vapaiden kaksoissidosten välityksellä, joten SB-lateksin 

sidoslujuus kasvaa butadieenin suhteellisen määrän kasvaessa.17 SB-lateksin silloittuminen 

vaikuttaa voimakkaasti paperipinnan ominaisuuksiin ja silloittumisastetta pystytään 

muokkaamaan mm. funktionaalisten monomeerien määrää muuttamalla.6,8 Toisaalta lateksin 

liian runsas silloittuminen voi johtaa paperipinnan rakkuloitumiseen kuivausvaiheessa, kun 

haihtuva vesi ei pysty läpäisemään lateksikalvoa.17 

Tavallisten styreeni- ja butadieenimonomeerien lisäksi lateksin polymeeriketjussa voi siis olla 

myös funktionalisoituja monomeerejä, joilla pystytään vaikuttamaan lateksin ominaisuuksiin 

päällystyspastassa. Esimerkiksi akrylonitriilin määrän lisääntyminen ketjussa vaikuttaa 

muodostuvan lateksikalvon mekaaniseen ja kemialliseen kestävyyteen, polaarisuuteen, 

painojäljen kiiltoon ja lasisiirtymälämpötilaan.8,21,32 

Akryyli- tai maleiinihapon kaltaisten tyydyttymättömien happojen käyttö 

emulsiopolymeroinnissa synnyttää karboksyloitua styreenibutadieenilateksia (XSB), joka on 

nykyään suosituin SB-lateksin muoto paperin päällystyksessä.6,46 COOH-ryhmiä lisäämällä 

hydrofobisesta SB-lateksista saadaan yhteensopivampi muiden pastakomponenttien kanssa.9 
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XSB-polymeereissä on tavallisesti n. 65 % styreenimonomeerejä, vain alle 3 % COOH-ryhmän 

sisältäviä monomeerejä ja loput butadieenimonomeerejä. Sen valmistuksessa ei juurikaan 

muodostu sivutuotteita.46 XSB:n rakenne on esitetty kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Karboksyloidun styreenibutadieenilateksin rakennekaava. Alaindeksit o, p ja 

q kertovat eri monomeerien suhteellisen määrän polymeerissä.  

Karboksyloinnin vaikutuksesta lateksipartikkeleille muodostuu kova kuori, joka vaikuttaa 

positiivisesti lateksidispersion reologiaan ja mekaaniseen kestävyyteen. Lisäksi karboksylointi 

vahvistaa lateksin tarttumiskykyä selluloosakuituihin ja parantaa muodostuvan lateksikalvon 

koheesiota sekä elastisuutta hydroksyyliryhmien vetysidosten ansiosta.35 

Karboksyyliryhmiä sisältävillä latekseilla on huomattava mekaaninen ja kemiallinen 

stabiilisuus. Kyseisten ryhmien avulla lateksit pystyvät reagoimaan muiden yhdisteiden, kuten 

veden, painomusteiden tai pigmenttien kanssa yhä paremmin, mikä tekee niistä hyviä 

sideaineita.  Toisaalta COOH-ryhmät tekevät XSB-latekseista vettä absorboivia, mikä on 

painopapereiden kannalta huono ominaisuus, erityisesti offset-painatuksessa.19  

SB-lateksilla on melko voimakas haju.9 Lisäksi butadieenin kaksoissidokset reagoivat herkästi 

näkyvän valon tai UV-säteilyn vaikutuksesta muodostaen kellertäviä yhdisteitä erityisesti 

korkeissa lämpötiloissa.6,9,10 Tämän vuoksi SB- ja XSB-latekseja suositaan esipäällysteenä, 

jolloin ne eivät pääse suoraan kosketukseen UV-säteilyn kanssa peittyessään toisen 

päällystyskerroksen alle. Lateksin keltaisuutta ja ikääntymistä voidaan kuitenkin rajoittaa 

käyttämällä lisäaineena erilaisia stabilointireagensseja.6 

 

3.4 Akrylaattilateksit 

Paperin päällystyksessä käytetyt akrylaattilateksit voidaan jakaa polyakrylaattilatekseihin ja 

styreeniakrylaattilatekseihin. Puhtaat polyakrylaatit valmistetaan akryylihappojen estereistä, 
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mutta niiden käyttö paperin päällystykessä on melko rajallista.32,49 Akrylaattimonomeerit 

kopolymeroituvat helposti, minkä vuoksi niitä voidaan räätälöidä useisiin käyttötarkoituksiin 

soveltuviksi. Myös funktionaalisten ryhmien lisääminen näihin latekseihin on helppoa.32 

SA-lateksit ovat kopolymeerejä, jotka koostuvat styreeni- ja akrylaattiyksiköistä. SA-lateksin 

akrylaattiosana voi toimia eri mittaisia hiiliketjuja sisältäviä akrylaatteja, joista tavallisin 

paperin päällystyksessä on butyyliakrylaatti.41 SA-lateksin rakenne on esitetty kuvassa 6.  

 

Kuva 6. Styreeniakrylaattilateksin rakennekaava. Alaindeksit r ja s kertovat akrylaatti- ja 

styreenimonomeerien suhteellisen määrän polymeerissä.  

Myös SA-lateksin valmistusprosessissa voidaan muokata pehmeiden ja kovien monomeerien 

suhdetta, jolloin mm. valmiin tuotteen lasisiirtymälämpötila sekä liuotinkestävyys muuttuvat.31 

Kova styreeni vaikuttaa SA-lateksin ominaisuuksiin samoin kuin SB-lateksinkin. Pehmeä 

butyyliakrylaatti (Tg = n. – 44 ˚C) lisää lateksin elastisuutta ja taipuisuutta sekä parantaa 

painojälkeä ja sidoslujuutta. SA-lateksit eivät silloitu, kuten SB-lateksit, ellei polymeeriketjuun 

lisätä funktionaalisia monomeerejä, joilla on vapaita kaksoissidoksia. SA-lateksit voivat 

kuitenkin haaroittua. SA-lateksin lasisiirtymälämpötila on tavallisesti korkeampi kuin SB-

lateksilla.17 

Styreenikomponentit ovat vettä hylkiviä ja toimivat paperin pinnassa hyvin barrier-

ominaisuuden lisääjänä. Akrylaatilla taas on butadieeniin verrattuna parempi valon- ja 

lämmönkestävyys, minkä vuoksi SA-lateksia voidaan hyödyntää myös paperin uloimmassa 

päällystyskerroksessa tuotteissa, joille halutaan korkea laatu ja pitkä käyttöikä.9,10,32 

SA-lateksi sitoo pigmenttejä voimakkaasti ja saa aikaan paperin korkean kiillon.6 Lisäksi sillä 

on erityisen hyvät painatusominaisuudet, minkä vuoksi sitä hyödynnetään erityisesti 

laadukkaissa painopapereissa.9 SA-lateksin hinta on kuitenkin SB-lateksia korkeampi, minkä 

vuoksi sen käyttö on vähentynyt painopapereissa. Elintarvikepakkauksissa styreeniakrylaatti ei 
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kuitenkaan vapauta tuoksuvia yhdisteitä SB-lateksin tapaan, minkä vuoksi sitä käytetään 

edelleen näissä sovelluksissa.6 

 

3.5 Polyvinyyliasetaattilateksit 

PVAc-lateksit ovat tavallisesti homopolymeerisiä yhdisteitä, mutta myös kopolymeerisia 

PVAc-latekseja valmistetaan paperin päällystyksen tarpeisiin. Homopolymeerisen PVAc-

lateksin lasisiirtymälämpötila on 32 ˚C ja MFFT vain n. 13 ˚C. Siispä PVAc muodostaa kalvon 

jo huoneenlämpötilassa. Matala MFFT johtuu PVAc:n hydrofiilisyydestä, sillä vesi toimii 

lateksille pehmentimenä.6 Homopolymeerisen PVAc-lateksin rakennekaava on esitetty kuvassa 

7. 

 

Kuva 7. Polyvinyyliasetaatin rakennekaava. 

Homopolymeerinen PVAc hydrolysoituu herkästi ja muodostaa PVA:ja lateksipartikkelin 

pintaan lisäten kyseisen lateksin hydrofiilisyyttä entisestään. Partikkelit turpoavat sitoessaan 

vettä, mikä aiheuttaa lateksidispersion viskositeetin kasvun. Turvonneet partikkelit tekevät 

päällystyskerroksesta huokoisemman verrattaessa SB- tai SA-latekseihin. Huokoisuus tekee 

paperin pinnasta valkoisemman ja antaa sille paremmat liimausominaisuudet, joka on erityisesti 

kartongin valmistuksessa tavoiteltu ominaisuus.6,17 

PVAc on edullista, muodostaa kovan kalvon ja kestää hyvin kulutusta sekä UV-säteilyä.9,17,31 

Toisaalta sen sidosvoima ja musteensitomiskyky ovat heikommat kuin SB- ja SA-latekseilla.32 

PVAc-lateksia tulisi käyttää huomattavasti suurempia määriä, jotta saavutettaisiin SB- tai SA-

lateksin sidosvoima. Lisäksi PVAc heikentää valmiin paperin kiiltoa ja vedenkestävyyttä.6 

PVAc on puhtaana lateksina hyvin stabiili, mutta päällystyspastassa se reagoi herkästi 
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pigmenttinä käytetyn kaoliinin kanssa vetysidoksin. Näiden sidosten vuoksi päällystyspastoilla, 

jotka sisältävät PVAc:a ja kaoliinia, on korkea viskositeetti.19  

Vinyyliasetaatti polymeroituu helposti peroksidi-initiaattoreiden avulla ja reaktio on hyvin 

eksoterminen.32,50 Muiden monomeerien kanssa vinyyliasetaattimonomeerit kopolymeroituvat 

melko heikosti. Puolipanosprosessissa PVAc-ketjuun pystytään kuitenkin lisäämään 

esimerkiksi akryyli- tai metakryylimonomeerejä, joilla pystytään nostamaan PVAc-lateksin 

lasisiirtymälämpötilaa, lisäämään mekaanista kestävyyttä sekä parantamaan 

vedenkestävyyttä.32 

Akrylaattia ja vinyyliasetaattia sisältävällä lateksilla eli vinyyliasetaattiakrylaattilateksilla 

(VAcA-lateksi) on hyvä kuiva- ja märkälujuus sekä hyvät optiset ominaisuudet. VacA:lla 

pystytään kontrolloimaan paperin huokosrakennetta, mikä parantaa sen tulostusominaisuuksia. 

VAcA-dispersio on stabiili ja sen avulla saadaan parannettua pinnoitteen reologiaa ja pastan 

kuivamiskustannuksia pystytään laskemaan.51 VAcA-lateksin rakenne on esitetty kuvassa 8. 

 

Kuva 8. Vinyyliasetaattiakrylaattilateksin rakennekaava. Alaindeksit u ja v viittaavat 

akrylaatti- ja asetaattimonomeerien suhteelliseen määrään polymeerissä. 

 

3.6 Muut lateksit 

Polystyreenilatekseja (PS) voidaan käyttää, jos tuotteelle halutaan ohut ja kiiltävä pinta.6 

Toisaalta niistä valmistettavat lateksikalvot ovat hyvin hauraita.41  

PVA-lateksia käyttämällä paperista saadaan rasvankestävä. PVA imee ilmasta herkästi 

kosteutta, mutta siitä saadaan myös vedenkestävä kuumentamalla tai silloitusaineita 

käyttämällä.50 PVA:sta tehdään harvemmin homopolymeerilatekseja sen korkean hinnan 

vuoksi, mutta sitä lisätään usein esimerkiksi PS-lateksiin tai PVAc:iin.52 PVA:lla on hyvä 

vetolujuus, kulutuskestävyys ja se toimii myös happi-barrierina. PVA valmistetaan 

vinyyliasetaatista epästabiilin vinyylialkoholin sijasta.53 
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Polyvinyylideenikloridia (PVDC) voidaan käyttää kosteus- ja höyryesteenä 

päällystyskerroksissa tai kalvoissa esimerkiksi ruokapakkauksissa ja se onkin johtava barrier-

polymeeri.54 Tässä tarkoituksessa käytettynä PVDC-kopolymeereissä on 79 – 90 % 

1,1 – dikloorietyleenimonomeerejä ja se valmistetaan emulsiopolymeroinnilla, kuten kaikki 

muut edellä esitellyt lateksit.55 Muita monomeerejä PVDC-kopolymeereissä voivat olla mm. 

vinyylikloridi, alkyyliakrylaatti tai akrylonitriili.56,57 

Alkalipaisuvat lateksit sisältävät ryhmiä, jotka reagoivat pH-arvosta riippuen. Nimensä 

mukaisesti nämä lateksit paisuvat, kun ympäristön pH kasvaa. Lateksi reagoi emäksen kanssa 

esimerkiksi karboksyylihappo- tai esteriryhmillään, jotka pystyvät muodostamaan 

vetysidoksia. Vetysidosten vaikutuksesta pastan viskositeetti kasvaa. Paperin päällystyksessä 

alkalipaisuvien lateksien käyttö parantaa pastan vesiretentiota, reologiaa ja 

kuivumisominaisuuksia.58 

Biopohjaisten lateksien kehittäminen on tällä hetkellä suurena kiinnostuksen kohteena, jotta 

fossiiliset lateksit pystyttäisiin korvaamaan ainakin osittain esimerkiksi tärkkelyksestä 

valmistetuilla sideaineilla paperinvalmistuksen hiilijalanjäljen sekä kustannusten 

pienentämiseksi. Biolateksien käytössä on kuitenkin vielä useita haasteita, kuten paperipinnan 

karkeuden lisääntyminen sekä sidosvoiman heikkeneminen erityisesti päällystekerroksen 

pinnassa verrattuna öljypohjaisiin latekseihin.44,59,60 
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4 Lateksien tunnistaminen ja kvantitointi eri menetelmillä 

Paperitehtaiden laadunvalvontalaboratoriot vastaanottavat ajoittain selvityspyyntöjä asiakkailta 

ja tehtailta liittyen paperin laatuun ja ominaisuuksiin. Tällöin laboratorion tulee tutkia tuotteen 

koostumusta hyvin pienestäkin näytemäärästä. Jotta asiakkaalle pystyttäisiin tuottamaan 

tuloksia nopeasti ja luotettavasti, tulee analyysimenetelmien olla tehokkaita ja toistettavia.  

Päällystetty paperi sisältää useita erilaisia komponentteja sekä pohjapaperissa että 

päällystyskerroksessa, mikä tekee näytematriisista hyvin monimutkaisen. Filmiytynyttä 

lateksia ei pystytä kemiallisesti erottamaan paperinäytteestä, sillä voimakkaasti silloittuneet 

lateksit ja muut pitkäketjuiset polymeerit eivät uutu.61 Siispä koko paperimatriisi on mukana 

analyysissä. Paperi voi sisältää myös useita päällystyskerroksia, joiden koostumukset ovat 

todennäköisesti keskenään hyvin erilaiset. Lisäksi paperi voi olla jälkikäsitelty, kuten painettu 

tai lakattu, mikä vaikeuttaa analysointia entisestään.6 

Tietyn tyyppisen kopolymeerisen lateksin monomeerisuhteet voivat vaihdella runsaastikin, 

mikä vaikuttaa merkittävästi lateksin ominaisuuksiin.6 Tämän vuoksi lateksipolymeerin 

jokainen monomeerikomponentti tulisi tunnistaa ja kvantitoida erikseen, jotta lateksista 

johtuvat paperinvalmistusprosessin ongelmat pystyttäisiin ratkaisemaan. Lisäksi eri 

lateksityypit koostuvat osittain samoista monomeereistä (esim. SB- ja SA-lateksit), jolloin 

tietyn monomeerin alkuperä voi olla vaikeaa selvittää erityisesti, jos näyte sisältää useita 

lateksityyppejä. Myös osa lisäaineista voi sisältää samoja monomeerejä kuin lateksit. 

Spektroskopisten menetelmien, kuten IR- ja Raman-spektrometrien, mahdollisuuksia 

paperipinnan analysoimiseksi on tutkittu runsaasti.45,62–64 Pinnasta saatuja tuloksia ei voida 

kuitenkaan yleistää koko päällystyskerrokseen mm. lateksin migraation vuoksi, jolloin 

päällystyskerroksen syvyyssuuntainen koostumus ei ole yhtenäinen.45 Spektroskopisesti 

voidaan kuitenkin havaita pinnassa olevia funktionaalisia ryhmiä, jotka auttavat eri 

polymeerien tunnistamisessa.65  

Pyrolyysi-kaasukromatografi (Py-GC) on yksin tai yhdistettynä massaspektrometriin (MS) 

tehokas työkalu erilaisten polymeeriseosten analysoimiseksi. Menetelmällä saatavien 

monimutkaisten spektrien tulkinnan apuna voidaan hyödyntää erilaisia matemaattisia eli 

kemometrisia työkaluja.65 Muita termisiä analyysimenetelmiä, kuten DSC:tä, voidaan käyttää 

esimerkiksi polymeerien lasisiirtymälämpötilojen ja viskoelastisten ominaisuuksien 

tutkimisessa.66 HPLC:llä taas pystytään erottamaan päällystyspastoista yhdisteitä, joiden 

molekyylimassa on pieni. Tällaisia yhdisteitä ovat esimerkiksi emulsiopolymeroinnissa 

käytetyt emulgaattorit eli pinta-aktiiviset aineet.65 
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Päällystyspastassa tapahtuvat erilaiset vuorovaikutukset ovat edelleen heikosti ymmärrettyjä ja 

tunnettuja, minkä vuoksi sopivan identifiointi- ja kvantitointimenetelmän kehittäminen on 

haasteellista. Monet pastakoostumuksetkin ovat syntyneet erilaisten kokeilujen ja erehdyksien 

kautta.67 Täysin tuntemattomat näytteet asettavat haasteita mm. kvantitointimenetelmän 

kalibroinnissa, sillä pitoisuuden lisäksi myös lateksityyppi on tuntematon. Jotta kvantitointi 

olisi mahdollista, näytteessä esiintyvät lateksit tulee ensin identifioida. Tässä luvussa esitellään 

ja vertaillaan erilaisia analyysimenetelmiä, joiden mahdollisuuksia useat tutkimusryhmät ovat 

testanneet paperinäytteiden koostumuksen tutkimiseksi. 

 

4.1 Py-GC/MS 

Polymeerien, kuten lateksien tai tärkkelyksen tutkimuksessa pelkän GC:n käyttö on 

haasteellista, sillä polymeerit ovat suuria ja painavia sekä heikosti haihtuvia molekyylejä. GC-

analyysin mahdollistamiseksi polymeerit voidaan pilkkoa termisesti Py-menetelmällä. 

Pyrolyysissä muodostuu höyrystyviä pilkkoutumistuotteita ja sekundäärisiä reaktiotuotteita, 

jotka voidaan erottaa toisistaan kromatografisesti.65,68 MS:llä, tai toisin sanoen 

massadetektorilla, voidaan mitata GC:n kolonnissa erottuneiden molekyylien suhteelliset 

molekyylipainot, mikä mahdollistaa polymeerien tunnistamisen.65 Py-GC/MS-menetelmällä 

analysoitavien yhdisteiden tulee olla termisesti stabiileja ja riittävän höyrystyviä, jotta ne 

siirtyisivät kolonniin.68 

Analyyttistä Py-GC:a yhdistettynä massadetektoriin voidaan käyttää polymeerimateriaalien 

analysoinnissa mm. menetelmän hyvän toistettavuuden ansiosta. Py-GC/MS:aa käytettäessä 

näytteen esikäsittelyä ei tarvita ja tarvittava näytemäärä on hyvin pieni, vain muutamia 

mikrogrammoja. Lisäksi menetelmällä pystytään tekemään sekä kvantitatiivista että 

kvalitatiivista tutkimusta.49,65  

Py-GC/MS soveltuu monimutkaistenkin polymeerimateriaalien analysointiin, sillä 

nykyaikaiset spektrikirjastot ovat helpottaneet pyrogrammien tulkitsemista. Py-GC/MS:n 

rinnalla voidaan käyttää myös jotain toista analyysimenetelmää, kuten FTIR-spektrometriä tai 

NMR:ää, sekä matemaattisia työkaluja auttamaan monimutkaisempien spektrien tulkinnassa.68 

Py-GC:ssä jokainen polymeeri pilkkoutuu sille ominaisella tavalla ja muodostuu yksilöllinen 

piikkipatteri pyrogrammiin. Mitä enemmän polymeerejä ja muita komponentteja on samassa 

näytteessä, sitä vaikeammin tulkittava pyrogrammista tulee matriisivaikutuksen vuoksi.65 
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4.1.1 Py-GC/MS:n toimintaperiaate  

Py-GC/MS on kehittynyt yhä nopeammaksi ja luotettavammaksi analyysityökaluksi ja 

menetelmää kehitetään edelleen jatkuvasti.69 Py-GC/MS:lla suuretkin (ko)polymeerit pystytään 

analysoimaan pyrolysoimalla ne pienemmiksi fragmenteiksi tyypillisesti yli 500 ˚C:ssa, 

erottamalla fragmentit kaasukromatografisesti toisistaan ja tämän jälkeen tunnistamaan ne 

massaspektrometrillä. Pyrolyysivaiheen ansiosta näytteen esikäsittelyä ei tarvita.61  

Pyrolysoinnin tarkoituksena on rikkoa suurten polymeerien välisiä ja sisäisiä sidoksia, jolloin 

ne pilkkoutuvat höyrystyviksi monomeereiksi. Tällöin alkuperäisen polymeerin koostumusta ja 

rakennetta pystytään analysoimaan kaasukromatografisesti monomeerien ollessa riittävän 

kevyitä kulkeutumaan kolonnin läpi.69 Sidosten voimakkuus vaikuttaa siihen, kuinka paljon 

pilkkomiseen tarvitaan energiaa eli kuinka korkean pyrolyysilämpötilan näyte tarvitsee. 

Pyrolyysilämpötila, -aika ja lämmitysnopeus sekä polymeerin ominaisuudet määrittävät 

millaisia pilkkoutumistuotteet ovat.70 Jos pyrolysointiolosuhteet pysyvät samoina, samanlaiset 

polymeerit hajoavat toistettavasti samanlaisiksi fragmenteiksi.61  

Tavallisimmat pyrolyysimenetelmät ovat pyrolyysiuuni, resistiivisesti kuumennettu 

hehkulanka sekä induktiivisesti kuumennettu Curie-piste-pyrolysaattori.69,70 Kunkin 

pyrolyysimenetelmän tarkoituksena on lämmittää näyte korkeimpaan lämpötilaan eli 

pyrolyysilämpötilaan mahdollisimman nopeasti niin, ettei sivutuotteita ehdi syntyä. 

Näytemäärän tulee olla riittävän pieni, jotta koko näyte saataisiin pilkottua nopeasti ja 

tasaisesti.70  

Pyrolysaattori on yhdistetty kaasukromatografiin ns. injektioportin kautta. Inertti kantajakaasu, 

kuten typpi tai helium, huuhtelee pyrolyysituotteet pyrolysaattorista injektorin kautta GC-

kolonniin. Kantajakaasun eli liikkuvan faasin valintaan vaikuttavat käytettävä detektori sekä 

mittauksessa tavoiteltu analyysiaika ja erotuskyky. Myös injektorit voivat olla erilaisia. 

Jakoinjektoria käytetään silloin, kun kiinnostuksen alaisena olevaa analyyttiä on näytteessä yli 

0,1 %. Nimensä mukaisesti jakoinjektorissa kantajakaasun ohivirtaus jakaa, sekoittaa ja johtaa 

kolonniin vain 0,2 – 2 % koko näytemäärästä estäen näin kolonnin tukkeutumisen. 

Jakoinjektorissa näyte höyrystetään nopeasti ja sekoitetaan ennen kolonniin johtamista. 

Jakoinjektorin käyttö kvantitatiivisessa tutkimuksessa on epätarkkaa, sillä kolonniin 

syötettävän näytteen määrä ei pysy ajosta toiseen samana.71 

Suorainjektiota käytetään, kun näytteessä on alle 0,01 % tutkittavaa analyyttiä. Tässä 

injektiomenetelmässä suurin osa näytteestä (n. 80 %) johdetaan kolonniin. Injektori ei sisällä 

sekoitusvaihetta ja näyte kulkee injektioportin läpi hitaammin, sillä ohivirtausta ei käytetä 

injektoinnin aikana. Tämän vuoksi myös injektorin lämpötila on matalampi näytteen 
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hajoamisen estämiseksi. Suorainjektoinnilla saadaan terävät piikit kromatogrammiin, sillä 

näyte johdetaan kolonniin hyvin kapeana rintamana. Jakoinjektorin ja suorainjektorin lisäksi 

voidaan käyttää suoraan kolonniin injektiota, kun analysoidaan termisesti epästabiileja 

yhdisteitä.71 

Kolonnissa on inertti stationäärifaasi, joka on kiinteää tai nestemäistä. Nestemäiset faasit ovat 

yleisempiä nykypäivänä käytettävissä kolonneissa. Tavallisimpia nestemäisiä 

stationäärifaaseja ovat silikapohjaiset yhdisteet, joihin on liitetty erilaisia funktionaalisia 

ryhmiä.68,69 Kolonni voi olla joko kapillaarikolonni, jolloin stationäärifaasi on vain kolonnin 

sisäreunoilla, tai pakattu kolonni, jossa stationäärifaasi täyttää koko kolonnin. 

Kapillaarikolonnit ovat yleisimmin käytettyjä ja niillä saavutetaankin parempi resoluutio ja 

herkkyys sekä lyhyempi analyysiaika. Sen huonona puolena on pieni näytekapasiteetti. 

Injektorin tavoin myös GC-kolonnin kapasiteetti on rajoitettu, minkä vuoksi liian suuret 

näytemäärät voivat tukkia sen.69 Kapillaarikolonnin pituus vaihtelee välillä 15 – 100 m ja sen 

sisähalkaisija voi myös vaihdella. Pienemmällä halkaisijalla saavutetaan parempi resoluutio, 

mutta vaatii korkeamman höyrynpaineen, jotta fragmentit kulkeutuisivat kolonnin läpi riittävän 

nopeasti.71 

Pakattujen kolonnien kromatogrammeissa on leveämmät piikit, mutta siihen syötettävä 

näytemäärä voi olla suurempi. Pakatut kolonnit ovat tavallisesti 1 – 5 m pitkiä ja pakkausaineen 

partikkelikoko voi vaihdella. Pienempi partikkeli pakkautuu tiiviimmin ja täten vaatii 

korkeamman höyrynpaineen.71  

Kantajakaasun mukana kulkeutuvat näytefragmentit vuorovaikuttavat kolonnin 

stationäärifaasin kanssa, mikä vaikuttaa niiden eluoitumisaikaan. Kolonni on kromatografissa 

ns. kolonniuunissa, jolle voidaan ohjelmoida spesifinen lämpötilaohjelma. Kolonnin lämpötilaa 

nostamalla yhdisteiden eluoitumisaikoja pystytään lyhentämään ja kromatogrammiin 

muodostuvia piikkejä terävöittämään, kun kolonnin höyrynpaine kasvaa. Erilaiset yhdisteet 

erottuvat toisistaan kolonnissa ja päätyvät detektorille eri aikoihin eli niillä on erilaiset 

retentioajat. Retentioaika riippuu joko yhdisteen kiehumispisteestä tai polaarisuudesta riippuen 

käytetyn kolonnin stationäärifaasista.71  

Detektorin tehtävä on seurata kolonnista ulos tulevaa kantajakaasua ja sen mukana eluoituvia 

yhdisteitä. Hyvällä detektorilla on lyhyt vasteaika ja suuri herkkyys. Yhdisteiden tunnistaminen 

voidaan toteuttaa esimerkiksi MS:lla, jossa syntynyttä massaspektriä verrataan 

massaspektrikirjastoon.70,71 MS-detektori soveltuu sekä kvalitatiiviseen että kvantitatiiviseen 

analyysiin. Muita detektoreita ovat esimerkiksi liekki-ionisaatiodetektori (FID) ja 

liekkifotometridetektori.71 Massaspektrometrin toiminta perustuu näytteen ionisoimiseen. 
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Kaasumainen näyte ohjataan ionisaatiokammioon, jossa näytteeseen tuodaan energiaa. Vain 

pieni osa näytteestä ionisoituu ja vain nämä varaukselliset fragmentit päätyvät detektorille. Ionit 

siirretään sähkömagneettiseen kenttään, jossa tietyn massa/varaus-suhteen (m/z-suhde) omaava 

ionifragmentti poikkeaa normaalista tietyn määrän. Samanlaiset fragmentit päätyvät 

detektorilla toistettavasti tiettyyn kohtaan. Detektori muuttaa ionien kineettisen energian 

sähköisiksi signaaleiksi, jotka muodostavat massaspektrin. Spektrissä kunkin ionifragmentin 

suhteellinen määrä esitetään m/z-suhteen funktiona.72 Spektrin tulkinta on helpointa 

massaspektrikirjastojen avulla. Py-GC/MS-laitteen yksinkertaistettu kaaviokuva on esitetty 

kuvassa 9. 

  

Kuva 9. Py-GC/MS:n rakenne. 

 

4.1.2 Py-GC/MS:n sovellukset lateksien analysoinnissa 

Odermatt et al.49 ovat selvittäneet Py-GC/MS-menetelmän mahdollisuuksia 

huonekaluteollisuudessa käytetyn kyllästetyn paperin analysoinnissa. Työssä tutkittiin 

kyllästysaineina käytettyjen yhdisteiden, styreeniakrylaattilateksin ja ureaformaldehydihartsin 

(UF), sekä liimana hyödynnetyn polyvinyyliasetaatin samanaikaista kvantitointia. 

Tutkimuksessa käytettiin kahta erilaista teollisesti valmistettua raakapaperia pohjapaperina 

kalibrointinäytteiden valmistamiseksi kahdelle erilaiselle pyrolysointimenetelmälle: 

hehkulangalle ja pyrolyysiuunille. Pohjapaperista leikattiin kaistaleita, joiden molemmille 

puolille applikoitiin vakiomäärä vesipohjaista liuosta, joka sisälsi edellä mainittuja yhdisteitä. 

Liuosten konsentraatiot vaihtelivat tutkittavien analyyttien suhteen. Näytteet kuivattiin ja 

jauhettiin kuulamyllyssä hienommaksi. Malakiitin vihreää ja titaanin keltaista käytettiin 
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sisäisenä standardina. Sisäistä standardia ei pystytty sekoittamaan homogeenisesti näytteen 

joukkoon näytteen ollessa kiinteää.  

Molemmilla pyrolyysimenetelmillä käytettiin samaa lämpötilaohjelmaa ja jauhettua näytettä 

punnittiin 100 – 150 µg menetelmästä riippumatta. Käyttämällä 600 ˚C pyrolyysilämpötilaa 

spektreistä saatiin parhaiten näkyviin kunkin näytteen hajoamistuotteet.  Puhtaiden analyyttien 

spektreistä valittiin kullekin yhdisteelle jonkun tietyn hajoamistuotteen karakteristinen m/z-

piikki käytettäväksi kalibroinnissa. Valinnan jälkeen mitattiin kalibrointinäytteet käyttäen 

selektiivistä ionien monitorointia. Pyrogrammeista määritettiin valitun piikin pinta-ala, joka 

jaettiin näytteen punnitusmäärällä. Näistä tuloksista piirrettiin kalibrointikäyrät konsentraation 

funktiona. Kalibroinnin jälkeen kvantitointimenetelmää testattiin teollisesti valmistetuilla 

paperinäytteillä ja kaikki kolme yhdistettä pystyttiin kvantitoimaan yhdenaikaisesti samasta 

ajosta.49 

Selektiivistä ionien monitorointia käytettiin, jotta pystyttiin parantamaan menetelmän 

herkkyyttä sekä vähentämään matriisin aiheuttamia häiriöitä. PVAc oli helpoin määritettävä 

yhdiste, mutta myös UF ja SA pystytiin kvantitoimaan. PVAc:lle saatiin hyvä 

korrelaatiokerroin molemmilla pyrolyysimenetelmillä.  UF-hartsille oli haastavaa löytää 

hajoamistuote, jonka avulla kalibrointikäyrästä saataisiin käyttökelpoinen. Lopulta löydettiin 

ioni, jonka avulla saatiin toisen asteen polynominen kalibrointikäyrä. SA-lateksin kvantitointi 

oli helpompaa, mutta eri pyrolyysimenetelmiä käytettäessä huomattiin pyrogrammeissa 

eroavaisuuksia. SA:n karakteristinen ioni valittiin kalibrointikäyrän hyvän 

korrelaatiokertoimen perusteella. Kyseisellä ionilla yhdiste pystytään myös erottamaan muista 

styreeniä sisältävistä komponenteista.49 

Sisäisen standardin käyttö ei tuonut mittauksiin lisäarvoa, minkä vuoksi Py-GC/MS:lla 

kvantitoidessa tulee tämän tutkimuksen mukaan käyttää ulkoisia standardeja. Niiden 

valmistaminen ja käyttö on työläämpää ja mittauksia tarvitaan enemmän kuin sisäistä 

standardia käytettäessä. Kalibrointinäytteiden tulee olla mahdollisimman lähellä tutkittavia 

näytteitä, sillä esimerkiksi epäorgaaniset komponentit vaikuttavat orgaanisten 

hajoamistuotteiden retentioaikoihin. Tässä työssä tutkittavilla yhdisteillä oli huomattavasti 

toisistaan eroavat retentioajat, minkä vuoksi ne pystyttiin mittaamaan yhdenaikaisesti.49  

Myöhemmin julkaistussa tutkimuksessa Odermatt et al.47 ovat tutkineet myös 

mikrotomiavusteista Py-GC/MS -kvantitointia paperin lisäaineille. Työssä tutkittava 

paperinäyte liimattiin tasaiselle puukappaleelle, josta käsin paperista pystyttiin ”höyläämään” 

3 – 5 µm kerroksia mikrotomia käyttäen. Jokaisella höyläyksellä irronnut materiaali 
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analysoitiin Py-GC/MS:lla. Näin paperin lisäaineiden syvyyssuuntaista jakaumaa pystyttiin 

analysoimaan aiemman tutkimuksen49 kalibrointimenetelmän avulla.  

Nordmark65 käytti Py-GC/MS:n ja matemaattisten monimuuttuja-analyysityökalujen 

yhdistelmää kolmen kaupallisen lateksin ja niiden seosten kvantitatiiviseen tutkimukseen. 

Työssä Py-GC:n pyrolyysilämpötila oli 700 ˚C, pyrolyysiaika 2 s ja pyrolyysimenetelmänä 

hehkulanka. Detektointia varten ionisointi suoritettiin elektroni-ionisaattorilla. Kemometrisina 

työkaluina käytettiin PCA:ta eli pääkomponenttien analyysiä, jolla etsittiin näytteiden 

keskinäisiä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Tämän lisäksi sovellettiin PLS:ää  eli 

pienimmän neliösumman menetelmää kvantitoinnin suorittamiseksi.  

Jokainen työssä käytetty lateksi koostui kahdesta monomeerista siten, että latekseissa oli 

keskenään samoja komponentteja. Näytteitä kuvattiin anonyymisti merkinnöillä AB, AC ja CD, 

joissa kukin kirjain merkitsee tiettyä monomeeria. Tällaiset lateksit tuottavat keskenään hyvin 

samankaltaisia pyrogrammeja, minkä vuoksi perinteinen karakterististen piikkien 

tunnistaminen ja niiden pinta-alojen määrittäminen ei sovellu tässä kvantitointimenetelmäksi.65 

Latekseista valmistettiin 40 erilaista näyteseosta muuttamalla lateksien keskinäisiä suhteita. 

Tällöin vertailusarjana käytettiin 30 näytettä ja testisarjana 10 näytettä.  Kutakin näytettä 

punnittiin 0,5 – 1 mg suoraa hehkulangalle, jonka päällä se kuivattiin ennen mittauksen 

käynnistystä. Py-GC-ajojen jälkeen 40 näytteen datasta tuotettiin PCA-malli. Vertailusarjaa 

käyttäen rakennettiin edelleen PLS-malli, jonka perusteella testisarjan lateksikonsentraatiot 

pystyttiin ennustamaan.   PLS-mallin rakentamiseksi pyrogrammeista valittiin X-muuttujiksi 

93 karakterististä piikkiä sekä kolme Y-muuttujaa, jotka vastasivat kunkin lateksin osuutta 

seoksessa massaprosentteina.65 

Muodostettujen PCA- ja PLS-mallien avulla analysoitiin testisarjan 10 näytettä. Tulokset 

osoittivat, että lateksit pystytään kvantitoimaan seoksesta alle 4 % keskivirheellä. Tutkimuksen 

perusteella Py-GC on riittävän tehokas kvantitointimenetelmä käytettäessä modernia 

kapillaarikolonnia, jolla on riittävän hyvä pyrolyysifragmenttien erotuskyky. Massadetektoria 

hyödynnettiin työssä vain fragmenttien identifioinnissa. Monimuuttuja-analyysityökalun avulla 

kvantitoinnissa voidaan käyttää sellaista informaatiota, jota ei silmällä pystytä havaitsemaan 

kromatogrammeista.65 

Edellä esitetty menetelmä voisi yleisesti ottaen soveltua päällystyspastan analysointiin, sillä 

myös pasta voi sisältää useiden lateksien seoksia, jotka ovat hyvin samankaltaisia keskenään. 

Kyseisessä työssä ajetut näytteet ovat kuitenkin puhtaita lateksiseoksia, joten matriisin 

vaikutuksista mittausten onnistumiseen ei tiedetä. Menetelmä ei myöskään huomioi lateksien 

sisäisten monomeerisuhteiden vaihteluja. 
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4.1.3 Py-GC/MS:n ongelmat, häiriötekijät ja muuta huomioitavaa 

Jokaisella analyysimenetelmällä on joitain ominaisia ongelmia ja epäkohtia, jotka tulee ottaa 

huomioon mittausta suunniteltaessa. Py-GC/MS:lla yksi haasteista on muistijälkien 

muodostuminen seuraavan näytteen pyrogrammiin. Muistijäljet syntyvät, kun näyte ei erotu 

kolonnista täydellisesti, vaan osa fragmenteista jää kolonniin. Tällöin kyseiset yhdisteet 

erottuvat vasta seuraavissa ajoissa. Jotta muistijälkien aiheuttamat haitat olisivat 

mahdollisimman pienet, pyrolyysiuunin ja GC-injektorin lämpötilat tulee optimoida, jotta 

näytteen pyrolysointi olisi mahdollisimman täydellistä. Lisäksi tulee välttää korkeassa 

lämpötilassa kiehuvien yhdisteiden tiivistymistä systeemiin. Systeemin puhtaus olisi hyvä 

tarkistaa ajamalla sokeanäyte ennen jokaista uutta näytettä.68 

Jotta mittaukset olisivat toistettavia, tulee analysoitavien näytteiden olla riittävän pieniä (alle 

1 mg) ja lämmitysvaiheen riittävän nopea. Liian suurilla näytteillä tasainen lämmönsiirto kärsii, 

jolloin pyrolysoituminen ei ole täydellistä. Liian hidas lämmönnostovaihe mahdollistaa erilaisia 

sivureaktioita, jolloin näistä reaktioista syntyvät tuotteet aiheuttavat virheitä pyrogrammin 

tulkinnassa.68  

Päällystetyt paperit sisältävät melko suuren määrän epäorgaanista ainesta. Epäorgaaniset 

komponentit näytteessä voivat aiheuttaa mittauksissa katalyyttisiä häiriöitä ja muuttaa 

polymeerin pilkkoutumiskäyttäytymistä esimerkiksi alentamalla pyrolyysilämpötilaa tai 

muuttamalla pilkkoutumistuotteiden jakaumaa.70 Tämän vuoksi kalibrointinäytteiden tulisi olla 

mahdollisimman samankaltaisia tutkittavien näytteiden kanssa, mikä vaikeuttaa 

tuntemattomien näytteiden analysointia.49  

Erityisesti useista erilaisista polymeereistä koostuvista näytteistä mitatut kromatogrammit ovat 

hyvin monimutkaisia ja oleellisen tiedon löytäminen spektristä on aikaa vievää. Samat 

mittausparametrit eivät sovellu kaikille yhdisteille ja spektrikirjastot auttavat tulkinnassa vain 

osittain. Tuntemattoman näytteen komponenttien kvantitatiivinen määritys on myös hyvin 

haasteellista mm. matriisiefektien vuoksi.73  Lisäksi sisäisen standardin käyttö on 

kvantitoinnissa vaikeaa erityisesti paperinäytteille, sillä standardia ei pystytä sekoittamaan 

tasaisesti kiinteään näytteeseen.68 

Py-GC/MS on myös hyvin hidas menetelmä esimerkiksi spektroskopisiin menetelmiin 

verrattuna. On kuitenkin olemassa nopeita pyrolyysin ja kromatografin yhdistelmiä eli ns. fast-

Py-GC:ja, joiden mahdollisuuksia on tutkittu ainakin puhtaiden polymeeriyhdisteiden 

analysoinnissa positiivisin tuloksin.74 
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Vaikka Py-GC/MS vaatii hyvin vähän näytettä onnistuneeseen analyysiin, menetelmä on 

kuitenkin näytettä tuhoava. Tämä on negatiivinen asia, jos tutkittavaa näytettä on käytettävissä 

hyvin vähän. 

 

4.2 FTIR-ATR 

Infrapunaspektroskopia (IR) on nopea ja näytettä tuhoamaton analyysimenetelmä, jolla voidaan 

tehdä rakennetutkimusta, yhdisteiden tunnistusta ja kvantitointia monille erilaisille 

näytetyypeille.15,62,75  Perinteiset IR-spektrometrit ovat dispersiivisiä eli ne mittaavat valon 

dispersiota kapealta aallonpituusalueelta kerrallaan. Ne ovat melko hitaita, minkä vuoksi 

nopeammat Fourier-muunnos-IR-spektrometrit eli FTIR-spektrometrit ovat yleistyneet. FTIR-

spektrometrit mittaavat valon interferenssikuviota, jolle tehdään matemaattinen Fourier-

muunnos ja saadaan FTIR-spektri. FTIR:n etuina IR:ään verrattuna ovat mm. koko spektrin 

yhdenaikainen mittaus ja parempi signaali-kohinasuhde.75,76 Lisäksi FTIR:llä on mahdollista 

tutkia samanaikaisesti useaa eri komponenttia.62 

Luvussa 4.2.2 esitetyissä tutkimuksissa IR-sensorina on käytetty ATR-kidettä (vaimennettu 

kokonaisheijastus), jonka avulla mittaus tapahtuu muutaman mikrometrin syvyydestä 

analysoitavan näytteen pinnasta.77 Säde ei siis tunkeudu kuitukerrokseen saakka analysoitaessa 

päällystettyjä paperinäytteitä, joten FTIR-ATR-spektrometriä voidaan käyttää päällystetyn 

paperipinnan lateksikalvon tasaisuuden ja päällystyskerroksen koostumuksen 

tutkimisessa.15,21,76 FTIR-ATR-mittausta varten näytettä ei tarvitse esikäsitellä ja menetelmä 

soveltuu niin nestemäisille kuin kiinteillekin näytteille, sillä ATR-kide on suorassa kontaktissa 

näytteen kanssa. Menetelmä on helppo sekä nopea käyttää ja lisäksi se on edullinen.62,75,76  

 

4.2.1 FTIR-ATR:n toimintaperiaate 

IR-spektroskopia on menetelmä, jossa tutkittavaan näytteeseen kohdistetaan IR-säteilyä. Osa 

säteilystä absorboituu näytteeseen ja saa molekyylien sisäiset sidokset värähtelemään. IR-

säteilyn absorboituminen vaatii molekyyliltä dipolimomentin eli symmetriset molekyylit eivät 

anna vastetta IR-spektrissä. IR-spektrometrillä saadaan tietoa siitä, mitä aallonpituuksia näyte 

absorboi ja kuinka paljon. Tämän tiedon perustella voidaan päätellä, minkälaisia molekyylejä 

tai funktionaalisia ryhmiä näytteessä on, sillä erilaiset sidokset absorboivat eri aallonpituuksia. 

Kalibroinnin avulla menetelmää voidaan käyttää myös kvantitointiin, sillä absorbanssin 

suuruus on verrannollinen sidosten määrään.78 
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Molekyylitasolla tarkasteltuna IR-spektri muodostuu, kun molekyyliin osuu energiakvantti, 

joka vastaa taajuudeltaan molekyylin jonkun kemiallisen sidoksen vibraatiotilaa. 

Energiakvantti absorboituu ja molekyyli alkaa värähdellä ominaistaajuudellaan. Tällöin 

spektriin muodostuu intensiteettipiikki kyseistä aaltolukua vastaavalle kohdalle.79 Jokaisella 

yhdisteellä ja sidoksella on sille ominainen IR-spektrinsä. Tämän ansiosta yhdisteitä pystytään 

tunnistamaan karakterististen absorptiopiikkien perusteella. Useita komponentteja sisältävien 

näytteiden spektrit ovat kuitenkin monimutkaisia, mikä vaikeuttaa seosten spektrien 

tulkittavuutta ja yksittäisten yhdisteiden tunnistamista.75 

Tavallisesti IR-spektrometrit jaetaan dispersiivisiin spektrometreihin ja FTIR-

spektrometreihin. Dispersiivisissä laitteissa IR-säteily jaetaan kulkevaksi sekä näytteen että 

referenssin läpi. Tämän jälkeen säteily ohjataan diffraktiohilalle, jossa saapuvan säteen eri 

aallonpituudet erotetaan toisistaan. Jokainen aallonpituus kulkee vuorollaan slitin läpi 

detektorille eli eri aallonpituudet mitataan detektorilla vuorotellen. Menetelmä vaatii erillisen 

kalibroinnin antaakseen luotettavaa dataa.80  

FTIR-spektrometri on dispersiivistä IR-spektrometriä kehittyneempi versio. FTIR-spektrin 

mittaamiseksi käytetään systeemiä, jota kutsutaan interferometriksi. Interferometrin IR-

säteilylähteestä säteet ohjataan kollimoivalle peilille, joka kokoaa lähteeltä saapuneet säteet 

yhdensuuntaiseksi kimpuksi. Kokoavalta peililtä kimppu etenee säteenjakajalle, jossa se jaetaan 

kiinteälle ja liikkuvalle peilille kuvan 10 mukaisesti.75 Liikkuva peili liikkuu edestakaisin 

tasaisella nopeudella.  Peileistä heijastuneet säteet palaavat takaisin säteenjakajalle, jossa ne 

kootaan jälleen yhdeksi sädekimpuksi. Liikkuvalta peililtä saapuneet säteet ovat liikkuneet 

interferometrissä eripituisen matkan kuin ne, jotka saapuvat kiinteältä peililtä. Kun nämä eri 

vaiheessa olevat säteet yhdistetään, syntyy interferenssikuvio eli interferogrammi.80 Yhden 

interferenssikuvion muodostamiseksi liikkuva peili kulkee kertaalleen edestakaisin, mitä 

kutsutaan skannaukseksi tai pyyhkäisyksi. Interferogrammi ohjataan näytteen läpi, jolloin osa 

säteilyn energiasta absorboituu näytteeseen ja läpi kulkevan säteilyn energia mitataan 

detektorilla.75 
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Kuva 10. FTIR-spektrometrin toimintaperiaate Michelsonin interferometrin mukaisesti. Kuva 

on mukaelma lähteestä75. 

FTIR-detektorilla pystytään samanaikaisesti keräämään dataa laajalta aallonpituusalueelta 

liikkuvan peilin avulla.75,76 Liikkuva peili tekee yhden spektrin muodostamiseksi monta 

skannausta, minkä jälkeen näytteen läpi kulkeneet interferenssikuviot keskiarvoistetaan. 

Keskiarvogrammista tehdään tietokoneavusteisesti Fourierin muunnos ja saadaan FTIR-

spektri.75 FTIR-spektri voi olla joko transmittanssi- tai absorbanssimuodossa. 

Transmistanssispektristä saadaan absorbanssispektri ottamalla negatiivinen log10 

datapisteistä.80  

ATR-kide on nykyisissä FTIR-laitteissa yleisesti käytetty sensori. ATR-kidettä käytetään 

FTIR-spektroskopiassa erityisesti silloin, kun näyte ei ole IR-säteilyä läpäisevä. FTIR-ATR-

menetelmä perustuu näytteen sisäiseen heijastuskykyyn. Tutkittava näyte asetetaan kiteen 

ulkopintaa vasten yleensä painetta hyödyntäen, jotta näytteen ja kiteen välinen kontakti olisi 

mahdollisimman hyvä. IR-säde ohjataan kiteen kautta näytteeseen. Absorboitumaton säteily 

heijastuu näytteestä takaisin kiteeseen, jonka sisällä säde heijastuu useaan kertaan. Kiteestä 

säteily ohjautuu detektorille.75  

Kide valmistetaan tavallisesti sinkkiselenidistä, germaniumista tai timantista, joilla on 

keskenään erilaisia ominaisuuksia ja soveltuvat mittauksiin eri aallonpituusalueilla. IR-säteilyn 
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tunkeutumissyvyys näytteeseen riippuu käytetystä kidemateriaalista. ATR-kiteellä pystytään 

keräämään dataa paperin pinnoitteesta ilman esikäsittelyä, sillä menetelmän säteily ei yllä 

pohjapaperiin saakka. Lisäksi FTIR-ATR-menetelmä ei tuhoa mitattavaa näytettä, kuten 

esimerkiksi Py-GC.75,76  

FTIR:llä on useita hyötyjä verrattuna dispersiiviseen IR-spektrometriin. FTIR:llä kaikki 

aallonpituudet pystytään mittaamaan samanaikaisesti, minkä vuoksi yhtä spektriä varten 

voidaan tehdä monta skannausta, joiden keskiarvosta saadaan spektri. Tällainen spektri on 

edustavampi kuin dispersiivisellä spektrometrillä saatu yhden skannauksen spektri. 

Interferometrissä on myös vähemmän peilejä ja muita komponentteja kuin dispersiivisessä 

laitteessa, mikä vähentää säteilyn heijastushäviötä ja suurempi määrä energiaa saavuttaa 

näytteen. FTIR-spektrometrillä pienten piikkien herkkyys on parempi, joten spektrit ovat 

yksityiskohtaisempia. FTIR:ssä sisäinen laser hoitaa aallonpituuden kalibroinnin, eikä erillistä 

kalibrointia vaadita, kuten dispersiivisessä menetelmässä.80  

 

4.2.2 (FT)IR-ATR:n sovellukset lateksien analysoinnissa 

Kenttä et al.15 ovat tutkineet ATR-IR-spektrometrin mahdollisuuksia SB-lateksipitoisuuden ja 

-jakauman analysoinnissa päällystetyn paperin pinnasta. Työssä valmistettiin kvantitointia 

varten kalibrointipastoja, joissa käytettiin pigmenttinä joko puhdasta GCC:tä tai GCC:n ja 

kaoliinin seosta suhteessa 70/30. Sideaineena näytteissä käytettiin SB-lateksia, jonka määrä 

vaihteli välillä 6 – 15 osaa. Lisäksi kaikkiin pastoihin lisättiin 0,6 osaa CMC:tä, joka vähentää 

lateksin vaeltamista kohti pohjapaperia. Pastojen pH ja kuiva-ainepitoisuus säädettiin 

keskenään samanlaisiksi. Seokset levitettiin ja kalanteroitiin laboratorio-olosuhteissa tavallisen 

kopiopaperin päälle kahdesti migratoitumisen minimoimiseksi. Tavoitepäällystemäärä oli 

15 g/m2.  

Kalibrointinäytteiden lisäksi valmistettiin laboratoriopäällystettyjä paperinäytteitä sekä 

pilottipäällystettyjä näytteitä. Ainoastaan laboratoriopäällystettyjä papereita käytettiin ATR-IR 

mittauksissa. Kyseisten näytteiden päällystysseokseen annosteltiin 10 osaa SB-lateksia. CMC:n 

määrää ja karbonaattipigmentin kokojakaumaa muutettiin verrattuna kalibrointinäytteisiin. 

Päällystysmäärä oli 10 g/m2 ja näytteet kalanteroitiin huoneenlämpötilassa.15  

ATR-IR -spektrit mitattiin kaikista paperinäytteistä käyttämällä kartoitusmenetelmää (engl. 

mapping) moottoroidun näytteenliikuttajan avulla. Vakiokontakti näytteen ja ATR-kiteen 

välillä saavutettiin käyttämällä pneumaattista paineyksikköä. Kustakin näytteestä mitattiin 

yhteensä 100 spektriä 10 x 10 mm2 alueelta ja taustaspektri määritettiin ATR-kiteellä ilman 

näytettä. IR-mittaus ulottui 1 – 2 µm syvyyteen ja yhden mittauspisteen halkaisija oli n. 1 mm. 
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Molemmille pigmenttikoostumuksille toteutettiin omat kalibrointimittauksensa. 

Kalibrointinäytteiden spektreistä määritettiin lateksin ja pigmenttien karakterististen piikkien 

pinta-alojen suhde. Näiden tulosten pohjalta tuotettiin kalibrointikäyrät, kun y-akselilla oli SB-

lateksin todellinen määrä suhteessa pigmenttien kokonaismäärään kuvan 11 mukaisesti. Kuten 

kuvasta nähdään, mittauspisteet rinnakkaismäärityksineen asettuivat kuvaajaan hyvin 

lineaarisesti.15 

 

Kuva 11. SB-lateksin kalibrointisuora GCC-matriisissa ATR-IR-menetelmällä.15 

SB-lateksin kvantitoimiseksi käytettiin karakterististä piikkiä kohdassa 760 cm-1 ja 

kalsiumkarbonaatin kvantitoimiseksi piikkiä 874 cm-1 näytteissä, joissa pigmenttinä oli 

käytetty vain GCC:tä. Karbonaattia ja kaoliinia sisältävissä kalibrointinäytteissä pinta-alat 

määritettiin kohdista 3700 – 3600 cm-1, 3025 cm-1 ja 1790 cm-1 kaoliinille, SB-lateksille ja 

karbonaatille vastaavassa järjestyksessä. Näiden näytetyyppien kalibrointisuorien piirtämiseksi 

käytettiin molempien pigmenttien pinta-alojen summaa. Kalibroinnissa ei voida käyttää 

karbonaatin hallitsevaa piikkiä kohdassa 1390 cm-1 sen ollessa saturoitunut.15 

Kalibroinnin jälkeen laboratoriopäällystetyt paperit analysoitiin vastaavalla tavalla ja 

lateksipitoisuus määritettiin kalibrointikäyrien avulla. CMC:tä sisältävissä näytteissä 

lateksipitoisuus paperin pinnassa oli korkeampi kuin näytteissä, joissa ei ollut CMC:tä. Tästä 

huolimatta kaikkien näytteiden määritetty lateksipitoisuus oli todellista määrää n. 1-2 osaa 

matalampi. Paperipintojen karheuserot eivät vaikuttaneet ATR-IR-tuloksiin, sillä kyseinen 

ominaisuus vaikuttaa samassa suhteessa sekä lateksin että pigmentin piikkeihin.15 

Zhao et al.76 ovat hyödyntäneet vastaavasti FTIR-ATR:ää XSB-lateksin ja GCC-pigmentin 

pitoisuuksien määrittämiseksi päällystetystä paperista. Spektrometrin lisäksi työssä käytettiin 

matemaattista GRNN-mallinnusta (engl. general regression neural network) kvantitoinnin 

tehostamiseksi ja tulosten tulkinnan helpottamiseksi.  GRNN on eräänlainen keinotekoinen 
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neuroverkko, jonka avulla pystytään mallintamaan monimutkaisia epälineaarisia yhtäläisyyksiä 

alkutietojen ja mittaustulosten välillä. GRNN on robusti ja nopea tietojenkäsittelyjärjestelmä, 

ja se soveltuu esimerkiksi pastan koostumuksen arviointiin.  

Tutkimuksessa valmistettiin laboratorio-olosuhteissa koearkit kemiallisen ja mekaanisen 

massan seoksesta. Lisäaineeksi paperimassaan lisättiin GCC:tä. Yhteensä 63 paperiarkkia 

päällystettiin sauvapäällystystekniikalla pastalla, jossa oli vakiopitoisuus GCC:tä ja CMC:tä, 

mutta vaihteleva määrä XSB-lateksia (2 – 20 osaa). Jokaisen näytteen FTIR-spektristä 

määritettiin sekä GCC:n että XSB:n karakteristisen absorptiopiikkien pinta-alat käyttäen 

OMNIC-ohjelmaa. Epähomogenisuuksien poislaskemiseksi kustakin näytteestä tehtiin 6-8 

rinnakkaismittausta, joista otettiin keskiarvo.76  

Kokonaisnäytemäärästä 44 näytettä käytettiin matemaattisen GRNN-mallin luomiseen. GCC:n 

ja SB-lateksin karakterististen piikkien pinta-alat määritettiin, kuten aiemmassa 

tutkimuksessa15. Tässä työssä karakteristiset piikit valittiin erikseen SB-lateksin molemmille 

monomeereille: styreenille 1028 cm-1, 756 cm-1 ja 699 cm-1, butadieenille 2922 cm-1 sekä 

GCC:lle 876 cm-1. Spektreistä saadusta pinta-aladatasta sekä tunnetuista lateksi- ja GCC-

pitoisuuksista tuotettiin tietokoneavusteisesti GRNN-malli molemmille lateksimonomeereille 

sekä pigmentille. Malli oli kuvan 12 tapaan GRNN-sovitettu käyrä tutkittavan komponentin 

pitoisuudesta karakterisen piikin korjatun pinta-alan funktiona.76 Kuten kuvasta 12 nähdään, 

GRNN-mallin mukaan piikkien pinta-alojen ja lateksin pitoisuuden välinen korrelaatio on 

hyvin epälineaarinen toisin kuin Kentän et al.15 tuloksissa.76 

 

Kuva 12. GRNN-sovitetut käyrät SB-lateksien monomeerien todellisten pitoisuuksien ja 

monomeerejä vastaavien karakterististen piikkien pinta-alojen välillä.76  
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Jäljelle jääneiden 19 validointinäytteen XSB- ja GCC-piikkien pinta-alat ratkaistiin vastaavasti 

ja tulokset syötettiin GRNN-malliin. Todellisten ja matemaattisella mallilla määritettyjen GCC- 

ja XSB-pitoisuuksien välillä oli vain pieniä eroja. Maksimivirhe pigmenttipitoisuudelle oli 

3,32 % ja lateksipitoisuudelle 3,39 %. Menetelmällä pystyttiin siis määrittämään hyvin tarkasti 

GCC:n ja XSB:n pitoisuudet.76 

Myös monet muut ryhmät ovat tutkineet FTIR-ATR-tekniikan yhdistämistä kemometrisiin 

menetelmiin. Esimerkiksi Dupuy et al.62 hyödynsivät PLS:n, ANN:n ja MSC:n (multiplicative 

scatter correction) yhdistelmää kalsiumkarbonaatin, butadieenin ja styreenin pitoisuuden 

määrityksessä.  

 

4.2.3 FTIR-ATR:n ongelmat, häiriötekijät ja muuta huomioitavaa 

IR- ja FTIR-spektroskopian suurin haaste liittyy seoksien mittaukseen. Mitä useampi 

komponentti mitattavassa näytteessä on, sitä monimutkaisempi muodostuva spektri on. Tällöin 

on vaikeaa tunnistaa, mille yhdisteelle kukin piikki kuuluu. Spektrit voivat olla puutteellisia ja 

piikit peittää toisiaan, jolloin spektrit ovat myös harhaanjohtavia. Tämän vuoksi FTIR ei 

välttämättä yksin riitä täysin tuntemattoman näytteen komponenttien tunnistamiseen ja on 

suositeltavaa käyttää rinnalla jotain toista (spektroskopista) menetelmää näytteen 

koostumuksen analysoimiseksi.75 Spektrikirjastoista voidaan kuitenkin saada apua yhdisteiden 

tunnistamiseksi. 

FTIR:llä ei voida mitata näytteitä, jotka sisältävät vettä. Vedellä on hyvin leveät ja intensiiviset 

piikit, jolloin se peittää spektrissä alleen monet muut komponentit. Jo pienikin määrä vettä 

(yli 0,1 %) saa kyseiset piikit näkymään spektrissä. Tämän vuoksi mitattavan näytteen tulee 

olla mahdollisimman kuiva. FTIR-spektrometriä käytettäessä tulee olla myös huolellinen, ettei 

tulkitse laitteistossa olevan ilman vesi- tai hiilidioksidipiikkejä näytteen piikeiksi. Näitä 

piikkejä voidaan eliminoida huuhtelemalla laitteistoa typpikaasulla.75  

ATR-kiteen lyhyestä optisesta matkasta johtuen FTIR-ATR-menetelmän herkkyys on melko 

heikko. ATR-kiteen vaikutuksesta IR-säde ei pääse tunkeutumaan kovin syvälle näytteeseen, 

minkä vuoksi mitatut absorbanssit ovat suhteellisen pieniä aiheuttaen herkkyyden alenemista. 

Tämän vuoksi ATR:llä ei voida havaita molekyylejä, joiden osuus koko näytteestä on alle 

0,1 %. FTIR-ATR ei sovellu lyhyen optisen matkansa vuoksi myöskään syvyyssuuntaisiin 

mittauksiin ilman esikäsittelyvaihetta. Lisäksi ATR-kide voi valmistusmateriaalistaan riippuen 

naarmuuntua helposti. Esimerkiksi puukuidut voivat vahingoittaa ZnSe-kidettä. 
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Timanttikidettä käyttämällä ei naarmuuntumisesta ole vaaraa, mutta timantin hinta on hyvin 

korkea.75  

Vaikka FTIR-ATR-mittauksen onnistumiseksi vaadittava näytemäärä on hyvin pieni (näytteen 

tulee tyypillisesti peittää halkaisijaltaan n. 3 mm alue), on se kuitenkin huomattavasti suurempi 

verrattuna Py-GC-analyysissä vaadittuun näytemäärään. Toisaalta FTIR ei tuhoa näytettä, 

kuten pyrolyysimenetelmä.75 

Tuntemattomien paperinäytteiden komponenttien kvantitatiivinen määritys on haastavaa, sillä 

kalibrointinäytteiden koostumuksen tulee olla mahdollisimman lähellä analysoitavan näytteen 

koostumusta. Tämä johtuu pigmenttien voimakkaasta vaikutuksesta spektrin pohjaviivaan sekä 

lateksipiikkien näkyvyyteen. Siispä pigmenttikoostumukseltaan eroavien näytteiden spektrit ja 

piikkien pinta-alat eivät ole vertailukelpoisia keskenään.15 Tämän vuoksi näytteen 

pigmenttikoostumus sekä käytetty lateksityyppi tulee ratkaista etukäteen, jotta pystyttäisiin 

valmistamaan menetelmälle soveltuvat kalibrointinäytteet. 

Kvantitointia voidaan helpottaa käyttämällä matemaattista mallinnusta. Sitä käyttääkseen 

kalibrointinäytteitä tulee valmistaa huomattavasti enemmän kuin ns. perinteisellä 

menetelmällä, mutta pigmenttikoostumuksen ei tarvitse välttämättä olla tarkkaan tiedossa. 

Matemaattisia malleja käytettäessä tietokone hoitaa laskemisen ja ottaa huomioon sellaisia 

asioita ja yhtäläisyyksiä, joita silmin ei pystytä havaitsemaan. Paperinäytteissä pigmenttien 

piikit peittävät usein voimakkaasti kiinnostuksen kohteena olevien lateksien piikkejä. Tässä 

tilanteessa kemometria voi auttaa lateksipitoisuuksien määrityksessä.62,76,81 

 

4.3 Konfokaali Raman-spektroskopia 

Päällystetyn painopaperin pinnan laatuun vaikuttaa erityisesti lateksin jakauma 

syvyyssuunnassa. Jos lateksi migratoituu kuivuvassa pastassa kohti pohjapaperia, ovat 

pigmentit päällystyskerroksen pinnassa heikommin sidotut, mikä aiheuttaa paperin 

nukkaantumista ja musteen epätasaista imeytymistä. Tämän vuoksi paperinvalmistajien 

suurena kiinnostuksen kohteena on lateksin jakautuminen näytteessä syvyyssuuntaisesti. 

Raman-spektroskopialla on tutkitusti kykyä paperinäytteen syvyyssuuntaiseen 

analysointiin.45,63 

Syvyyssuuntaisten mittausten lisäksi Raman-spektrometrillä on hyvät valmiudet erilaisten 

komponenttien identifiointiin seoksista. Täten Ramania voidaan hyödyntää FTIR-ATR-

menetelmän rinnalla antamaan täydentävää tietoa näytteen koostumuksesta. Raman-
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spektrometrillä on FTIR:n verrattuna parempi spatiaalinen resoluutio sekä korkea 

syvyyssuuntainen resoluutio.63  

Tavallisesti Raman-spektroskopiassa ei tarvita näytteen esikäsittelyä ja näyte pysyy 

tuhoutumattomana mittauksessa. Raman-spektroskopialla pystytään mittaamaan sekä kiinteitä 

että nestemäisiä näytteitä ja menetelmässä vaadittava näytemäärä on melko pieni, mg tai µl.63 

Vesi ei aiheuta ongelmia mittauksissa ja Raman-spektrin piikit ovat usein teräviä ja 

karakteristisia tietylle sidokselle. Spektraalipiikkien intensiteetit ovat verrannollisia vastaavan 

molekyylin konsentraatioon, minkä vuoksi menetelmää voidaan käyttää myös 

kvantitatiivisessa analyysissä. Konfokaalilla Raman-mikroskoopilla pystytään tekemään sekä 

xy- että syvyyssuuntaista tutkimusta korkealla resoluutiolla.82  

 

4.3.1 Raman-spektrometrin toimintaperiaate 

Raman-spektroskopia on menetelmä, joka perustuu molekyylien virittämiseen eri 

vibraatiotiloille. Raman-spektroskopissa mitataan epäelastista Raman-sirontaa näytteeseen 

absorboituneen säteilyn sijasta. Sironta tarkoittaa fotoneita, jotka näytteen kohdatessaan eivät 

läpäise sitä, vaan törmäävät näytteen molekyyleihin ja jatkavat etenemistään eri suuntaan kuin 

ennen törmäystä.83 Sirontaa tapahtuu aina, kun monokromaattinen valo törmää 

molekyyleihin.84 

Raman-menetelmässä analysoitavan näytteen molekyylejä viritetään monokromaattisen 

valonlähteen, kuten laserin avulla. Viritystilat voivat purkautua useilla eri tavoilla, joista 

tavallisin on elastinen Rayleigh-sironta eli viritystila purkautuu takaisin alkuperäiselle 

energiatilalle. Tällöin siroavan fotonin energia on sama kuin alkuperäisen fotonin. Vain pieni 

osa (n. 1/1000 000) molekyyleistä purkautuu epäelastisen Stokes- tai anti-Stokes-sironnan eli 

Raman-sironnan kautta, missä molekyylin viritystila purkautuu alkutilasta eroavalle 

vibraatiotilalle. Stokes-sironnassa alkuperäisen fotonin energia on suurempi kuin sironneen 

fotonin energia ja anti-Stokes-sironnassa päinvastoin. Stokes-sironta on anti-Stokesta 

todennäköisempää. Tämän takia epäelastisesti sironneen fotonin energia on erisuuri verrattuna 

alkuperäiseen fotoniin, mikä ilmenee fotonin taajuuden ja siten myös sen aallonpituuden 

muutoksena. Raman-spektri onkin tämän aallonpituuden muutoksen funktiona esitetty 

sironneen säteilyn intensiteetin kuvaaja. Aallonpituuserojen perusteella spektristä voidaan 

päätellä, millaisia sidoksia tutkittavassa näytteessä on, sillä fotonin aallonpituuden muutoksen 

suuruus on kullekin sidokselle ominainen fotonin alkuenergiasta riippumatta.83–85 

Raman-spektrometri antaa siis tietoa molekyylien rotaatio- ja vibraatiotiloista IR-spektrometrin 

tavoin. Menetelmien valintasäännöt ovat kuitenkin keskenään erilaiset ja antavat siis toisiaan 
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täydentävää dataa. Raman-spektroskopiassa tapahtuvat siirtymät voivat olla IR-

spektroskopiassa kiellettyjä eli osa Raman-piikeistä ei näy IR-spektrissä ja päinvastoin. Raman-

sironta on voimakkaimmillaan polaarittomille, symmetrisille ja järjestäytyneille molekyyleille 

ja rakenteille.64 Esimerkiksi hiiliatomien väliset kaksois- ja kolmoissidokset antavat hyvän 

vasteen Raman-spektrissä.84 IR-aktiivisessa molekyylissä vibraatio aiheuttaa dipolimomentin 

muutoksen molekyylissä ja se on voimakkaimmillaan epäsymmetrisille molekyyleille.64  

Perinteinen Raman-spektrometri koostuu laser-valonlähteestä, kuituoptisesta Raman-

mittapäästä, kuvantavasta spektrografista ja CCD-ilmaisimesta. Näytettä valotetaan 

monokromaattisella näkyvällä valolla tai IR-säteilyllä. Laser tuottaa hyvin energeettistä 

säteilyä, minkä ansiosta heikon insentiteetin Raman-sidonta pystytään detektoimaan. Lisäksi 

säteily voidaan kohdistaa hyvin pienelle pinta-alalle, joka mahdollistaa mittaukset hyvinkin 

pienestä näytemäärästä. Näytteestä siroava säteily kootaan linsseillä ja analysoidaan 

spektrometrillä, joka suodattaa Rayleigh-sironnan ja analysoi Raman-sironnan määrän ja 

aallonpituuden muutokset. Raman-signaalin voimistamiseksi voidaan käyttää useita eri 

tekniikoita. Laserteknologiaa tehostamalla, detektorien herkkyyttä parantamalla tai esimerkiksi 

fluoresenssin automaattisia poistomekanismeja kehittämällä Raman-spektrometrin 

mahdollisuuksia pystytään parantamaan.84 

Raman-spektrometreistä on useita erilaisia sovelluksia, kuten resonanssi-Raman-spektrometri 

tai konfokaali Raman-mikroskooppi. Konfokaali Raman-mikroskooppi on Raman-

spektrometrin ja tavallisen optisen mikroskoopin yhdistelmä. Konfokaalimikroskopiassa terävä 

valonlähde fokusoidaan näytteeseen mikroskoopin objektiivin kautta. Konfokaalin Raman-

mikroskoopin yksi tärkeimmistä komponenteista on neulansilmäinen apertuuri, joka toimii 

spatiaalisena filtterinä ja vähentää hajavaloa. Se mahdollistaa mikrometrin kokoluokkaa 

olevien näytteiden analysoinnin parantaen nimensä mukaisesti menetelmän konfokaalisuutta. 

Mikroskoopin avulla on mahdollisuus nähdä näytteen pinta suurennettuna ja kohdistaa mittaus 

haluttuun kohtaan. Näytteestä siroava säteily kootaan linssin avulla ja ennen detektorille 

saapumistaan hajasironta suodatetaan pois toisella neulansilmä-apertuurilla kuvan 13 

mukaisesti. Apertuurien avulla kuvista saadaan hyvin teräviä.84 Mikroskooppi voidaan yhdistää 

Raman-spektrometrin tulorakoon joko suoraan tai optisen kuidun avulla.82 Konfokaalista 

Raman-mikroskooppia voidaan hyödyntää monilla eri teollisuudenaloilla sen monipuolisten 

käyttömahdollisuuksien ansiosta.84 
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Kuva 13. Konfokaalisen Raman-mikroskoopin rakenne. Kuva on mukaelma lähteestä84. 

Raman-spektrometrillä pystytään tekemään sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista analyysiä ja 

runsaan menetelmänkehitystyön ansiosta myös monipuolista rakennetutkimusta. Näytteen 

epähomogeenisuus voidaan ottaa huomioon tekemällä mittauksia useasta mittauspisteestä 

mikroskooppiominaisuutta hyödyntämällä. Raman-mikroskooppia pystytään hyödyntämään 

myös kartoitusanalyysien teossa. Raman-menetelmät eivät vaadi kontaktia näytteen kanssa ja 

ne ovat hyviä välineitä samankaltaisten yhdisteiden erottamiseksi toisistaan.84  

 

4.3.2 Raman-spektroskopian sovellukset lateksien analysoinnissa 

Kugge et al.63 ovat tutkineet Raman-spektroskopian mahdollisuuksia tärkeimpien 

pastakomponenttien tunnistamisessa päällystetystä kartonkinäytteestä. Työssä käytettiin 

konfokaalista Raman-spektrometriä ja valonlähteenä 830 nm:n laseria, jonka tehoa pystyttiin 

muuttamaan (3 – 300 mW) erityisesti fluoresoivia tai voimakkaasti Raman-siroavia yhdisteitä 

tutkittaessa. Työssä havaittiin, että signaali-kohinasuhde oli parhaimmillaan käytettäessä 

laserin maksimitehoa, mutta tämä voi aiheuttaa signaalien saturaatiota. Mikroskoopissa 

käytettiin 50X-objektiivia, jolloin yhden mittauspisteen koko oli n. 2 µm x 6 µm. Raman-

spektrit kerättiin aaltolukuväliltä 100 – 2500 cm-1 ja jokainen mitattu spektri oli noin 10 

skannauksen keskiarvo.  

Ensimmäiseksi työssä mitattiin puhtaiden pastakomponenttien spektrit. Pigmenteillä ja 

latekseilla saatiin hyvät spektraalivasteet ja näille pystyttiin löytämään karakteristiset piikit 
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identifiointia varten. Tämän tiedon myötä voitiin mitata spektrit teollisesti päällystetystä 

kartonkinäytteestä ja selvittää erottuvatko yhdisteet vielä hyvin monimutkaisesta matriisista.63  

SA- ja SB-latekseilla havaittiin olevan karakteristinen piikki kohdassa 1001 cm-1 (styreeni) ja 

GCC:llä voimakas piikki lähellä tätä, kohdassa 1086 cm-1. Menetelmällä pystyttiin erottamaan 

kaoliini, karbonaatti ja TiO2-pigmentit toisistaan, mutta kaoliinin ja karbonaatin eri 

kiderakenteiden erottamiseen menetelmän herkkyys ei riittänyt. SA-lateksin muista sideaineista 

erottava piikki havaittiin kohdassa 839 cm-1, SB:lle vastaavasti kohdassa 1665 cm-1 ja PVA:lle 

1730 cm-1. PVA:lle löydettiin voimakas piikki myös kohdasta 629 cm-1, joka peittyi, jos pasta 

sisälsi TiO2:a. Päällystettyjä kartonkinäytteitä mitattaessa lateksien piikit ovat kuitenkin hyvin 

pieniä ja niiden havaitseminen voi olla erityisesti pieninä pitoisuuksina haastavaa.63  

TiO2:n vaste spektrissä on hyvin voimakas ja peittää monia pienempiä piikkejä. Kyseisen 

pigmentin käyttö ei kuitenkaan ole tällä hetkellä kovin yleistä päällystetyssä painopaperissa. 

Sen sijaan kalsiumkarbonaattia sisältävien päällystettyjen papereiden spektreistä on 

huomattavasti helpompaa identifioida latekseja. Lisäaineiden tunnistamiseen Raman-

menetelmän herkkyys ei kuitenkaan riittänyt. Lisäksi modifioimattoman tärkkelyksen 

havaitseminen Raman-spektristä oli lähes mahdotonta, sillä sen spektri muistuttaa voimakkaasti 

selluloosan spektriä. Modifioidun tärkkelyksen tunnistaminen saattaisi kuitenkin onnistua sen 

rakenteen erotessa selluloosan rakenteesta riittävästi.63 

Karakterististen piikkien tunnistamisen lisäksi tutkimuksen toinen päätavoitteista oli tutkia 

lateksien ja muiden pastakomponenttien jakaumaa paperissa syvyyssuuntaisesti useista 

teollisesti valmistetuista päällystetyistä kartonkinäytteistä. Tätä varten paperinäytteistä 

valmistettiin mikrotomilla poikkileikkeitä, joista pystyttiin tekemään viivapyyhkäisy- (line 

scan) ja kartoitusmittauksia. Raman-menetelmää käytettäessä paperien poikkileikkeiden 

tutkimus ei vaadi esimerkiksi värjäystä, jolloin näyte pysyy edustavana. 

Viivapyyhkäisymittauksista pystyttiin havaitsemaan päällystyskerroksen ulkopinnan 

lateksikonsentraation olevan huomattavasti pienempi kuin lähellä pohjapaperia. Lisäksi 

lateksia oli tunkeutunut pohjapaperin rakenteen sisään. Verrokkina analyysissä käytettiin 

alumiinifolion päälle kuivattua lateksikerrosta.63 

Kartoitusmittauksista saatiin dataa lateksin ja pigmenttien jakautumisesta laajemmalta alueelta 

visuaalisesti helposti luettavassa muodossa. Kartoitusmittaukset ovat usein pitkäkestoisia, jos 

mittauspisteitä on hyvin tiheästi. Tämän vuoksi mittauksissa käytettävää aaltolukualuetta 

voidaan kaventaa, jos tiedetään, mitkä aaltoluvut ovat kiinnostuksen kohteena. Tällöin 

kartoitusmittaukset valmistuvat nopeammin.63 
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Edellä esitettyjen havaintojen lisäksi työssä havaittiin, että Raman-spektroskopiaa pystytään 

hyödyntämään myös puhtaiden SB-lateksien lasisiirtymälämpötilan selvittämisessä, kun 

mitataan butadieeni- ja styreenipiikkien suhde. Tutkimuksessa ei kuitenkaan selvitetty, 

voidaanko vastaavaa mittaustapaa käyttää SB-latekseille, jotka on päällystetty paperin 

pintaan.63 

Vyörykkä et al.64 ovat tutkineet painopapereiden syvyyssuuntaista profilointia sekä 

kvantitointia konfokaalilla Raman-mikroskoopilla. Ero Kuggen et al.63 tutkimukseen oli mm. 

immersioöljyn käyttö näytepinnassa, 785 nm:n laser sekä 100X-objektiivi. 785 nm laser 

mahdollisti GCC:n ja PCC:n erottamisen toisistaan päällystyskerroksesta. Kuvasta 14 voidaan 

nähdä pohjapaperin selluloosan, päällystyskerroksen SB-lateksin sekä GCC- ja PCC-

pigmenttien karakteristisimmat piikit kahden erilaisen paperinäytteen Raman-spektreissä.  

 

Kuva 14. Kahden paperinäytteen Raman-spektrit ja niistä havaittavat karakteristiset piikit 

GCC- ja PCC-pigmenteille, SB-lateksille sekä selluloosalle.64 

Kvantitointimahdollisuuksia ryhmä tutki lähes vastaavalla tavalla kuin Kenttä et al.15 IR-

tutkimuksessaan. Myös Raman-menetelmällä kvantitoidessa tuntemattoman näytteen 

pigmenttikoostumus tulee olla tunnettu, jotta kalibrointinäytteistä voidaan valmistaa näytteen 

kanssa mahdollisimman samankaltaisia ja kvantitointi olisi täten luotettavaa. 

Kalibrointinäytteet sisälsivät 3 – 18 osaa SB-lateksia, joko 100 osaa GCC-pigmenttiä tai 

GCC:tä ja kaoliinia suhteessa 50/50, sekä yhden osan CMC:tä. Kalibrointinäytteet applikoitiin 

PET-filmille. Validointinäytteiksi valmistettiin päällystettyjä paperinäytteitä. Myös tässä 

tutkimuksessa laskettiin lateksin ja pigmentin karakterististen piikkien pinta-alat ja niiden 
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suhteesta koottiin kalibrointisuora todellisen lateksimäärän funktiona. Pinta-alojen suhteella 

pystyttiin minimoimaan mm. käytetyn laserin intensiteettivaihtelujen vaikutukset tuloksiin. 

Molemmille pigmenttikoostumuksille tehtiin omat kalibrointisuoransa ja jokainen 

kalibrointipiste oli viiden rinnakkaismittauksen keskiarvo. Kvantitoinnin havaittiin olevan 

suoraviivaista ja antavan hyviä tuloksia.64 

Vyörykkä et al.64 eivät käyttäneet poikkileikkeitä syvyyssuuntaisissa mittauksissa, vaan 

päällystettyjen paperinäytteiden pinta valeltiin immersioöljyllä. Öljyn avulla huokoisuuden 

vaikutus fluoresenssiin pystyttiin minimoimaan. Raman-menetelmien syvyyssuuntainen 

resoluutio on nykypäivän laitteissa hyvä, minkä vuoksi poikkileikkeiden valmistus ei ollut 

tarpeellista. Tämän ansiosta näyte pysyi vahingoittumattomana, kun siihen ei kohdistettu 

mikrotomiterän fyysistä rasitusta. Tutkimuksessa saatiin hyviä tuloksia ja todettiin Ramanin 

soveltuvan syvyyssuuntaiseen profilointiin. Ramanin syvyyskartoitusta voidaan hyödyntää 

päällystyskerroksen koostumustutkimuksessa yleisesti, mutta myös lateksin migraation 

tutkimisessa tai päällystyskerroksen paksuuden määrittämisessä jopa mustekerroksen läpi.  

Kenttä et al.45 vertailivat kolmea spektroskopista menetelmää SB-lateksin kvantitoimiseksi 

päällystyskerroksesta. Työssä tutkitut menetelmät olivat UV-, konfokaali Raman- ja IR-

spektroskopia. Lisäksi työssä tutkittiin pigmenttipartikkelien kokojakauman vaikutusta 

kvantitointiin em. analyysimenetelmillä. Työssä valmistettiin useita kalibrointipastoja, joissa 

käytettiin pigmenttinä kaoliinin ja GCC:n seosta eri suhteissa. Jokaiseen kalibrointiseokseen 

lisättiin yksi osa CMC:tä ja 3 – 18 osaa SB-lateksia. Kalibrointinäytteet applikoitiin filmille. 

Pigmenttikoon vaikutuksen tutkimukseen käytetyissä näytteissä SB-lateksin määrä pidettiin 

vakiona, mutta pigmenttien suhdetta sekä partikkelikokojakaumaa muutettiin. Kalibrointi 

toteutettiin jokaiselle pigmenttikoostumukselle erikseen.  

Raman-mittauksissa käytettiin 785 nm:n laseria. Valon sironnan vähentämiseksi myös tässä 

työssä näytteet käsiteltiin öljyllä, jotta mittaukset onnistuisivat myös syvemmältä 

päällystyskerroksesta. Pigmenttien kokojakauman muutos ei vaikuttanut merkittävästi 

Ramanilla mitattuihin lateksi/pigmentti -suhteisiin. Pigmenttikoko vaikutti kuitenkin säteilyn 

tunkeutumiskykyyn, sillä pienemmällä pigmenttikoolla pystyttiin suorittamaan mittauksia 

syvemmältä näytteestä. SB-lateksin konsentraatio saatiin määrittämällä lateksin ja karbonaatin 

suhde useista eri syvyyksistä. Kalibrointi toteutettiin vastaavasti kuin edellä esitetyssä 

Vyörykän et al.64 tutkimuksessa.45 

Tutkimuksessa havaittiin, että pigmenttinä pelkkää kaoliinia sisältävien näytteiden SB-

konsentraatio voitiin määrittää ainoastaan FTIR-ATR-menetelmällä. Kaoliinin fluoresointi 

Raman-spektroskopiassa ja kaoliinipartikkelien korkea kiilto UV-spektroskopiassa tekivät 
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tällaisten näytteiden mittauksista mahdotonta. Raman-spektroskopiaa ei tässä tutkimuksessa 

suositeltu sellaisten näytteiden analysointiin, joissa kaoliinia on yli 50 osaa 

kokonaispigmenttimäärästä.45  

 

4.3.3 Raman-menetelmien häiriöt ja ongelmat 

Raman-spektroskopian yhtenä haasteena on löytää molekyylien virittäjänä toimivalle laserille 

sopiva teho siten, että signaali-kohinasuhde sekä signaalisaturaatio olisivat keskenään 

sopivassa suhteessa.63 Toiseksi, Raman-tekniikalla analysoitava alue on hyvin pieni. Tämän 

vuoksi mittauspisteitä tulee olla useita, jotta mittaustulos olisi mahdollisimman edustava koko 

näytettä ajatellen paperipinnan koostumuksen ollessa hyvin epähomogeeninen.  Useita 

rinnakkaismittauksia tarvitaan myös, jos analysoitavan yhdisteen osuus näytteestä on hyvin 

pieni.63,64 

Raman-spektroskopiaa ei voida käyttää sellaisten papereiden analysoinnissa, joiden 

päällystyskerroksessa on yli 50 osaa kaoliinia.45 Tämä johtuu kaoliinin voimakkaasta 

fluoresoinnista, joka peittää Raman-sironnan piikit alleen. Fluoresointia voidaan hillitä 

muuttamalla laserin eksitaatioaallonpituutta lähelle IR-aluetta. Se voi kuitenkin aiheuttaa 

näytteelle termistä vahinkoa laserin tehon ollessa hyvin suuri.84 

Päällystyspastassa käytettyjen pigmenttien muoto ja partikkelikokojakauma vaikuttavat 

Raman-signaalin intensiteettiin. Tämä ei kuitenkaan häiritse kvantitointia, sillä signaali 

heikkenee samassa suhteessa kaikille komponenteille.45 Mustaa tai syaania painoväriä 

sisältävien paperinäytteiden mittaus Ramanilla on haastavaa, sillä kyseiset värit absorboivat 

voimakkaasti 785 nm aallonpituudella. Magentalla tai keltaisella painettujen näytteiden 

analysointi onnistuu paremmin.64 

 

4.4 SEM (pyyhkäisyelektronimikroskooppi) 

SEM on hyvä analyysimenetelmä erityisesti paperin ja kuitujen morfologisessa tutkimuksessa. 

SEM:lla voidaan saada uudenlaista yksityiskohtaista tietoa verrattuna moniin muihin 

menetelmiin. SEM:a voidaan käyttää esimerkiksi päällystyskerroksen pigmenttijakauman 

tutkimuksessa tai pohjapaperiin tunkeutuneen päällystyspastan määrän analysoinnissa. Näitä 

tutkimuksia varten paperinäytteet upotetaan hartsiin, jotta paperista voitaisiin valmistaa siisti 

poikkileike mikroskooppisia mittauksia varten.86 

SEM:a on käytetty myös päällystetyn paperin pinnan huokoisuusjakauman tutkimuksessa 

elohopeahuokoisuusmittarin sijasta,21,86,87 sillä perinteisen optisen mikroskoopin resoluutio ei 
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riitä huokosjakauman tutkimiseen.88 Huokoskokoon vaikuttaa voimakkaasti lateksipitoisuus, 

minkä vuoksi huokostutkimuksella voidaan saada kvantitiivista tietoa myös latekseista.21,87 

Huokosilla ja latekseilla on suuri vaikutus sekä öljy- että vesipohjaisten musteiden 

painojälkeen. Näin ollen lateksien tutkimus on kiinnostuksen alla erityisesti, kun pyritään 

kehittämään paperin painatusominaisuuksia.86,87 

Kun halutaan tutkia lateksijakaumaa hartsiin valetuista paperinäytteistä, lateksi tulee merkitä 

esimerkiksi osmiumtetroksidilla OsO4, jotta se pystyttäisiin erottamaan hartsilla täyttyneistä 

huokosista SEM-kuvissa. OsO4:lla merkityt lateksit näkyvät SEM-kuvissa kirkkaampina kuin 

hartsi. OsO4 kiinnittyy lateksin kaksoissidoksiin, kuten styreeniin ja butadieeniin. Kuvissa 

havaittavien kirkkauserojen perusteella voidaan ratkaista lateksin määrä näytteessä pinta-

alaperusteisesti.86,87 

 

4.4.1 SEM:n toimintaperiaate 

SEM:a voidaan käyttää sekundääristen elektronien (SE) tai takaisinsironneiden elektronien 

(BSE) kuvantamiseen. SE-tila soveltuu parhaiten pinnan muotojen kolmiulotteiseen 

tutkimukseen, kun taas BSE-kuvassa kirkkauserot kertovat pinnan yhdisteiden atomimassojen 

eroista. SEM:lla pystytään saavuttamaan korkea suurennoskerroin hyvällä resoluutiolla 

(5 – 10 nm) ja menetelmä on periaatteessa näytettä tuhoamaton. SEM:lla otetut kuvat ovat siis 

tarkkoja, minkä vuoksi ne sopivat yksityiskohtaiseenkin digitaaliseen analysointiin. Parhaiten 

SEM soveltuu morfologiseen tutkimukseen, mutta luvussa 4.4.2 esiteltyjen tutkimusten 

perusteella sitä voidaan hyödyntää myös kvantitatiivisessa tutkimuksessa kuva-

analyysityökalujen kanssa.89  

SEM on rakenteeltaan optisen mikroskoopin kaltainen, mutta sillä saatavat kuvat ovat 

kaksiulotteisuuden sijasta kolmiulotteisia.90 SEM koostuu elektronitykistä, kahdesta tai 

useammasta sähkömagneettisesta linssistä eli käämeistä, näytekammiosta, detektoreista ja 

tietokoneesta. SEM-analyysi suoritetaan alipaineessa elektronitykistä näytekammioon saakka, 

jotta elektronit vuorovaikuttaisivat vain näytteen kanssa, eivät ympäristön ärsykkeiden.90,91  

SEM-kuvantaminen perustuu elektronisuihkun reaktioon tutkittavan näytteen pinnan kanssa. 

Elektronisuihku muodostetaan elektronitykissä, jossa erilaisista elektronilähteistä (esim. 

volframilanka) lämpötilan tai jännitteen avulla irrotetut elektronit kiihdytetään jännitekentässä 

ja fokusoidaan sähkömagneettisten linssien ja apertuurien kautta näytteeseen. Mitä terävämpi 

elektronisuihkusta saadaan, sitä parempi resoluutio mikroskoopilla on.91 Käämien avulla 

elektronisuihkua pystytään liikuttelemaan näytteen pintaa pitkin x,y-suunnassa. Näytteen 

kanssa vuorovaikuttaneiden elektronien kineettinen energia jakautuu useiksi erilaisiksi 
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signaaleiksi, jotka koostuvat SE:ista, takaisinsironneista elektroneista ja esimerkiksi 

röntgensäteilystä. Nämä signaalit kerätään omilla detektoreillaan ja saatu data muutetaan 

kuviksi tietokoneella. Kuvapisteiden kirkkaus riippuu vuorovaikutusten määrästä.90,91  

Elektronisuihkun primääristen elektronien osuessa näytteen atomeihin, tapahtuu elastista ja 

epäelastista sirontaa sekä emittoituu sähkömagneettista säteilyä, kuten röntgensäteilyä. 

Elektronit siroavat ja absorboituvat näytteeseen pisaranmuotoisessa vaikutusalueessa näytteen 

pinnan läheisyydessä. ”Pisaran” tilavuuteen vaikuttavat mm. elektronisuihkun energia ja 

näytteen ominaisuudet, kuten tiheys ja atomiluku. SE:t syntyvät, kun primäärielektronit 

irrottavat matalaenergisiä elektroneja tutkittavan näytteen pinnasta epäelastisesti. Matalan 

energian vuoksi näiden elektronien havaitseminen detektorilla on helppoa.91  

Takaisinsironneet elektronit ovat korkeaenergisiä elektroneja, jotka tunkeutuvat jopa useiden 

nanometrien syvyyteen näytteen pinnan alle ja kimpoavat sieltä takaisin elastisesti. Pinnan 

alkuaineiden massat voidaan päätellä takaisinsironneiden elektroneiden määrästä. SEM-kuva 

on sitä kirkkaampi, mitä suurempi järjestysluku alkuaineella on, sillä raskaimmista alkuaineista 

kimpoaa enemmän elektroneja kuin kevyistä. Takaisinsironneita elektroneja on vaikea 

detektoida, minkä vuoksi BSE-kuvat ovat usein huomattavasti epätarkempia kuin SE-kuvat.90 

SEM:lla analysoitavan näytteen tulee kestää tyhjiökammion olosuhteita sekä 

elektronipommitusta. Näytteet eivät saa sisältää myöskään vettä tai muita alipaineessa 

höyrystyviä yhdisteitä.90 Lisäksi näytteen tulee johtaa sähköä, minkä vuoksi se joudutaan 

päällystämään käyttämällä esimerkiksi sähköä johtavaa maalia, joka sisältää kultaa tai hiiltä.91 

 

4.4.2 SEM:n sovellukset lateksien analysoinnissa 

Chinga ja Helle88 ovat vertailleet kahta OsO4-värjäysmenetelmää teollisesti päällystetyn 

paperipinnan huokoisuuden sekä SB-lateksijakauman analysoinnissa. Menetelmässä A 

paperinäytteet sijoitettiin värjäyskammioon 24 tunniksi veteen liuotetun OsO4:n kanssa ja 

menetelmässä B OsO4-kiteen kanssa siten, että kemikaali pääsi höyrystymään kammiossa. 

Kummassakaan menetelmässä paperinäytteet eivät olleet suorassa kontaktissa OsO4:n kanssa. 

Värjäyksen jälkeen näytteet kuivattiin, vakumoitiin ja kyllästettiin epoksihartsilla. Syntyneet 

”harkot” hiottiin, kiillotettiin ja lopuksi hiilipäällystettiin SEM-kuvausta varten. 

Verrokkinäytteet käsiteltiin vastaavasti ilman OsO4-värjäysvaihetta.  

SEM-kuvat otettiin BSI-asetuksella ja kuvien tulkinnassa käytettiin erillistä kuva-

analyysiohjelmaa. Yhdisteet, jotka reagoivat raskaan OsO4:n kanssa, näkyivät kuvissa vaaleina 

pikseleinä, kun taas pigmentit harmaina ja epoksilla täyttyneet huokoset mustina. Lateksin 
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lisäksi myös pohjapaperin ligniini ja mekaanisen massan selluloosakuidut reagoivat OsO4:n 

kanssa.88 

Lateksin pinta-ala ratkaistiin määrittämällä verrokkinäytteen SEM-kuvasta huokosten 

kokonaispinta-ala (pinta-ala sisältää myös lateksin, kuten luvussa 4.4 todettiin) tietyn värisistä 

pikseleistä ja vähentämällä tästä OsO4-käsitellyn näytteen huokosten kokonaispinta-ala. 

Lateksin pinta-alaa ei määritetty suoraan OsO4-värjätyistä näytteistä, sillä mm. pohjapaperin 

ligniini sitoo kyseistä värjäysainetta ja olisi näin vääristänyt tuloksia. Näin saatu lateksin pinta-

ala suhteutettiin päällystyskerroksen kokonaispinta-alaan. Tulosta voitiin verrata 

laskennalliseen arvioon lateksin pinta-alasta, jonka ratkaisemiseksi käytettiin mm. pigmenttien 

ja lateksin tiheyksiä ja muuta raaka-ainetoimittajalta saatua dataa. SEM:lla määritettyjä ja 

laskettuja arvoja vertailemalla huomattiin tulosten vastaavan hyvin toisiaan molemmilla 

värjäysmenetelmillä.88  

Kenttä et al.15 ovat värjänneet SB-lateksia sisältäneitä päällystettyjä paperinäytteitä SEM-

poikkileikkauskuvia varten vastaavasti kuin edellä esitetty tutkimusryhmä. Lateksimäärä 

määritettiin kuitenkin eri tavalla. Kuva-analyysiohjelmalla suhteutettiin lateksin pinta-ala 

pigmenttien ja lateksien yhteispinta-alaan. Näin saatuja tuloksia verrattiin lateksin todelliseen 

määrään näytteissä ja havaittiin, että SEM-kuvista laskettu lateksimäärä on huomattavasti 

pienempi kuin pastaan todellisuudessa applikoitu lateksin määrä. Tämän arvioitiin johtuvan 

siitä, että kuvantamisessa ja kuvantulkinnassa pienet lateksikeskittymät jäivät kuva-analyysin 

ulkopuolelle. Lasketun ja applikoidun lateksimäärän välillä on kuitenkin lineaarinen yhteys. 

Tutkimuksessa pystyttiin havaitsemaan lateksikonsentraation suurenemisen kohti 

pohjapaperia.  

Myös Ström et al.87 käyttivät SEM:a yhdessä kuva-analyysityökalun kanssa SB-lateksin 

kvantitoimiseksi. Tässä tutkimuksessa näytettä ei kuitenkaan värjätty OsO4:lla tai kyllästetty 

hartsilla, vaan poikkileikkauspinta leikattiin esiin argon-ionisuihkua käyttämällä. Tähän 

argonkäsittelyyn kuului monta välivaihetta, kuten näytteen suojaus säteilyltä sekä 

päällystyspinnan kultaus. Näytteen esikäsittelyyn kului tämän vuoksi yhteensä viisi tuntia. 

Ionikäsittelyllä poikkileikkauksesta saatiin kuitenkin erittäin tasainen, joten kaikki SEM-

kuvista saatava data oli peräisin näytteiden komponenteista, ei pinnan epätasaisuudesta 

aiheutuvista häiriöistä. Tutkimuksessa analysoitiin laboratoriopäällystettyjä papereita sekä 

painettuja pilottipapereita.  

SEM-kuvat analysoitiin kuva-analyysityökalulla, joka muutti kuvat 256 eri harmaan sävyyn. 

Kuvassa 15 pastapigmentit näkyvät vaalean harmaina, lateksit tumman harmaina juovina ja 

huokoset lähes mustina. Lateksin ja huokosten kvantitatiivinen analyysi toteutettiin laskemalla 
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kuvien erivärisiä kuvapigmenttejä tietokoneohjelman avulla. Tekniikka ei ollut kuitenkaan 

täysin virheetön. Esimerkiksi huokosten pohjalla näkyvät tumman harmaat alueet ohjelma 

tulkitsi lateksiksi tai pigmenteiksi, vaikka kyseessä oli huokonen. Lisäksi ohjelma jätti joitain 

pieniä lateksialueita määrittämättä kokonaan. Ohjelma ei rekisteröinyt lainkaan huokosten 

reunamilla olevia vaaleita alueita.87 

 

Kuva 15. Päällystetyn paperin SEM-kuva.87 

Sekä lateksi- että huokoisuusmääräksi saadut arvot olivat matalampia kuin perinteisellä Hg-

huokoisuusmittarilla mitatut vertailutulokset. Kun lateksipitoisuutta nostettiin, menetelmien 

erot pienenivät, sillä paperinäytteen huokosmäärä pieneni. SEM-kuvista kuitenkin nähtiin, että 

päällystyskerroksen huokoset ovat selvästi suurempia, mitä Hg-huokoisuusmittarin antamista 

tuloksista voitiin olettaa. Painetun paperin analysoinnissa ongelmaksi muodostui painomusteen 

ja pastassa käytetyn lateksin hyvin samankaltainen harmaasävy SEM-kuvissa.87 

 

4.4.3 SEM:n ongelmat ja muuta huomioitavaa 

SEM soveltuu kohtalaisesti SB-lateksin kvantitointiin, mutta sen sopivuudesta muiden 

lateksien analysointiin ei ole tutkittua tietoa. OsO4-värjäystä käytettäessä lateksin tulee sisältää 

kaksoissidoksia, sillä yhdisteen toiminta lateksin merkintäaineena perustuu sen 

kompleksinmuodostumiseen C=C-sidosten kanssa. Täten kyseinen kemikaali reagoi styreeniä 

ja butadieeniä sisältävien lateksien kanssa. OsO4 reagoi myös mekaanisesti valmistetun 
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pohjapaperin selluloosakuitujen sekä ligniinin kanssa, mikä aiheuttaa kuvien tulkinnassa 

haasteita, jos halutaan analysoida myös päällystyskerroksen ulkopuolisia alueita.89 

Menetelmää voidaan mahdollisesti hyödyntää kokonaislateksipitoisuuden määrityksessä, mutta 

lateksien identifioimiseksi tulee turvautua esimerkiksi spektroskopisiin menetelmiin. SEM:lla 

saadaan kuitenkin monenlaista muuta dataa esimerkiksi huokosrakenteesta, jota ei ole 

mahdollista saada aiemmin esitetyillä menetelmillä. 

Tutkimuksissa käytetty OsO4 on myrkyllinen yhdiste, minkä vuoksi sen käsittely vaatii erityistä 

huolellisuutta.43 Yhdisteen sisäänhengittäminen voi aiheuttaa vakavia oireita, joten aineen 

käsittelyä varten tulee olla kunnon suojavarusteet ja varotoimenpiteet.89 Näytteenkäsittely 

SEM-mittausta varten on hidasta huolimatta siitä, värjätäänkö näyte OsO4:lla vai ei.15,87,89 

 

4.5 ToF-SIMS (sekundäärinen lentoaikaionimassaspektrometri) 

ToF-SIMS eli sekundäärinen lentoaikaionimassaspektrometri on yksi monipuolisimmista 

kemiallisista analyysimenetelmistä erilaisten materiaalipintojen analysoinnissa. Menetelmällä 

on hyvä herkkyys ja resoluutio sekä spatiaaliseen että syvyyssuuntaiseen analysointiin. ToF-

SIMS:llä pystytään saamaan tietoa myös hyvin suurista molekyyleistä. ToF-SIMS ja 

myöhemmin, luvussa 4.6, esiteltävä XPS (ESCA) antavat toisiaan täydentävää tietoa.92 

ToF-SIMS:ä on käytetty paperipinnan analysoinnissa useissa eri tarkoituksissa, kuten 

tärkkelyksen tunkeutumisen,93 painovärin komponenttien jakauman94 sekä liima-aineiden ja 

muiden lisäaineiden jakauman95,96 tutkimuksessa. 

 

4.5.1 ToF-SIMS:n toimintaperiaate 

ToF-SIMS on ESCA:a monimutkaisempi menetelmä sen lukuisten eri mittausparametrien 

vuoksi. Siispä ToF-SIMS:n käyttäjältä vaaditaan kokemusta, jotta analyysistä pystyttäisiin 

saamaan tutkimuksen kannalta hyödyllistä tietoa. Toisaalta ToF-SIMS:llä on mahdollisuus 

saada monipuolisempaa tietoa kuin pelkällä ESCA:lla.92 ToF-SIMS on semikvantitatiivinen 

menetelmä, minkä vuoksi vain riittävästi toisistaan eroavat näytteet voidaan kvantitatiivisesti 

erottaa toisistaan.97 

ToF-SIMS:llä tutkittavaa näytteen pintaa pommitetaan pulssimaisella primääri-ionisuihkulla 

(esim. Ar+, Ga+ tai Cs+),98 jotka luovuttavat energiaansa pinnan atomeille. Näytteessä energia 

siirtyy atomista toiseen, kun atomit törmäävät toisiinsa biljardipallojen tavoin. Osa näistä 

törmäysketjuista päätyy takaisin näytteen pintaan.  Jos energian suuruus ylittää pinnan atomien 

tai molekyylien välisen sidosenergian, pinnasta irtoaa partikkeleja, joista suurin osa on 
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varaukseltaan neutraaleja. Pieni osa partikkeleista on kuitenkin varauksellisia sekundääri-ioneja 

(SI), jotka johdetaan lentoaika-analysaattorille suuren jännite-eron avulla. Erimassaiset ionit 

päätyvät detektorille eri aikoihin ja ionien massa määritetään mittaamalla niiden lentoaika 

näytteestä detektorille. Saatua massaspektriä ja SI-kuvia voidaan käyttää pinnan koostumuksen 

analysointiin. ToF-analysaattorilla pystytään havaitsemaan kaikki ionit jo pienelläkin primääri-

ionisuihkulla ja sillä pystytään detektoimaan painavatkin ionit. Menetelmällä on hyvä herkkyys 

ja resoluutio.92 

SIMS:ssä käytettävän alkujännitteen suuruudesta ja täten primäärisen ionien määrästä riippuu, 

pysyykö näyte vaurioitumattomana mittauksessa. Matalalla jännitteellä saadaan alkuaine- ja 

molekyylijakauma selville näytteen pinnasta, vain yhden tai kahden monomolekulaarisen 

kerroksen syvyydestä. Korkeammalla jännitteellä saadaan tuloksia myös syvemmältä 

näytteestä, jolloin mittauspiste vaurioituu mittauksessa. Lateraalinen resoluutio voi olla 

parhaimmillaan muutamien kymmenien nanometrien luokkaa.92 

ToF-SIMS on useine parametreineen haastava käytettävä, sillä mittausolosuhteet tulee 

optimoida tarkoin tietylle näytetyypille soveltuviksi. Primäärisen ionilähteen valinnalla 

pystytään ohjaamaan, millaista informaatiota ja minkä merkkisiä SI:ja näytteestä saadaan. 

Nykyään yleisin ionilähde ToF-SIMS:ssä on Ga-lähde, jolla on myös useita erilaisia 

variaatioita.92 

ToF-SIMS:llä mitatut spektrit ovat hyvin piikkirikkaita, minkä vuoksi olennainen tieto voi 

jäädä muiden piikkien peittoon. Sen vuoksi optimaalisten mittausolosuhteiden valinta on 

tärkeää. Menetelmällä saadaan massaspektri erikseen sekä negatiivisille että positiivisille 

SI:eille. ToF-SIMS-spektrien tulkinnassa ei ole merkityksellistä tunnistaa kaikkien 

fragmenttipiikkien alkuperää, vaan muutamien karakterististen piikkien perusteella voidaan jo 

identifioida monia yhdisteitä. Lisäksi spektrien tulkinnassa voidaan käyttää apuna erilaisia 

spektrikirjastoja. Näistä huolimatta spektrien ymmärtäminen voi olla erityisen haastavaa, minkä 

vuoksi tulkintaa voidaan helpottaa käyttämällä monimuuttuja-analyysiä.92 

 

4.5.2 ToF-SIMS:n sovellukset lateksien analysoinnissa 

Maekawa99 on käyttänyt ToF-SIMS:ä yhdessä Py-GC/MS:n kanssa emulsiopolymeroinnilla 

valmistetun SB-lateksin monomeerisuhteiden analysointiin lateksipartikkelin eri osista. 

Molemmilla menetelmillä löydettiin massaspektreistä karakteristiset piikit sekä styreenille että 

butadieenille. ToF-SIMS:llä ratkaistiin kyseisten monomeerien suhteellinen määrä 

lateksipartikkelien pinnasta, kun taas Py-GC/MS:lla pystyttiin määrittämään vastaava suhde 
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partikkelien ytimestä. Yhdistämällä menetelmillä saatu data, saatiin todellisia 

monomeerisuhteita vastaavat tulokset.  

Fardim ja Holmbom67 ovat vertailleet ToF-SIMS:n, kenttäemissio-

pyyhkäisyelektronimikroskoopin (FE-SEM) ja fotoelektronispektrometrin (XPS) 

mahdollisuuksia tuntemattomien päällystettyjen ja päällystämättömien paperi- sekä 

kartonkinäytteiden pinnan analysoinnissa. Erilaisilla kemiallisilla mikroskoopeilla on 

mahdollista saada tietoa näytteissä esiintyvien yhdisteiden morfologiasta, jakaumasta sekä 

suurempienkin molekyylien kemiallisesta koostumuksesta.  

FE-SEM-mittauksia varten päällystettyjen paperinäytteiden pintaan sumutettiin n. 10 – 20 nm:n 

paksuinen Au-Pd-pinnoite mittausherkkyyden parantamiseksi. Päällystämättömästä paperista 

pystyttiin havaitsemaan kuitujen ja täyteaineena käytettyjen pigmenttien muotoja. Myös 

päällystetystä paperista FE-SEM:lla havaittiin pinnoitteen rakenteellisia eroja huolimatta hyvin 

tiiviisti pakkautuneesta pinnasta. Esimerkiksi kaoliini pystyttiin tunnistamaan sen ominaisen 

partikkelimuotonsa ansiosta. FE-SEM:lla ei pystytä kuitenkaan tuottamaan minkäänlaista 

kemiallista dataa.67  

XPS:llä analysoitiin paperipinnan kemiallista koostumusta kartoitusmittausten avulla. 

Menetelmän lateraalinen resoluutio oli kuitenkin heikko. Sillä ei pystytty havaitsemaan 

kuitujen tai täyteaineiden ääriviivoja päällystämättömästä paperista, mutta yksittäisiä 

alkuaineita pystyttiin tunnistamaan. Päällystettyjen näytteiden mittauksesta saatiin dataa C-, O-, 

Ca-, Si-, Al- ja Na-atomeista, joiden perusteella voitiin päätellä, että päällystyskerroksessa oli 

sekä kaoliini- että kalsiumkarbonaattipartikkeleita. FE-SEM:lla ja XPS:llä saatu data oli 

kuitenkin riittämätöntä, sillä niillä saatiin informaatioita vain päällystyskomponenttien 

muodoista ja yksittäisistä alkuaineista, ei molekyyleistä. Tämän vuoksi kyseiset menetelmät 

eivät ainakaan yksin sovellu päällystettyjen paperien lateksien tunnistamiseen.67 

ToF-SIMS:llä saatiin kattavaa tietoa sekä näytteiden alkuainekoostumuksesta että suuremmista 

molekyyleistä. Tässä työssä ToF-SIMS-kuvat muodostettiin 69Ga+-primääri-ionisuihkulla, 

jonka vaikutuksesta paperipinnasta vapautui karakteristisia SI:ja. Päällystämättömistä 

paperinäytteistä pystyttiin erottamaan kuidut sekä täyteaineiden kasaantumat. Yksittäisten 

alkuaineiden jakaumista voitiin päätellä, mitä pigmenttejä paperit sisältävät. Esimerkiksi 

magnesiumin ja piin esiintyminen samoissa kohdissa kertoi näytteen sisältävän talkkia. 

Kaoliinin läsnäolo pystytään taas havaitsemaan piin ja alumiinin samanlaisesta jakaumasta 

(kuva 16).67 
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Kuva 16. ToF-SIMS-menetelmällä otetut kuvat päällystetystä kartonkinäytteestä.67 Kuvasta B 

ja E nähdään sekä Ca- että Al- ja Si-SI:ien intensiteetit, joista voidaan päätellä CaCO3:n ja 

kaoliinin läsnäolo sekä niiden suhteelliset osuudet. Kuvassa C ja F erilaisten hiilivetyjen sekä 

SB-lateksin muodostamat intensiteettikuvat.  

Pigmenttien lisäksi ToF-SIMS:llä pystyttiin tunnistamaan orgaanisia yhdisteitä analysoimalla 

vapautuneiden SI:ien massat sekä päällystetystä että päällystämättömästä paperista. SB-

lateksista peräisin olevien styreenin ja butadieenin positiivisten SI:ien (C7H7
+ ja C6H5

+) 

ominaismassat ovat 91 ja 77 Daltonia vastaavassa järjestyksessä. Näiden piikkien perusteella 

SB-lateksi pystyttiin identifioimaan näytteestä. Menetelmällä on mahdollista tunnistaa myös 

pienenä pitoisuuksina esiintyvät optiset kirkasteet, liimat ja muut yhdisteet, joilla on 

karakteristisen massan omaava SI.67 

Au-Pd -esikäsittelyllä saatiin parannettua SI-intensiteettiä ja täten helpotettua eri yhdisteiden 

tunnistamista näytematriisista. Esikäsittelyllä menetelmän resoluutio parani ja mittauspisteen 

kokoa pystyttiin pienentämään alueeseen 30 µm x 30 µm. Tämän ansiosta morfologisten 

yksityiskohtien erottuminen helpottui kokonaisionikuvassa. Lisäksi latekseista peräisin olevien 

SI:en intensiteetit kasvoivat esikäsittelyn ansiosta. Käsittely kuitenkin heikensi Ca-ionista 

peräisin olevaa piikkiä. Esikäsittelystä huolimatta mitattujen SI:en jakauma pysyi perinteiseen 

menetelmään verrattuna samana.67 
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4.5.3 ToF-SIMS:n ongelmat ja muuta huomioitavaa 

ToF-SIMS:ä ei voida käyttää kvantitatiivisessa tutkimuksessa, mutta sillä pystytään erottamaan 

päällystetyn paperin eri komponentteja, jos yhdisteillä on toisistaan riittävästi eroavat SI:t. 

Edellä esitetyissä tutkimuksissa67,99 SB-lateksi oli ainut analysoitava sideaine. Tämän vuoksi 

myös muiden lateksien karakteristiset SI-massat ja niiden erottumiskyky spektreissä tulisi 

selvittää, jotta voitaisiin arvioida menetelmän soveltuvuutta halutussa käyttötarkoituksessa.  

ToF-SIMS:llä saatavat spektrit ovat hyvin monimutkaisia, mikä vaikeuttaa identifiointia, kun 

kyseessä on paperin kaltainen monimutkainen matriisi. Lisäksi ToF-SIMS:n tekniikkaa tulisi 

kehittää, jotta suuren massa/varaus-suhteen omaavat ionit eivät fragmentoituisi pienemmiksi 

partikkeleiksi. Tämä helpottaisi eri yhdisteiden erottamista toisistaan.67  

Joidenkin yhdisteiden SI-saanto voi olla melko pieni, sillä eri alkuaineiden ja yhdisteiden 

ionisoitumistodennäköisyyksissä on eroja. Lisäksi kaikki irronneet ionit eivät kulkeudu 

detektorille. Tämä heikentää analyysin spatiaalista resoluutiota.98 Resoluutiota pystytään 

kuitenkin parantamaan Au-Pd-esikäsittelyllä, jolloin menetelmällä on mahdollista saada tietoa 

sekä näytteen morfologiasta että kemiallisesta koostumuksesta.67 

Koska ToF-SIMS on hyvin pintasensitiivinen menetelmä, lateksikoostumusta ei pystytä 

analysoimaan suoraan paperin pinnasta, jos näyte on esimerkiksi lakattu tai painettu. Tämän 

vuoksi lakka tai muste tulisi pystyä erottamaan ennen analyysiä tai vaihtoehtoisesti näytteestä 

tulisi tehdä poikkileike mittausta varten.  

Tarvittava näytemäärä on ToF-SIMS-mittauksissa hyvin pieni, sillä mittauspiste on vain joitain 

kymmeniä mikrometrejä dimensioiltaan.67 Luotettavampien tulosten saamiseksi olisi näytteen 

kuitenkin hyvä olla hieman suurempi rinnakkaismittauksia varten paperin pinnan ollessa hyvin 

heterogeeninen.  

 

4.6 ESCA (elektronispektroskopia kemialliseen analysointiin) 

ESCA on ToF-SIMS:n tavoin analyyttinen menetelmä erilaisten näytepintojen tutkimiseksi. 

ESCA on toiminnaltaan ToF-SIMS:ä suoraviivaisempi.92 Vaikka artikkelissa92 ESCA:n 

mahdollisuuksia paperin analysoinnissa kritisoitiin, monien muiden lähteiden mielestä ESCA:a 

käyttämällä on mahdollista saada kvalitatiivista dataa paperinäytteistä.100–102 

ESCA:n mittaussyvyys on n. 5 nm luokkaa ja sitä voidaan entisestään pienentää muuttamalla 

mittauskulmaa.100 Näyte ei tuhoudu mittauksessa, jos käytetään ns. normaaleja asetuksia.102 
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4.6.1 ESCA:n toimintaperiaate 

ESCA, toisin sanoen XPS eli röntgenfotoelektronispektroskopia perustuu näytteen 

säteilyttämiseen röntgensäteilyllä ja sen vaikutuksesta emittoituneiden SE:ien detektoimiseen. 

Menetelmällä pystytään tunnistamaan kaikki alkuaineet, vetyä ja heliumia lukuun ottamatta, 

joita on näytteessä enemmän kuin 0,1 %. Lisäksi ESCA:lla saadaan tietoa aromaattisista ja 

tyydyttymättömistä rakenteista, kovalenttisista sidoksista sekä hapettumisasteista. Perinteisen 

ESCA:n mittaussyvyys on muutamia nanometrejä, joten se soveltuu hyvin erilaisten kiinteiden 

näytteiden pintojen analysointiin. ESCA:a voidaan pitää yhtenä tehokkaimmista pintojen 

analysointiin käytettävistä työkaluista. Usein ESCA on kuitenkin osa suurempaa pinta-

analyysisysteemiä, joka sisältää useita erilaisia tekniikoita samassa tyhjiökammiossa (esim. 

SIMS ja Auger). 101,102 

Yksinkertaistettuna ESCA rakentuu analyysikammiosta, joka on tyypillisesti valmistettu 

ruostumattomasta teräksestä, röntgensäteilylähteestä, sähkömagneettisesta linssisysteemistä, 

energia-analysaattorista ja detektorista, ionitykistä sekä datankäsittely-yksiköstä. Kaikki 

laitteiston osat datankäsittely-yksikköä lukuun ottamatta ovat sijoitettu tyhjiökammioon.102 

Mittaukset tulee suorittaa tyhjiössä, jotta analysoitavat elektronit eivät törmää ilman atomeihin 

ennen detektorille päätymistään. Lisäksi röntgensäteilylähde tarvitsee tyhjiön toimiakseen ja 

tyhjiön avulla näyte pysyy kontaminoitumattomana.101  

Röntgenlähteen fotonit reagoivat näytteen pinnan atomien sisäkuorien elektronien kanssa, mikä 

aiheuttaa atomien ionisoitumista ja fotoelektronien vapautumista. Fotoelektronien liike-energia 

vastaa alkuperäisen fotonin energian ja emittoituneen elektronin sidosenergian eroa. ESCA:lla 

mitattu fotoelektronispektri on täten verrannollinen emittoituneiden elektroneiden 

sidosenergian suuruuteen atomissa.102 Samanenergisten elektronien määrä kertoo emittoivien 

atomien konsentraatiosta näytteessä.101  

Näytteestä emittoituneet fotoelektronit kootaan linssien välisen jännitteen avulla 

samansuuntaiseksi suihkuksi, joka läpäisee linssien välisen slitin. Lisäksi linssien välisellä 

jännite-erolla hidastetaan elektroneja mm. resoluution parantamiseksi. Slitin läpäisemisen 

jälkeen suihku johdetaan energia-analysaattorille, jossa on myös jännite-ero. Jännitekentän 

vaikutuksesta eri energialla varustetut elektronit poikkeavat jännitekentässä eri määrän ja 

päätyvät eri kohtiin detektorilla. Detektorilla elektronit lasketaan kineettisen energiansa 

mukaan. Tietokone muodostaa tästä datasta spektrin, jossa intensiteetti on esitetty elektronien 

sidosenergian funktiona.101 

Röntgensäteilyn energia ESCA:ssa on yleensä noin 1 keV. Tällä energialla röntgensäteilyllä on 

kyky tunkeutua näytteeseen jopa 1000 nm matkalta, mutta säteilyn vaikutuksesta näytteestä 
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emittoituneet elektronit kykenevät liikkumaan kiinteässä aineessa vain n. 10 nm. Tämän vuoksi 

ESCA:lla saadaan dataa vain näytteen pintaosista, sillä syvemmällä näytteessä irronneet 

elektronit eivät tavoita detektoria. ESCA:lla analysoidaan vain niitä elektroneja, jotka eivät ole 

menettäneet lainkaan energiaa emittoitumisen ja detektorille osumisen välissä eli eivät ole 

törmänneet matkalla esimerkiksi näytteen muihin atomeihin. Tällaisia energiaansa menettäneitä 

elektroneja saapuu myös detektorille ja muodostavat taustasignaalin.101 

ESCA:aan on saatavilla useita erilaisia lisäosia. Yksi tällaisista lisäosista on ionitykki, jolla 

näytettä pystytään puhdistamaan ja käyttämään syvyyssuuntaisessa profiloinnissa. 

Ionipommitus on kuitenkin näytettä tuhoava menetelmä ja ei siksi sovellu orgaanisen 

materiaalin analysointiin, sillä rakenteellinen informaatio kärsii korkeaenergisten ionien 

vaikutuksesta.101 

ESCA soveltuu kvalitatiiviseen analysointiin, mutta kvantitatiivisten tulosten saaminen on 

monimutkaisempaa.102 Piikkien pinta-alojen määrityksellä, muutamin korjauskertoimin,101 

pystytään saamaan kuitenkin semikvantitatiivista dataa näytepinnan alkuainekoostumuksesta 

10 %:n virhemarginaalilla. Kvantitoinnissa voidaan käyttää myös standardeja, joiden 

koostumus tunnetaan.102 

 

4.6.2 ESCA:n sovellukset lateksien analysoinnissa 

Ström et al.100 ovat käyttäneet ESCA:a laboratorio- ja pilottipäällystettyjen paperien 

ulommaisen päällystyskerroksen kemiallisessa analysoinnissa. Laboratoriopäällystettyjen 

papereiden päällystyspastassa käytettiin vaihtelevia pitoisuuksia kaoliinia ja hienojakoista 

kalsiumkarbonaattia, vakiomäärää SB-lateksia sekä paksuntajaa. Pilottipäällysteisissä 

papereissa kaoliinin ja karbonaatin sekä lateksin määrä pysyi vakiona, mutta lateksityyppiä 

muutettiin kuuden eri lateksin välillä. Lateksit olivat SB- ja SA-latekseja eri 

lasisiirtymälämpötiloilla. Pilottinäytteiden päällystyskerrokset sisälsivät myös synteettistä 

paksuntajaa, PVA:a, optista kirkastajaa sekä kovetinainetta, joten pastakoostumus vastasi hyvin 

teollisesti päällystettyä paperia.  

Päällystettyjen papereiden lisäksi ESCA:lla mitattiin puhdasta lateksifilmiä sekä kuivattuja 

pigmenttisuspensioita varsinaisten näytteiden spektrien tulkitsemisen helpottamiseksi. 

Hiilisignaali puhtaasta lateksifilmistä oli lähes yhtenevä pilottipäällystetyn paperin 

hiilisignaaliin, jos pigmentistä aiheutuva karbonaattipiikki jätetään huomiotta.100 

ESCA:lla saatiin paperinäytteiden alkuainekoostumukset selville vetyä lukuun ottamatta. 

Monet alkuaineet antoivat useita piikkejä, jotka olivat peräisin eri orbitaaleilta (kuva 17). Ca-
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signaalit ja osa C-signaaleista olivat peräisin GCC:stä, kun taas Al- ja Si-signaalit kaoliinista. 

Lisäksi pigmentit vaikuttivat O-signaalin suuruuteen. Suurin osa C-signaaleista, sekä S-, N- ja 

osa O-signaaleista olivat peräisin latekseista ja Zr-signaali kovettajasta 

(ammoniumzirkoniumkarbonaatista). Hiilen piikit jakautuivat useiksi eri piikeiksi eri 

hapetusasteisten hiiliatomien vuoksi.100 

 

Kuva 17. ESCA-spektri päällystetylle paperinäytteelle.100 

C1s-piikki sisältää informaatiota sekä epäorgaanisesta että orgaanisesta hiilestä. Suurin osa 

(n. 90 %) orgaanisesta hiilestä paperin pinnassa oli peräisin latekseista ja epäorgaaniset 

pigmenteistä. C1s-signaali on peräisin hiilen 1s-orbitaalin elektroneista, joiden sidosenergia 

kasvaa, kun hiilen ympäristö muuttuu elektronegatiivisemmaksi. Tämän vuoksi C1s-signaali 

pystytään jakamaan alasignaaleihin, jotka ovat peräisin puhtaista hiilivedyistä tai hiilistä, jotka 

ovat sitoutuneet hapen kanssa eri määrällä sidoksia (esim. karbonaattihiili on sitoutunut 

happeen neljällä eri sidoksella). Vaikka spektristä pystytään havaitsemaan happiin sitoutuneita 

hiiliä, funktionaalisia ryhmiä ei pystytä kuitenkaan erottamaan toisistaan.100 

Latekseista peräisin olevat signaalit näkyivät spektreissä erityisesti hapettumattomien 

hiiliatomien signaaleina sekä ns. ”shake up” -signaaleina (π* → π), jotka osoittivat 

styreenipohjaisten lateksien aromaattisen renkaan läsnäolon. Akrylaattilateksien spektreissä oli 

havaittavissa hapettuneita hiiliatomeita, jotka olivat peräisin esteriryhmistä tai muista 
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funktionaalisista monomeereistä. Myös rikkipiikit olivat peräisin latekseista, sillä kaikki 

lateksit sisältävät jäämiä rikkipitoisista initiaattoreista ja emulgaattoreista.100 

Kaoliinin ja karbonaatin suhteellinen pinta-alan osuus paperin pinnassa pystyttiin laskemaan 

Ca-, Al- ja Si-piikeistä. Voitiin olettaa, että pigmenttien jälkeen jäljelle jäänyt pinta-ala on 

peräisin lateksista, sillä muita yhdisteitä pastassa on huomattavasti vähemmän. Työssä 

havaittiin pinnan lateksipitoisuuden kasvavan kalsiumkarbonaattipitoisuuden kasvaessa. 

Tutkimuksen perusteella ESCA:n alkuainepiikkien avulla pystytään paperin pinnasta 

identifioimaan ainakin pigmentit sekä styreeniä sisältävät lateksit. Lisäksi menetelmällä 

voidaan laskea melko tarkasti pigmenttien ja lateksien suhteellinen jakauma paperin 

pinnassa.100 

ESCA-menetelmää on käytetty päällystetyn paperin tutkimiseen hyvin rajoitetusti löydettyjen 

tutkimusten määrän perusteella. Todennäköisesti menetelmässä on siis joitain käytännön 

haasteita tai muut menetelmät ovat kyseiseen tarkoitukseen helpompia ja antavat helpommin 

tulkittavissa olevaa tietoa (esim. FTIR) 

Kuten monet muut esitellyt menetelmät, myös ESCA soveltuu vain aivan ulommaisen 

päällystyspinnan analysointiin.100 Lisäksi ESCA vaatii hyvin sileän pinnan mittauksiinsa ja 

spektrien tulkinta vaatii kokemusta, sillä seosten spektrit ovat hyvin monimutkaisia.102 

 

4.7 DSC (differentiaalinen pyyhkäisykalorimetri) 

Tavallisesti differentiaalista pyyhkäisykalorimetria (DSC) on käytetty polymeerien Tg:n tai 

muiden viskoelastisten ominaisuuksien tutkimisessa103, mutta sitä voidaan hyödyntää myös 

erilaisten orgaanisten yhdisteiden konsentraatioiden määrittämisessä monimutkaisestakin 

epäorgaanisesta matriisista. DSC:llä saadaan selvitettyä orgaanisen yhdisteen entalpia-arvo 

mittaamalla yhdisteen vapauttamaa tai sitomaa lämpöenergiaa termisen hajoamisen aikana. 

Tämä energia voidaan optimiolosuhteissa optimiolosuhteissa suhteuttaa yhdisteen 

konsentraatioon. Eri polymeereillä on keskenään erilaiset hajoamisreitit ja jopa samatkin 

polymeerit voivat hajota useilla eri tavoilla konsentraatiostaan riippuen. Kuitenkin 

kokonaislämpöteho pysyy aina vakiona tietylle määrälle polymeeriä.66 

 

4.7.1 DSC:n toimintaperiaate 

DSC mittaa lämpöenergian absorboitumista tai vapautumista näytteestä, kun ympäristön 

lämpötilaa muutetaan. DSC:llä saadaan siis kuvaaja näytteen entalpiamuutoksesta lämpötilan 

ja ajan funktiona. Mittaukset antavat kvalitatiivista ja kvantitatiivista informaatiota 
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kemiallisista ja fysikaalisista muutoksista, joihin liittyy endo- ja eksotermisiä tapahtumia.104 

DSC on helppokäyttöinen ja sitä voidaan hyödyntää lähes kaikkien kiinteän näytteen termisten 

muutosten analysoinnissa. Menetelmällä pystytään mittaamaan esimerkiksi näytteen 

uudelleenkiteytymispiste, sulamispiste, lämpökapasiteetti tai lasisiirtymälämpötila, ja sitä 

voidaan käyttää myös laadunvalvonnassa.105 

DSC:ssä voi olla yksi tai kaksi uunia. Yksiuunisessa systeemissä näyte suljetaan upokkaaseen 

ja referenssinä käytetään samanlaista tyhjää upokasta. Kumpikin upokas on yhdistetty omaan 

lämpötila-anturiinsa. Analyysin alussa molempien upokkaiden lämpötila on sama, mutta 

lämpötilan noustessa näyte käy läpi termisiä muutoksia, jolloin sen ja referenssin välille syntyy 

lämpötilaero, jota anturit mittaavat. Kaksiuunisessa systeemissä näytettä ja referenssiä 

lämmitetään erillisissä uuneissa ennakkoon säädetyn lämpötilaohjelman mukaisesti. Kun 

näytteessä tapahtuu endo- tai eksoterminen muutos, DSC säätää uunin tehoa pyrkien 

tasoittamaan uunien välisen lämpötilaeron. Tällöin syötetty teho vastaa näytteen ja 

referenssiupokkaan välistä energiaeroa.105 

DSC:n lämpötilan nostamisnopeus säädetään yleensä välille 10 – 20 ˚C/min ja lämpötilan 

nostaminen tapahtuu tavallisesti lineaarisesti. Mitä suurempi lämmitysnopeus on, sitä parempi 

herkkyys saavutetaan, mutta vastaavasti menetelmän resoluutio kärsii. Lämpötilaohjelman 

alkulämpötila tulee olla selvästi näytteen ensimmäisten termisten muutosten alapuolella ja 

vastaavasti loppulämpötila viimeisen muutoksen yläpuolella. DSC:n lämpötila saadaan 

laskettua – 100 ˚C:seen jäähdyttimen avulla ja tavallisen laitteiston maksimilämpötila vaihtelee 

välillä 450 – 700 ˚C. DSC käyttää puhdistuskaasua, kuten typpeä tai argonia mm. 

höyrystyneiden yhdisteiden poistamiseen mittausympäristöstä.105 

DSC-kuvaajassa ylöspäin osoittavat piikit kertovat eksotermisistä reaktioista, kun taas 

pohjaviivan alapuolella olevat piikit ovat peräisin endotermisistä tapahtumista, kun y-akselin 

yksikkönä on lämpöteho. DSC-kuvaajan ensimmäisen derivaatan avulla pystytään toteamaan 

mm. näytteen lasisiirtymälämpötila ja toisesta derivaatasta nähdään, koostuuko alkuperäinen 

piikki yhdestä vai useammasta erillisestä termisestä tapahtumasta. DSC:ssä käytetään 

referenssinä usein safiiri-kiteen spektriä.105 

Perinteisellä DSC:llä sopiva näytemäärä on 1 – 20 mg. Liian iso näytemäärä heikentää 

resoluutiota ja voi aiheuttaa laitteiston kontaminoitumista. Sopiva näytemäärä kuitenkin 

vaihtelee näytetyypistä ja tutkittavasta ominaisuudesta riippuen. Näytteen tulee olla hyvässä 

termisessä kontaktissa upokkaan kanssa ja upokkaan tulee olla hyvin suljettu, jotta kuvaajassa 

näkyvät siirtymät olisivat teräviä. Paperinäytettä analysoitaessa kiinnostuksen kohteena oleva 

puoli tulee asettaa siis upokkaan pohjaa vasten.105 
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4.7.2 DSC:n sovellukset lateksien analysoinnissa 

Pagella ja De Faveri66 ovat tutkineet maalinäytteen sisältämän lateksin 

kvantitointimahdollisuuksia DSC-menetelmällä. Maalit ovat paperin päällystyspastan kaltaisia 

seoksia, jotka sisältävät epäorgaanisia täyteaineita (vs. pastan pigmentit), orgaanisia latekseja 

sekä erilaisia lisäaineita, kuten paksuntajia. Pastan ja maalin erona on kuitenkin komponenttien 

suhteellisten määrien vaihtelut sekä seoksissa käytetyt erilaiset lisä- ja väriaineet. Maalien 

lateksipitoisuus on huomattavasti korkeampi kuin pastassa, kuitenkin alle 50 % kuiva-

aineesta.9,66  

Kunkin homopolymeerin teoreettinen entalpia-arvo voidaan ratkaista matemaattisesti 

polymeerin alkuainekoostumuksesta. Laskettujen arvojen perusteella pystytään arvioimaan 

myös kopolymeerin entalpia, jos sen rakenne on tunnettu. Tutkimuksessa kuitenkin huomattiin, 

että DSC:llä mitatut entalpiat olivat huomattavasti teoreettisia arvoja pienempiä, eikä 

laskennallisilla arvoilla täten saada lisäarvoa tutkimukseen. Erot johtuvat mm. epätäydellisestä 

hapettumisesta DSC-kammiossa ja epäoptimaalisista hapetusolosuhteista.66 

Työssä tutkittiin lateksimaalien kaltaisia pigmentin, lateksin ja lisäaineen seoksia sekä puhtaita 

raaka-aineita. Latekseina tutkimuksessa käytettiin vinyyliasetaatti/vinyyliversataatti- ja SA-

latekseja sekä lisäaineena hydroksietyyliselluloosaa, joka toimii maaleissa paksuntajana. 

Pigmenttinä näyteseoksissa oli vaihtelevina pitoisuuksina CaCO3:a, kaoliinia ja TiO2:a. Näille 

epäorgaanisille yhdisteille ei tapahdu termisiä muutoksia välillä 20 – 600 ˚C lukuun ottamatta 

pientä endotermistä tapahtumaa 100 ˚C:ssa jäljellä olevan kosteuden poistuessa aineksesta.66 

Jokaiselle näytteelle ja näytetyypille käytettiin samaa lämpötilaohjelmaa: lämmitysnopeus 

säädettiin arvoon 5 ˚C/min välillä 20 – 600 ˚C vakioilmavirrassa. Analysoitavat näytteet 

valmistettiin applikoimalla kosteaa raaka-ainetta tai seosta muovilevylle n. 500 µm 

paksuudelta, minkä jälkeen näytteet kuivattiin, jauhettiin hienoksi ja annosteltiin 

alumiiniupokkaisiin. Tyhjä upokas toimi työssä referenssinä. Puhtaat lateksireagenssit 

annosteltiin suoraan upokkaisiin, jossa ne kuivattiin vastaavissa olosuhteissa kuin varsinaiset 

näyteseoksetkin. Kuivaamattomat näytteet aiheuttavat voimakkaan endotermipiikin 100 ̊ C:ssa, 

joka ei kuitenkaan aiheuta spektrissä päällekkäisyyksiä orgaanisten yhdisteiden hajotessa 

paljon korkeammissa lämpötiloissa. Kuivauksen avulla spektrit olivat kuitenkin luettavempia.66 

Sideaineet ja paksuntaja mitattiin DSC:llä ensin yksittäin, jotta pystyttiin havaitsemaan kunkin 

yhdisteen termisen hajoamisen karakteristinen lämpötila-alue kuvaajasta. Piikin pinta-ala 

integroitiin ja tulokseksi saatiin entalpia-arvo kyseiselle yhdisteelle. Osa yhdisteistä hajosi 

hyvin kapealla lämpötila-alueella, kun taas joidenkin yhdisteiden hajoamisreitit ovat toisia 

monimutkaisempia eli hajoaminen tapahtuu asteittain pitkän lämpötilavälin aikana.66 
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Puhtaiden raaka-aineiden jälkeen mitattiin seoksia, jotka sisälsivät erilaisissa suhteissa latekseja 

sekä epäorgaanisia pigmenttejä ja lisäaineita. Tuloksista havaittiin, että seosten hajoamisreitit 

eivät vastanneet puhtaiden reagenssien hajoamisreittejä. Seoksesta laskettu lateksin entalpia-

arvo oli huomattavasti suurempi kuin puhtaalle komponentille. Tämä kertoi lateksin termisen 

stabiilisuuden kasvamisesta sen reagoidessa kiinteän epäorgaanisen aineksen kanssa. Myös 

hydroksietyyliselluloosan lisääminen näytteisiin vaikutti merkittävästi lateksin 

hajoamislämpötila-alueeseen. Muutoksista huolimatta mittauksessa vapautuneen 

lämpöenergian määrä korreloi näytteissä käytetyn lateksikonsentraation kanssa riippumatta 

matriisin pigmenttikoostumuksesta tai siitä, oliko näytteeseen lisätty paksuntajaa vai ei. 

Entalpia-arvon kuvaaja todellisen lateksimäärän funktiona oli lineaarinen kaikille 

näytetyypeille. Tämän tutkimuksen perusteella kokonaislateksimäärä pystyttäisiin 

määrittämään varsinaisesta näytteestä entalpia-arvojen avulla.66  

DSC:llä ei pystytä identifioimaan paperin päällystyksessä käytettyjä latekseja, sillä matriisi 

vaikuttaa voimakkaasti lateksien hajoamiskäyttäytymiseen ja lämpötila-alueeseen. Koska 

edellä esitetty tutkimus oli suoritettu maalin kaltaisille näytteille, ei pohjapaperin vaikutusta 

mittaustuloksiin tiedetä. Jos päällystyskerros pystyttäisiin erottamaan pohjapaperista, olisi 

edellä esitetyllä menetelmällä mahdollista ratkaista kokonaislateksikonsentraatio 

päällystyspastan ollessa maalin kaltainen seos.  

 

4.8 Muut menetelmät 

Edellä esiteltyjen analyysimenetelmien lisäksi myös monien muiden menetelmien 

mahdollisuuksia paperin sideainelateksien tunnistamiseksi ja jakauman analysoimiseksi on 

tutkittu. Kyseisillä menetelmillä saatu data on kuitenkin tämän tutkimuksen 

käyttötarkoitukseen riittämätöntä tai muuten ongelmallista. Jossain tapauksissa niillä on 

kuitenkin mahdollista saada täydentävää tietoa. Tässä luvussa on lyhyesti esitelty muutamia 

näistä menetelmistä. 

 

4.8.1 UV-spektroskopia 

Luvussa 4.3.2 kerrottiin Kentän et al.45 tutkimuksesta, jossa vertailtiin kolmea spektroskopista 

menetelmää SB-lateksin kvantitoimiseksi paperinäytteestä. Yksi tutkittavista menetelmistä oli 

UV-spektroskopia. Mittaukset suoritettiin aallonpituusalueella 200 – 360 nm 

deuteriumlamppua ja heijastavaa elektronimonistindetektoria käyttäen. SB-lateksin styreenin 

aromaattiset kaksoisisidokset absorboivat UV-säteilyä voimakkaasti 260 nm:n alueella. 
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Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että SB-piikkien intensiteetit muuttuivat pigmentin 

partikkelikoon muuttuessa: SB-lateksi absorboi säteilyä vähemmän, kun pasta sisälsi suuria 

kaoliinipartikkeleita. GCC-partikkelien kasvu päinvastoin lisäsi lateksin absorptiokykyä. 

Absorptiokykyyn vaikutti myös pigmenttipartikkelien kiilto, joka aiheutti säteilyn 

heijastumista ja täten häiriötä detektoinnissa.45 

Pigmenttien koko vaikuttaa runsaasti lateksin absorptioon, joten UV-mittaukset eivät anna 

vertailukelpoisia tuloksia kvantitoinnissa, ellei kalibrointinäytteitä pystytä valmistamaan juuri 

oikeanlaisilla pigmenttipartikkeleilla. Lisäksi UV-spektroskopia ei ole yhtä pintasensitiivinen 

menetelmä kuin FTIR-ATR, joka oli Kentän et al.45 tutkimuksen perusteella 

kokonaisuudessaan parempi menetelmä SB-lateksin konsentraation määrittämiseen verrattuna 

UV-spektrometriin.  

Myös Fujiwara ja Kline106 havaitsivat, että UV-spektroskopialla ei voida erottaa eri 

komponentteja toisistaan, joten menetelmä ei sovellu identifiointiin tai kvantitointiin.  

 

4.8.2 Värjäysmenetelmä 

Orgaanisten yhdisteiden tunnistamiseksi näytematriisista voidaan käyttää värjäys- tai 

merkintäainemenetelmää, jossa merkintäaine tarttuu tutkittavan aineen tietyn tyyppisiin 

sidoksiin. Värjääntymisintensiteettiä voidaan tutkia esimerkiksi spektroskopisesti tai 

mikroskopian avulla. Monet orgaaniset väriaineet ovat yleisesti terveydelle haitallisia. Tällaisia 

ovat esimerkiksi aromaattiset amiinit ja atso-yhdisteet.107 

Purington et al.43 ovat käyttäneet fluoresoivia yhdisteitä lateksin ja tärkkelyksen migraation 

tutkimiseen konfokaalilasermikroskoopilla (CLSM) ja fluoresenssimikroskoopilla (FM). 

Fluoresoivat yhdisteet valittiin tarkoin, jotta ne olisivat mahdollisimman selektiivisiä tietylle 

molekyylille. Tässä työssä tärkkelyksen merkintäaineeksi valittiin fluoreseiini-isotiosyanaatti 

(FITC) ja lateksille rodamiini B. CLSM:llä tehtiin varsinainen kuvantamisanalyysi, sillä sen 

tarkentamiskyky on parempi kuin FM:llä, jolla varmistettiin CLSM:llä saadut tulokset.  

Työssä valmistettiin laboratorio-olosuhteissa pasta, joka sisälsi kaoliinia tai PCC:tä sekä FITC-

merkittyä etyloitua tärkkelystä (keltainen) ja rodamiinilla värjättyä SB-lateksia (punainen). 

Komponenttien värjäys suoritettiin ennen pastan sekoittamista. FITC:n kiinnittämiseen 

jouduttiin käyttämään katalyyttiä. Valmiilla pastalla päällystettyjen paperinäytteiden 

poikkileikkaukset analysoitiin CLSM:lla. Molemmille väriaineille valittiin erilaiset laserit 

virittämään molekyylejä sekä eri mittausaallonpituudet. Tutkimuksessa huomattiin, että 

valittujen väriaineiden ja lasereiden avulla tärkkelys ja lateksi pystyttiin erottamaan toisistaan.43  
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Aiemmat Puringtonin tutkimukset108 kuitenkin osoittivat, että vasta pastan applikoinnin jälkeen 

suoritettu värjäys ei ole selektiivinen, vaan molemmat väriaineet tarttuvat sekä tärkkelykseen 

että lateksiin ja jopa muihinkin paperin komponentteihin. Tämän vuoksi värjäys ennen 

pastaseoksen valmistamista ja applikointia on välttämätöntä, jos halutaan erottaa komponentit 

toisistaan valmiissa paperissa.43 Näin ollen työssä käytetyt väriaineet eivät sovellu 

tuntemattoman näytteen komponenttien tunnistamiseen. Tätä varten tulisi löytää jokaiselle 

lateksille spesifit väriaineet, jotka tarttuvat näihin hyvin selektiivisesti. Tämä voi olla kuitenkin 

haasteellista, sillä lateksit ovat keskenään samankaltaisia.108,109 

 

4.8.3 LIPS (laserindusoitu plasmaemissiospektrometri) 

Häkkänen ja Korppi-Tommola110 ovat tutkineet laserindusoidun plasmaemissiospektrometrin 

(LIPS) mahdollisuuksia sekä pigmenttien että sideaineiden x,y- ja syvyyssuuntaisen jakauman 

analysoinnissa. Menetelmä soveltuu hyvin useita päällystyskerroksia sisältävien paperien 

tutkimiseen, sillä LIPS:n laser ”polttaa” paperin pintaa jokaisella pulssilla ja etenee näin 

syvemmälle näytteessä. LIPS on siis näytettä tuhoava, mutta myös nopea analyysimenetelmä. 

LIPS:llä saadaan ESCA:n tavoin tietoa näytteen alkuainekoostumuksesta, joten pigmentit 

pystytään tunnistamaan mm. kalsium-, pii- ja alumiiniatomeista peräisin olevien piikkien 

perusteella. LIPS ei sovellu eri sideaineiden erottamiseen toisistaan, mutta sillä pystytään 

määrittämään karkeasti hiilipiikin intensiteetistä sideaineiden kokonaispitoisuus, joka kattaa 

lateksien lisäksi myös tärkkelyksen. Sideainepitoisuuden määrityksessä virhettä kuitenkin 

aiheuttaa mm. karbonaattipigmentin karbonaattihiilet.  Työssä huomattiin, että 

päällystysmäärän ja eri alkuaineiden emissiopiikkien välillä on lineaarinen yhteys. Lisäksi 

havaittiin, että myös LIPS:ä käytettäessä matriisilla on suuri merkitys signaalin intensiteettiin: 

esimerkiksi pigmenttikoon kasvattaminen pienentää LIPS-signaalia.  

LIPS:llä pystyttiin tutkimaan lateksin syvyyssuuntaista jakaumaa ja lateksin havaittiin 

migratoituneen kohti päällystyspintaa.110 Myös kaksi erillistä päällystyskerrosta voitiin erottaa 

toisistaan lateksin ja pigmenttien syvyyssuuntaisen jakauman muutoksien perusteella, jos 

päällystyskerrokset olivat keskenään riittävän erilaiset. Lateksin pitoisuuden muutosta 

arvioitiin alkuaineiden intensiteettisuhteiden muutoksilla (C/(Si+C) ja C/Ca). Kyseisten 

intensiteettisuhteiden havaittiin kasvavan lateksikonsentraation kasvaessa, mutta tarkkoja 

arvoja lateksin määrästä ei ollut mahdollista saada.110,111 
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4.8.4 Atomivoimamikroskooppi 

Di Risio ja Yan112 ovat tutkineet paperin syvyyssuuntaista SB-lateksijakaumaa käyttäen 

korkean resoluution atomivoimamikroskoopin (AFM) ja kuva-analyysityökalun yhdistelmää. 

Työtä varten valmistettiin laboratoriopäällystettyjä paperinäytteitä, jotka valettiin 

epoksimuotteihin. Muotteihin valetuista paperinäytteistä tuotettiin poikkileikkeitä 

mikrotomiavusteisesti. AFM-mikroskoopilla tehtiin kartoitusmittauksia, joista pystyttiin 

erottamaan lateksi pigmenttipartikkeleista SEM-tutkimuksen tapaan.  

Sideaineen suhteellinen määrä ratkaistiin kuvista suhteuttamalla sideaineen ja pigmenttien 

pinta-ala. Lateksin jakauman havaittiin muuttuvan vastaavasti kuin edellä esitetyissä LIPS-

tutkimuksissa. Myös tässä tutkimuksessa pigmenttien muodon ja partikkelikokojakauman 

havaittiin vaikuttavan syvyyssuuntaiseen lateksijakaumaan selvästi. Lisäksi 

päällystyskerroksen neliöpainon kasvaessa poikkileikkeestä lasketun sideaineen määrä 

kasvoi.112 

 

4.8.5 Kemometriset menetelmät 

Kuten useiden luvussa 4 esitettyjen tutkimusten yhteydessä havaittiin, monien kemiallisten 

analyysimenetelmien tukena voidaan käyttää kemometrisiä eli matemaattisia menetelmiä 

erityisesti kvantitatiivisen informaation tulkitsemiseksi. Kemometrian avulla voidaan helpottaa 

esimerkiksi kalibrointia ja käsin tehtävää laskentaa. Käytettävissä olevia matemaattisia malleja 

on useita erilaisia ja kullekin analyysimenetelmälle soveltuvat mallit tulee valita 

tilannekohtaisesti. Jotta matemaattisilla malleilla pystyttäisiin saamaan suurin mahdollinen 

hyöty, mittaajalta vaaditaan kokemusta, erilaisten mallien ymmärrystä ja algoritmien hyvää 

tuntemusta.81 

Matemaattisen mallin luomiseksi tarvitaan huomattavasti enemmän näytteitä kuin perinteisessä 

kalibroinnissa. Toisaalta kemometrialla on mahdollisuus havaita sellaisia näytekomponenttien 

välisiä yhteyksiä, jotka eivät ole paljain silmin havaittavissa. Tämä on suuri etu analysoitaessa 

monimutkaisia kuvaajia ja spektrejä.62,76,81 Kemometrisesti saatavat tulokset ovat 

todennäköisesti myös tarkempia kuin ”käsin laskemalla” saadut. Matemaattiset mallit eivät 

kuitenkaan ratkaise esimerkiksi analyysimenetelmän heikkoa resoluutiota tai muita 

vajavaisuuksia, eivätkä tulokset voi olla täten tarkempia kuin käytettävän analyysimenetelmän 

tarkkuus. 
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5 Johtopäätökset 

Luvussa 4 käsiteltiin useiden eri tutkimusryhmien testaamia kemiallisia analyysimenetelmiä 

paperin sideainekoostumuksen analysoimiseksi. Yksikään kyseisistä tutkimuksista ei antanut 

suoraa vastausta tämän tutkielman tutkimuskysymyksen ratkaisemiseksi. Tutkimuksissa oli 

puutteita mm. ajatellen täysin tuntemattoman näytteen analysointia, sillä valtaosassa 

tutkimuksista oli analysoitu vain SB-latekseja. Vaikka SB-lateksit ovat painopapereissa 

yleisimmin käytettyjä latekseja, myös muut lateksityypit ovat yleisesti käytössä.6 Monissa 

tutkimuksissa ei myöskään huomioitu painopapereiden sisältävän tavallisesti useita 

päällystyskerroksia, joiden koostumus voi vaihdella runsaastikin.  

Jokaisella esitellyllä analyysimenetelmällä on kuitenkin omat vahvuutensa ja heikkoutensa 

ajatellen paperinäytteiden analysointia. Taulukkoon 1 on valittu luvusta 4 varteenotettavimmat 

menetelmät tämän tutkielman tutkimuskysymyksen ratkaisemiseksi. Menetelmien 

ominaisuuksia ja mahdollisuuksia vertailtiin päällystettyjen paperinäytteiden analysoinnin 

näkökulmasta, ei yleisesti. Vertailu on tehty kirjallisuuskatsauksesta saatujen käsitysten 

pohjalta, joten siihen tulee suhtautua kriittisesti. Taulukkoon valittiin ominaisuuksia, joiden 

arvioitiin vaikuttavan kokeellisessa osassa testattavien analyysimenetelmien valintaan eniten. 

Kukin ominaisuus on arvioitu asteikolla: 

+ + + (erittäin hyvä/toimii todella hyvin) 

+ + (hyvä/toimii melko hyvin) 

+ (tyydyttävä/toimii jossain määrin tai jossain tilanteissa) 

? (ei tietoa/tiedot ristiriitaista) 

– (välttävä/toimii heikosti) 

– – (huono/toimii vain joissain tilanteissa) 

– – – (erittäin huono/ei toimi lainkaan)  

* (vaatii ylimääräisen esikäsittelyvaiheen) 
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Taulukko 1. Painopaperien sideaineanalyysissä käytettyjen menetelmien vertailua 

erilaisten ominaisuuksien näkökulmasta 
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Soveltuvuus lateksien 

identifiointiin 
+ + + + + + - - + - - - 

Soveltuvuus kvantitointiin + + + + + + + - - - + + 

Useiden päällystyskerrosten 

analysointi 
+ +* +* + + + + - - - - - - - - - 

Esikäsittelyn tarve + + + + + + + + - - - - + + + + + 

Vaadittava näytemäärä + + + + + + - + + - - 

Näytettä tuhoamaton - - - + + + + - - - + - - - 

Häiriötekijät (esim. 

pohjapaperi, fluoresenssi) 
- + + - - + + - 

Analyysin nopeus - + + + + + + - - + ? - 

Menetelmän käytön helppous + + + + + + + - - - - - + + + 

Kalibroinnin helppous + + + -    

Tulostentulkinnan helppous + + + + + + - - - - + + 

Resoluutio (lateraalinen)  + + + + + + + + + +  

Resoluutio 

(syvyyssuuntainen) 
 + + + + + + +   

Hinta - - + + - - - - - - - -? + + 

 

Tutkimusten ja menetelmävertailun perusteella Py-GC/MS, FTIR-ATR- ja Raman-

spektrometri ovat menetelmiä, joilla on mahdollisuus sekä identifioida että kvantitoida 

paperinäytteissä käytetyt lateksit. Lisäksi kyseiset menetelmät eivät vaadi työlästä 

esikäsittelyvaihetta, kuten monet muut menetelmät. Raman-mikroskoopilla on mahdollisuus 

tutkia myös paperin eri päällystyskerroksia joko mikrotomipoikkileikkeistä tai 

syvyyssuuntaista mittausominaisuutta käyttäen. 

SEM vaatii melko pitkän näytteen esikäsittelyvaiheen, mutta menetelmällä on mahdollisuus 

saada tietoa esimerkiksi paperin päällystyskerroksen homogeenisyydestä ja huokosten koosta. 
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Sillä pystytään havaitsemaan lateksin migratoituminen sekä selvittämään karkeasti 

päällystyskerroksen kokonaislateksipitoisuus. Lateksien identifiointiin menetelmä ei sovellu. 

ToF-SIMS:llä pystytään saamaan tietoa erityisesti päällystyskerroksessa käytetyistä 

pigmenteistä, mutta karakteristiset SI:t löytämällä myös lateksien identifiointi voi olla 

mahdollista. Tutkimuksissa tuli kuitenkin ilmi menetelmän vaikea käytettävyys ja spektrien 

tulkinnalliset haasteet. ESCA:lla pystyttiin saamaan karkeaa tietoa lateksin kokonaismäärästä, 

mutta identifiointitarkoituksissa menetelmä soveltuu oikeastaan vain pigmenttipartikkeleille. 

DSC ei tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella soveltunut lateksien identifiointiin, sillä 

puhtaiden reagenssien hajoamiskäyttäytyminen ei ollut verrattavissa matriisin sisältäviin 

näytteisiin. Kokonaisentalpia oli kuitenkin verrattavissa näytteen orgaanisen aineksen 

pitoisuuteen, minkä vuoksi lateksipitoisuudesta pystyttiin saamaan suuntaa antavaa tietoa.   
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6 Työn tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkielman kokeellisen osan tarkoituksena oli kehittää menetelmä/menetelmiä tuntemattomien 

painopapereiden päällystyskerroksen lateksilaadun ja -pitoisuuden määrittämiseksi. 

Määritykseen liittyy useita käytännön ongelmia, joita on kuvailtu työn kirjallisuusosassa. 

Menetelmien valinnassa tulee ottaa huomioon toimivuutensa lisäksi laboratorion resurssit, 

analyysien helppous, nopeus sekä tulosten yksiselitteinen tulkittavuus. 

Kirjallisessa osassa tehtyjen löytöjen perusteella pyrittiin valitsemaan parhaiten tämän 

yrityksen tarpeisiin ja toimintaan sopivat menetelmät ja arvioimaan niiden toimivuutta 

halutussa käyttötarkoituksessa. Kokeellisessa osassa testattaviksi menetelmiksi valittiin Py-

GC/MS, FTIR-ATR-spektroskopia ja Raman-mikroskopia luvussa 5 tehtyjen johtopäätösten 

perusteella. Kyseisillä menetelmillä on mahdollisuus saada monipuolista ja kattavaa dataa. 

Lisäksi niiden käyttö on moniin muihin menetelmiin verrattuna mutkatonta ja tulosten 

analysointi selkeää.  

Menetelmillä saadaan toisiaan täydentävää informaatiota, jos yksi menetelmä ei ole riittävä 

ratkaisemaan sekä identifiointi- että kvantitointiongelmaa kattavasti. Täydentävää dataa 

pyrittiin saamaan lisäksi TGA:lla. Menetelmien mahdollisuuksia ja rajoitteita selvitettiin 

käyttämällä mittauksissa puhtaita pastakomponentteja, erilaisia pastanäytteitä sekä 

koostumukseltaan tunnettuja paperinäytteitä. Raman-mittauksia varten valmistettiin myös 

mikrotomipoikkileikkeitä. 

Luvussa 7 esitellään tarkemmin mittauksissa käytetyt näytetyypit ja niiden valmistus. Luvuissa 

8 – 11 käsitellään mittausjärjestelyt sekä saadut tulokset ja muut havainnot analyysimenetelmä 

kerrallaan.  
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7 Reagenssit ja näytteet 

Menetelmätestausta varten valmistettiin erilaisia näytteitä ja näytetyyppejä, kuten 

yksinkertaistettuja pastoja sekä laboratoriopäällystettyjä papereita. Pastanäytteiden avulla 

pystyttiin demonstroimaan painopaperin päällystyskerroksen vastetta eri analyysimenetelmillä 

ilman pohjapaperin häiritsevää matriisivaikutusta. Laboratoriopäällystetyillä paperinäytteillä 

arvioitiin pasta- ja paperinäytteiden samankaltaisuutta sekä pohjapaperin vaikutusta tuloksiin. 

Useamman päällystyskerroksen sisältävillä pilottipapereilla pystyttiin havainnollistamaan 

todellisten ongelmanäytteiden mittauksista saatavia tuloksia ja tulosten tulkittavuutta, koska 

pilottipaperit muistuttavat eniten teollisessa mittakaavassa valmistettuja papereita.  

Pasta- ja paperinäytteiden valmistuksessa käytettäviksi pigmenteiksi valittiin teollisessa 

mittakaavassa yleisesti käytetyt kalsiumkarbonaatti ja kaoliini. Näytteiden valmistuksessa 

käytettiin sekä hyvin kapean partikkelikokojakauman kalsiumkarbonaattia (CaCO3 1) että 

edullisempaa ja suuremman partikkelikokojakauman kalsiumkarbonaattia (CaCO3 2). 

Kaoliinipigmenttinä käytettiin samaa tuotetta koko tutkimuksen ajan. Analysoitaviksi 

sideainelatekseiksi valittiin SB-lateksi, joka on yleisimmin paperinpäällystyksessä käytetty 

synteettinen sideaine, sekä SA- ja VAcA-lateksit. SB1- ja SA1-latekseja käytettiin työn alussa 

ensimmäisten näytteiden valmistamiseksi. Tämän lisäksi menetelmien testausta varten 

hankittiin eri polymeerivalmistajilta pehmeämpiä (SB2 ja SA2) sekä kovempia (SB3 ja SA3) 

styreenipohjaisia latekseja, jotta pystyttiin arvioimaan lateksien monomeerisuhteen ja täten 

myös lasisiirtymälämpötilan vaikutusta mittaustuloksiin. VAcA-lateksina käytettiin samaa 

tuotetta koko työn ajan. Lateksien ja pigmenttien lisäksi käytössä oli puhdasta sellua 

arkkimuodossa sekä erilaisia päällystämättömiä pohjapapereita. 

 

7.1 Pastanäytteet 

Pigmentit ja lateksit säilytetään suspensioina ja dispersioina n. 4 ̊ C:een lämpötilassa. Pigmentit 

sedimentoituvat helposti säilytysastiassaan, minkä vuoksi ne vaativat voimakkaan sekoituksen 

esimerkiksi Diaf-dispergaattorilla ja leikkaavalla sekoitusterällä ennen käyttöä 

pastanvalmistuksessa. Latekseille riittää voimakas käsin ravistaminen. Jotta puhtaita raaka-

aineita olisi helppoa käsitellä mittaustilanteessa, jokaisesta huolellisesti sekoitetusta raaka-

aineesta valmistettiin kuivattu näyte. Kosteaa reagenssia annosteltiin kertakäyttöisen 

alumiinivuoan pohjalle n. 0,5 cm:n kerros ja näytteet kuivattiin lämpökaapissa 105 ˚C:ssa 24 h 

ajan. Puhtaat pigmentit kuivuivat tasaisiksi laatoiksi, jotka murtuivat helposti taitettaessa, kun 

taas lateksit jähmettyivät hyvin sitkeiksi ja vaikeasti leikattaviksi kiekoiksi. 
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Taulukko 2. Yksinkertaistettujen pastanäytteiden koostumukset osina ilmoitettuna 

Pasta Kaoliini CaCO3 1 SB1 SA1 VAcA 

1 30 70 - - - 

2 30 70 15 - - 

3 30 70 - 15 - 

4 30 70 - - 15 

5 100 - 15 - - 

6 100 - - 15 - 

7 - 100 15 - - 

8 - 100 - 15 - 

9 100 - - - 15 

10 - 100 - - 15 

11 100 - 10 - - 

12 100 - 20 - - 

13 100 - - 10 - 

14 100 - - 20 - 

15 - 100 10 - - 

16 - 100 20 - - 

17 - 100 - 10 - 

18 - 100 - 20 - 

19 100 - 7 7 - 

20 - 100 7 7 - 

21 100 - - - 10 

22 100 - - - 20 

23 - 100 - - 10 

24 - 100 - - 20 

25 100 - 7 - 7 

26 100 - - 7 7 

27 - 100 7 - 7 

28 - 100 - 7 7 

 

Pigmenttimatriisiin sekoitettujen lateksien identifiointimahdollisuuksien tutkimiseksi 

valmistettiin ns. yksinkertaistettuja pastoja, jotka sisälsivät pigmenttiä ja lateksia, mutta eivät 

oikealle päällystyspastalle välttämättömiä lisäaineita. Näiden pastojen pH:ta tai kuiva-
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ainepitoisuutta ei myöskään säädetty tiettyyn arvoon toisin kuin tyypillisesti oikeaa 

päällystyspastaa valmistaessa. Punnittu lateksi lisättiin voimakkaassa Diaf-sekoituksessa 

olevaan pigmenttiin, jotta lateksi ei muodostaisi hyytymiä seokseen ja saataisiin 

mahdollisimman tasalaatuinen pasta. Kutakin pastaa sekoitettiin noin neljän minuutin ajan. 

Pastojen reseptit on esitelty taulukossa 2. Erilaisista pastakoostumuksista haluttiin selvittää, 

miten hyvin kukin lateksi erottuu erilaisista pigmenttimatriiseista. Lisäksi haluttiin tutkia 

lateksin konsentraation vaikutusta eri menetelmillä saataviin tuloksiin sekä menetelmän kykyä 

erottaa latekseja useamman lateksin seoksesta. 

Koska pastareseptit ilmoitetaan aina kuivien reagenssien massasuhteina pigmenttien 

kokonaismäärän ollessa 100, pastanäytteiden valmistamiseksi tuli määrittää jokaisen raaka-

aineen kuiva-ainepitoisuus (kap).  Pigmenttien kap-mittauksessa käytettiin 

kosteusanalysaattoria (Mettler Toledo, HB43-S), joka antoi tuloksen noin 15 minuutissa 

käyttäen kuivauslämpötilaa 160 ˚C. Hitaammin ja epätasaisemmin kuivuvien lateksien kap 

määritettiin punnitsemalla tarkasti n. 3,5 g näytettä (analyysivaaka Mettler Toledo AG204, 

d = 0,1 mg) alumiinivuokaan ja kuivamalla se 105 ˚C:ssa lämpökaapissa 24 h ajan. Tämän 

jälkeen näyte punnittiin uudelleen ja ratkaistiin kuiva-ainepitoisuus yhtälön 1 mukaisesti:  

  kap = 
𝑚(kuivattu näyte+punnitusalusta) − 𝑚(punnitusalusta)

𝑚(punnittu märkä näyte)
 ∙ 100 %.               (1) 

Molemmilla menetelmillä suoritettiin kaksi rinnakkaismittausta, joiden keskiarvoa käytettiin 

pastojen valmistuksessa. Kap-tulosten avulla pystyttiin ratkaisemaan kunkin dispersiona tai 

suspensiona säilytettävän reagenssin punnitusmäärä reseptin mukaisen pastan valmistamiseksi 

yhtälöllä 2: 

           m(kostea raaka-aine) = (
raaka−aineen määrä osina ∙ 𝑚(valmiin pastan kokonaismäärä)

100

kap (raaka−aine)
) ∙ 100 %.          (2) 

Voimakkaan Diaf-sekoituksen jälkeen pastanäytettä kaadettiin alumiinivuokaan 0,5 cm 

paksuinen kerros, joka kuivattiin 105 ˚C:ssa vuorokauden ajan.  

Kuivuneiden pastakiekkojen eli ns. pastakakkujen värieroista pysyttiin havaitsemaan lateksin 

migratoituminen kuivauksen aikana. SB-lateksi antoi kuivuneelle pastalle kellertävän värin, 

minkä johdosta migratoituminen voitiin havaita sitä sisältävistä näytteistä erityisen selkeästi 

(kuva 18). Lateksi oli kuvan perusteella jakautunut epätasaisesti xy-suunnassa. Lisäksi 

pastakakun alapinta oli huomattavasti valkoisempi ja karheampi kuin kakun yläpinta, joten 

lateksi oli vaeltanut kuivumisen aikana haihtuvan veden mukana myös syvyyssuunnassa. 
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Kuva 18. SB-lateksin migraatio pastakakussa. 

Epätasaisen lateksijakauman vuoksi pastakakut jauhettiin kuvan 19 mukaisella 

analyysimyllyllä (Janke & Kunkel, IKA Labortechnik) hienoksi jauheeksi, jotta lateksi olisi 

jakautunut näytteessä mahdollisimman homogeenisesti. Lateksin sitovien voimien vuoksi 

valmiit pastakakut olivat rakenteeltaan erittäin lujia, joten jauhamisella pystyttiin helpottamaan 

myös näytteiden punnitsemista ja muuta käsittelyä mittaustilanteessa. 

 

Kuva 19. Pastakakkujen jauhamisessa käytetty analyysimylly. 

Kaikki pastakakut eivät jauhautuneet täydellisesti, vaan myllyyn jäi jauhautumattomia paloja, 

joiden halkaisijat olivat jopa 1,5 cm. Tämä ongelma esiintyi erityisesti pastoissa, joissa oli 

korkeat pitoisuudet lateksia. Jauhautumattomissa paloissa oli todennäköisesti enemmän 

lateksia migraation aiheuttaman konsentroitumisen seurauksena, eivätkä ne jauhautuneet 

lateksin aiheuttaman sitkeyden vuoksi. Tästä johtuen mittauksissa käytettyjen jauheiden 
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lateksikonsentraatio on todennäköisesti hieman matalampi kuin resepteissä on ilmoitettu, sillä 

jauhautumattomat palat seulottiin pois.  

Yksinkertaistettujen pastanäytteiden lisäksi valmistettiin oikeiden päällystyspastojen kaltaisia 

seoksia, joiden pH säädettiin arvoon 8,5 natriumhydroksidilla (pH-mittari: Mettler Toledo, 

SevenCompact pH S220) ja kuiva-ainepitoisuus 64 %:iin lisäämällä pastaan vesijohtovettä 

valmistusvaiheessa. Pastareseptit on esitetty taulukossa 3. Pastat 32 – 37 valmistettiin 

yksittäisten lisäaineiden vaikutusten tarkastelemiseksi. Pastaan 37 lisättiin kirkasteen lisäksi 

PVA:ta, sillä kirkaste tarvitsi sitä kantaja-aineekseen. Pastat 38 – 42 olivat lähimpänä teollisesti 

valmistettuja päällystyspastoja. Ne sisälsivät kaikkia tyypillisimpiä lisäaineita, sekä eri 

lateksityyppejä vaihtelevissa pitoisuuksissa.  

Taulukko 3. Lisäaineita sisältävien pastojen koostumukset osina ilmoitettuna 
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32 70 30 10        

33 70 30 10   1     

34 70 30 10    1    

35 70 30 10     0,2   

36 70 30 10      0,3  

37 70 30 10    1   0,1 

38 70 30 10   0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 

39 70 30 20   0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 

40 70 30  10  0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 

41 70 30   10 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 

42 70 30   20 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 

 

Lisäaineiden punnitusmäärät ratkaistiin vastaavasti kuin latekseille, yhtälöiden 1 ja 2 

mukaisesti. CMC tuli liettää vesijohtoveteen (50 – 60 ˚C) sekoittaen huolellisesti Diaf-

dispergaattorilla (1100 r/min) ennen käyttöä pastan raaka-aineena. Myös PVA keitettiin 

vesihauteessa 95 ˚C:ssa 30 min ajan koko ajan sekoittaen. Molemmista reagensseista mitattiin 

viskositeetti (Brookfield DV1MRVKB0) sekä lämpötila ennen lisäämistä pastaan. Lateksit ja 

lisäaineet annosteltiin sekoituksessa olevaan pigmenttiin aina samassa järjestyksessä ja 

lisäyksen jälkeen pastoja sekoitettiin neljän minuutin ajan sekoitusnopeudella 1200 r/min. Näin 
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pastat olivat vertailukelpoisia keskenään. Valmiista pastoista mitattiin Brookfield-viskositeetti 

sekä tarkistettiin säädetty kuiva-ainepitoisuus. 

Kvantitointia varten valmistettiin kuusi sarjaa kalibrointipastoja, joiden koostumus on esitetty 

taulukossa 4. Kolmeen ensimmäiseen sarjaan pigmentiksi valittiin kalsiumkarbonaatti 

(CaCO3 2) ja kolmeen viimeiseen kalsiumkarbonaatin ja kaoliinin seos suhteessa 70/30.  Pastat 

valmistettiin vastaavasti kuin yksinkertaistetut pastanäytteet ja pastakakut jauhettiin 

kuivamisen jälkeen. Nollanäytteinä kalibrointisarjoissa käytettiin pelkkiä pigmenttejä 

vastaavissa suhteissa kuin lateksia sisältävissä kalibrointinäytteissä. 

Taulukko 4. Kalibrointipastasarjojen koostumus 

Pigmentti 100 CaCO3 2 70 CaCO3 2 + 30 Kaoliini 

Kalibrointisarjan nro 

ja käytetty lateksi 

1  

SB2 

2 

 SA3 

3  

VAcA 

4  

SB2 

5  

SA3 

6  

VAcA 

Lateksin määrä osina 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

 

 

7.2 Laboratorio- ja pilottipäällystetyt paperit 

Pastoja 38 – 42 käytettiin myös laboratoriopäällystettyjen paperinäytteiden valmistamiseen. 

Päällystäminen toteutettiin sauvapäällystysmenetelmällä kuvan 20 mukaisella laitteella. 

Pohjapaperina käytettiin kemiallista pohjapaperia, joka ei sisältänyt esipäällystyskerrosta.  

Pohjapaperi kiinnitettiin päällystysalustalle kuvan 20 osoittamalla tavalla. Päällystyssauva 

(tässä punapäinen) asetettiin paperin yläreunaan ja pastaa applikoitiin sauvan eteen ylimäärin. 

Laitteen käynnistämisen jälkeen sauva liukui paperin yli sähköavusteisesti nuolen osoittamaan 

suuntaan.  
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Kuva 20. Työssä käytetty sauvapäällystysmenetelmä. 

Päällystystä varten testattiin erilaisia sauvoja, joilla oli keskenään erilaiset uratiheydet- ja 

syvyydet. Päällystyssauvaa vaihtamalla saatiin aikaan eripaksuinen päällystyskerros. 

Päällystyspastan määrä (g/m2) kussakin paperissa voitiin ratkaista stanssatun eli tiettyyn 

kokoon leikatun paperin massasta yhtälöllä 3: 

         Päällystysmassan määrä (g/m2) = 
𝑚(päällystetty stanssi)

𝐴(stanssi)
− 𝑚A(pohjapaperi),           (3) 

missä A tarkoittaa pinta-alaa (m2) ja mA neliömassaa (g/m2). Kullekin päällystyspastalle 

(38 – 42) valittiin käytettäväksi sama sauva, jolla päällystysmääräksi saatiin 15 – 20 g/m2. 

Tämä määrä vastaa suunnilleen kaupallisen painopaperin päällystyskerrosten yhteismassaa. 

Sauvapäällystyksen jälkeen paperit kuivattiin 175 ˚C:ssa uunissa, jonka läpi paperi ajettiin 

nopeudella 3,7 m/s. 

Kustakin pastasta valmistettiin kuusi päällystettyä paperiarkkia, joista kaksi kalanteroitiin 

käyttämällä kuvan 21 mukaista Kleinewefers-laboratoriokalanteria (Industrie Companie 

Krefeld). Terästelat puhdistettiin bensiinillä ennen kalanterointia. Kalanterointi suoritettiin 

huoneenlämmössä 700 kPa:n paineessa ja paperiarkit ajettiin telojen välistä kerran. Tällöin 

pinnankarheudeksi saatiin PPS-yksiköissä n. 2 µm. PPS-karheus on näytteen ja mittapään 

mittarenkaan väliin jäävän ilma-aukon keskimääräinen välimatka mikrometreissä, kun mittapää 

puristetaan paperinäytettä vasten tietyissä olosuhteissa.113 Karheusmittaus perustuu ilman 

virtausnopeuden mittaamiseen paperin ja mittauslaitteen väliin jäävästä kapeasta raosta. Mitä 

sileämpi paperi on, sitä tiukemmin mittalaite painautuu paperia vasten ja ilman kulkeutuminen 

vaikeutuu. Tällöin PPS-lukema on pienempi.  
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Kuva 21. Työssä käytetty Kleinewefers-laboratoriokalanteri. 

Laboratoriopäällystettyjen papereiden lisäksi tutkimuksessa käytettiin useita erilaisia 

pilottipäällystettyjä papereita. Suurin osa näistä papereista sisälsi kaupallisen paperin tavoin 

useamman päällystyskerroksen. Pilottipapereiden päällystyskerros oli ohuempi ja pinta 

tasaisempi kuin laboratoriopäällystetyissä papereissa. Nämä ominaisuudet voivat vaikuttaa 

mittaustuloksiin esimerkiksi spektroskopisissa menetelmissä. Pilottipäällystetyt paperit 

muistuttivat eniten teollisesti valmistettuja papereita, joten näillä näytteillä voitiin arvioida 

analyysimenetelmien toimivuutta halutussa käyttötarkoituksessa. 

Taulukossa 5 on esitetty neljän erilaisen pilottipäällystetyn paperin uloimman 

päällystyskerroksen koostumus. Pilottinäyte 1 sisälsi vain esipäällystyskerroksen, kun taas 

pilottinäytteissä 2 – 4 oli samanlaisen esipäällystyskerroksen lisäksi myös toinen 

päällystyskerros. 
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Taulukko 5. Kunkin päällystetyn pilottipaperin uloimman päällystyskerroksen koostumus, 

suluissa pastakomponentin määrä osina 

Pilottipaperi Pigmentti 1 Pigmentti 2 Sideaine Muut 

1 CaCO3 2 (50) CaCO3 3 (50) SB1 (9) PVA, OBA, paksuntaja 

2 CaCO3 2 (70) Kaoliini (30) SA2 (15) 
PVA, paksuntaja, 

stearaatti, kovete, OBA 

3 CaCO3 2 (70) Kaoliini (30) SB2 (15) 
PVA, paksuntaja, 

stearaatti, kovete, OBA 

4 CaCO3 2 (70) Kaoliini (30) VAcA (15) 
PVA, paksuntaja, 

stearaatti, kovete, OBA 

 

 

7.3 Mikrotomileikkeiden valmistus 

Mikrotomi on laite, jolla pystytään leikkaamaan timantti- tai lasiterää käyttämällä vain 

muutaman mikrometrin paksuisia leikkeitä hartsiin valetusta paperinäytteestä. Leikkeet 

soveltuvat esimerkiksi mikroskooppisiin mittauksiin. Tässä työssä mikrotomileikkeet 

valmistettiin Raman-mittauksia varten ja käytetty mikrotomi oli Leica:n rotaatiomikrotomi 

(kuva 22). Leikkaavana teränä käytettiin lasista terää. Koska mikrotomileikkeiden 

valmistaminen oli melko työlästä, näytteiksi valittiin yhteensä seitsemän erilaista päällystettyä 

pilottipaperia. Jokaisessa näytteessä oli kaksi keskenään erilaista päällystyskerrosta. Osa 

papereista oli lisäksi lakattu tai painettu. 

Hartsivaluja varten kustakin paperinäytteestä leikattiin hartsimuotin muotoinen, 

mahdollisimman edustava pala. Näytteet asetettiin vakuumikaappiin 10 minuutin ajaksi 

ylimääräisen kosteuden poistamiseksi, sillä kosteus voi aiheuttaa kuplia hartsiin 

kuivumisvaiheessa. Vakumoinnin aikana valmistettiin hartsiseos, joka sekoitetiin epoksista, 

DDSA:sta (engl. dodecenyl succinic anhydride), MA:sta (engl. methylnorbornene-2,3-

dicarboxylicanhydride) ja DMP:sta (engl. 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)-phenol). Näytteet 

asetettiin muotteihin vertikaalisesti siten, että näytteiden poikkileikkaukset olivat lieriön 

muotoisen hartsimuotin keskellä. Tämän jälkeen muotit täytettiin valmistetulla hartsiseoksella. 

Hartsin lisäämisen jälkeen näytteet laitettiin muutamaksi minuutiksi vakuumiin, jotta 

mahdolliset ilmakuplat poistuisivat hartsista. Näytteet kovetettiin lämpökaapissa 60 ˚C:ssa 48 

tunnin ajan, jolloin hartsi polymeroitui. Huoneenlämpöön jäähdytetyt näytteet irrotettiin 

muoteista, minkä jälkeen ne olivat valmiita mikrotomileikkaukseen.  
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Kuva 22. Mikrotomileikkeiden valmistamisessa käytetty rotaatiomikrotomi (vas.) sekä 

hartsiin pedattu paperinäyte ja leikkaamiseen käytetty lasiterä (oik.). 

Valetut näytteet asetettiin rotaatiomikrotomin näytepidikkeeseen kuvan 22 mukaisesti siten, 

että paperin poikkileikkaus oli 90˚ kulmassa leikkausterää vasten. Näytteet trimmattiin ennen 

varsinaisten leikkeiden valmistusta eli hartsivalujen pinnan epätasaisesti jakautunut hartsi 

poistettiin. Kun näytteen pinta oli veistetty tasaiseksi, valittiin leikkeiden haluttu paksuus. Tässä 

työssä paksuudeksi valittiin 8 µm, jotta Raman-spektrometrin valonlähteenä käytetty tehokas 

laser ei läpäisisi näytettä. Mikrotomilla on kuitenkin mahdollisuus tehdä esimerkiksi 2 µm:n 

paksuisia leikkeitä timanttiterää käyttäen.  

Mikrotomin käynnistyksen jälkeen näyte aloitti edestakaisen pystysuuntaisen liikkeen. 

Jokaisella kierroksella näytteestä irtosi 8 µm:n paksuinen leike lasiterää vasten. Kaikki leikkeet 

eivät olleet Raman-mittauksiin soveltuvia, sillä hartsin ja paperin rajapinta repesi herkästi. 

Mittauksia varten tuli valita mahdollisimman ehjät ja edustavat leikkeet. Tämän vuoksi tuli 

huomioida, että ehjienkin leikkeiden tapauksessa mikrotomi saattaa vahingoittaa näytettä 

fyysisesti niin, ettei sitä silmin pysty havaitsemaan. Tällöin näytteen koostumus voi muuttua.85 
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8 FTIR-ATR-mittaukset 

FTIR-spektroskopia oli tämän tutkimuksen yksi suurimmista mielenkiinnon kohteista, sillä 

kyseistä menetelmää on kirjallisuuskatsauksen perusteella käytetty eniten paperin sideaineiden 

analysoinnissa.15,62,76 FTIR-ATR-spektrometrillä on optimaalisissa mittausolosuhteissa ja 

näytematriisissa mahdollisuus sekä identifioida että kvantitoida tuntemattoman paperinäytteen 

sideainekoostumusta. Tämän lisäksi FTIR-ATR on nopea ja helppo analyysimenetelmä, joka 

ei vaadi monimutkaista näytteenkäsittelyä.75  

Työssä käytettiin kuvan 23 mukaista Nicolet 6700 analytical FTIR-ATR -spektrometriä, 

sensorina Smart iTR timanttia sekä OMNIC 9 -ohjelmaa spektrien keräämiseksi ja tulosten 

tulkitsemiseksi. Timantti puhdistettiin joka ajon jälkeen etanolilla ja sokeanäytteenä käytettiin 

ilmaa, joka mitattiin jokaisen uuden näytesarjan alussa. Mittausalueena käytettiin MID-IR-

aluetta eli tässä 4000 – 550 cm-1. Jokainen mitattu spektri koostui 32 skannauksen keskiarvosta 

ja mittausresoluutiona käytettiin arvoa 4 cm-1. Näytteet puristettiin kuvan 23 (oik.) mukaisesti 

ruuvipuristimen ja ATR-kiteen väliin. Paperinäytteiden tapauksessa tutkittava pinta tuli osoittaa 

spektrometrissä alaspäin. Spektrit mitattiin transmittanssimuodossa, mutta ne voitiin helposti 

kääntää absorbanssimuotoon mm. kvantitointia varten. 

 

Kuva 23. Tutkimuksessa käytetty Nicolet 6700 analytical FTIR -spektrometri (vas.) sekä 

jauhemainen näyte puristettuna ATR-kidettä vasten ruuvipuristimella (oik.). 

Pastojen spektrien tulkinnassa testattiin myös OMNIC Specta -ohjelmaa, jolla on mahdollisuus 

tunnistaa näytteestä useita eri komponentteja (max. 6 kpl) samanaikaisesti yhdellä 

kirjastohaulla. Ohjelman toiminta perustuu erilaisten summaspektrien laskemiseen ja näiden 

vertailuun mitatun verrokkispektrin kanssa. Lisäksi OMNIC Specta:lla pystytään vähentämään 

tunnetun yhdisteen (tässä esim. pigmentti) spektri koko näytteen spektristä ja jäljelle jäävästä 
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spektristä suorittamaan kirjastohaku, jolloin esimerkiksi lateksi olisi teoriassa mahdollista 

tunnistaa. Sekä OMNIC 9:n että OMNIC Specta:n käytössä tulee olla kuitenkin hyvin kriittinen 

ja tehdä spektrien visuaalista tarkastelua, sillä ohjelmien antamat kirjastohaun tulokset 

perustuvat vain laskennalliseen analyysiin. 

 

8.1 Lateksien identifiointi FTIR-ATR-spektrometrillä 

FTIR-tutkimuksen alussa mitattiin puhtaiden pigmenttien ja lateksien spektrit, joiden 

perusteella pyrittiin löytämään kullekin raaka-aineelle karakteristiset piikit identifiointia varten. 

Jos yhdisteitä ei tässä vaiheessa pystytä erottamaan toisistaan, ei niiden tunnistaminen ole 

mahdollista myöskään näytteistä, jotka sisältävät monimutkaisen matriisin. Pigmenttien 

spektrit mitattiin jauhetuista kakuista, kun taas lateksinäytteistä veistettiin ohut suikale 

kirurginveistä apuna käyttäen. Mitattavan näytteen tulee olla melko ohut, jotta se pystyttäisiin 

puristamaan ruuvipuristimen avulla tiukasti ATR-kidettä vasten riittävän kontaktin 

aikaansaamiseksi.  

Kaoliinin ja kalsiumkarbonaatin spektreistä voitiin erottaa karakteristiset voimakkaan 

intensiteetin piikit ja piikkipatterit (liitteet 1 ja 2), joiden ansiosta kyseiset pigmentit pystyttiin 

melko yksiselitteisesti tunnistamaan päällystetyn paperin uloimmasta päällystyskerroksesta. 

Karakteristiset piikit ja niitä vastaavat virittyneet sidokset on lueteltu taulukossa 6.  

Taulukko 6. Kaoliinin ja kalsiumkarbonaatin karakteristiset värähtelypiikit  ja niitä vastaavat 

sidokset FTIR-spektrissä21,114 

Kaoliini Kalsiumkarbonaatti 

Aaltoluku (cm-1) Sidos Aaltoluku (cm-1) Sidos 

3689, 3648, 3620 -OH 2513 C=O 

1115, 1025, 998 Si-O 1795 C=O 

910 Al-OH 1393 (saturoitunut) C=O 

791, 749, 527 Si-O-Al 872, 848 C=O 

  712, 668 C=O 

 

Lateksien spektrit olivat monimutkaisempia ja piikkirikkaampia kuin pigmenttien spektrit, sillä 

lateksit koostuvat useammista erilaisista sidoksista (liitteet 3 – 5). SB- ja SA-lateksien 

spektreissä on havaittavissa keskenään samoja piikkejä (esim. n. 699, 760, 1453 cm-1 ja muita 

pienempiä piikkejä), jotka olivat polymeerien molekyylirakenteiden perusteella peräisin 
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styreenistä. Lisäksi molemmat lateksit sisälsivät karakteristisen matalan intensiteetin 

piikkipatterin alueella 3070 – 2840 cm-1.76  

SB:n karakteristisin SA-lateksista eroava piikki löytyi kohdasta 966 cm-1, joka muodostui 

polybutadieeniketjujen värähtelyistä.115 Tämä piikki kuitenkin peittyi, jos näyte sisälsi 

kaoliinia. Butadieenistä syntyi piikki myös kohtaan 2917 cm-1, jonka ympäristössä oli myös 

akrylaatista peräisin olevia piikkejä SA-lateksin spektrissä. SB-lateksin karakteristisimmat 

FTIR-spektrin piikit ja niitä vastaavat sidokset ovat lueteltuna taulukossa 7. 

Taulukko 7. SB-lateksin karakteristiset piikit FTIR-menetelmällä ja niitä vastaavat 

sidokset115–117 

Aaltoluku (cm-1) Sidos 

3082 Vinyylisen polybutadieenin C=H-sidosten venymisvärähtelyt 

3060, 3025, 3002 
Polybutadieenin CH2-ryhmien ja bentseenirenkaan CH-ryhmien 

venymisvärähtelyt 

2917, 2846 
CH2-ryhmien asymmetrisen ja symmetrisen venymisen 

värähtelyt 

1943 Polystyreeni 

1493 + 1451 
CH2-ryhmien värähtelyt polybutadieenissa ja/tai 

bentseenirenkaan hiilirungon värähtely 

1071 Polystyreeni 

1030 Polystyreeni ja cis-polybutadieenin venymisvärähtelyt 

966 
Polybutadieenin vinyylisten vino-1,4-rakenteiden lähellä olevien 

CH-ryhmien huojuntavärähtely (engl. wagging) tasosta poispäin 

910 
Polybutadieenin kaksoissidosten lähellä olevien CH2-ryhmien 

huojuntavärähtely tasosta poispäin 

758 Bentseenirenkaan C-H-sidosten vääntymisvärähtelyt 

698 
Bentseenirenkaan C-H-ryhmien samanvaiheinen taipuminen 

tasosta poispäin (tavallisesti monosubstituoitu rengas) 

 

Vastaavasti SA-lateksin spektristä löydettiin voimakkaat SB-lateksista eroavat piikit kohdissa 

1728 cm-1 ja 1158 cm-1, jotka olivat peräisin esteriryhmien karbonyylisidosten 

värähtelyistä.21,118 SA-lateksin karakteristiset piikit ja niitä vastaavat sidokset on esitetty 

taulukossa 8. 
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Taulukko 8. SA-lateksin karakteristiset piikit FTIR-menetelmällä ja niitä vastaavat 

sidokset115,118–121 

Aaltoluku (cm-1) Sidos 

3061, 3028 Aromaattisen renkaan CH-ryhmien venymisvärähtelyt 

2958, 2933, 2873 
Esterin metyyli- ja/tai metyleeniryhmien C-H-sidosten 

venymisvärähtelyt 

1728 Akrylaatin esteriryhmän C=O-sidoksen venymisvärähtely 

1602, 1583, 1494, 1453 Bentseenirengas, styreeni 

1242, 1117, 1065, 1029 C-O-sidoksen venymisvärähtely 

1158 Saturoitunut C-C(=O)-O-sidos 

841 Bentseenirenkaan C-H-ryhmien värähtelyt 

760 Bentseenirenkaan C-H-sidosten ”vääntyneet” värähtelyt 

699 
Bentseenirenkaan C-H-ryhmien venymisvärähtelyt ja 

taipumisvärähtelyt tasosta poispäin 

 

Myös SA- ja VAcA-lateksien spektreissä esiintyi keskenään samoja piikkejä (esim. 1730 cm-1), 

sillä molemmat polymeerit sisälsivät akrylaattiryhmiä. VAcA-lateksin SA-lateksista erottava 

piikki löytyi kohdasta 1227 cm-1
, mutta myös voimakkaat piikit kohdissa 1371 ja 1020 cm-1 

erottivat VAcA:n muista latekseista. SA-lateksi erottui VAcA:sta erityisesti piikillä 1158 cm-1, 

mutta lisäksi piikeillä 699, 760 ja 1455 cm-1, jotka olivat yhteisiä SB-lateksin kanssa. VAcA-

lateksin karakteristiset piikit ja niitä vastaavat sidokset on esitetty taulukossa 9. 

Taulukko 9. VAcA-lateksin karakteristiset piikit FTIR-menetelmällä ja niitä vastaavat 

sidokset117,122 

Aaltoluku (cm-1) Sidos 

2961, 2934, 2874 
Metyyli- ja metyleeniryhmien/esterin muun hiiliketjun C-H-

sidosten venymisvärähtelyt 

1731 Esteriryhmän C=O-sidoksen venymisvärähtely 

1434 CH2-ryhmän vääntyminen 

1371 CH3-ryhmän vääntyminen 

1227 C-H-taipumisvärähtelyt tasossa 

1174 C-O-sidoksen venyminen 

1119 C-O-sidoksen venymisvärähtely 

1020 CH2-ryhmän kiertyminen 

944 CH3-ryhmän huojunta 

605 C=O -sidoksen taipuminen 
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Saman lateksityypin monomeerisuhteet ja polymeeriketjuun lisätyt funktionaaliset ryhmät 

voivat vaihdella paljonkin lateksin käyttötarkoituksesta ja halutuista ominaisuuksista riippuen. 

Tämän vuoksi mitattiin SB- ja SA-latekseja eri polymeerivalmistajilta, jotta edellä esitetyt 

karakteristiset piikit voitaisiin yleistää myös muille saman tyypin latekseille. Vaikka eri 

valmistajien latekseilla oli keskenään erilaiset lasisiirtymälämpötilat, koostuivat niiden spektrit 

samoista pääpiikeistä samoilla aaltolukualueilla. Pienet erot spektreissä johtuivat 

todennäköisesti erilaisista funktionalisoiduista monomeereistä, joita polymeereihin oli lisätty 

erilaisten kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien aikaansaamiseksi. Liitteessä 6 on esitetty 

kolmen eri SB-lateksin spektrit rinnakkain.  

Puhtaiden reagenssien spektrianalyysin jälkeen mitattiin yksinkertaistettujen pastojen spektrit, 

jotta voitaisiin arvioida pigmenttien vaikutusta lateksipiikkien tunnistettavuuteen ja 

intensiteettiin. Pigmenttien piikit hallitsivat FTIR-spektrejä niiden ollessa pitoisuudeltaan 

pastan pääraaka-aine. Tästä huolimatta erityisesti SA- ja VAcA-lateksien suurimmat 

karakteristiset piikit pystyttiin erottamaan pastojen spektreistä melko vaivattomasti. 

Lateksipiikkien intensiteetit olivat kuitenkin pienentyneet huomattavasti puhtaiden raaka-

aineiden spektreihin verrattuna, minkä vuoksi kaikkia taulukoissa 7 – 9 lueteltuja piikkejä ei 

voitu havaita spektreissä. Jotkut lateksipiikit peittyivät pigmenttipiikkien alle täysin.  

Lisäksi pastojen spektreistä havaittiin lateksien karakterististen piikkien siirtyminen muutaman 

aaltoluvun verran kasvavan energian suuntaan verrattuna taulukoiden 7 – 9 arvoihin. Tämä 

johtui todennäköisesti lateksien sitovista vuorovaikutuksista pigmenttipartikkelien kanssa. 

Pastanäytteiden 2, 3 ja 4 FTIR-spektrit on esitetty liitteissä 7 – 9. 

Pastojen 1 – 28 spektrejä tarkastelemalla pyrittiin löytämään kullekin kolmelle lateksille 

selkeimmät piikit, joilla ne pystytään erottamaan toisistaan erilaisista pigmenttimatriiseista. 

Kyseiset piikit on esitetty taulukossa 10. 

Taulukko 10. Lateksien FTIR-identifiointiin käytettävät piikit (cm-1) eri pigmenttimatriiseissa 

Lateksimonomeeri Kaoliini (100) CaCO3 (100) Kaoliini + CaCO3 (30/70) 

SB - butadieeni 2921, 3025 2921 2921, 3025 

SB - styreeni 1494, 1452 760 754 

SA - akrylaatti 1731 1162, 1733 1162, 1731 

SA - styreeni 1493, 1453 762 756 

VAcA - akrylaatti 1737 1738 1738 

VAcA - asetaatti 1240, 1373 1238, 1022, 946 1240 
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SB-lateksi antoi tutkituista latekseista vähiten spektraalivastetta ja sen identifioimiseksi valitut 

piikit ovatkin hyvin heikkoja erityisesti pienillä konsentraatioilla ja huonolla kontaktilla ATR-

kiteen kanssa. Toiseksi, SA-lateksi antoi vastetta styreenin lisäksi myös lähellä butadieenin 

karakteristista aaltolukualuetta. Tämä vaikeutti SB-lateksin tunnistamista entisestään, jos 

mitattiin lateksiseoksia sisältäviä pastoja. SB-lateksin identifioinnin haastavuus oli valitettavaa, 

sillä se on paperin päällystyksessä yleisimmin käytetty lateksi. 

VAcA-lateksi pystyttiin tunnistamaan kaikista lateksiseoksista. VAcA- ja SA-lateksin 

akrylaattipiikit alueella 1738 – 1731 cm-1 sulautuivat yhdeksi piikiksi kohtaan n. 1734 cm-1. 

SB-lateksi pystyttiin tunnistamaan styreenipiikkien perusteella, jos se oli sekoitettu yhdessä 

VAcA-lateksin kanssa yhtä pigmenttiä sisältävässä pastassa. Myös SA-lateksi oli 

identifioitavissa kaikista seoksista melko helposti VAcA:n tavoin. Pelkkää kaoliinipigmenttiä 

sisältävissä pastoissa SA:n karakteristinen piikki kohdassa 1160 cm-1 peittyi, mutta lateksi 

pystyttiin identifioimaan piikistä 1731 cm-1, jos seos sisältänyt VAcA-lateksia.  

Karakterististen piikkien tunnistamisen jälkeen mitattiin spektrit laboratorio- ja 

pilottipäällystetyille papereille. Kyseisistä spektreistä haluttiin selvittää, oliko taulukkoon 10 

kootut identifiointipiikit mahdollista tunnistaa myös paperinäytteistä, jotka sisälsivät 

pigmenttien ja lateksien lisäksi lisäaineita sekä pohjapaperimatriisin. Myös kalanteroinnin 

vaikutusta FTIR-piikkien intensiteettiin arvioitiin mittaamalla laboratoriopäällystettyjä 

papereita. 

Liitteessä 10 on esitetty rinnakkain pastanäytteen 3 sekä pilottipäällystetyn paperin 2 spektrit. 

Pilottipaperin 2 pintapäällystyskerros sekä pastanäytteen 3 koostumus vastaavat toisiaan 

pigmenttien ja lateksien osalta. Pilottipaperinäyte sisälsi lisäksi pohjapaperin, 

esipäällystyskerroksen sekä useita erilaisia lisäaineita. Liitteestä kuitenkin nähdään, että 

näytteiden spektrit vastasivat toisiaan lähes täydellisesti, eikä pohjapaperista tai lisäaineista 

vaikuttanut muodostuvan selkeitä uusia piikkejä pilottinäytteen spektriin. Vastaavaan tulokseen 

päästiin tutkimalla muitakin näytepareja. Intensiteettierot pasta- ja paperinäytteiden spektrien 

välillä johtuivat todennäköisesti näytteiden erilaisesta kontaktista (karkea jauhe vs. sileä paperi) 

ATR-kiteen kanssa, sekä pastanäytteen epätasalaatuisemmasta lateksijakaumasta. 

Kalanteroitujen ja kalanteroimattomien paperinäytteiden spektrien välillä ei kuitenkaan 

huomattu merkittäviä eroja piikkien intensiteeteissä. 

Paperinäytteiden spektreistä pystyttiin löytämään taulukossa 10 luetellut piikit yhtä helposti 

kuin pastanäytteistä. Ainoa poikkeus oli pilottinäytteen 1 FTIR-spektriin muodostuneet uudet 

piikit, jotka olivat peräisin pohjapaperin selluloosarakenteista. Tämä pystyttiin todistamaan 

raaputtamalla päällystyskerrosta pois kirurginveistä apuna käyttäen, jolloin tuntemattomat 
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piikit vahvistuivat, kun näytteestä mitattiin uusi spektri. Pohjapaperista aiheutuva leveä piikki 

ilmestyi kohtaan 1032 cm-1 sekä SA -lateksin karakteristisen piikin kohdalle n. 1162 cm-1. IR-

säde siis läpäisi hyvin ohuen esipäällystyskerroksen ja tunkeutui sen ohi pohjapaperiin saakka.   

Omnic Specta -ohjelmalla ei saatu identifiointiin lisäarvoa intensiivisten pigmenttipiikkien 

peittäessä lateksipiikkejä voimakkaasti. Kirjastohakua voitaisiin parantaa kokoamalla oma 

kirjasto, joka koostuisi erilaisten pastojen ja pastakomponenttien spektreistä. Nykyiset kirjastot 

eivät kuitenkaan olleet riittävän kattavia lateksien tunnistamiseksi.  

Usein kiinnostuksen kohteena olevat (ongelma)näytteet ovat jotenkin jälkikäsiteltyjä, mm. 

painettuja, lakattuja ja maalattuja. Esimerkiksi offset-painetun paperin mustekerros 

on 1 – 2  µm:n paksuinen, mikä on myös FTIR-ATR-menetelmän mittaussyvyys.15 Painettujen 

ja lakattujen paperinäytteiden IR-spektreistä havaittiin, että jälkikäsittelyt antoivat runsaasti 

vastetta spektreihin ja peittävät pigmenttien sekä lateksien piikit täysin alleen. Näin ollen 

tällaiset paperinäytteet tulisi esikäsitellä ennen IR-mittauksia. 

 

8.2 Lateksien kvantitointi FTIR-ATR-spektrometrillä 

Koska FTIR:llä huomattiin olevan melko hyvät mahdollisuudet identifioida paperinäytteissä 

käytettyjä latekseja, voitiin menetelmän kvantitointimahdollisuuksia pitää myös realistisina. 

Jotta kvantitointi voitiin toteuttaa, tuli mitata kalibrointisuora, sillä sisäisen standardin käyttö 

tällä menetelmällä ja näytetyypeillä ei ollut mahdollista. Kuten luvussa 8.1 huomattiin, näytteen 

pigmenttikoostumus vaikuttaa spektristä saatavan tiedon määrään ja laatuun. 

Kalibrointinäytteillä tuli siis olla mahdollisimman samankaltainen pigmenttikoostumus 

tutkittavan näytteen kanssa, jotta kvantitoinnista saatava tulos olisi luotettava. 

Pigmenttikoostumus voidaan selvittää esimerkiksi tuhkatutkimuksella.21 

Luvun 7 taulukon 4 mukaan valmistetut kalibrointinäytteet sekä nollanäytteet mitattiin 

vastaavasti kuin muutkin näytteet. Kalibrointinäytteinä voitiin käyttää pastanäytteitä liitteen 10 

spektreistä tehtyjen havaintojen perusteella. Jokaiselle kalibrointinäytteelle tehtiin kolme 

rinnakkaismittausta. Kullekin lateksille valittiin karakteristinen piikki molemmille 

monomeereille, joiden pinta-aloja käytettiin kalibroinnissa. Kukin monomeeri ratkaistiin 

erikseen, jotta tuntemattomassa näytteessä käytetystä lateksista saataisiin mahdollisimman 

paljon tietoa. Kullekin monomeerille valitut kalibrointipiikit eivät olleet samoja molemmille 

pigmenttikoostumuksille. Valittujen piikkien pinta-alat määritettiin OMNIC-ohjelmalla 

absorptiomuotoisista spektreistä. Saman kalibrointisarjan näytteille pinta-alat määritettiin 

tarkasti samalta aaltolukualueelta, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia keskenään. Pinta-alan 
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määrityksessä käytetty pohjaviiva määritettiin myös piikkikohtaisesti, sillä pohjaviiva ei ollut 

lineaarinen läpi koko spektrin. 

Lateksipiikkien pinta-ala ei kasva lineaarisesti lateksipitoisuuden kasvaessa. Tämän vuoksi 

niiden pinta-alat suhteutettiin pigmenttipiikkien pinta-alaan, kuten Kentän et al.15  

tutkimuksessa. Pigmenttipiikkien pinta-ala pienenee lateksimäärän kasvaessa, joten piikkien 

suhteesta saatiin informatiivisinta tietoa lateksin pitoisuudesta. Suhdetta käyttämällä erilaisten 

näytteiden ja ATR-kiteen välisten kontaktierojen vaikutus intensiteettiin pystyttiin myös 

minimoimaan. Tulee kuitenkin huomata, että lateksin ja pigmentin piikkien pinta-alojen suhde 

ei ole suora vastaus lateksin suhteellisesta määrästä pigmenttiin verrattuna, sillä eri sidosten 

värähtelyjen energiat ovat erisuuruisia ja antavat täten erilaiset intensiteetit. Tämän vuoksi 

kvantitoinnissa tuli käyttää kalibrointikäyrää. 

Kalibrointisuora saatiin, kun lateksin todellinen määrä osina (lateksin kuiva-aineen 

prosentuaalinen massaosuus pigmenttien kuiva-aineesta) esitettiin lateksi- ja pigmenttipiikkien 

pinta-alojen suhteen funktiona ja mittauspisteisiin sovitettiin suora. Luotettavan suoran 

saamiseksi kalibrointipisteitä tuli olla mahdollisimman monta pastanäytteiden ollessa hyvin 

heterogeenisiä näytteitä. Lisäksi rinnakkaismittaukset pienensivät epäonnistuneiden 

yksittäismittausten vaikutusta lopulliseen suoraan. Kuvassa 24 on esitetty 1. kalibrointisarjalle 

tehty lineaarisovitus SB-lateksin styreenimonomeerille. Jokainen mittauspiste on kolmen 

rinnakkaismittauksen keskiarvo. Kunkin kalibrointipisteen virhe laskettiin kolmen 

rinnakkaismittauksen keskihajonnasta ja virhe esitettiin kuvaajissa viiksikaavioina 

mittauspisteiden ympärillä. Nollanäytteenä käytettiin puhdasta kalsiumkarbonaattijauhetta. 

Styreenin kalibrointisuora laskettiin styreenipiikin 759 cm-1 ja kalsiumkarbonaattipiikin 

1795 cm-1 pinta-alojen suhteesta. 
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Kuva 24. SB-lateksin styreenimonomeerin kalibrointisuora CaCO3-matriisissa. 

Butadieenin kvantitointi toteutettiin piikin 968 cm-1 pinta-alasta. Tällä piikillä saatiin 

paremman korrelaation kalibrointisuora kuin piikin 2921 cm-1 ympäristöstä sen 

voimakkaamman intensiteetin ansiosta. Karbonaattipiikkinä käytettiin samaa piikkiä kuin 

styreenin kvantitoinnissa. Butadieenin kalibrointisuora on esitetty kuvassa 25.  

 

Kuva 25. SB-lateksin butadieenimonomeerin kalibrointisuora CaCO3-matriisissa. 
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Kalibrointisarjoille 2 ja 3 lasketut kalibrointisuorat on esitetty liitteissä 11 ja 12. 

Kun kvantitointinäytteessä oli kalsiumkarbonaatin lisäksi kaoliinia pigmenttinä, 

lateksimonomeerien pinta-alan määritys vaikeutui, sillä kaoliini peitti osan lateksipiikeistä tai 

aiheutti summapiikkejä lateksin kanssa. Jos pinta-alan määritystä joudutaan tekemään 

summapiikille, on erityisen tärkeää, että tutkittavan näytteen ja kalibrointinäytteiden 

pigmenttikoostumus vastaa toisiaan. Kuvissa 26 ja 27 on esitetty kalibrointisarjan 4 

lineaarisovitukset styreenille ja butadieenille. Kalsiumkarbonaatin pinta-ala määritettiin 

edelleen piikistä 1795 cm-1 ja kaoliinin pinta-ala piikkipatterista alueella 3715 – 3607 cm-1. 

Butadieenin pinta-ala laskettiin pienestä piikistä kohdassa 3025 cm-1 ja styreeni piikistä 

754 cm-1. 

 

Kuva 26. SB-lateksin styreenimonomeerin kalibrointisuora karbonaatti-kaoliini-

pigmenttimatriisissa. 
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Kuva 27. SB-lateksin butadieenimonomeerin kalibrointisuora karbonaatti-kaoliini-

pigmenttimatriisissa. 

Liitteissä 13 ja 14 on esitetty kalibrointisuorat SA- ja VAcA-latekseille karbonaatti-kaoliini-

matriisissa. Muutamista kalibrointisuorista havaittiin lateksin ja pigmentin pinta-alojen suhteen 

olevan negatiivinen pienillä lateksipitoisuuksilla (esim. kalibrointisarjan 5 

akrylaattimonomeerin kalibrointisuora). Tämä johtui pinta-alan määrityksessä käytettyjen 

aaltolukualueiden sekä pohjaviivan valinnasta suurimman lateksikonsentraation sisältäneiden 

kalibrointinäytteiden avulla. Pienillä lateksipitoisuuksilla pigmenttipiikkien intensiteetin kasvu 

aiheutti pohjaviivan nousun lateksipiikin ympärillä, minkä vuoksi lateksi sai negatiivisen pinta-

alan. Tämän ominaisuuden ei pitäisi kuitenkaan häiritä tuntemattoman näytteen 

lateksipitoisuuden määrityksessä, jos näytteen pigmenttikoostumus vasta kalibrointinäytteiden 

pigmenttikoostumusta ja määrityksessä käytettävät aaltolukualueet ovat samat. 

Tulevaisuudessa on kuitenkin suositeltavaa valita pohjaviiva kullekin monomeerille siten, että 

negatiivisilta arvoilta vältyttäisiin. Tämä onnistuu esimerkiksi valitsemalla pohjaviiva aivan 

analysoitavan piikin juuresta. Taulukkoon 11 on koottu kunkin kalibrointisuoran 

määrittämisessä käytetyt lateksi- ja pigmenttipiikit kullekin kalibrointisarjalle. 
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Taulukko 11. Pinta-alan määrityksessä käytetyt piikit (cm-1) jokaiselle pigmentille ja 

lateksimonomeerille kalibrointisarjoittain FTIR-ATR-menetelmällä 

Pastakomponentti 1 2 3 4 5 6 

CaCO3 1795 1795 1795 1795 1795 1795 

Kaoliini    3715 - 3607 3715 - 3607 3715 - 3607 

Styreeni 759 759  754 754  

Butadieeni 968   3025   

Akrylaatti  1161 1737  1161 1734 

Asetaatti   1237   1239 

 

Kalibrointisuorien korrelaatiokertoimet olivat melko lähellä arvoa 1 ottaen huomioon 

näytteiden heterogeenisyys. Tällä perusteella FTIR:ä voitiin edelleen pitää mahdollisena 

menetelmänä lateksipitoisuuden ratkaisemiseksi paperinäytteistä. Tämän todistamiseksi 

menetelmää testattiin tunnetuilla paperinäytteillä määrittämällä näytteiden karakterististen 

piikkien pinta-alat vastaavista kohdista kuin kalibrointinäytteistä. Piikkien pinta-alojen 

suhteesta saatu arvo sijoitettiin pigmenttikoostumukseltaan vastaavan kalibrointisarjan 

kalibrointiyhtälöön ja saatua tulosta verrattiin todelliseen lateksipitoisuuteen. 

Testinäytteiksi valittiin sekä laboratoriopäällystettyjä papereita että erilaisia pilottipapereita, 

joiden pigmenttikoostumukset ja lateksityypit vastasivat kalibrointisarjojen 

pigmenttikoostumuksia. Osa testituloksista on lueteltu taulukossa 12.  Paperinäytteiden SB- ja 

SA-lateksit eivät olleet saman valmistajan latekseja kuin kalibrointisarjojen näytteissä käytetyt. 

Sen sijaan VAcA-lateksi oli täysin samaa tyyppiä. 
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Taulukko 12. FTIR-ATR kvantitointimenetelmän testituloksia kullekin lateksimonomeerille 

tunnetuista paperinäytteistä 

Lateksi 
Todellinen 

lateksimäärä 
FTIR:llä ratkaistu lateksimäärä 

SB 10 10,6 (B) 16,1 (S) 

SB 15 16,8 (B) 19,4 (S) 

SB 18 21,7 (B) 27 (S) 

SB 20 19,7 (B) 27,4 (S) 

SA 10 16,7 (A) 13,9 (S) 

SA 15 7,3 (A) 12,8 (S) 

SA 20 28,2 (A) 24,2 (S) 

VAcA 3 3,1 (aset.) 3,2 (akryl.) 

VAcA 6 8,1 (aset.) 8,8 (akryl.) 

VAcA 10 14,1 (aset.) 11,0 (akryl.) 

VAcA 15 15,5 (aset.) 13,3 (akryl.) 

 

VAcA-lateksin kvantitointi onnistui molempien monomeerien suhteen melko hyvin. Todellisen 

ja FTIR-menetelmällä ratkaistun lateksimäärän välillä oli eroa keskimäärin 1 – 3 osaa.  SB-

lateksin kvantitointi onnistui butadieenin osalta myös hyvin. Styreenin kalibrointiyhtälöistä 

lasketut arvot olivat kuitenkin n. 1,5-kertaiset todelliseen määrään verrattuna. SA-lateksin 

kvantitoinnissa parempia tuloksia antoivat styreenin kalibrointiyhtälöt, vaikka kyseinen 

kalibrointi tehtiin samasta piikistä kuin SB-lateksin kohdalla. Lateksin määrä oli mahdollista 

kvantitoida myös lateksiseoksia sisältävistä näytteistä käyttäen niitä monomeerejä, jotka eivät 

olleet lateksien kesken samoja.   

VAcA-lateksin kvantitointi onnistui todennäköisesti parhaiten, koska paperinäytteet sisälsivät 

täsmälleen samaa lateksia kuin kalibrointinäytteetkin. SB- ja SA-lateksien tuloksia ei voitu 

arvioida täysin luotettavasti, sillä paperi- ja kalibrointinäytteissä käytettyjen lateksien 

monomeerisuhteet erosivat keskenään. Lateksinvalmistajat eivät kerro tuotteidensa 

monomeerisuhteita, minkä vuoksi tuloksia ei voitu verrata tähän tietoon.  

FTIR-ATR:n toimivuutta kvantitointimenetelmänä tulisi testata vielä huomattavasti 

suuremmalla määrällä erilaisia näytteitä, jotka sisältäisivät latekseja eri pitoisuuksissa. Nyt 

saadut tulokset kuitenkin viittaavat vahvasti FTIR-ATR:n hyviin mahdollisuuksiin lateksin 

kvantitoinnissa tuntemattomista paperinäytteistä.  
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9 Raman-mikroskooppimittaukset 

FTIR-ATR-menetelmällä saatava data lateksinäytteiden identifioimiseksi oli osittain 

puutteellista ja vaikeasti tulkittavaa erityisesti SB-lateksin osalta. Raman-mikroskoopilla on 

mahdollista saada täydentävää tietoa menetelmien perustuessa eri valintasääntöihin. Kyseisten 

menetelmien olennaisin mittaustekninen ero on erilaiset molekyylien värähdykset, joita laitteet 

mittaavat. Raman-spektrissä näkyäkseen molekyylien tulee olla symmetrisiä ja polarisoituvia, 

kun taas IR-spektrissä vastetta antavat epäsymmetriset molekyylit, jotka läpikäyvät 

dipolimomentin muutoksen värähdyksen aikana.83  

FTIR on absorptiospektrometri, jossa MID-alueen infrapunasäteilyä säteilytetään näytteeseen. 

Osa aallonpituuksista absorboituu näytteeseen, kun taas tietyn aallonpituuden säteet kulkevat 

näytteen läpi reagoimatta. FTIR:llä voidaan mitata fluoresoivia näytteitä, sillä se detektoi 

absorbanssia. Raman-menetelmässä näytteeseen kohdistetaan monokromaattista valoa (laser), 

joka saa molekyylien sisäiset sidokset virittymään. Virittyminen vapauttaa siroavaa valoa, jota 

voidaan mitata. Raman-mikroskoopilla voidaan mitata läpinäkyviä sekä vettä sisältäviä 

näytteitä toisin kuin FTIR:llä. Raman-mikroskoopin ongelmana on fluoresenssi ja sen 

aiheuttama spektrien luettavuuden heikkeneminen.  

Raman-mikroskoopilla on teoreettinen mahdollisuus syvyyssuuntaisiin mittauksiin sekä 

poikkileikkeistä tehtäviin kartoitusmittauksiin, joten menetelmällä on mahdollista saada myös 

täysin uudenlaista tietoa FTIR-ATR:iin verrattuna. Nämä ominaisuudet ovat eduksi erityisesti 

teollisia paperinäytteitä mitattaessa, jotka sisältävät useita erilaisia päällystyskerroksia. 

Tässä työssä käytettiin kuvan 28 mukaista Thermo Scientificin DXR Raman-mikroskooppia 

sekä Omnic 9 -spektrinkäsittelyohjelmaa. Spektrintulkintaa varten oli käytettävissä myös 

kattavat spektrikirjastot. Tässä työssä perehdyttiin Raman-mikroskoopin kvalitatiivisiin 

mahdollisuuksiin, vaikka menetelmällä on mahdollista tehdä myös kvantitatiivista analyysiä 

vastaavalla tavalla kuin FTIR-ATR:llä.  
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Kuva 28. Tutkimuksessa käytetty Thermo Scientific:n DXR Raman-mikroskooppi.123 

Mikroskooppiominaisuutensa ansiosta mittauskohta voitiin valita laitteella hyvin tarkasti, mikä 

mahdollistaa hyvinkin pienien näytemäärien mittauksen. Mikroskoopissa käytettiin 10X-

objektiivia ja säteilylähteinä kahta erilaista laseria (785 nm ja 532 nm). Yhden spektrin 

muodostamiseksi suoritettiin 50 – 100 pyyhkäisyä, joiden keskiarvosta muodostettiin spektri. 

Yhden pyyhkäisyn mittaamiseen kului aikaa yksi sekunti. Pyyhkäisyjen määrän kasvattaminen 

paransi spektrien laatua huomattavasti. Mittausalueena käytettiin aaltolukualuetta 

3385 – 46 cm-1 ja 758 nm laseria käytettäessä resoluutio oli n. 4,7 – 8,6 cm-1. 

Näytealustana käytettiin tummaa ja paksua lasilevyä, joka ei antanut vastetta Raman-spektrissä. 

Näytteet aseteltiin yksitellen lasilevylle mikroskoopin objektiivin alle valolta suojattuun 

mittauskammioon. Mittauskammion tarkoituksena oli estää ympäristöstä saapuvan säteilyn 

aiheuttamat häiriöt mittaustuloksiin. Mittauskohta valittiin ja tarkennettiin tietokoneavusteisesti 

punaisen kohdistimen sekä erillisen ohjauspaneelin avulla, kun mikroskoopin kuva heijastettiin 

tietokoneen näytölle kuvan 29 mukaisesti. Kustakin näytteestä tehtiin vähintään kaksi 

rinnakkaismittausta näytteiden heterogeenisyyden vuoksi. Rinnakkaiset spektrit vastasivat 

hyvin toisiaan, vaikka mittauspisteet valittiin keskenään hyvin erilaisista kohdista.  
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Kuva 29. Erään pastakakun Raman-mikroskooppikuva 10X-objektiivilla.  

 

9.1 Lateksien identifiointi Raman-mikroskoopilla 

Raman-mikroskoopilla mitattiin FTIR-ATR-spektrometrin tapaan puhtaat reagenssit, 

yksinkertaistetut pastanäytteet, paperinäytteet sekä Raman-mittauksia varten valmistetut 

mikrotomileikkeet. Kuten kirjallisuusosion perusteella voitiin olettaa, pigmenttinä pelkkää 

kaoliinia sisältävät näytteet fluoresoivat liikaa mittausten onnistumiseksi. Tämän vuoksi 

keskityttiin näytteisiin, jotka sisälsivät pigmenttinä puhdasta kalsiumkarbonaattia tai 

kalsiumkarbonaatin ja kaoliinin seosta suhteessa 70/30.  

Pastanäytteet mitattiin jauheen sijasta pastakakuista spektrien tulkintaa häiritsevän 

taustasironnan minimoimiseksi. Raman-menetelmää ei käytetty kvantitoinnissa, joten lateksin 

epätasainen jakauma pastakakuissa ei haitannut. Pastakakkujen pohjista saatiin laadukkaammat 

spektrit, sillä kakkujen pinnat olivat hyvin kiiltäviä ja valoa heijastavia migratoituneen lateksin 

vuoksi.  

Mittaukset aloitettiin käyttämällä säteilylähteenä 785 nm:n laseria. Laserin vaihdon yhteydessä 

laite tuli kalibroida siihen tarkoitetulla kalibrointiyksiköllä. Kullekin näytteelle säädettiin 

laserin tehoa välillä 0,1 – 35 mW sekä apertuurin muotoa (rako tai neulanreikä) ja kokoa (25 µm 

tai 50 µm) siten, että taustakohina olisi mahdollisimman vähäistä ja matalan intensiteetin 

lateksipiikkien tunnistaminen olisi helpompaa. Samanlaisten näytetyyppien mittauksessa 
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mittausparametrit olivat tavallisesti keskenään samat ja mittauksissa käytettiin tyypillisesti 

laserin maksimitehoa. 

Raman-mittaukset aloitettiin puhtaiden raaka-aineiden spektrien mittauksella, kuten edellä 

esitetyllä FTIR-menetelmällä. Kalsiumkarbonaatti antoi voimakkainta vastetta aaltoluvuilla 

1088 cm-1, 714 cm-1, 283 cm-1 ja 157 cm-1. Kaoliini aiheutti ainoastaan pohjaviivan voimakasta 

aaltoilua fluoresenssi-ilmiön vuoksi, eikä sen spektristä voitu tunnistaa lainkaan piikkejä.  

Kalsiumkarbonaatin ja lateksien Raman-spektrit on esitetty liitteissä 15 – 18. Lateksien 

spektreistä voitiin löytää kullekin lateksityypille karakteristiset piikit, jotka on esitetty 

taulukossa 13. Taulukosta nähdään, että erityisesti SB- ja SA-latekseilla on paljon keskenään 

samoja karakteristisia piikkejä, jotka ovat peräisin styreenistä. Taulukon perusteella lateksit on 

kuitenkin mahdollista erottaa toisistaan pastanäytteitä mitattaessa. 

Taulukko 13. SB-, SA- ja VAcA-lateksien karakteristiset piikit Raman-mittauksissa 785 nm:n 

laseria käytettäessä 

SB (cm-1) SA (cm-1) VAcA (cm-1) 

3055 3058  

 2921 2940 

 1733 1735 

1670   

1605 1606  

 1453 1445 

1034 1035  

1004 1005  

 845  

624 624 633 

 

Styreenistä peräisin olevat piikit kohdissa 1004 cm-1, 1034 cm-1 ja 1605 cm-1 olivat helposti 

havaittavissa ja tunnistettavissa SB- ja SA-lateksia sisältävien pastojen spektreistä. VAcA-

lateksia sisältävissä pastoissa oli hyvin leveä saturoitunut piikki kohdassa 2940 cm-1, kun SB- 

ja SA-lateksin vastaava piikki esiintyi alueella 2920 – 2910 cm-1 hieman matalammalla 

intensiteetillä. Nämä erot voitiin havaita molemmilla pigmenttikoostumuksilla. SB- ja SA-

lateksin erottaminen toisistaan oli melko haastavaa Raman-menetelmällä. Styreeniryhmästä 

peräisin olevat piikit olivat hallitsevia, kun taas akrylaatti- tai butadieeniryhmät eivät virittyneet 

voimakkaasti laseria käytettäessä. Hyvin pienet piikit kohdissa 844 cm-1 SA-lateksille ja 

1670 cm-1 SB-lateksille mahdollistivat yhdisteiden erottamisen toisistaan, jos mittausparametrit 
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on säädetty optimaalisiksi ja pohjaviiva oli mahdollisimman tasainen. Parhaiten kyseiset piikit 

erottuivat, kun pigmenttimatriisina oli pelkkää kalsiumkarbonaattia, jonka ansiosta 

taustakohina oli vähäistä. 

Laboratoriopäällystettyjen paperinäytteiden 38 – 42 spektreissä oli havaittavissa uusia piikkejä 

verrattuna vastaavien pastanäytteiden spektreihin. Liitteessä 19 on esitetty rinnakkain 

pastanäytteen 38 ja paperinäytteen 38 spektrit, joista pystyttiin havaitsemaan kyseinen ilmiö. 

Uudet piikit olivat peräisin pohjapaperin selluloosarakenteista, mikä pystytiin osoittamaan 

mittaamalla puhtaan sellun spektri (liite 20). Puhdas sellu antoi hyvin voimakasta vastetta mm. 

alueilla 2895 cm-1, 1469 – 1200 cm-1, 1199 – 1095 cm-1 ja 800 – 200 cm-1. Styreenipohjaisten 

lateksien ja kalsiumkarbonaatin karakteristisimmat piikit pystyttiin edelleen erottamaan 

spektreistä häiritsevästä pohjapaperimatriisista huolimatta. Aaltolukualuetta välillä 3100 – 

2800 cm-1 ei voitu kuitenkaan enää hyödyntää lateksien identifioinnissa, sillä sellukuitujen 

piikit olivat huomattavasti peittävämpiä tällä alueella kuin lateksien piikit.  

Edellä kuvaillut havainnot siis osoittivat, että konfokaalin Raman-mikroskoopin mittaussyvyys 

on suurempi kuin FTIR-ATR:llä. Koska mikroskoopin laser läpäisi laboratoriopäällystettyjen 

papereiden paksun päällystyskerroksen, oli odotettavissa, että laser läpäisisi myös 

pilottipapereiden ja teollisesti valmistettujen papereiden uloimmat päällystyskerrokset. Tämän 

oletuksen todistamiseksi mitattiin pilottipäällystetyt paperit 2, 3 ja 4. Kyseisten papereiden 

spektrit on esitetty liitteissä 21 – 23. Helpoiten hypoteesi pystyttiin todistamaan pilottipaperin 

4 spektristä, jonka pintapäällystyskerros sisälsi VAcA-lateksia. Spektristä pystyttiin kuitenkin 

havaitsemaan karakteristinen styreenin piikki kohdassa 1000 cm-1. Piikki oli peräisin 

esipäällystyskerroksesta, jossa sideaineena oli käytetty SB-lateksia. Sama ilmiö havaittiin myös 

muilla testatuilla pilottipäällystetyillä papereilla.  

Ongelman ratkaisemiseksi testattiin vähentää laserin tehoa maksimista (35 mW). Oletuksena 

oli, että tehon vähentäminen myös vähentäisi laserin tunkeutumista liian syvälle näytteeseen. 

Runsas tehon vähennys (esimerkiksi 1 mW:iin) teki spektristä kuitenkin vaikeasti luettavan 

pohjaviivan muuttuessa hyvin sotkuiseksi. Vaihtamalla 785 nm:n laser 532 nm:n laseriin, 

pilottipaperin 4 styreenipiikin intensiteetti pieneni huomattavasti verrattuna styreenipiikkeihin 

pilottinäytteissä 2 ja 3, joiden uloimmat päällystyskerrokset sisälsivät styreenipohjaisia 

latekseja. Toisaalta energeettisempi laser lisäsi spektrien taustakohinaa, minkä vuoksi 

esimerkiksi SB- ja SA-lateksien erottaminen toisistaan ei ollut enää mahdollista. 

Laserin hyvän tunkeutumiskyvyn vuoksi mitattiin myös lakattuja ja painettuja paperinäytteitä. 

Havaittiin, että lakatun paperin spektri oli lähes identtinen päällystetyn pohjapaperin spektrin 

kanssa. Tästä voitiin päätellä, että laser tunkeutuu ohuen lakkakerroksen ohi ja saatu spektri 
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kertoo päällystyskerroksen rakenteesta. Painettuja papereita mitattaessa jokainen painoväri 

(syano, magenta, keltainen) kuitenkin antoi spektriin voimakkaan vasteen ja peitti 

päällystyskerroksen karakteristiset piikit alleen. Tämän lyhyen testin perusteella Raman-

mikroskoopilla pystyttäisiin mittaamaan lakattuja näytteitä ilman esikäsittelytarvetta, mutta 

painetusta paperista mustekerros tulisi poistaa ennen mittausta, kuten FTIR-ATR-

menetelmällä. 

 

9.2 Raman-kartoitusmittaukset mikrotomipoikkileikkeistä 

Painopaperien eri kerrokset (pohjapaperi, päällystyskerrokset ja jälkikäsittelykerros) on 

mahdollista erottaa toisistaan mittaamalla mikrotomipoikkileikkeitä mikroskoopilla, jolla on 

riittävä resoluutio. Tässä työssä arvioitiin konfokaalin Raman-mikroskoopin mahdollisuuksia 

erottaa eri päällystyskerrokset toisistaan ja analysoida niiden koostumusta. Myös FTIR-

ATR:llä on mahdollisuus tehdä kartoitusmittauksia liikkuvan näytepöydän avulla. 

Mikrotomipoikkileikkeiden valmistuksessa käytetyn hartsin FTIR-spektri oli kuitenkin niin 

lähellä tutkittavien lateksien spektrejä, että poikkileikkeiden mittausta testattiin ainoastaan 

Raman-menetelmällä, jossa hartsimateriaali ei peittänyt lateksin piikkejä. 

Mikrotomileike asetettiin objektiivin alle siten, että paperin poikkileikkaus oli mahdollisimman 

pystysuorassa mittausnäkymässä. Tällöin kartoitusmittauksista saatavan kolmiulotteisen datan 

tulkinta oli helpompaa. Näytteestä valittiin kuvan 30 mukaisesti kartoitettava alue. Laserin 

tehon ja apertuurin muodon lisäksi valitulle mittausalueelle tuli valita mittauspisteiden määrä 

sekä niiden keskinäinen välimatka, mikä vaikutti voimakkaasti mittausajan kestoon. 

Kartoitusmittauksissa laite mittasi spektrin jokaisesta mittauspisteestä, joten mittausaluetta 

pienentämällä tai pyyhkäisyjen määrää vähentämällä pystyttiin lyhentämään mittausaikaa. 

Tässä työssä tehdyt kartoitusmittaukset kestivät pisimmillään kolme tuntia, mutta menetelmällä 

on mahdollisuus myös usean päivän kestäviin mittauksiin, joilla saataisiin tarkinta mahdollista 

tietoa paperin poikkileikkauksesta.  
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Kuva 30. Paperin poikkileikkeestä tehtävä kartoitusmittaus Raman-mikroskoopilla. 

Liitteissä 24 ja 25 on esitetty erään pilottipäällystetyn paperin kartoitusmittausten grafiikat. 

Liitteessä 24 näkyy styreenin jakauma näytteessä ja vastaavasti liitteessä 25 

kalsiumkarbonaatin jakauma. Kyseiset yhdisteet esiintyvät hyvin selektiivisesti paperin 

päällystyspinnassa. Tässä tutkimuksessa kartoitusparametrit säädettiin siten, että mittaukset 

olivat kestoltaan melko lyhyitä. Tämän vuoksi tuloksetkin olivat melko epätarkkoja. 

Mittauspisteitä ei ollut riittävän tiheästi, jotta päällystyskerrokset oltaisiin pystytty erottamaan 

toisistaan. Lisäämällä mittauspisteitä ja lyhentämällä niiden välimatkoja, saataisiin aikaan 

tarkempia spektrejä, joiden avulla voitaisiin mahdollisesti tutkia styreenin lisäksi myös 

esimerkiksi butadieenin tai akrylaatin jakaumaa näytteessä. 

Näidenkin tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että kartoitusmittauksilla saadaan 

esimerkiksi FTIR-ATR:iin verrattuna uudenlaista informaatiota. Menetelmällä voidaan 

havainnoida esim. lateksin migraatiota tai onko pohjapaperissa käytetty täyteaineena 

kalsiumkarbonaattia.  
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9.3 Raman-mikroskooppi vs. FTIR-ATR-spektrometri 

Raman- ja FTIR-ATR-mittauksista havaittiin, että menetelmillä saadaan toisiaan täydentävää 

informaatiota hypoteesin mukaisesti. FTIR-spektrometrillä styreenipiikit jäävät helposti 

voimakkaiden pigmenttipiikkien peittoon, kun taas Raman-mikroskoopilla kyseinen 

monomeeri oli helposti tunnistettavissa. Vastaavasti FTIR:llä VAcA-lateksi oli helposti 

identifioitavissa toisin kuin Raman-spektrometrillä. Molemmilla menetelmillä esiintyi 

kuitenkin haasteita identifioida butadieeni sekä sellaisia päällystyskerroksia, jotka sisältävät 

useita latekseja. 

FTIR:llä ei ollut mahdollista tutkia useita päällystyskerroksia ilman karkeita erotusmenetelmiä. 

Raman-mikroskoopilla voitiin etsiä vastauksia tähän ongelmaan pitkäkestoisten 

kartoitusmittauksien avulla paperinäytteiden poikkileikkeistä. Mikrotomileikkeiden 

valmistusta varten näytettä tarvitaan vähintään 1 x 3 cm, mikä voi asiakkaiden 

ongelmanäytteiden tapauksessa olla suuri määrä. 

Raman-mikroskooppi on melko herkkä menetelmä mittauskohdan, -parametrien, - olosuhteiden 

ja matriisin muutoksille. Tämän vuoksi tasaisen pohjaviivan eteen joudutaan tekemään 

enemmän töitä kuin FTIR-spektrometrillä. Näin FTIR-ATR onkin helpompi menetelmä 

kvantitatiiviseen analyysiin siistin pohjaviivansa ansiosta. Raman-spektrometrejä kehitetään 

kuitenkin jatkuvasti, minkä vuoksi menetelmä voisi tulevaisuudessa soveltua paremmin myös 

kvantitointiin. Koska Raman-mittauksia varten pastanäytteitä ei tarvitse jauhaa, säästyisi 

kvantitoinnissa yksi työläimmistä vaiheista näytteenvalmistusprosessissa, jos kakuista saadaan 

lateksipitoisuuksiltaan tasaisia. Molemmilla menetelmillä, erityisesti Raman-mikroskoopilla, 

tulee tehdä useita rinnakkaismittauksia samasta näytteestä, jotta tulokset voitaisiin yleistää koko 

näytteeseen mittauspisteiden ollessa hyvin pieniä ja näytteiden heterogeenisiä.  
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10 Py-GC/MS-mittaukset 

Kolmantena analyysimenetelmänä testattiin Py-GC/MS:a, jolla on mahdollisuus sekä 

identifioida että kvantitoida latekseja paperinäytteestä. Menetelmä on FTIR-ATR- ja Raman-

spektroskopiaan verrattuna täysin erilainen kemiallinen analyysimenetelmä. Sillä saatava 

informaatio ei perustu näytteen virittämiseen vaan termisessä pilkkoutumisessa syntyneiden 

massafragmenttien tunnistamiseen. Menetelmä on näytettä tuhoava, mutta analyysiin 

vaadittava näytemäärä on hyvin pieni. 

Työssä käytettiin kuvan 31 mukaista Py-GC/MS-yhdistelmää sekä automaattista 

näytteensyöttäjää (Frontier Lab, AS-1020E). Pyrolysaattorin (Frontier Lab, EGA/PY-3030D) 

pyrolyysilämpötila ja -aika olivat 600 ˚C ja 6 sekuntia. Odermatt:n et al.49 tutkimuksen 

perusteella 600 ˚C pyrolyysilämpötilalla saadaan aikaan paras massafragmenttien erotuskyky. 

Kaasukromatografin (Agilent Technologies, 7890B) kolonniuunin lämpötilaohjelmaksi 

valittiin: 70 ˚C (4 min) → 10 ˚C/min → 300 ˚C (20 min), jolloin kokonaisajoaika yhdelle 

näytteelle oli 47 min. Jakoinjektorin lämpötila säädettiin arvoon 250 ˚C, läpivirtaus 20 ml/min 

ja jakosuhde 20:1. Käytetty kolonni oli korkean resoluution ultrainertti 30 m kapillaarikolonni, 

jonka sisähalkaisija oli 0,25 mm ja filmin paksuus 0,25 µm.  Kolonnin virtaus säädettiin arvoon 

1 ml/min ja paine arvoon 8,8 psi. Massadetektorina käytettiin Agilent Technologies:n mallia 

5977A. Laitteen ohjaus ja datan käsittely tapahtui ohjelmilla GCMSD Encanced MassHunter 

ja MSD ChemStation Data Analysis. 

 

Kuva 31. Tutkimuksessa käytetty Py-GC/MS-systeemi. 
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Jokaisen varsinaisen näytteen välissä suoritettiin 2 – 3 puhdistusajoa riippuen peräkkäisten 

näytteiden samankaltaisuudesta keskenään. Puhdistusohjelman kolonniuunin alkulämpötila oli 

70 ˚C, josta se nostettiin nopeudella 120 ˚C/min lämpötilaan 320 ˚C, jossa se pidettiin 10 

minuutin ajan. Yhden ajon kesto oli n. 12 min. Puhdistusajon tarkoituksena oli mm. puhdistaa 

kolonni muistijäljistä. 

 

10.1 Lateksien identifiointi Py-GC/MS:lla 

Identifiointi suoritettiin vastaavasti kuin aiemmin esitetyillä analyysimenetelmillä. 

Ensimmäiseksi mitattiin puhtaat reagenssit, minkä jälkeen havainnoitiin karakterististen 

piikkien vastetta pasta- ja paperinäytematriisissa. Analysoitavat näytteet punnittiin 

hehkutettuihin inertteihin upokkaisiin. Puhtaita reagensseja punnittiin tarkasti 100 – 150 µg, 

kun taas pastanäytteitä n. 1 mg. Paperinäytteistä leikattiin edustava pala käyttäen pyöreää 

stanssia, jolloin paperinäytteen massa vaihteli välillä 150 – 250 µg. Puhtaiden lateksien sekä 

sellun pyrogrammit ovat esitetty liitteissä 26 – 29. 

SB- ja SA-lateksien pyrogrammeissa esiintyi voimakas styreenin hajoamistuotteista peräisin 

oleva piikki retentioajalla 3,67 – 3,77 min sekä monia muita pienempiä piikkejä. SA-lateksin 

erottaa SB-lateksista alueella 22,55 – 23,17 min esiintyvästä neljän piikin piikkipatterista sekä 

piikistä kohdassa 1,73 min. Kyseiset piikit olivat peräisin akrylaattimonomeerien 

pyrolyysifragmenteista. SB-lateksilla oli matalamman intensiteetin piikkipatteri alueella 

19,38 – 21,04 min. Erityisesti alueella 20,4 – 20,7 min oleva kolmoispiikki oli helposti 

tunnistettava, sillä keskimmäinen piikki oli reunimmaisia piikkejä huomattavasti pienempi SB-

lateksin Tg:stä riippumatta (kuva 32). Muut piikit olivat intensiteeteiltään liian pieniä tai 

eluoituneet hyvin lähellä toisiaan, joten niiden käyttö identifioinnissa ei ollut järkevää. Eri 

valmistajien SB- ja SA-lateksien pyrogrammit koostuivat keskenään samoista piikeistä, mutta 

piikkien intensiteetit vaihtelivat runsaastikin monomeerisuhteiden muuttuessa. 
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Kuva 32. SB-lateksin karakteristinen kolmen piikin piikkipatteri. 

VAcA-lateksin kaikki isoimmat fragmenttipiikit esiintyivät alle 3 min retentioajalla, missä 

tavattiin myös selluloosan voimakkaimmat piikit. Molemmat yhdisteet hajosivat mm. 

etikkahapoksi, minkä vuoksi sellun ja VAcA-lateksin spektrit muistuttivat toisiaan. Tämän 

vuoksi näitä piikkejä ei voida käyttää identifioinnissa, jos mitataan pohjapaperimatriisin 

sisältäviä näytteitä. Myös piikit kohdissa 9,380 min ja 12,253 min olivat karakteristia VAcA-

lateksille. Eluoitunut yhdiste kohdassa 2,55 min on todennäköisesti etikkahapon butyyliesteri. 

Sama piikki voitiin havaita SA-lateksin pyrogrammista, muttei sellun pyrogrammista, joten 

kyseistä piikkiä voidaan mahdollisesti käyttää VAcA-lateksin kvantitoinnissa.  

Sellu voitiin tunnistaa sekä kemiallisesta että mekaanisesta pohjapaperista leveästä ja 

kaarevasta piikistä kohdassa 14,4 – 14,5 min. Kyseinen piikki oli peräisin selluloosan 

tunnistettavimmasta hajoamistuotteesta β-D-glukopyranoosista. Lisäksi useat asetaattipiikit 

alle 2 min retentioajalla indikoivat sellun läsnäolosta. 

SB- ja SA-lateksit olivat identifioitavissa myös pastanäytteiden spektreistä 

pigmenttikoostumuksesta riippumatta. Retentioajat olivat hieman lyhentyneet puhtaisiin 

reagensseihin verrattuna, mikä johtui pigmenttien vuorovaikutuksista lateksin kanssa. 

Pigmentit eivät antaneet pyrogrammeissa vastetta, sillä ne eivät hajoa alle 600 ̊ C lämpötiloissa, 

joten kaikki pastanäytteiden pyrogrammeissa näkyvät piikit ovat peräisin latekseista ja 

mahdollisista epäpuhtauksista. Pastanäytteiden 32 – 42 spektrit eivät eronneet 

yksinkertaistettujen pastojen spektreistä merkittävästi. Näin ollen lisäaineet eivät tälläkään 

menetelmällä häiritse lateksien analysointia niiden suhteellisen määrän ollessa hyvin pieni. 
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Laboratorio- ja pilottipäällystettyjen papereiden pyrogrammeissa lateksien karakterististen 

piikkien intensiteetit ovat jo hyvin matalia, sillä lateksien määrä suhteessa pohjapaperimatriisiin 

ja pigmentteihin oli melko pieni. Tästä huolimatta erityisesti SB- ja SA-lateksien styreenipiikki 

kohdassa 3,45 – 3,6 min oli edelleen selkeästi erotettavissa. Myös niiden karakteristiset 

piikkipatterit olivat tunnistettavissa suurentamalla kromatogrammia tietyillä retentioaika-

alueilla. VAcA-lateksin piikki kohdassa 9,38 min summautui sellun fragmenttipiikin kanssa ja 

myös piikki kohdassa 12,25 min katosi epätasaiseen pohjaviivaan. Vastaavasti piikki kohdassa 

2,55 min summautui sellupiikkien kanssa. Laboratoriopäällystettyjen papereiden 38, 40 ja 41 

spektrit on esitetty liitteissä 30 – 32. Paperinäytteiden pohjaviivan epätasaisuus voidaan olettaa 

johtuvan pohjapaperin sekä mahdollisesti eri lisäaineiden ja epäpuhtauksien useista erilaisista 

hajoamistuotteista. 

 

10.2 Lateksien kvantitointi Py-GC/MS:lla 

Kvantitointia varten käytettiin samoja kalibrointinäytteitä kuin FTIR-ATR-mittauksissa. Py-

GC/MS:lla ei kuitenkaan mitattu nollanäytteitä, sillä puhtaat pigmentit eivät anna vastetta 

pyrogrammeihin pyrolyysilämpötilan ollessa liian matala niiden pilkkoutumiseksi. Pigmentit 

kuitenkin vaikuttavat lateksien pilkkoutumiskäyttäytymiseen, minkä vuoksi 

kalibrointinäytteiden pigmenttikoostumuksen tulee vastata mahdollisimman hyvin tutkittavan 

näytteen pigmenttikoostumusta myös tällä menetelmällä.  

Kutakin kalibrointinäytettä punnittiin tarkasti n. 1 mg omaan upokkaaseensa ja analysoitiin 

samalla lämpötilaohjelmalla kuin muut näytteet aiemmin. Kvantitointi toteutettiin vastaavasti 

kuin FTIR-ATR:llä eli kunkin lateksin molemmat monomeerit kalibroitiin erikseen. On 

huomionarvoista, että esimerkiksi Odermatt et al.49 tutkimuksessaan käyttivät vain yhtä piikkiä 

tutkittavaa lateksia kohden. Tämä ei kuitenkaan anna luotettavaa informaatiota, ellei 

ongelmanäytteessä käytetty lateksi ole tarkasti tunnettu. 

Kvantitointia varten valitut piikit on esitetty taulukossa 14 retentioaikansa mukaan. Koska 

pigmentit eivät peitä lateksipiikkejä tai vaikuta piikkien määrään tällä menetelmällä (vs. 

FTIR-ATR), samoja fragmenttipiikkejä voitiin käyttää molemmille pigmenttikoostumuksille. 

Piikit pyrittiin valitsemaan siten, etteivät ne olisi usean eri hajoamistuotteen summapiikkejä, 

vaan koostuisivat vain yhdestä yhdisteestä. Tämä varmistettiin tarkastelemalla valitun GC-

piikin massaspektrejä useasta kohdasta piikkiä. VAcA-lateksin asetaatille ei pystytty löytämään 

tällaista piikkiä, joten kyseinen lateksi kalibroitiin vain akrylaattipiikin suhteen. Sopivan 

asetaattipiikin löytämiseksi tulisi pyrolyysiolosuhteita ja kolonniuunin lämpötilaohjelmaa 

muokata, jotta VAcA-lateksin hajoamistuotteet eluoituisivat suuremmalla aikavälillä.  
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Taulukko 14. Lateksien kvantitoinnissa käytetyt pyrolyysifragmenttipiikit (min) kullekin 

monomeerille Py-GC/MS-menetelmällä 

Lateksi Styreeni Butadieeni Akrylaatti Asetaatti 

SB 3,53 20,38 - - 

SA 3,51 - 22,97 - 

VAcA - - 2,41 - 

 

Pinta-aloja ei voitu määrittää ennakkoon tarkasti valitulta alueelta FTIR-ATR:n tavoin, sillä 

lateksien retentioajat vaihtelivat jonkun verran samankin kalibrointisarjan näytteiden välillä. 

Tästä johtuen pinta-alat pyrittiin määrittämään mahdollisimman identtisesti ”käsin” kaikista 

piikeistä. Koska kromatogrammit ovat hyvin piikkirikkaita, tulee olla huolellinen, jotta pinta-

ala määritetään samasta fragmenttipiikistä jokaisessa ajossa. Piikkien tunnistamisen apuna 

voitiin käyttää piikkien massaspektrejä, sillä kukin GC-piikki koostui eri m/z-ioneista eri 

suhteissa. 

Pinta-alat suhteutettiin upokkaaseen punnitun näytteen massaan, jotta punnitusmäärän vaikutus 

mittaustuloksiin minimoituisi. Koska yhden näytteen Py-GC/MS-ajo pesuohjelmineen kesti yli 

tunnin, kalibrointinäytteistä ei tehty rinnakkaismittauksia näytteiden suuren määrän vuoksi. 

Menetelmä on kirjallisuuskatsauksen perusteella hyvin toistettava, joten voitiin olettaa 

kvantitointitulosten tarkastelussa ilmenevän suurimman virheen aiheutuvan mittaajasta, kun 

pinta-alat määritetään manuaalisesti.  

Mittaajasta aiheutuvaa virhettä pyrittiin selvittämään määrittämällä pinta-alat jokaisesta 

spektristä kolmeen kertaan. Pinta-alojen määritykset suoritettiin eri päivinä ja spektrien 

tulkintajärjestystä muutettiin, jotta voitaisiin minimoida mittaajan rutiinista aiheutuvat hyödyt. 

Mittaustuloksista laskettiin keskiarvo, joiden perusteella piirrettiin kuvissa 33 ja 34 esitetyt 

kalibrointisuorat SB-lateksille kalibrointisarjasta 1. Kunkin mittauspisteen virhe ratkaistiin 

laskemalla määritettyjen pinta-alojen keskihajonta ja tämä esitettiin kuvaajissa viiksikaavioilla. 

Näin menetellen huomattiin, että suurimmassa osassa mittauspisteitä mittaajasta aiheutuva 

virhe oli melko pieni.  
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Kuva 33. SB-lateksin styreenipiikin kalibrointisuora CaCO3-matriisissa 

Py-GC/MS-menetelmällä. 

 

 

Kuva 34. SB-lateksin butadieenipiikin kalibrointisuora CaCO3-matriisissa 

Py-GC/MS-menetelmällä. 
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Muut kalibrointikäyrät puhtaassa CaCO3- sekä CaCO3/kaoliini-matriisissa on esitetty liitteissä 

33 – 37. SB-lateksin butadieenipiikin kalibrointipisteisiin karbonaatti-kaoliinimatriisissa 

sovitettiin suoran sijasta logaritminen kuvaaja. Korrelaatiokertoimet olivat vähintään 0,97 

kaikille kalibrointikäyrille, mikä on hyvä tulos ottaen huomioon heterogeeniset näytteet sekä 

manuaalisesti tehdyt pinta-alan määritykset.  

Kalibrointikäyrien toimivuutta lateksien kvantitoinnissa testattiin laboratoriopäällystetyillä 

papereilla ja pilottipaperinäytteillä. Jotta testinäytteet olisivat vertailukelpoisia 

kalibrointinäytteiden kanssa, paperinäytteiden pinnasta raaputettiin päällystyskerrosta kirurgin 

veistä käyttäen 0,2 – 0,3 mg. Tämänkin määrän erottamiseen tarvittiin melko suurikokoinen 

paperinäyte. Pasta raaputettiin aivan paperinäytteen pinnasta, jotta siihen ei sekoittuisi mukaan 

sellukuituja. Näytteet mitattiin vastaavasti kuin kalibrointinäytteetkin käyttäen samaa 

lämpötilaohjelmaa, pinta-alat määritettiin samoista fragmenttipiikeistä ja pinta-alan arvo 

suhteutettiin punnittuun näytemäärään. Saatu arvo sijoitettiin kalibrointikäyrän yhtälöön ja 

ratkaistiin lateksipitoisuudelle laskennallinen arvo (osina). Taulukossa 15 on esitetty tällä 

menetelmällä saatuja tuloksia erilaisille paperinäytteille kahdeksalla ensimmäisellä rivillä. 

Toisessa sarakkeessa on ilmoitettu, onko näytteessä käytetty lateksi saman valmistajan tuote 

verrattuna kalibrointinäytteisiin. 

Taulukko 15. Py-GC/MS -menetelmällä ratkaistut lateksipitoisuudet tunnetuille paperi- ja 

pastanäytteille 

Näyte (lateksimäärä ja 

-tyyppi) 

Sama/eri 

lateksi 
Styreeni Butadieeni Akrylaatti 

Paperi 38 (10 SA) Eri 3,0  3,7 

Paperi 39 (20 SA) Eri 3,7  4,8 

Paperi 40 (10 VAcA) Sama   1,5 

Paperi 41 (10 SB) Eri 4,9 6,7  

Paperi 42 (20 SB) Eri 6,6 9,6  

Pilotti 2 (15 SA) Eri 1,0  3,8 

Pilotti 3 (15 SB) Sama 4,0 6,6  

Pilotti 4 (15 VAcA) Sama   1,6 

Pasta 38 (10 SA) Eri 15,7  12,8 

Pasta 39 (20 SA) Eri 26,0  26,7 

Pasta 40 (10 VAcA) Sama   30,1 

Pasta 41 (10 SB) Eri 19,7 13,6  

Pasta 42 (20 SB) Eri 30,0 19,1  
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Taulukon 15 tuloksista huomattiin, että Py-GC/MS-menetelmällä ratkaistut lateksipitoisuudet 

jokaiselle paperinäytteelle ovat huomattavasti pienempiä todelliseen lateksimäärään verrattuna. 

Tulokset olivat vielä pienempiä pilottipäällystetyille papereille, joiden pinnasta näytteen 

erottaminen oli haastavampaa kuin laboratoriopäällystetyistä papereista. Muutamasta 

paperinäytteestä testattiin raaputtaa n. 1 mg näytettä, jotta kaikki mittausparametrit olisivat 

mahdollisimman lähellä kalibrointinäytteitä. Suuremmalla määrällä saadut tulokset olivat 

kuitenkin täysin yhteneviä pienemmän näytemäärän kanssa. 

Heikkojen tulosten vuoksi menetelmää testattiin myös erilaisille pastanäytteille. Nämä tulokset 

on esitetty taulukon 15 viidellä viimeisellä rivillä. Pastanäytteille saadut tulokset olivat 

puolestaan pääosin suurempia kuin todelliset lateksimäärät. 

 

10.3 Lateksien kvantitointi käyttäen single ion -tilaa 

Edellä esitetyllä kalibrointimenetelmällä paperi- tai pastanäytteet eivät antaneet erityisen hyviä 

tuloksia, joten päätettiin testata kalibrointia Odermatt:n et al.49 tapaan ns. single ion -tilaa 

käyttäen. Tämä tarkoittaa pyrogrammien ”suodattamista” siten, että kuvaajat koostuvat vain 

yhden massa/varaus-suhteen omaavien fragmenttien piikeistä. Näin pystyttiin varmistamaan, 

että pinta-alan määrityksessä käytetyt piikit eivät olleet useiden eri fragmenttien 

summapiikkejä. Kalibrointi suoritettiin samoista piikeistä kuin aiemminkin ja valitut 

massa/varaus-ionit olivat m/z = 104 styreenille, m/z = 91 butadieenille ja m/z = 131 akrylaatille. 

Pinta-alat ja intensiteetit pienenivät huomattavasti verrattuna kokonaisionikromatogrammeihin 

(TIC). Jokaisesta näytteestä pinta-ala määritettiin jälleen kolme kertaa mittaajan aiheuttaman 

virheen minimoimiseksi. Keskivirhe esitettiin kalibrointikäyrissä viiksikaavioina. 

Kaikkien kalibrointisarjojen kalibrointipisteet eivät asettuneet kuvaajaan lineaarisesti, vaan 

pisteisiin sovitettiin eksponentiaalisia ja logaritmisiä käyriä. Kalibrointisarjan 1 

kalibrointikäyrät styreenille ja butadieenille on esitetty kuvissa 35 ja 36. Muiden 

kalibrointisarjojen käyrät ovat liitteissä 38 – 42. 
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Kuva 35. SB-lateksin styreenipiikin eksponentiaalinen kalibrointikäyrä CaCO3-matriisissa 

Py-GC/MS-menetelmällä käyttäen single ion -tilaa. 

 

Kuva 36. SB-lateksin butadieenipiikin logaritminen kalibrointikäyrä CaCO3-matriisissa 

Py-GC/MS-menetelmällä käyttäen single ion -tilaa. 

Kalibroinnin toimivuutta testattiin jälleen tunnetuista paperinäytteistä raaputetulla 

päällystyskerroksilla sekä erilaisilla pastanäytteillä. Osa tuloksista on esitetty taulukossa 16. 
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Taulukko 16. Py-GC-/MS -menetelmällä ratkaistut lateksipitoisuudet tunnetuille paperi- ja 

pastanäytteille single ion -tilaa käyttäen 

Näyte (lateksimäärä ja 

-tyyppi) 

Sama/eri 

lateksi 
Styreeni Butadieeni Akrylaatti 

Paperi 38 (10 SA) Eri 3,9  3,5 

Paperi 39 (20 SA) Eri 4,5  4,3 

Paperi 40 (10 VAcA) Sama   1,1 

Paperi 41 (10 SB) Eri 5,3 7,2  

Paperi 42 (20 SB) Eri 6,7 7,8  

Pilotti 2 (15 SA) Eri 2,5  3,5 

Pilotti 3 (15 SB) Sama 4,1 5,2  

Pilotti 4 (15 VAcA) Sama   1,3 

Pasta 38 (10 SA) Eri 9,5  13,3 

Pasta 39 (20 SA) Eri 19,3  26,6 

Pasta 40 (10 VAcA) Sama   21,7 

Pasta 41 (10 SB) Eri 13,1 14,2  

Pasta 42 (20 SB) Eri 23,0 19,2  

Pasta 7 (15 SB) Eri 13,7 23,1  

Pasta 8 (15 SA) Eri 7,1  12,5 

Pasta 10 (15 VAcA) Sama   16,3 

 

Taulukon 16 tuloksista voidaan havaita, että single ion -tilakaan ei ratkaissut Py-GC/MS-

menetelmän ongelmia paperinäytteiden lateksimäärän kvantitoinnissa. Toisaalta 

pastanäytteistä ratkaistut lateksipitoisuudet olivat jo huomattavasti lähempänä todellisia 

pitoisuuksia, erityisesti kun tarkasteltiin styreenipohjaisten lateksien tuloksia. Styreenipiikin 

mukaan lasketut arvot olivat pastanäytettä 8 lukuun ottamatta enintään kolmen osan päässä 

todellisesta arvosta. Akrylaatin ja butadieenin avulla ratkaistut määrät erosivat todellisista 

lateksipitoisuuksista enemmän, mutta tulokset olivat merkittävästi parempia kuin ilman single 

ion -tilaa ratkaistut arvot. Paperinäytteiden lateksin samankaltaisuus kalibrointinäytteiden 

lateksin kanssa ei vaikuttanut parantavan tuloksia vastaavalla tavalla kuin FTIR-ATR-

menetelmällä. 

Paperinäytteiden epätarkkojen tulosten pääteltiin johtuvan pastakerroksen erotusprosessista 

mittaustapahtumaa varten. Lateksi muodostaa paperin pintaan lujan verkkomaisen rakenteen, 

minkä vuoksi se irtosi hyvin huonosti kirurginveistä käyttämällä. Suurin osa paperin pinnasta 
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erottuneesta materiaalista oli siis heikommin sitoutunutta pigmenttiä. Tämän vuoksi raaputetun 

näytteen koostumus ei vastannut paperinäytteen todellista päällystyskerroksen koostumusta. 

Kyseisen ongelman ratkaisemiseksi kalibrointinäytteiden rakennetta tulisi muuttaa. 

Kalibrointipasta tulisi levittää esimerkiksi sauvapäällystysmenetelmää käyttäen paperin tai 

filmin pintaan siten, että kalibrointinäytteet olisivat tutkittavan ongelmanäytteen kanssa 

mahdollisimman samankaltaisia. Tällöin sekä kalibrointinäytteiden että tuntemattomien 

näytteiden analysoitava osa tulisi erottaa kirurgin veistä apuna käyttäen, joka olisi kuitenkin 

hyvin työlästä ja aikaa vievää. 

Kalibrointia ei voitaisi toteuttaa suoraan stanssatuista paperinäytteistä, jos analysoitavassa 

ongelmanäytteessä käytetty pohjapaperi on tuntematon. Jos kalibrointinäytteiden pohjapaperi 

ja erityisesti sen neliömassa eroavat huomattavasti analysoitavan näytteen pohjapaperin 

neliömassasta, kalibrointikäyrä ei ole vertailukelpoinen näytteen kanssa. Pohjapaperin lisäksi 

kalibrointi- ja ongelmanäytteessä käytettyjen päällystysmäärien erot vaikuttaisivat 

merkittävästi saataviin tuloksiin.  
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11 TGA-mittaukset 

Pagellan ja De Faverin66 tutkimuksen innoittamana haluttiin testata myös termisen 

analyysimenetelmän mahdollisuuksia lateksien tunnistamiseksi paperinäytteistä. DSC:n sijasta 

käytettiin termogravimetristä analyysiä eli TGA:ta, joka on DSC:n kaltainen 

analyysimenetelmä. TGA perustuu näytteen massan muutosten mittaamiseen lämpötilan 

funktiona, kun näytettä lämmitetään tietynlaisella lämpötilaohjelmalla. Puhdistuskaasun avulla 

kontrolloidaan mittausympäristöä.124  

TGA:lla haluttiin selvittää, onko latekseilla toisistaan ja paperinäytteen muista komponenteista 

eroavat hajoamislämpötilat ja pystytäänkö ne tunnistamaan karakterististen hajoamislämpötila-

alueiden avulla. Edellä esitetyillä analyysimenetelmillä saatiin paljon arvokasta informaatiota 

lateksien tunnistamiseksi. Tästä huolimatta yksikään kyseisistä menetelmistä ei antanut täysin 

yksiselitteistä ratkaisua jokaisen tutkitun lateksin identifioimiseksi. Tämän vuoksi haluttiin 

selvittää TGA:n mahdollisuudet tässä tarkoituksessa. Menetelmä ei vaadi näytteen esikäsittelyä 

tai muita aikaa vieviä toimia. 

TGA-mittaukset suoritettiin NETZSCH TG 209 F1 Libra -termogravimetrillä ja kuvaajien 

analysoinnissa käytettiin NETZSCH Proteus Thermal Analysis -ohjelmaa. Mittausatmosfäärinä 

käytettiin 50 ml/min typpikaasuvirtausta. Uunia lämmitettiin lineaarisesti koko mittausalueella 

20 – 900 ˚C. Eri lämmitysnopeuksien (3 ˚C/min, 10 ˚C/min ja 20 ˚C/min) sekä punnitusmäärän 

(3 mg ja 10 mg) vaikutusta lateksien erotuskykyyn testattiin. 

Puhtaat lateksit sekä sellu mitattiin kunkin komponentin hajoamislämpötilan tunnistamiseksi.  

Mittausta varten kutakin reagenssia punnittiin tarkasti n. 3 mg (tai n. 10 mg) keraamisiin 

upokkaisiin ja asetettiin automaattiseen näytteensyöttäjään. Lämmitysnopeuden tai 

punnitusmäärän muutoksilla ei havaittu olevan selkeää vaikutusta graafien muotoon. SB-, SA- 

ja VAcA-lateksin sekä selluarkin TGA-kuvaajat lämmitysnopeudella 20 ˚C/min ja 3 mg 

näytemäärällä on esitetty liitteissä 43 – 46.  

Prosentuaalinen massahäviökäyrä lämpötilan funktiona (vihreä) derivoitiin, jotta saatiin 

kullekin komponentille prosentuaalisen hajoamisnopeuden käyrä. Derivaattakäyrän (punainen) 

piikki ilmoittaa lämpötilan tai lämpötila-alueen, missä yhdisteen hajoaminen on nopeimmillaan 

eli mikä on yhdisteen hajoamispiste. VAcA-lateksia lukuun ottamatta kaikkien raaka-aineiden 

graafit koostuivat yhdestä piikistä eli ne hajosivat täydellisesti tietyssä lämpötilassa. VAcA:n 

graafissa on pääpiikin lisäksi olkapääpiikki. Komponenttien hajoamislämpötilat tai -lämpötila-

alueet eri lämmitysnopeuksissa on esitetty taulukossa 17. Hajoamislämpötilat ovat hyvin lähellä 

toisiaan. 
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Taulukko 17. Sellun ja puhtaiden lateksien hajoamislämpötilat (˚C) eri lämpötilaohjelmilla 

termogravimetrisessä analyysissä 

Näyte 3 ˚C/min 10 ˚C/min 20 ˚C/min 

SB 1 380 – 413  400 – 443  409 – 445  

SA 1 382 405 413 

SA 4 378 400 ei mitattu 

VAcA 317 ja 423 338 ja 443 348 ja 441 

Sellu 338 356 368 

 

Taulukosta 17 nähdään, että lämmitysnopeuden kasvattaminen nosti lämpötilaa, jossa 

komponentti pilkkoutui ja höyrystyi. Tämä ”harha” johtui todennäköisesti siitä, että 

hitaammalla lämmitysnopeudella lämpöenergia tunkeutui näytteeseen tasaisemmin ja näyte 

lämpeni ympäristön kanssa samaan tahtiin. Tällöin käyrän näyttämä hajoamislämpötila oli 

lähempänä todellista hajoamislämpötilaa. Suuremmilla lämmitysnopeuksilla näyte ei 

lämmennyt yhtä nopeasti kuin ympäristönsä. Tämän vuoksi näytti, että komponentti hajosi 

korkeammassa lämpötilassa, sillä laite vertasi massan muutosta ympäristön lämpötilaan, ei 

näytteen lämpötilaan. 

Puhtaiden komponenttien mittaamisen jälkeen mitattiin pastanäytteet 32, 38, 40 ja 41 sekä 

pastalla 38 laboratoriopäällystetty paperi. Mittausnopeutena käytettiin 20 ˚C/min 

analysointiajan lyhentämiseksi. Taulukossa 18 on esitetty lateksin sekä pigmentin 

hajoamislämpötilat kussakin näytteessä. 

Taulukko 18. Pastanäytteiden lateksien ja pigmentin hajoamislämpötilat 

Pasta Lateksin hajoamislämpötila (˚C) Pigmentin hajoamislämpötila (˚C) 

32 404 (SA1) 796 

38 401 + 475 (SA1) 802 

40 343 (VAcA) 792 

41 417 (SB1) 796 

 

Tuloksista nähdään, että pigmenttimatriisiin sekoitettujen lateksien hajoamislämpötilat olivat 

hieman korkeammat verrattuna puhtaiden lateksien hajoamislämpötiloihin. Tämä johtui 

lateksien ja pigmenttien välisistä sitovista vuorovaikutuksista. Pastojen sisältämät lisäaineet 

eivät näkyvästi vaikuttaneet TGA-kuvaajien muotoon lisäainepitoisuuksien ollessa hyvin 

pieniä. SB-lateksin hajoamisesta aiheutuva piikki oli melko leveä, mikä helpotti kyseisen 
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lateksin tunnistamisessa. VAcA-lateksin olkapääpiikki ei ollut enää selkeästi havaittavissa 

mitattaessa pastanäytteitä, mutta SA-lateksia sisältävien pastojen kuvaajiin muodostui 

vuorostaan olkapää. Pastan 32 kuvaaja on esitetty liitteessä 47. Pigmenttimatriisi vaikutti melko 

voimakkaasti lateksien hajoamislämpötiloihin, mikä vaikeutti lateksien erottamista toisistaan. 

Päällystetyn paperin 38 TGA-kuvaajasta (liite 48) havaittiin, että pohjapaperin sellukuitujen 

hajoamispiikki on hyvin voimakas ja peittää lateksin hajoamispiikin alleen. Sama ilmiö toistui 

myös muille paperinäytteille, jotka sisälsivät eri tyypin latekseja. Tämän takia lateksien 

tunnistaminen TGA-graafista on mahdotonta, jos paperinäytettä analysoitiin 

pohjapaperimatriisin kanssa. Jotta lateksien tunnistaminen olisi mahdollista TGA:lla, 

päällystyskerros tulisi erottaa pohjapaperista. TGA-analyysiin vaadittava näytemäärä on n. 

1 – 10 mg, joten tuntematonta näytettä tarvittaisiin melko suuri määrä, jotta päällystyskerrosta 

pystyttäisiin erottamaan vähintään 1 mg verran. Koska tuntematon näyte voi olla lakattu ja/tai 

painettu, kyseinen käsittelykerros tulisi myös erottaa näytteestä ennen mittausta, sillä 

esimerkiksi painovärit voivat sisältää latekseja ja muita TGA-analyysiä häiritseviä yhdisteitä. 

Vaadittava näytemäärä sekä päällystyskerroksen erotusprosessi tekevät analysoinnista 

haastavaa. Tästä johtuen TGA:n mahdollisuuksia lateksien identifioimiseksi ei tutkittu tätä 

enempää, sillä menetelmällä ei saataisi selkeää hyötyä ja lisäinformaatiota FTIR-ATR-

spektrometrillä, Raman-mikroskoopilla tai Py-GC/MS:lla saatavan tiedon lisäksi. 
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12 Yhteenveto 

Lateksien analysointi päällystetystä paperista on vaativa tehtävä. Lateksia ei pystytä erottamaan 

monimutkaisesta paperimatriisista, mikä tekee erityisesti sen kvantitoinnista haastavaa. 

Lateksien analysoimiseksi on tutkittu useita erilaisia kemiallisia analyysimenetelmiä useiden 

tutkisryhmien voimin. Silti yksikään menetelmä ei ole ratkaissut lateksien identifiointiin tai 

kvantitointiin liittyviä ongelmia täysin.  Valtaosa tutkimuksista on keskittynyt vain yleisimmän 

paperinpäällystyksessä käytetyn lateksin eli SB-lateksin analysointiin. Nämäkään tutkimukset 

eivät ole huomioineet sitä tosiasiaa, että lateksin monomeerisuhteet voivat vaihdella paljonkin 

saman lateksityypin sisällä, mikä vaikuttaa kvantitoinnin onnistumiseen merkittävästi. 

Kvantitoinnin yksi suurimmista ongelmista on kalibrointinäytteiden valmistaminen, sillä 

kalibrointinäytteiden pigmenttikoostumuksen tulee vastata mahdollisimman hyvin 

tuntemattoman näytteen pigmenttikoostumusta. Lisäksi kalibrointinäytteiden valmistus on 

aikaa vievää, sillä kalibrointipisteitä tulee olla mahdollisimman monta pastanäytteiden ollessa 

hyvin heterogeenisiä. Myös kalibrointimittausten datankäsittely on työlästä, jos se suoritetaan 

manuaalisesti. 

Työn kokeellisessa osassa testattaviksi menetelmiksi valittiin kirjallisuuskatsauksen perusteella 

analyysimenetelmät, joilla on teoreettinen mahdollisuus sekä identifioida että kvantitoida 

päällystyskerroksessa käytetyt lateksit tuntemattomasta painopaperinäytteestä. Valitut 

menetelmät olivat FTIR-ATR-spektrometri, konfokaali Raman-mikroskooppi ja Py-GC/MS. 

Myös TGA:lla pyrittiin saamaan helposti tulkittavaa dataa lateksien identifioimiseksi, mutta 

hyvin nopeasti huomattiin menetelmän riittämättömyys tässä tarkoituksessa ja päätettiin 

keskittyä kolmeen ensimmäiseksi mainittuun menetelmään. 

Tutkimuksen edetessä havaittiin, että jokaisella valitulla analyysimenetelmällä saatiin 

keskenään erilaista ja toisiaan täydentävää dataa lateksien identifioimiseksi. FTIR-ATR-

spektrometri oli tehokkain analyysimenetelmä SA- ja VAcA-lateksien akrylaatti- sekä 

asetaattiryhmien tunnistamiseksi. Toisaalta styreenimonomeeri oli vaikeasti identifioitavissa 

pigmenttipiikkien peittäessä lateksin karakteristisimmat piikit alleen. Raman-mikroskoopilla ja 

Py-GC/MS:llä saatavasta datasta styreeni oli kuitenkin helposti identifioitavissa. Raman-

mittausten onnistumiseksi näyte ei kuitenkaan saanut sisältää yli 50 osaa kaoliinia sen 

voimakkaan fluoresenssin vuoksi. Py-GC/MS-spektreistä saatiin tietoa myös butadieenin tai 

akrylaatin esiintymisestä näytteessä, mikä oli haastavampaa spektroskopisilla menetelmillä. 

FTIR-ATR:llä saatiin tietoa vain paperin uloimman päällystyskerroksen lateksi- ja 

pigmenttikoostumuksesta. Sen sijaan Raman-mikroskoopilla on mahdollista saada tietoa myös 

esipäällystyskerroksista laserin tunkeutuessa uloimman päällystyskerroksen läpi näytteeseen. 
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Lisäksi Raman-mikroskoopilla tehtyjen kartoitusmittausten avulla on mahdollista kerätä tietoa 

lateksin migratoitumisesta pohjapaperiin. Mittausparametreja optimoimalla 

kartoitusmittauksilla voidaan saada entistä tarkempaa tietoa myös eri päällystyskerrosten 

lateksityypeistä. Py-GC/MS-pyrogrammien avulla saatiin tietoa paperinäytteen 

kokonaislateksikoostumuksesta, mutta tunnistettuja latekseja ei voitu sijoittaa tiettyyn 

päällystyskerrokseen analysoitaessa kerralla kokonaista paperinäytettä kaikkine kerroksineen. 

FTIR-ATR:llä saatiin parhaimmat tulokset lateksien kvantitoimiseksi käyttäen jauhemaisessa 

muodossa olevia kalibrointinäytteitä. SB-lateksi pystyttiin kvantitoimaan parhaiten 

butadieenimonomeerin avulla ja SA-lateksi styreenimonomeerillä. VAcA-lateksi pystyttiin 

kvantitoimaan käyttäen molempia monomeerejä, sillä kalibrointinäytteet sisälsivät täysin 

samaa lateksia kuin paperinäytteetkin. Jotta FTIR-ATR-kvantitointimenetelmän toimivuutta 

voitaisiin arvioida paremmin, tulisi käytettyjen lateksien monomeerisuhteet tuntea. Lisäksi 

menetelmän toimivuutta tulisi arvioida edelleen useilla erilaisilla pilottipaperinäytteillä sekä 

teollisesti valmistetuilla papereilla, jotka sisältävät erilaisia latekseja. Kvantitointitulosten 

parantamiseksi kalibrointia tulisi testata myös muista kuin tässä tutkimuksessa valituista 

monomeeripiikeistä. 

Py-GC/MS-menetelmällä on myös mahdollisuuksia lateksien kvantitoimiseksi, jos 

kalibrointinäytteet muutetaan jauhemaisista näytteistä päällystetyiksi papereiksi. Tämä 

kuitenkin tekisi kalibroinnista ja analysoinnista entistä työläämpää ja hitaampaa, minkä vuoksi 

FTIR-ATR osoittautui olevan tämän tutkimuksen perusteella paras menetelmä lateksien 

kvantitoimiseksi. FTIR-ATR ei ole myöskään yhtä herkkä pastan epäpuhtauksille kuin 

Py-GC/MS. 

Laskennallisten menetelmien käyttö kvantitoinnin apuna voisi tuoda helpotusta työlääseen 

datankäsittelyyn. Matemaattinen malli ottaa huomioon koko mittausalueen spektrin, eivätkä 

tulokset ole riippuvaisia vain muutamasta lateksi- ja pigmenttipiikistä. Matemaattisen mallin 

luomiseksi vaaditaan kuitenkin paljon erilaisia tunnettuja näytteitä, mutta niiden mittaamisen 

jälkeen lateksin kvantitointi voisi olla helpompaa kuin työn kokeellisessa osassa esitetyllä 

menetelmällä. 

Tuloksia tarkastellessa tulee huomioida, että tämän tutkimuksen näytteet valmistettiin 

rajallisesta määrästä komponentteja menetelmävertailun helpottamiseksi. Tulevaisuudessa 

tulisi tutkia myös näytteitä, jotka sisältävät muita pigmenttejä, kuten talkkia tai TiO2:a sekä 

erityisesti näytteitä, jotka sisältävät jälleen yleistymässä olevaa tärkkelystä. Kyseiset yhdisteet 

saattavat aiheuttaa päällekkäisyyksiä FTIR-spektrissä, jolloin identifioinnin apuna tulee käyttää 

muita menetelmiä. 
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Tämän tutkielman tarkoituksena oli löytää menetelmä tuntemattomassa päällystetyssä 

painopaperinäytteessä käytettyjen lateksien tunnistamiseksi ja kvantitoimiseksi. Tavoitteessa 

onnistuttiin melko hyvin. Kokeellisessa osassa tarkasteltujen analyysimenetelmien 

merkittävimmät vahvuudet ja heikkoudet pystyttiin selvittämään. Tutkimuksen perusteella 

paras analyysimenetelmä lateksilaadun- ja määrän ratkaisemiseksi on FTIR-ATR-spektrometri. 

Raman-mikroskoopin ja Py-GC/MS:n avulla pystytään vahvistamaan FTIR-ATR:llä tehdyt 

kvalitatiiviset tulkinnat. 

Tutkimustulosten perusteella tulevaisuudessa pystytään antamaan varmempaa tietoa 

tuntemattomien ongelmanäytteiden koostumuksesta. Kvantitointi on pitkä prosessi, mutta 

kehittämällä menetelmää entisestään, voidaan lateksipitoisuus todennäköisesti selvittää 

hyvinkin tarkasti. Tutkimuksessa tehtyjen löytöjen avulla ongelmanäytteitä lähettäneitä 

asiakkaita pystytään auttamaan nopeammin kuin ennen.  
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Py-GC/MS: Kalibrointisarja 4, SB-lateksi, styreeni, 

single ion
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Piikin pinta-ala/m(punnittu pasta)

Py-GC/MS: Kalibrointisarja 5, SA-lateksi, styreeni, 

single ion

y = 4E-07x + 2,9327

R² = 0,9761

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 35000000 40000000 45000000L
at

ek
si

n
 m

ää
rä

, 
m

-%
 p

ig
m

en
tt

ie
n
 s

u
h
te

en

Piikin pinta-ala/m(punnittu pasta)

Py-GC/MS: Kalibrointisarja 5, SA-lateksi, akrylaatti,

single ion
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Py-GC/MS: Kalibrointisarja 6, VAcA-lateksi, akrylaatti, 

single ion 
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