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Tiivistelmä 

Tämän luonnontieteiden kandidaatin tutkielman kirjallinen osuus käsittelee metalliorgaanisia 

verkkorakenteita ja niiden käyttöä hiilidioksidin talteenotossa ja muuntamisessa arvokkaammiksi 

aineiksi. Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään aluksi hiilidioksidiin, sen päästölähteisiin sekä 

käytössä oleviin talteenottomenetelmiin. Sen jälkeen siirrytään tarkastelemaan metalliorgaanisia 

verkkorakenteita ja niiden käyttöä hiilidioksidin suoraan ilmasta tapahtuvassa talteenotossa ja 

konversiossa, eli muuntamisessa. Kirjallisen osan viimeisessä vaiheessa käsitellään yleisimpiä 

haasteita, joiden takia MOF:ien käyttö laajemmassa mittakaavassa on vielä vähäistä.  

Kirjallisuuskatsauksen jälkeen tutkielman loppupuolella siirrytään kokeellisen projektityön 

tarkasteluun. Projektissa syntetisoitiin erilaisia hiilidioksidin talteenottoon ja konversioon soveltuvia 

MOF-rakenteita ja tuotteita sekä tuloksia karakterisoitiin erilaisin menetelmin. Kaiken kaikkiaan 

erilaisia synteesejä tehtiin 9 kappaletta. Projektissa käytiin läpi kaksi erilaista hiilidioksidin 

konversioreittiä, fotokatalyyttinen pelkistäminen sekä sykloadditio epoksidien kanssa, joita 

sovellettiin syntetisoituihin MOF:eihin. Tulokset raportoitiin ja niitä verrattiin aiemmin raportoituihin 

tuloksiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 
 

 

Esipuhe 

Tämä LuK-tutkielma tehtiin Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella kevään 2022 aikana. 

Tutkielmassa keskityttiin hiilidioksidin talteenottoon suoraan ilmasta ja sen muuntamiseen 

arvokkaammiksi aineiksi metalliorgaanisten verkkorakenteiden avulla. Tiedonhakuun käytettiin 

pääasiassa Reaxys ja Web of Science tietokantoja. 

Kandidaatintutkielman ohjaajana toimi Jyväskylän yliopiston yliopistonlehtori Manu Lahtinen. 

Kokeellisen projektityön ohjaajana toimivat Manu Lahtinen ja väitöskirjatutkija Samu Forsblom. 

Haluan esittää suuret kiitokset Manu Lahtiselle tutkielmani ohjaamisesta, arvokkaista neuvoista ja 

innostamisesta aiheen pariin. Monet keskustelut tutkielman kirjoittamisen aikana ovat kerta toisensa 

jälkeen kasvattaneet omaa kiinnostustani aiheeseen. Projektityön osalta kiitän tutkielman ohjaajan 

lisäksi Samu Forsblomia suuresta avusta ja valmiudesta vastata kaikkiin kysymyksiin 

laboratoriotyöskentelyn aikana. Haluan myös kiittää opiskelijakollegoistani erityisesti Terhi Kuikkaa, 

kenen kanssa jaoimme paljon ajatuksia saman aihepiirin tutkielmia kirjoittaessamme.  
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1 Johdanto 

Metalliorgaaniset verkkorakenteet (engl. metal-organic frameworks, MOFs) ovat verrattaen 

uusi yhdisteryhmä, jotka ovat viimeisten vuosikymmenien aikana herättäneet suurta 

mielenkiintoa niiden monipuolisten käyttömahdollisuuksien takia. MOF-rakenteet ovat erittäin 

huokoisia ja tarkoin järjestyneitä kiteisiä komplekseja. Ne muodostuvat orgaanisista ligandeista 

sekä metallikationeista- tai klustereista, jotka yhdessä muodostavat verkkomaisia polymeerisia 

rakenteita.1 Monipuoliset mahdollisuudet huokosten ja rakenteen ominaisuuksien 

muokkaamiseen ovat avanneet ovia MOF:ien käyttöön hyvinkin erilaisissa sovelluksissa. 

Erilaisia MOF:eja on tähän päivään mennessä valmistettu lähemmäs satatuhatta.2 

Ihmisten toiminnan seurauksena radikaalisti noussut ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on 

aikamme suurimpia ongelmia. CO2-pitoisuuden noususta aiheutuva ilmaston lämpeneminen on 

saatava pysähtymään, jotta voisimme estää ilmastonmuutoksesta aiheutuvat laajat ongelmat.3 

MOF:it ovat tarjonneet potentiaalisia ratkaisuja hiilidioksidin talteenottoon niin pistelähteistä 

kuin suoraan ympäröivästä ilmasta. Etenkin suoraan ilmasta tapahtuva talteenotto on viime 

vuosina kiinnostanut tutkijoita sen käytön mahdollisen energiatehokkuuden vuoksi. 

Optimaalisessa tilanteessa MOF-rakenteella voitaisiin ottaa CO2 suoraan ilmasta ja käyttää 

samaa MOF:ia hiilidioksidin katalyyttiseen muuntamiseen arvokkaammiksi aineiksi. Tämän 

kaltaisilla menetelmillä saataisiin vähennettyä ilman hiilidioksidipitoisuutta sekä ohjattua CO2 

hyödylliseen käyttöön. 
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2 Hiilidioksidi ja ilmastonmuutos 

Hiilidioksidi on yksi kasvihuonekaasuista, joka kuuluu luonnollisesti ilmakehään ja se on 

edellytys maapallolla vallitsevalle normaalille sekä välttämättömälle kasvihuoneilmiölle. 

Ihmisen toiminnan seurauksena hiilidioksidin määrä on kuitenkin noussut huolestuttavan 

korkealle yhä kiihtyvää vauhtia. Tällä hetkellä ilmakehän CO2-pitoisuus on 418 ppm, kun 

vuonna 1950 pitoisuus oli vain 300 ppm. Tutkimusten mukaan viimeisten satojen tuhansien 

vuosien aikana hiilidioksidin pitoisuus ei ole koskaan aikaisemmin ylittänyt  tätä noin 300 ppm 

lukemaa ja tähän suhteutettuna viimeisten vuosikymmenien aikana tapahtunut pitoisuuden 

nousu on hyvin poikkeuksellista.4 Merkittävimpiä päästölähteitä hiilidioksidille ovat 

fossiilisten energialähteiden (hiili, maakaasu, lyijy) käyttö teollisuudessa, 

energiantuotantolaitoksissa, esimerkiksi kivihiilivoimaloissa, sekä ajoneuvojen polttoaineena. 

Jatkuvasti kasvava ilmakehän CO2-pitoisuus voimistaa merkittävästi kasvihuoneilmiötä.3 

Auringosta tuleva lämpösäteily ei pääse heijastumaan normaalilla tavalla takaisin avaruuteen 

korkealle nousseen CO2-pitoisuuden johdosta, vaan se absorboituu ilmakehän molekyyleihin 

tai heijastuu niistä takaisin maan pinnalle ja meriin. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa 

maapallon ilmastoon lukuisia muutoksia ja monia ongelmien ketjureaktioita. Lämpenemisen 

seurauksena erilaiset sään ääriolosuhteet, kuten hirmumyrskyt, voimistuvat ja yleistyvät, 

jäätiköt sulavat ja meren pinta nousee. Meret ovat pitkään sitoneet suurimman osan maapallolle 

jäävästä ylimääräisestä lämmöstä veden korkean ominaislämpökapasiteetin johdosta. Tämä 

lämmön sitoutuminen aiheuttaa ilmaston lämmetessä suuren ongelmakierteen, sillä merten 

lämmetessä entisestään niiden sitoma hiilidioksidi vapautuu takaisin ilmakehään ja voimistaa 

edelleen kasvihuoneilmiötä ja ilmaston lämpenemistä.3–5   

 

2.1 Hiilidioksidin talteenotto  

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on merkittävimpiä pysyviä ratkaisuja 

hiilidioksidipitoisuuden hallitsemiseksi ja näin ollen ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi. On 

kuitenkin huomioitava, että fossiiliset polttoaineet tulevat näillä näkymin pysymään 

pääsääntöisenä energian lähteenä vielä huomattavan pitkään.  Tällä hetkellä ilmakehässä oleva 

hiilidioksidin ylimäärä ei poistu tarvittavan nopeasti normaalissa hiilen kierrossa, vaikka 

pääsisimme tulevina vuosikymmeninä hiilineutraaliin tilanteeseen päästöjen osalta, sillä kierto 

voi kestää sadoista tuhansiin vuosiin. Päästöjen vähentämisen lisäksi tarvitaan siis menetelmiä 
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ja ratkaisuja sekä hiilidioksidin poistamiseen ilmasta että sen jatkokäyttöön tai 

pitkäaikaissäilytykseen. Hiilidioksidin talteenotto ja säilytys (engl. carbon capture and storage, 

CCS) sekä vastaavasti talteenoton jälkeinen hiilidioksidin jatkokäyttö tulevat olemaan 

merkittäviä menetelmiä hiilidioksidipitoisuuden laskemiseksi. Esimerkiksi puut ja kasvit 

käyttävät ilmakehän hiilidioksidia soluhengityksessä, joten ne alentavat luonnollisesti ilman 

CO2-pitoisuutta, mutta kasvu ja parhaan kapasiteetin saavuttaminen kestää kymmeniä vuosia, 

eikä tämä näin ollen tarjoa lopullista ratkaisua nykyiseen ongelmaan. Lisäksi maapallon eri 

alueiden lisämetsittämisellä on omat ongelmat esimerkiksi käytettävissä olevien maa-alojen, 

sekä kasvuolosuhteiden, kuten kasteluveden ja lämpötilojen osalta. Näin ollen hiilidioksidia on 

välttämätöntä poistaa myös erilaisilla tehokkaammilla talteenottomenetelmillä ilmaston 

lämpenemisen hidastamiseksi ja lopulta pysäyttämiseksi.3,5,6  

Hiilidioksidin talteenotto voidaan jakaa talteenottotapahtuman ajankohdan mukaisesti kolmeen 

eri ryhmään. Talteenotto voi tapahtua ennen polttoa, polton aikana tai polton jälkeen. Ennen 

polttoa tapahtuvaa talteenottoa käytetään yleensä, kun poistetaan hiilidioksidia 

vetykaasuseoksesta, joka on peräisin kivihiilen kaasuttamisesta. Polton aikana tapahtuvaan 

hiilidioksidin talteenottoon hyödynnetään usein puhdasta happikaasua, jonka erottaminen 

ilmasta on kallista. Tämän vuoksi polton aikana tehtävää talteenottoa ei oikeastaan usein 

käytetä. Polton jälkeen hiilidioksidia voidaan ottaa talteen esimerkiksi voimaloiden 

savukaasuista tai muista pistelähteistä.5  

Erilaisia menetelmiä hiilidioksidin talteenottoon on olemassa ja käytössä, mutta monien 

menetelmien perusongelmina ovat niiden huono energiatehokkuus sekä hyötysuhde prosessin 

eri vaiheissa. Nykyisin yksi käytetyimmistä talteenottotekniikoista on polton jälkeen 

savukaasuista tapahtuva talteenotto, joka perustuu amiinien, kuten mono- ja dietanoliamiinien 

(MEA, DEA) vesiliuoksiin. Kyseisten vesiliuosten käytössä oleva absorptiokapasiteetti on 

kuitenkin huonossa energiasuhteessa regeneraation, eli hiilidioksidin vapauttamisen, kanssa. 

Hiilidioksidin vapauttaminen tapahtuu vesiliuosta lämmittämällä ja tähän lämmittämiseen 

kuluu valtava määrä turhaa energiaa veden korkean ominaislämpökapasiteetin takia. 

Amiinipohjaisten liuosten käytössä on myös muita epäedullisia ominaisuuksia, kuten 

syövyttävyys ja materiaalin huono lämmönsietokyky. Vaikka amiinien on todettu sitovan 

tehokkaasti hiilidioksidia, liuoksissa amiinien pitoisuus on usein vain 20–30 % juuri 

syövyttävyyden takia, joten kapasiteettia on hankalaa lisätä ilman, että sillä on merkittäviä 

prosessiteknisiä haittavaikutuksia. Heikko lämmönsietokyky puolestaan estää tällaisen 
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materiaalin käyttämisen hyvin korkeissa lämpötiloissa, jolloin regeneraatio kärsii ja 

hiilidioksidia kertyy absorbenttiin. 7,8  

Hiilidioksidin talteenottoon tarvitaan energiatehokasta, edullista ja laajassa mittakaavassa 

käytettävää teknologiaa. Nykyisessä maailmantilanteessa suoraan ilmasta tapahtuva talteenotto 

(engl. direct air capture, DAC) tulee olemaan merkittävässä roolissa ilmakehän CO2-

pitoisuuden laskemiseksi.5 DAC-tekniikassa hiilidioksidi otetaan talteen suoraan ympäröivästä 

ilmasta eli hyvin matalasta pitoisuudesta ja normaalista ilmanpaineesta. Ideaalissa tilanteessa 

hiilidioksidi ohjataan edelleen hyötykäyttöön energiatehokkaasti, esimerkiksi polttoaineiden ja 

muiden kemikaalien synteeseihin. Mahdollisuuksia on myös sitouttaa hiilidioksidia maaperään 

tai konkreettisesti varastoida sitä pitkäaikaissäilytyksiin tai pysyvästi maan alle esimerkiksi 

tyhjentyneisiin lyijy- ja kaasulähteisiin, tai sitouttamalla geologisiin maakerrostumiin. 

Perinteisiä huokoisia adsorboivia epäorgaanisia materiaaleja ovat zeoliitit, silikat ja 

aktiivihiilet. Näiden materiaalien rinnalle on noussut suuremman huokoisen pinta-alan omaavat 

metalliorgaaniset verkkorakenteet, eli MOF-rakenteet, (engl. metal-organic frameworks), 

joiden eduiksi nähdään muun muassa niiden huokosrakenteen suuri ominaispinta-ala, 

rakenteiden moninaisuus ja jatkomuokattavuus syntetiikan keinoin.9 Tässä tutkielmassa 

keskitytään erityisesti hiilidioksidin talteenottoon suoraan ilmasta MOF:eilla, jotka ovat 

osoittamassa suurta potentiaalia talteenotossa DAC-tekniikalla. Lisäksi tutkielmassa 

tarkastellaan myös CO2:n konversioprosesseja, joiden avulla hiilidioksidista voidaan valmistaa 

teollisuudelle tärkeitä kemikaaleja, kuten metanolia, metaanihappoa, syklisiä karbonaatteja tai 

metaania.   

 

3 Metalliorgaaniset verkkorakenteet, MOF 

Metalliorgaaniset verkkorakenteet ovat huokoisia, moniulotteisia ja säännöllisiä 

verkkorakenteita, jotka muodostuvat orgaanisista ligandeista ja epäorgaanisista metalleista. 

Monipuolinen muokattavuus antaa mahdollisuuksia soveltaa MOF:eja hyvinkin erilaisissa 

käyttötarkoituksissa. MOF:ien yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on niiden huokoisuus, joka 

mahdollistaa suuren aktiivisen pinta-alan. MOF:ien yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on 

niiden huokoisuus ja pinta-alan suuruutta voi hahmottaa esimerkiksi vertaamalla, että 1 gramma 

MOF:ia voi huokosten sisäpinta-alaltaan vastata jalkapallokentän kokoista aluetta. Erilaisia 

rakenteita on tähän mennessä syntetisoitu kymmeniä tuhansia ja monilla näistä on potentiaalisia 



5 
 

käyttömahdollisuuksia esimerkiksi kaasujen talteenotossa6 ja erottelussa, vedyn tuotannossa10 

sekä erilaisissa katalyysiprosesseissa.  

 

 

 

Kuva 1. Co-MOF-74 rakenne.11 Pallojen värikoodit: Co; sininen, C; harmaa, O; punainen. 

Sininen oktaedri kobolttimetallin ympärillä kuvastaa metallin koordinaatioympäristöä. joka 

kuvaa ligandien ja metallien sitoutumisen geometriaa. Vedyt jätetty selkeyden vuoksi 

kuvaamatta. 

 

3.1 MOF:ien rakenne 

Kuten todettua MOF:it ovat moniulotteisia ja erittäin säännöllisiä kiderakenteita, jotka 

muodostuvat itsejärjestymisen kautta. Kiderakenne muodostuu epäorgaanisista 

metallikationeista tai -klustereista ja niitä yhdistävistä orgaanisista ligandeista, jotka 

järjestäytyvät komponenttien kemiallisten vuorovaikutusten mukaan. Metalleina käytetään 

usein siirtymämetalleja, mutta myös maa-alkalimetallit, muutamat pääryhmän metallit (Al, In) 

sekä lantanoidi-ryhmän metallit ovat käyttökelpoisia metalleja. Metallit toimivat rakenteiden 

solmukohtina, eli noodeina, joita orgaaniset ligandit yhdistävät kovalenttisilla 

koordinaatiosidoksilla. Ligandissa on oltava vähintään kaksi noodimetalliin koordinoituvaa 

ryhmää, jotta rakenteesta saadaan jatkuva ja verkkomainen. Esimerkiksi Co-MOF-74 



6 
 

rakenteessa kuvassa 1 2,5-dioksido-1,4-bentseenidikarboksylaatti-ligandit yhdistävät 

kobolttimetalleja. Huokoinen kanavisto muodostuu näiden metallikationien ja ligandien 

muodostaman säännöllisen ja kolmiulotteisen verkoston väleihin, ja on lähtökohtaisesti 

täyttyneenä esimerkiksi synteesissä käytetyllä liuottimella. Metallin koordinaatiokemia on 

merkittävässä roolissa muodostuvan geometrian ja topologian määräytymisessä. Myös ligandin 

valinnalla on suuri merkitys muodostuvan MOF:in funktionalisuuteen, kokoon ja osaltaan 

geometriaan.  Sovellustasolla kanaviston läpi virtaavat molekyylit voivat tarttua rakenteeseen 

kemiallisten tai fysikaalisten ominaisuuksien perusteella riippuen MOF:in rakenteesta ja 

funktionaalisuudesta. 5,12  

MOF:ien rakenteessa ligandien välissä olevia solmukohtia kutsutaan usein sekundäärisiksi 

rakenneyksiköiksi (engl. secondary bilding units, SBUs). MOF:it voivat muodostaa metallien 

koordinaatiokemian mukaisesti topologialtaan samanlaisia rakenteita, jotka eroavat toisistaan 

ligandien luonteen ja koon perusteella SBU-yksiköiden pysyessä samanlaisina. Tällaiset 

samanlaisen topologian omaavat rakenteet muodostavat isoretikulaarisen sarjan MOF:eja 

(IRMOFs). Isoretikulaaristen sarjojen avulla voidaan helpottaa uusien rakenteiden 

syntetisointia, kun aiemmin valmistettujen rakenteiden muodostuminen tunnetaan. Tietoa 

voidaan käyttää hyväksi, kun halutaan kasvattaa huokoskokoa tai muuttaa ligandin 

funktionaalisuutta. Ligandien koon kasvattaminen tai muut muutokset rakenteessa voivat 

kuitenkin johtaa myös epäedullisiin rakenteisiin. Muun muassa rakenteen pysyvyys voi kärsiä, 

voi muodostua ei-toivottuja rakennemuotoja, ei-polymeerisia metallikoordinaatiokomplekseja 

tai rakenne voi olla kemialliselta tai termiseltä stabiilisuudeltaan huono, jolloin se voi 

esimerkiksi kokonaan hajota liuotinmolekyylejä poistettaessa. Ensimmäisiä isoretikulaarisia 

sarjoja on tehty MOF-5:stä, josta on valmistettu monia erilaisia IRMOF:eja ligandin kokoa ja 

funktionalisuutta muuttamalla. Kuvassa 2 on esitetty muutama tähän sarjaan kuuluva 

IRMOF.13,14  
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Kuva 2. MOF-5:n isoretikulaarisia rakenteita, jotka eroavat toisistaan ligandien 

funktionaalisuuksien suhteen.14 a) IRMOF-1 (MOF-5), b) IRMOF-3 ja c) IRMOF-6. 

Keltainen pallo kuvaa huokosen suurinta tilavuutta. Copyright 2022 Clearance Center, John 

Wiley and Sons. 

 

3.2 Valmistusmenetelmiä 

MOF:ien valmistukseen on olemassa monia reittejä. Erilaisia menetelmiä voidaan hyödyntää 

tarve- ja applikaatioperusteisesti ja niillä voidaan vaikuttaa muun muassa kiteiden 

muodostumisnopeuteen sekä rakenteen kestävyyteen ja sorptio-ominaisuuksiin. 

Synteesiolosuhteilla on merkitystä erityisesti, kun etsitään mahdollisimman energiatehokasta, 

ympäristöystävällistä ja edullista synteesiä MOF:ien tuomiseksi laajempaan käyttöön.15 Jotkin 

MOF-synteesit vaativat hyvin spesifit olosuhteet halutun rakenteen saavuttamiseksi. Erilaisilla 

olosuhteilla voidaan saada lopputulokseksi erilaisia rakenteita, vaikka lähtöaineet olisivat samat 

ja tämä on otettava synteesien suunnittelussa huomioon. Valittaessa lähtöaineita on tunnettava 

ja pyrittävä ennustamaan metallien koordinaatiokemiaa sekä ligandien funktionaalisten 

ryhmien käyttäytymistä. Oleellista on kiinnittää huomiota metallin koordinaatiolukuun ja 

muodostuvan koordinaatiosidoksen laatuun metallin ja ligandin välillä. Nämä tekijät 

vaikuttavat merkittävästi MOF:in huokosten tilavuuteen ja siis suoraan siihen, minkä kokoisia 

molekyylejä rakenteen läpi mahtuu kulkemaan. Myös hiilidioksidin konversion osalta on 

merkittävää suunnitella minkä kokoinen tuote MOF:in huokosista mahtuu vielä poistumaan. 

Reaktioon tarvittava energia voidaan tuoda synteeseihin monin eri tavoin, kuten lämmittämällä, 

mekaanisesti tai esimerkiksi ultraäänellä.15 Solvo- ja hydroterminen synteesi tehdään nimensä 

mukaisesti solvotermisissä olosuhteissa eli korkeassa lämpötilassa, korkeassa paineessa ja 
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suljetussa paineastiassa (autoklaavi). Autoklaavi paineistuu itsestään liuottimen haihtuessa ja 

tilavuuden pysyessä vakiona. Solvoterminen synteesi on hyvin tavanomainen ja yleinen tapa 

syntetisoida MOF:eja. Reaktioastiaa kuumennetaan säädellysti lämpölevyn tai uunin avulla. 

Tällä menetelmällä tehtävien synteesien kesto vaihtelee tavallisesti tunneista useampaan 

vuorokauteen. Reaktiot tapahtuvat tavallisesti metallin suolan ja orgaanisen anionin välillä 

sopivassa liuottimessa, josta tuotteen kiteytyminen saadaan monissa tapauksissa aikaiseksi 

lämpötilaa hitaasti laskemalla. MOF-rakenne muodostuu ligandien ja noodimetallien välisten 

vuorovaikutusten ajamina eli MOF rakentuu itsejärjestäytymisen kautta. Niin sanottu 

hydoterminen reaktio eroaa solvotermisesta reaktiosta siltä osin, että liuottimena käytetään 

vettä.15,16  

Mekaaniskemiallisessa synteesissä reaktio tapahtuu mekaanisen voiman seurauksena yleensä 

ravistamalla, jauhamalla tai puristamalla reaktioseosta. Mekaaninen voima saa lähtöaineissa 

aikaan molekyylinsisäisten sidosten katkeamisen ja tämä aiheuttaa kemiallisen reaktion, jonka 

aiheuttamat vuorovaikutukset ajavat MOF-rakenteen syntymistä. Mekaaniskemiallinen 

synteesi voidaan tietyissä tilanteissa suorittaa täysin ilman tai pienellä määrällä liuotinta, 

huoneen lämpötilassa. Ilman liuottimia tehtävät synteesit ovat herättäneet kiinnostusta etenkin 

ympäristön näkökulmasta, koska orgaanisia liuottimia voidaan välttää. Myös suhteellisen 

lyhyet reaktioajat, 10–60 minuuttia, ovat eduksi mekaaniskemiallisissa synteeseissä. Tällä 

synteesireitillä voidaan kuitenkin toistaiseksi syntetisoida vain juuri tietyntyyppisiä MOF:eja ja 

usein ongelmana on synteesien pienet saantoprosentit. HKUST-1 MOF on esimerkki 

onnistuneesti syntetisoidusta rakenteesta ilman liuotinta mekaanisen voiman avulla. 12,15 

Solvo- ja hydrotermisen synteesin lisäksi on hyvin tavallista syntetisoida MOF:eja 

lämmittämällä tai refluksoimalla reaktioseoksia lämpölevyllä. Tällöin reaktio tapahtuu 

normaalissa ilmanpaineessa. Energiaa on mahdollista tuoda ja lisätä reaktioon myös muilla 

tavoin. Sähkökemiallisessa synteesissä reaktioon tarvittava energia saadaan ulkoisesta energian 

lähteestä jännitteen avulla ja metallina käytetään anodilta irtoavia metalli-ioneja 

metallisuolojen sijaan. Myös mikroaaltoja ja ultraääntä voidaan hyödyntää synteesien energian 

lähteinä ja nopeuttamaan reaktioita. Synteesi on mahdollista suorittaa kokonaan ultraäänen 

vaikutuksessa tai ultraääntä voidaan käyttää esimerkiksi ennen solvotermistä synteesiä 

nopeuttamaan lähtöaineiden liukenemista. Mikroaaltoavusteista synteesiä on käytetty 

nopeuttamaan muun muassa perinteisempiä solvotermisiä reaktioita. Mikroaalloilla saadaan 

aikaiseksi molekyylien rotaatiota ja nestefaasin nopea kuumeneminen. Cr-MIL-100 

ensimmäinen raportoitu12 mikroaaltojen avulla syntetisoitu MOF-rakenne. Kyseisen rakenteen 
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synteesiin on kulunut neljä päivää solvotermisissä olosuhteissa 220 ºC lämpötilassa, mutta 

mikroaaltoavusteisesti synteesi voidaan suorittaa neljässä tunnissa samoissa olosuhteissa. 

Käytetty liuotin täytyy lähes poikkeuksetta poistaa liuotinavusteisilla synteeseillä 

valmistetuista MOF-rakenteista ja tähän voidaan käyttää erilaisia pesumenetelmiä, 

lämmittämistä tai paineen muuttamista. 12,15  

 

3.3 Jälkisynteettinen muokkaaminen 

MOF:ien rakenteeseen on mahdollista lisätä jälkikäteen muun muassa funktionaalisia ryhmiä 

tai vapauttaa metalleihin avoimia koordinaatiopaikkoja erilaisilla käsittelyillä, kuten 

lämmityksellä, kemiallisella synteesillä tai vakumoinnilla.9 Lisäksi jälkisynteettistä 

muokkaamista voidaan tehdä suojausmolekyylejä käyttämällä. MOF:in funktionaalisuutta 

voidaan muokata tuomalla uusia ligandeja metallien vapaisiin koordinaatiopaikkoihin tai 

muuttamalla ligandien funktionaalisia ryhmiä. Muutoksilla voidaan esimerkiksi lisätä 

affiniteettiä haluttua molekyyliä, tässä tapauksessa hiilidioksidia, kohtaan tai lisätä 

hydrofobisuutta, jolloin estetään vesimolekyylien vuorovaikutus materiaalin kanssa. 

Amiiniryhmät reagoivat hiilidioksidin kanssa tehokkaasti ja ovat käytetyin funktionaalinen 

ryhmä parantamaan hiilidioksidin talteenotto-ominaisuuksia. Joissain tilanteissa MOF:iin 

voidaan tuoda useampia erilaisia funktionaalisia ryhmiä, joilla pyritään lisäämään CO2:n 

affiniteettia ja samalla toisten ryhmien avulla edistetään adsorption selektiivisyyttä ja/tai 

sorbentin hydrofobisuutta/-fiilisyyttä. MOF:ien jälkisynteettinen muokkaaminen on erittäin 

hyödyllinen ominaisuus varsinkin tilanteissa, joissa haluttua rakennetta ei voida helposti 

saavuttaa suoraan primäärisellä synteesillä esimerkiksi ligandeissa olevan funktionaalisen 

ryhmän kemiallisen reaktiivisuuden tai heikon termisen pysyvyyden takia.16,17  

Suojattuja funktionaalisia ryhmiä voidaan myös käyttää funktionaalisuuden jälkisynteettisessä 

muokkaamisessa. Tällöin suojattu ryhmä on valmiina lähtöaineena toimivassa ligandissa ja 

synteesi suoritetaan tavalliseen tapaan. MOF:in synteesin jälkeen suojausmolekyyli poistetaan 

tai sitä edelleen kemiallisesti muokataan synteesin jälkeisissä reaktioissa, jotta saavutetaan 

haluttu funktionaalisuus. Tämän menetelmän on todettu tehokkaasti estävän verkkorakenteiden 

sisäkkäinkasvua, ns. interpenetraatiota.16 Menetelmä mahdollistaa muun muassa 

lämmönsietokyvyltään heikkojen funktionaalisten ryhmien liittämisen MOF-rakenteeseen niin, 

ettei solvotermisiä synteesiolosuhteita tarvitse muuttaa.  
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Metallien avoimien koordinaatiopaikkojen (engl. open metal sites, OMSs) vapauttaminen 

rakenteeseen on yksi käytetyimmistä jälkimodifioinnin tavoista. Näitä koordinaatiopaikkoja 

voidaan muodostaa poistamalla tai vaihtamalla noodimetalliin koordinoituneita terminaalisia 

liuotinmolekyylejä, kuten vettä. Nämä avoimet koordinaatiopaikat ovat liuotinmolekyylien 

poistuttua hyvin reaktiivisia kohtia ja pystyvät sitomaan hiilidioksidia koordinaatiosidoksella 

ja ovat usein myös katalyyttisesti aktiivisia. Vaihtoehtoisesti muita hiilidioksidin talteenottoa 

helpottavia apuligandeja voi kiinnittyä positiivisesti varatun metallin koordinaatiopaikkoihin 

(kuva 2). Myös MOF:ien siltaaviin ligandeihin voidaan tehdä muutoksia, jotka lisäävät 

hiilidioksidin talteenottokapasiteettia. Kuvassa 2 on mmen-Cu-BTTri (N,N’-

dimetyylietyylidiamiini (mmen), 1,3,5-tri(1H-1,2,3-triatsol-4-yyli)bentseeni (CuBTTri)) 

MOF-rakenne, jonka avoimiin koordinaatiokohtiin on funktionalisoitu 

dimetyylietyylidiamiini-ryhmiä, jotka parantavat CO2 talteenottokapasiteettia.9 MOF:ien 

huokosten koko ja ligandien koostumus vaikuttavat suurelta osin siihen, millaisia 

funktionaalisia ryhmiä rakenteeseen voidaan lisätä.  
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Kuva 2. Metalliorgaaninen verkkorakenne, mmen-CuBTTri, joka on funktionalisoitu N,N’-

dimetyylietyylidiamiinilla avoimiin koordinaatiopaikkoihin (open metal sites). Värikoodit: 

Cu: punainen, Cl: vihreä, N: sininen, C:harmaa.8,18 Copyright 2022: Royal Society of 

Chemistry. 

 

3.4 Synteesin seuranta ja tuotteen karakterisointi 

Nykyaikaisilla analyysimenetelmillä MOF:ien synteesejä voidaan monitoroida jo reaktion 

ollessa käynnissä. Lisäksi synteesejä voidaan tehdä samanaikaisesti eri lähtöparametreillä, 

mutta niin, että reaktion aikana jokin olosuhdesuhdeparametreista on rinnakkaistetuille 

synteeseille yhtenäinen. Näitä voivat olla materiaalien kemialliset parametrit, kuten 

lähtöaineiden molaariset suhteet ja pH tai reaktiokinetiikkaan liittyvät suureet kuten 

reaktioaika, lämpötila tai paine. Niin sanotuilla high throughput -metodeilla saadaan 

järjestelmällisesti tutkittua suuria määriä dataa tehokkaasti, mikä on osoittautunut perinteisten 

enemmän aikaa vievien seurantamenetelmien korvaajaksi. High throughput -menetelmässä 

tutkitaan samanaikaisesti monia erilaisia reaktiota, joita seuraamalla saadaan tietoa reaktioiden 
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kulusta. Kyseisillä metodeilla ei saada kuitenkaan tietoa reaktiomekanismeistä tai tuotteiden 

välifaasien muodostumisesta. Näiden tekijöiden seurantaan solvotermisissä reaktioissa 

käytetään in situ ja ex situ menetelmiä, joiden avulla voidaan tutkia ja ehdottaa MOF:ien 

kiteytymismekanismeja. Ex situ menetelmässä reaktiota seurataan tietyin aikavälein 

sammuttamalla reaktio ja tämä saattaa johtaa vääristyneisiin tuloksiin tai muutoksiin 

lopputuotteessa. In situ menetelmällä reaktiota voidaan seurata jatkuvasti erityisillä laitteistoilla 

ja tästä syystä tulokset ovat luotettavampia. Ex situ menetelmää käytetään kuitenkin usein 

tavallisissa laboratorioissa sen helppouden takia. Nämä menetelmät mahdollistavat kiteisten 

välituotteiden, yksittäisten reaktioparametrien, kuten reaktionopeuden, sekä 

reaktiomekanismin määrittämisen, minkä avulla uusien synteesien optimointi ja suunnittelu on 

helpompaa. In situ ja ex situ menetelmillä voidaan lisäksi seurata ja joissain tapauksissa myös 

säädellä lopputuotteen kidekokoa.15 

MOF:in synteesin jälkeen on tärkeää varmistua tuotteen kemiallisesta ja rakenteellisesta 

koostumuksesta havainnoimalla eli karakterisoimalla rakennetta erilaisilla menetelmillä. 

Tavallisimmin käytettyjä menetelmiä ovat IR- ja NMR-spektroskopia, erilaiset 

mikroskooppiset sekä diffraktiomenetelmät. NMR:llä voidaan esimerkiksi selvittää yhdisteen 

puhtautta sekä tulkita ligandien molekulaarista rakennetta erilaisten atomiydinten välisten 

kytkentöjen (sidosten) avulla.19 Termogravimetria on myös MOF:ien rakenteen 

havainnoinnissa paljon käytetty menetelmä ja se perustuu massan muutoksen lämpötilan 

suhteen. Menetelmällä voidaan seurata esimerkiksi MOF:in rakenteisiin kiinnittyneiden 

liuotinmolekyylien poistumista tai esimerkiksi kaasumolekyylien adsorptiota ja desorptiota.20 

Termogravimetriaa voidaan käyttää myös määrittämään MOF:in korkeiden lämpötilojen 

sietokykyä, rakenteen pysyvyyttä kosteissa olosuhteissa tai vaihtelevassa pH:ssa sekä 

huokosten tilavuutta. Lisäksi yksikidediffraktiolla voidaan määrittää yhdisteen rakenne 

atomaarisella resoluutiolla ja jauhediffraktiolla pystytään karakterisoimaan bulkkijauheesta 

yhdisteen rakenteellisia ominaisuuksia, kuten faasipuhtautta ja kidekokoa.19 

 

4 MOF:it hiilidioksidin DAC-talteenotossa 

Suoraan ilmasta tapahtuvaan hiilidioksidin talteenottoon pyritään jatkuvasti kehittämään 

tehokasta laajassa mittakaavassa toimivaa menetelmää, joka tarjoaisi mahdollisuuden alentaa 

ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta.  DAC on lupaava menetelmä, jonka ansiosta talteenottoa 

voitaisiin tehdä riippumatta CO2-lähteen sijainnista ja ilman, että ilmaa tarvitsisi esimerkiksi 
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paineistaa tai muuten käsitellä ennen CO2 talteenottoa. MOF-rakenteilla on aikaansaatu hyviä 

adsorptiokapasiteettejä hyvin korkeissa paineissa ja konsentroiduissa pistelähteissä, joissa 

CO2:n osuus voi olla jopa 10-15%, mutta energiatehokkuuden kannalta rakenteita pyritään 

viemään suuntaan, jossa talteenottoa varten ei tarvitsisi tehdä suuria määriä energiaa vieviä 

ennakkovalmisteluja.21 Saqid et al. ovat esitelleet tutkimuksissaan pilottiversion mobiilista 

laitteesta, jossa hiilidioksidin talteenotossa hyödynnetään patentoitua MOF-teknologiaa.22 

Esimerkiksi tämän kaltaisilla siirrettävillä yksiköillä voitaisiin tulevaisuudessa tehdä 

hiilidioksidin talteenottoa suoraan ilmasta, missä vain.  MOF:ien monipuoliset 

muokkaamismahdollisuudet lisäävät niiden potentiaalia DAC-tekniikassa, sillä 

jälkisynteettisillä muutoksilla voidaan pyrkiä optimoimaan rakennetta juuri tarpeiden 

mukaiseksi hiilidioksidin ilmasta talteenottoon. MOF:ien kolmiulotteinen huokosrakenne 

onkin oleellisessa roolissa DAC-tekniikassa ja huokosten hiilidioksidin sitovuutta voidaan 

pyrkiä parantamaan erilaisilla komponenteilla.  

Taloudellisesti kannattavaan talteenottoprosessiin liittyy olennaisesti myös hiilidioksidin 

desorptio. Tämä lisää MOF-materiaalilta vaadittuja ominaisuuksia. Optimaalisten 

ominaisuuksien löytäminen MOF:iin on jatkuvaa tasapainottelua olennaisten tekijöiden välillä. 

Kuvassa 3 on esitettynä hiilidioksidin talteenotossa olennaisten ominaisuuksien 

vuorovaikutuksia toistensa kanssa ja vaikutuksia CO2 kapasiteettiin ja regeneraatioon.23 

Hiilidioksidin pieni pitoisuus, verrattuna ilman muihin kaasumaisiin komponentteihin, asettaa 

MOF-rakenteelle suuria fysikaaliskemiallisia vaatimuksia. DAC-tekniikassa on välttämätöntä, 

että materiaalilla on erityisen korkea selektiivisyys hiilidioksidille sekä suuri 

adsorptiokapasiteetti pienessä CO2-pitoisuudessa ja normaalissa ilmanpaineessa. Materiaalilta 

odotetaan myös hyvää regenerointikykyä ja kierrätettävyyttä eli tässä tapauksessa talteenottoa 

ja hiilidioksidin konversiota ilman, että materiaalin aktiivisuus heikkenee. Kokonaisuudessaan 

hiilidioksidin talteenoton ja konversion tai desorption tulisi myös tapahtua lyhyissä 

aikasykleissä tehokkuuden lisäämiseksi. Energiatehokkuuden kannalta on myös kiinnitettävä 

huomiota hiilidioksidin ja adsorbentin välisiin sidosvoimakkuuksiin, jotta hiilidioksidin 

jatkokäyttö ja konversio olisi mahdollisimman helppoa. Hiilidioksidin ja adsorbentin välille 

muodostuvan sidoksen on oltava energialtaan juuri sopiva, jotta sidosten katkaisu ja 

hiilidioksidin konversio on energiataloudellisesti kannattavaa ja lisäksi mahdollistaa sorbentille 

pitkän käyttöiän.17,23  
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Kuva 3. MOF-rakenteen ominaisuuksien vaikutuksia toisiinsa. Sinisellä huokoisuus, 

punaisella CO2 talteenoton kemiaa.23 Copyright 2022 ChemSusChem, John Wiley and Sons. 

 

4.1 Hiilidioksidin sitoutuminen MOF:iin 

CO2-molekyylit sitoutuvat MOF:iin kemisorptiolla, fysisorptiolla tai joissain tapauksissa 

molempia hyödyntäen. Fysisorptiossa hiilidioksidin sitoutuminen perustuu heikkoihin 

vuorovaikutuksiin, kuten dipoli-dipoli- ja ioni-dipolivuorovaikutuksiin tai dispersiovoimiin, 

materiaalin ja CO2-molekyylien välillä tai esimerkiksi heikkoon vetysidokseen. Fysisorptioon 

perustuvassa sitoutumisessa ei ole käytännössä selektiivisyyttä tietyille molekyyleille tai 

atomeille. Poolisena molekyylinä esimerkiksi vesi on yksi CO2:n kanssa adsorptiotapahtumassa 

kilpailevista molekyyleistä sen sitoutuessa heikoilla vuorovaikutuksilla huokosten sisäpinnoille 

koordinoitumalla suoraan metallinoodiin tai muodostamalla vetysidoksia CO2:n sitoutumiseen 

tarkoitettujen kemiallisten ryhmien kanssa ja näin ollen laskee monissa fysisorptisissa 

materiaaleissa merkittävästi hiilidioksidin talteenottokapasiteettia. Toisaalta hiilidioksidilla on 

typpeen verrattuna suuri quadrupolimomentti, mikä parantaa heikkojen vuorovaikutusten 

näennäistä selektiivisyyttä ilman kaasuista juuri hiilidioksidia kohtaan. Fysisorptiolla on 

joissain tilanteissa mahdollista saavuttaa hyvä hiilidioksidin talteenottokapasiteetti ja usein 
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desorptioon vaadittava energia on pienempi kuin kemisorptiossa. Fysisorptiset materiaalit 

toimivat kuitenkin parhaiten CO2-pitoisuuksien ollessa korkeita, kuten savukaasuissa, mutta 

heikommin DAC-menetelmissä hiilidioksidin pienen pitoisuuden takia.17,23   

Kemisorptiossa hiilidioksidin ja adsorbentin välille muodostuu kovalenttinen sidos tai 

ionisidos. Hiilidioksidi voi sitoutua kemisorptisesti joko MOF:in funktionaalisiin ryhmiin tai 

metallien avoimiin koordinaatiopaikkoihin tai esimerkiksi apuligandeihin. MOF:eihin 

perustuvassa hiilidioksidin DAC-menetelmässä hyödynnetään lähinnä kemisorptisia 

materiaaleja niiden tarjoaman selektiivisyyden takia. Hiilidioksidi on lineaarinen sekä hyvin 

stabiili molekyyli ja funktionaalisten ryhmien kanssa kemiallinen sidos muodostuu MOF:in 

nukleofiilisen ryhmän ja elektrofiilisen hiiliatomin välille. Hiilidioksidin jatkokäytön 

mahdollistamiseksi sidoksen tulee olla juuri oikean vahvuinen, sillä mitä vahvemmin 

hiilidioksidi sitoutuu, sitä enemmän energiaa tarvitaan adsorption ollessa eksoterminen ja 

desorption endoterminen tapahtuma.23 Kemisorptiossa muodostuvat vahvat sidokset voivat 

myös estää hiilidioksidin desorptiota, jolloin materiaaliin kertyy hiilidioksidia jokaisen syklin 

aikana, mikä laskee MOF:in suorituskykyä sorbentin hiljalleen saturoituessa 

regeneraatiosyklien edetessä.  

Kemisorptisissa menetelmissä saadaan usein parannettua MOF:in selektiivisyyttä hiilidioksidia 

kohtaan. Erilaiset amiiniryhmät, etenkin primääriset, ovat käytetyimpiä funktionaalisia ryhmiä 

parantamaan hiilidioksidin talteenottoa, sillä ne muodostavat hiilidioksidin kanssa tehokkaasti 

karbamaatteja. Polaaristen funktionaalisten ryhmien etuna on niiden vahvat vuorovaikutukset 

hiilidioksidin kanssa ja tämä lisää sekä selektiivisyyttä että kapasiteettiä. Vesi on myös 

polaarisena molekyylinä MOF:ien yhteydessä hieman ristiriitainen molekyyli, sillä toisaalta se 

helposti vaikuttaa MOF:in kestävyyteen sitoutuessaan siihen, mutta toisaalta se parantaa 

joissain tilanteissa hiilidioksidin sitoutumista. Tertiääriset amiinit eivät pysty reagoimaan 

hiilidioksidin kanssa ilman veden läsnäoloa. Kun vettä on läsnä, hiilidioksidi muodostaa veden 

kanssa ensin pysymätöntä hiilihappoa, joka veden vaikutuksesta muuttuu 

bikarbonaattianioniksi, jolloin tertiäärinen amiini puolestaan protonoituu. Primääriset ja 

sekundääriset amiinit voivat muodostaa vastaavasti karbamaatteja veden läsnäollessa, mutta 

voivat muodostaa sidoksen typen ja hiilen välille myös vedettömissä oloissa. Kuivissa 

olosuhteissa primääristen ja sekundääristen amiinien typpi muodostaa nukleofiilisellä reaktiolla 

hiilen kanssa sidoksen muodostaen kahtaisionin. Tällöin toinen amiiniryhmä deprotonoi 

kahtaisionin amiiniryhmän, jolloin muodostuu anionin karbamaatti ja protonoitu amiini. Näin 
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ollen karbamaatin muodostamiseen tarvitaan kaksi amiiniryhmää, kun taas bikarbonaatin 

muodostukseen riittää yksi amiiniryhmä.23,24 

 

5 Hiilidioksidin konversio  

Talteenoton jälkeinen hiilidioksidin konversio, eli muuntaminen arvokkaammiksi tuotteiksi, on 

tärkeä vaihe, jotta hiili saadaan nopeasti kiertoon ja jatkokäyttöön. MOF:eja pystytään 

hyödyntämään kemiallisina katalyytteinä hiilidioksidin konversiossa käytännössä kahdella 

tavalla: sykloadditiossa epoksidien kanssa syklisiksi karbonaateiksi tai foto- ja 

sähkökemiallisessa pelkistyksessä. Hiilidioksidista voidaan valmistaa näillä erilaisilla reiteillä 

monia yhdisteitä, kuten hiilimonoksidia (CO), syklisiä orgaanisia karbonaatteja, metanolia 

(CH3OH) tai muurahaishappoa (HCOOH). Näillä yhdisteillä on monia käyttökohteita 

kemikaalien teollisessa valmistuksessa, polttoaineena (metanoli) ja muun  muassa 

lääketeollisuudessa.24–26   

Hiilidioksidin ollessa hiilen palamistuote, se on hyvin inertti kaasumainen molekyyli, joten sen 

konversio on haastavaa toteuttaa normaalissa ilmanpaineessa ja matalissa lämpötiloissa. 

Katalyytin on pystyttävä aktivoimaan hiilidioksidia niin, että sen reaktiot ovat mahdollisia 

muiden yhdisteiden kanssa. Konversiossa pyritään myös suureen selektiivisyyteen halutun 

tuotteen osalta. Jotkin MOF-yhdisteet voivat toimia CO2 talteenottajan lisäksi alustana ja 

katalyyttinä tapahtuvalle konversioreaktiolle.24   

 

5.1 Regeneraatio 

Yleisesti regeneraatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä adsorboivan sorbentin palautumista 

tilaan, jossa siihen voi uudelleen sitoutua hiilidioksidimolekyylejä. Jotta MOF:ien käyttäminen 

hiilidioksidin talteenotossa ja konversiossa olisi mielekästä, rakenteen täytyy pysyä 

käyttökelpoisena koko syklin ajan uudelleen ja uudelleen eli sen on oltava reversiibeli. 

Kokonaisuudessaan talteenoton ja konversion syklin tulisi toimia mahdollisimman pienellä 

energialla. Tärkeää on myös, että mahdollisimman suuri osa materiaaliin adsorboituneesta 

hiilidioksidista saadaan regeneroinnin aikana poistettua MOF:ista, jotta sitä kertyisi 

materiaaliin mahdollisimman vähän.  
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Adsorbenttimateriaalien regeneraatio ja aineiden desorptio voidaan saada aikaiseksi lämpötilaa 

(temperature swing adsorption, TSA) tai painetta muuttamalla (pressure/vacuum swing 

adsorption, PSA/VSA). PSA-tekniikassa CO2 otetaan talteen korkeassa paineessa toisin kuin 

VSA:ssa, jossa talteenotto tapahtuu lähellä normaalia ilmanpainetta. PSA ja VSA-tekniikoissa 

CO2 regeneraatio tapahtuu siis painetta laskemalla. 24 

 

5.2 Konversio: pelkistäminen ja hydrogenaatio 

Hiilidioksidia voidaan siis pelkistää erilaisin menetelmin moniin käyttökohteisiin.9 

Pelkistäminen tapahtuu usein joko fotokatalyyttisesti, eli valosta saatavan energian avulla tai 

sähkökatalyyttisesti niin, että energia saadaan sähköisestä jännitteestä.  

Fotokatalyyttisessä pelkistämisessä MOF-rakenne itsessään toimii katalyysialustana 

tapahtuvalle reaktiolle eli sen rakenteessa täytyy olla jokin valon säteilystä virittyvä rakenne 

elektroninsiirron aikaansaamiseksi ja hiilidioksidin aktivoimiseksi. Katalyysireaktiot 

tapahtuvat monimutkaisten protoniavusteisten monielektronireaktioiden kautta. Erilaisia 

fotokatalyyttisiä rautaa sisältäneitä MOF:eja tutkineet Li et al. ovat saaneet hyviä tuloksia 

fotokatalyyttisestä konversiosta MIL-101(Fe) rakenteella.27,28 Kyseisessä rakenteessa Fe-O-

klusteri sisältää vapaita koordinaatiopaikkoja, joiden avulla CO2 talteenottoa pystytään 

tehostamaan, ja samalla klusteri toimii hapetus-pelkistysreaktion alustana ja katalysoi suoraan 

hiilen ja vedyn välisen sidoksen muodostumista.27 Usein pelkistämiseen tarvitaan UV-valoa, 

mutta esimerkiksi Fu et al. ovat tehneet lupaavia tutkimuksia amiinifunktionalisoidulla NH2-

MIL-125(Ti) MOF:illa, joka pelkistää hiilidioksidia fotokatalyyttisesti myös näkyvän valon 

aallon pituuksilla. Heidän tutkimuksissaan NH2-MIL-125(Ti) osoitti huomattavaa aktiivisuutta 

katalyysissä näkyvällä valolla verrattuna MIL-125(Ti) MOF:iin, joka toimii ainoastaan UV-

valossa.29 

Hydrogenaatiota voidaan tehdä hiilidioksidin pelkistyksen jälkeen. Tällöin esimerkiksi CO 

reagoitetaan sopivissa olosuhteissa H2-kaasun kanssa, jolloin tuotteeksi voidaan saada 

esimerkiksi metanolia, metaania tai muurahaishappoa. Reaktiot tapahtuvat MOF:in 

katalysoimana ja sen rakenne ja käytetyt kokatalyytit vaikuttavat saatuun konversiotuotteeseen. 

Metanolia voidaan valmistaa katalyyttisesti ja sen valmistus ilman fossiilisia polttoaineita on 

herättänyt suurta kiinnostusta ympäristön näkökulmasta. Hiilidioksidin metanaatiota on 

katalysoitu tavallisesti siirtymämetallien Ru, Rh, ja Ni avulla, mutta MOF:ien suuri aktiivinen 
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pinta-ala ja huokoisuus ovat tarjonneet tehokkaampia mahdollisuuksia. Pettinari et al. 

raportoivat muun muassa Cu-ZnO kompleksien parantavan hydrogenaatiota ja metanolin 

selektiivisyyttä MOF-rakenteisiin istutettuna.25 

 

5.3 Konversio: sykloadditio 

MOF:ia voidaan käyttää myös katalyyttinä reaktioissa, joissa syöttöaineet reagoivat edelleen 

hiilidioksidin kanssa muodostaen orgaanisia yhdisteitä. Orgaanisilla yhdisteillä, kuten poly- ja 

syklokarbonaateilla on monenlaisia käyttökohteita lääketieteellisissä käyttötarkoituksissa, 

välituotteena kemikaalien synteeseissä sekä polymeeristen materiaalien valmistuksessa.30 

Kuten aiemminkin todettu, hiilidioksidi on hyvin inertti kaasu, sillä hiilen ja hapen väliset 

kaksoissidokset ovat vahvat ja vaativat paljon energiaa katkaisuun. Homo- ja heterogeenisten 

katalyyttien hiilidioksidia aktivoivat ominaisuudet ovatkin olleet suuren mielenkiinnon ja 

tutkimuksien alaisina. Homogeeniset katalyytit tavallisesti osoittavat hyvää tehokkuutta, mutta 

niiden käytön suurimmat ongelmat ovat huono kierrätettävyys ja erotettavuus liuottimen ja 

reaktioliuoksen välillä. Tästä syystä homogeenisten katalyyttien ominaisuuksia pyritään 

hyödyntämään heterogeenisissä katalyyteissä. Näiden katalyyttien rakenteessa on yleensä 

paikkasidonnaisia kohtia, jotka pystyvät stabiloimaan konversioreaktiossa syntyviä 

välituotteita, mikä edesauttaa reaktion etenemistä.30  

Hiilidioksidin sykloadditioreaktiota epoksidien kanssa käytetään syklisten karbonaattien 

valmistuksessa. Konversioreaktioita on toteutettu laboratoriomittakaavassa vaihtelevilla 

menetelmillä. MOF voidaan esimerkiksi sulkea epoksidin ja kokatalyytin kanssa autoklaaviin, 

johon paineistetaan CO2-kaasua, jonka jälkeen seosta lämmitetään. Gao et al. suorittamissa 

tutkimuksissa havaittiin huomattavaa tehokkuutta UiO-66-Gua0,2(s) MOF:illa CO2 

konversiossa CPC:ksi, ilman liuottimia.30   Reaktiot voidaan toteuttaa myös esimerkiksi 

kolvissa, joka on hiilidioksidikaasun alaisena. Tämän menetelmän kaltaisilla olosuhteilla on 

onnistuttu tekemään hiilidioksidin konversiota suhteellisen alhaisissa lämpötiloissa ja 

matalassa paineessa. Esimerkiksi Zhou et al. ovat tehneet onnistuneita tutkimuksia 

substituoiduilla epoksideilla kuvassa 4 esitetyn reaktioyhtälön mukaisesti hiilidioksidin 

konversiosta syklisiksi karbonaateiksi. Reaktiossa käytettiin TBAB:tä 

(tetrabutyyliammoniumbromidi) kokatalyyttinä ja reaktio suoritettiin 1 bar paineessa 60 ºC 

lämpötilassa 12 tunnin aikana. Epoksidien substituentteina oli käytetty tutkimuksissa muun 

muassa Br, Cl ja CH3 ja paras saanto oli saavutettu bromisubstituoidulla epoksidilla.9,31  
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Kuva 4. Esimerkkireaktio epoksidin ja hiilidioksidin välisestä reaktiosta. Kuvassa Zhou et al. 

tutkimuksissa käytetty reaktioyhtälö ja -olosuhteet.31 Copyright 2022 Royal Society of 

Chemistry. 

 

6 Haasteet MOF:ien laajemmassa käytössä 

Vaikka MOF:it ovat tarjonneet lupaavia tuloksia hiilidioksidin talteenotossa, niiden tuominen 

laajempaan käyttöön on toistaiseksi ollut haastavaa. Laajemman käytön merkittävimmät esteet 

ovat materiaalien saatavuuden, kustannusten sekä kestävyyden ongelmat, MOF:ien synteesien 

heikko skaalautuvuus isompiin määriin sekä ympäristölliset tekijät. Monien MOF:ien 

synteeseissä käytetään orgaanisia liuottimia, jotka ovat haitallisia ympäristölle. 

Skaalautuvuuden ongelmat ovat suoraan yhteydessä siihen, että MOF:eja ei saada teolliseen 

tuotantoon ja käyttöön. Monissa tilanteissa MOF-synteesi toimii moitteetta 

laboratorioskaalassa, mutta isompien määrien kanssa synteesit eivät syystä tai toisesta onnistu 

samalla tavalla. Monesti MOF:in tekeminen isossa skaalassa vaatii täysin erilaisen 

synteesireitin verrattuna laboratoriotutkimuksissa käytettyihin määriin.9,15 

Jotta MOF:ien tuotanto isossa mittakaavassa olisi edes teoriassa kannattavaa, täytyy huomioon 

ottaa myös materiaalien kustannukset ja saatavuus, synteesiolosuhteet, kuten liuottimien 

minimointi, sekä MOF:in energiatehokkuus talteenottoprosessin eri vaiheissa. Monet 

MOF:eissa käytettävät ligandit eivät ole kaupallisesti saatavilla lainkaan tai ne ovat 

huomattavan kalliita.15 Yksi MOF:ien rakenteisiin liittyvä haaste on niiden kestävyyden ja 

selektiivisyyden parantaminen. Vielä turhan usein rakenteen kestävyys heikkenee 

huomattavasti kosteuden, veden tai happamuuden läsnäollessa. Tämä on suuri haaste silloin 

kun hiilidioksidi halutaan saada talteen nimenomaan suoraan ilmasta, jossa on aina kosteutta ja 
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koska varsinkin amiiniryhmiä käytettäessä hiilidioksidin talteenotto paranee veden 

läsnäollessa.9  

Hiilidioksidin konversiosta MOF:ien avulla on saatu hyviä tuloksia niin hydrogenaatiolla kuin 

katalyyttisillä menetelmillä, mutta joitakin haasteita täytyy vielä ylittää kannattavien prosessien 

saavuttamiseksi. Konversioreaktiot on usein toteutettu korkeassa lämpötilassa ja hyvin 

emäksisissä oloissa, joten MOF:eissa on vielä kehitettävää, jotta reaktioita voitaisiin suorittaa 

esimerkiksi matalammissa lämpötiloissa ja neutraaleissa oloissa. Ympäristön näkökulmasta 

hiilidioksidin talteenoton ja konversion täytyisi tapahtua energiatehokkaammin kuin vanhoilla 

jo käytössä olevilla menetelmillä, jotta niiden käyttö olisi kannattavaa. Vaikka lupaavia tuloksia 

tähän kokonaisuuteen on saatu, ei ison mittakaavan järkevään tuotantoon ole vielä tarjolla 

sopivaa MOF:ia.25  

 

7 Kokeellinen osa  

Tämän LuK-tutkielman kokeellisessa osuudessa syntetisoitiin erilaisia MOF:eja, joiden 

synteesit perustuivat aiemmin raportoituihin tutkimuksiin. Laboratoriossa syntetisoidut MOF:it 

ovat tässä tutkielmassa jaettavissa kahteen osaan sen perusteella, millaiseen hiilidioksidin 

konversioon niiden katalyyttiset ominaisuudet soveltuvat. Laboratoriotyöskentelyn raportissa 

käsitellään synteesien ja erilaisten konversioreaktioiden toteuttaminen, MOF-rakenteiden 

karakterisointi sekä konversioreaktiotuotteiden tarkastastelu.  

NH2-MIL-125(Ti) sekä UiO-66-NH2 MOF:eissa käytettiin ligandina aminotereftaalihappoa ja 

UiO-66-NH2-Gua0,2 MOF:issa tämän lisäksi 4-guanidino-bentsoehappo hydrokloridia. Tätä 

viimeisimpänä mainittua ligandia käytettiin myös UiO-66-Gua0,2 MOF:issa tereftaalihapon 

lisäksi. UiO-66 sekä MIL-101(Cr) MOF:eissa ligandina käytettiin tereftaalihappoa. Kaikki 

syntetisoidut MOF:it ja niiden synteesinumerot listattuna taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Syntetisoidut MOF:it ja synteesinumerot. 

MOF Synteesinumero 

NH2-MIL-125(Ti) EBO-001 

UiO-66 EBO-002 

UiO-66-NH2 EBO-003 

UiO-66-Gua0,2 EBO-006 

UiO-66-NH2-Gua0,2 EBO-007 

MIL-101(Cr) EBO-004 

MIL-101(Cr) EBO-005 

MIL-101(Cr)-DABCO EBO-008 

MIL-101(Cr)-DABCO IL EBO-009 

 

 

 

Fotokatalyyttistä pelkistämistä varten syntetisoitiin NH2-MIL-125(Ti) MOF mukaillen Chen et 

al. tekemää tutkimusta.32 Fotokatalyyttinen pelkistäminen toteutettiin Fu et al. tekemää samaan 

MOF-rakenteeseen perustuvaa tutkimusta mukaillen.29  

Epoksidien sykloadditiota varten syntetisoitiin kokonaisuudessaan kuusi erilaista MOF:ia ja 

konversiota tehtiin kahdella eri tavalla mukaillen kahta eri lähdettä. Ensin valmistettiin neljä 

UiO-66 ryhmään kuuluvaa MOF:ia. UiO-66 ja UiO-66-Gua0,2 synteesit perustuivat Gao et al. 

tekemään tutkimukseen.30 UiO-66-NH2 sekä UiO-66-NH2-Gua0,2 valmistettiin mukaillen 

Gomes Silva et al. tekemää tutkimusta MOF:ien hyödyntämisestä vedyn tuotannossa.10 Kaikille 

näille MOF:eille sykloadditio tehtiin saman ohjeen mukaisesti.30 MIL-101(Cr), MIL-101(Cr)-

DABCO sekä MIL-101(Cr)-DABCO IL syntetisointi, jälkisynteettiset muokkaukset ja 

sykloadditio tehtiin Long et al. tekemää tutkimusta mukaillen.33 MIL-101(Cr) syntetisoitiin 

perinteisellä solvotermisellä menetelmällä ja rakenteeseen tehtiin jälkisynteettisiä muokkauksia 

tuloksena MIL-101(Cr)-DABCO sekä MIL-101(Cr)-DABCO IL.  
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7.1 MOF:ien synteesit 

Kaikki MOF:ien synteeseissä ja myöhemmin konversioreaktioissa käytetyt reagenssit listattuna 

taulukossa 2. Kaikki käytetyt liuottimet ovat puhtaudeltaan pro analysis -luokkaa. 

Taulukko 2. Yhteenvetona synteeseissä käytyt reagenssit, niiden CAS-numerot, moolimassat 

Reagenssi CAS moolimassa 

(g/mol) 

valmistaja 

 

puhtaus 

ZrCl4 10026-11-6 233,04 Strem 

Chemicals 

99,5 

BDC 

(tereftaalihappo) 

100-21-0 166,13 Sigma Aldrich 98 

NH2BDC 10312-55-7 181,15 Sigma Aldrich 99 

Cr(NO3)3·9 H2O 7789-02-8 400,15 J.T. Baker  >98 

2-bromietanoli 540-51-2 124,97 Apollo Scientic >97 

1,4-diatsabisyklo- 

[2.2.2]oktaani 

(trietyleenidiamiini) 

280-57-9 112,17 TCI >98 

Bu4NBr 1643-19-2 322,37 Sigma Aldrich >98 

HF (40 % (aq)) 7664-39-3 20,01 Merck - 

propyleenioksidi 75-56-9 58,08 Alfa Aesar 99 

4-guanidino-

bentsoehappo 

hydrokloridi 

42823-46-1 215,64 fluorochem 97 

TBT (tetra-n-

butyyli titanaatti)  

5593-70-4 340,36 Aldrich  97 

 

 

NH2-MIL-125(Ti) (yhdiste 1) syntetisoitiin liuottamalla teflonastiassa 0,5437 g (3,0 mmol) 

NH2BDC:tä sekä 0,26 ml (0,75 mmol) TBT:a (tetra-n-butyyli titanaatti) liuotinseokseen, jossa 

oli 2 ml kuivaa metanolia ja 8 ml DMF:a (dimetyyliformamidi). Seos laitettiin autoklaavissa 

(kuva 5) uuniin 150 ºC 69 tunnin ajaksi, jonka jälkeen autoklaavin annettiin jäähtyä passiivisesti 

6 tunnin ajan. Uunista pois otettaessa uunin sisälämpötila oli 36 ºC. Rusehtavan keltainen tuote 
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suodatettiin imussa ja pestiin ensin kolme kertaa DMF:lla ja tämän jälkeen kolme kertaa 

kuivalla metanolilla.  

UiO-66 (2) synteesiä varten liuotettiin 58,3 mg (0,25 mmol) ZrCl4 7,5 millilitraan DMF:a 

teflonastiassa. Liuottamista avustettiin käyttämällä sonikaattoria, jossa reaktioliuoksen 

annettiin olla 5 minuutin ajan. Liuotuksen jälkeen seokseen lisättiin BDC-ligandia 

(tereftaalihappo) 41,5 mg (0,25 mmol). Seos suljettiin teflonastiassa autoklaaviin ja laitettiin 

uuniin 120 ºC 48 tunnin ajaksi, jonka jälkeen tuote jäähdytettiin säädellysti 18 tunnin aikana 25 

ºC saakka. Puhtaan valkoinen tuote suodatettiin imussa ja se pestiin kolme kertaa ensin DMF:lla 

ja sitten kolme kertaa kuivalla metanolilla.  

 

 

Kuva 5. MOF-synteeseissä käytetyt autoklaavi sekä teflonastia.  

 

UiO-66-Gua0,2 (6) synteesi tehtiin mukaillen UiO-66-synteesiä, josta poiketen toisena ligandina 

käytettiin 4-guanidiinibentsoehappoa. Synteesiä varten liuotettiin ensin ZrCl4:a 58,3 mg (0,25 

mmol) 7,5 ml:aan DMF:a. Tämän jälkeen liuokseen lisättiin BDC-ligandia 41,5 mg (0,25 

mmol) sekä 4-guanidinobetsoehappoa 22,4 mg (0,10 mmol). Seos laitettiin teflonastiassa 
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autoklaaviin ja uuniin 120 ºC 48 tunnin ajaksi, jonka jälkeen se jäähdytettiin huoneen 

lämpötilaan säädellysti. Valkoinen tuote suodatettiin imussa ja pestiin sekä kuivalla metanolilla 

että DMF:lla kolme kertaa. 

UiO-66-NH2 (3) syntetisoitiin liuottamalla 53,0 mg (0,23 mmol) ZrCl4 sekä NH2BDC-ligandia 

(2-aminotereftaalihappo) 41,3 mg (0,23 mmol) 12,5 millilitraan DMF:a. Alkuperäisestä 

synteesiohjeesta poiketen liuotinmäärä puolitettiin. Teflonastiassa ollut seos siirrettiin 

autoklaaviin ja uuniin 120 ºC 48 tunnin ajaksi, jonka jälkeen autoklaavi jäähdytettiin säädellysti 

25 ºC saakka. Keltainen tuote suodatettiin imussa ja pestiin kolme kertaa DMF:lla ja tämän 

jälkeen ohjeesta poiketen vielä kolme kertaa kuivalla metanolilla.  

UiO-66-NH2-Gua0,2 (7) synteesi tehtiin mukaillen UiO-66-NH2-synteesiä. Synteesiä varten 

liuotettiin ZrCl4:a 53,0 mg (0,23 mmol) 12,5 millilitraan DMF:a. Tämän jälkeen liuokseen 

lisättiin NH2BDC-ligandia 41,0 mg (0,23 mmol) ja 4-guanidinobetsoehappoa 12,2 mg (0,056 

mmol). Seos laitettiin teflonastiassa autoklaaviin ja uuniin 120 ºC 48 tunnin ajaksi, jonka 

jälkeen se jäähdytettiin säädellysti huoneen lämpötilaan. Keltainen tuote suodatettiin imussa ja 

pestiin sekä kuivalla metanolilla että DMF:lla kolme kertaa. 

MIL-101(Cr) (4 ja 5) MOF:ia syntetisoitiin ohjeen mukainen määrä kahdessa erillisessä 

synteesissä puolitetuilla ainemäärillä autoklaavin tilavuuden takia. Molemmat synteesit 

suoritettiin samalla tavalla niin, että BDC, Cr(NO3)3·9 H2O sekä 89 mikrolitraa 

vetyfluoridihappoa suspentoitiin 12 millilitraan vettä. Ensimmäiseen synteesiin punnitut 

BDC:n ja Cr(NO3)3·9 H2O massat olivat järjestyksessään 0,4152 g (2,5 mmol) sekä 1,0009 g 

(2,5 mmol) ja toiseen synteesiin 0,4153 g (2,5 mmol) ja 1,0001 g (2,5 mmol). Molemmat 

seokset laitettiin teflonastioissaan uuniin 220 ºC vajaaksi 10 tunniksi, jonka jälkeen niiden 

annettiin jäähtyä passiivisesti huoneen lämpötilaan. Molemmat tuotteet suodatettiin erikseen 

imussa ja pestiin vedellä, DMF:lla sekä etanolilla kolme kertaa. Tuote oli väriltään sinertävän 

vihreää. Pesun jälkeen tuotteet yhdistettiin ja laitettiin 50 millilitraan 1 M NH4F-liuosta. Liuosta 

lämmitettiin hauteessa samalla sekoittaen yön yli 70 ºC lämpötilassa. Tämän jälkeen tuote 

suodatettiin imussa ja pestiin 5 kertaa kuumalla vedellä (50 ºC) ja kuivattiin vakuumissa 120 

ºC lämpötilassa 12 tunnin ajan. Tuotteen massaksi punnittiin 0,3 g, joka on huomattavan vähän 

verrattuna siihen, että ohjeen mukaan jälkisynteettisiä muutoksia varten käytettiin 1,0 g kyseistä 

MOF:ia. 

MIL-101(Cr)-DABCO (8) syntetisoitiin laittamalla 0,2 g edellä syntetisoitua MOF:ia (4 ja 5) 

ja 112,2 mg (1 mmol) trietyleenidiamiinia (DABCO) 8 millilitraan tolueenia. Seosta sekoitettiin 
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ja lämmitettiin 80 ºC lämpötilassa argonkaasun alaisena yön yli. Tämän jälkeen tuote 

suodatettiin ja se pestiin etanolilla kolme kertaa. Tuotetta kuivattiin vakuumissa 100 ºC 

lämpötilassa 12 h ajan.  

MIL-101(Cr)-DABCO IL (9) jatkosynteesiin punnittiin 0,100 g tuotetta 8, mitattiin 0,039 ml 

(0,55 mmol) 2-bromietanolia ja liuotettiin ne 8 millilitraan tolueenia. Seos laitettiin kolvissa 70 

ºC lämpötilaan yön yli argonkaasun alaisuudessa samalla sekoittaen. Yön aikana lämpölevy oli 

sammunut jossain vaiheessa ja vain sekoitus oli enää päällä. Saatu tuote suodatettiin imussa ja 

pestiin etanolilla sekä asetonilla kolme kertaa. Tuotetta kuivattiin tämän jälkeen vakuumissa 

100 ºC lämpötilassa 12 tunnin ajan.  

 

8 Konversioreaktiot valmistetuilla MOF:eilla 

Aiemmin syntetisoiduilla MOF:eilla tehtiin konversioreaktioita kahdella tavalla. Yhdellä 

MOF:illa tehtiin hiilidioksidin fotokatalyyttistä pelkistämistä ja muilla MOF:eilla tehtiin 

epoksidien ja hiilidioksidin sykloadditioreaktioita.  

 

8.1 Fotokatalyyttinen pelkistäminen 

Tuotetta 1 punnittiin 25,0 mg kolviin, joka vakumoitiin. Kolviin tuotiin hapettomista oloista 

asetonitriilin ja trietanoliamiinin 5:1 seosta 30 ml. Seos vietiin ikkunan äärelle luonnonvaloon 

neljäksi päiväksi argonkaasun alaisuuteen. Artikkelin33 mukaista väri-ilmiötä ei havaittu, eli 

tuote ei muuttunut vihertäväksi luonnonvalossa. Artikkelissa koe oli tehty typpikaasun 

alaisuudessa. Seos laitettiin tämän havainnon jälkeen kahdeksi päiväksi hiilidioksidin 

alaisuuteen tavoitteena valolla aktivoitu hiilidioksidin pelkistäminen formaattianioniksi. 

Kahden vuorokauden kuluttua katalyytti ja liuos suodatettiin erilleen ja liuos otettiin talteen 

mittauksia varten.  

 

8.2 Epoksidin sykloadditio CO2 kanssa  

MOF:eja 2, 3, 6 sekä 7 käytettiin kaikkia täysin samanlaisessa konversioreaktiossa katalyyttinä. 

Kolviin punnittiin 10 mg katalyyttiä, 12,9 mg Bu4NBr kokatalyyttiä sekä 350 mikrolitraa 
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propyleenioksidia. Jokaista kolvia lämmitettiin 70 ºC lämpötilassa samalla sekoittaen noin 22 

tunnin ajan. Kolvit olivat yhteydessä hiilidioksidilla täytettyihin ilmapalloihin.  

MOF:ien 8 ja 9 konversioreaktiot tehtiin samankaltaisissa olosuhteissa kuin edellä mainittujen 

katalyyttien. Ainoana erona oli, ettei näihin reaktioihin laitettu Bu4NBr kokatalyyttiä. Kaikki 

reaktiot toteutettiin normaalissa ilmanpaineessa. 

22 tunnin jälkeen kolveihin konversioreaktioissa saadut tuotteet liuotettiin 0,5 millilitraan 

kloroformia. Tämän jälkeen liuennut tuote suodatettiin erilleen katalyytista ja liuokset otettiin 

talteen. Suodatus tehtiin pumpulin sekä piimaan lävitse ohuessa pipetissä. Suodatettaessa 

tuotetta 6 saatiin talteen haalean oranssin värinen kirkas neste. Muista suodatuksista talteen 

otetut nesteet olivat lähes värittömiä, paitsi tuotteen 3 suodatuksessa nesteen joukkoon saattoi 

päätyä pieni määrä MOF:ia, joka värjäsi nestettä hieman samean keltaiseksi.  

9 Karakterisointi 

Syntetisoitujen tuotteiden karakterisointiin ja tunnistamiseen käytettiin jauhediffraktiota 

(PXRD). Saatuja mittaustuloksia verrattiin yksikidetietokannassa oleviin simuloituihin 

diffraktiokuvioihin. Jauhediffraktion tulokset on jaoteltu kuvissa siten, että ensimmäisenä 

käsitellään MIL-125(Ti), toisena UiO-66-ryhmään kuuluvat MOF:it ja viimeisenä MIL-

125(Cr) MOF:it. Kaikissa yhteenvedoissa yksikidedatasta simuloidut kuvat ovat alimpana. 

Mittauksia varten näytettä preparoitiin tasainen ja ohut kerros piilevylle, joka asetettiin 

mittauslaitteeseen (PANalytical X’pert Pro Alpha 1 MPD). Mittauksissa käytetyt parametrit 

ovat näkyvissä taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Jauhediffraktiomittauksien parametrit.  

 

Parametri Arvo 

Aloituskulma (º20) 3,0064 

Loppukulma (º20) 59,9904 

Data askelväli (º) 0,017 

Mittausaika askelta kohden (s) 50 

Röntgenputken jännite (kV) 45 

Röntgenputken sähkövirta (mA) 40 

Cu K-∝ (Å) 1,5418 

 

 

Yhdisteen 1 merkittävin piikki havaitaan kulman suuruudella 6,7º. Yhdiste kuuluu MIL-125 

ryhmän MOF:eihin ja metallina rakenteessa on titaani. Yhdisteen kuvio (kuva 6) vastaa hyvin 

yksikidetietokannasta löytynyttä vertailukuviota ja tämän perusteella voidaan varmistua 

saadusta tuotteesta. Vertailukuvio löytyi tietokannasta tunnistenumerolla 03-065-6429 (Feist, 

T.P., et al. 1992)34 Suurimman piikin jälkeen voidaan yhdisteestä 1 mitatussa kuviossa havaita 

kohouma, jonka voidaan arvella aiheutuvan titaanioksidista.  
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Kuva 6. Mittauksista saatu yhdisteen 1 jauhediffraktiokuvio sekä yksikidetietokannasta 

löydetty vertailukuvio. 

 

UiO-66-ryhmään kuuluvien yhdisteiden 2, 3, 6 sekä 7 kuvaajista (kuva 7) voidaan havaita, että 

intensiteetiltään voimakkaimmat piikit osuvat suunnilleen samoille kulman asteille 7,3º. 

Metallina näissä MOF:eissa on Zr. Yksikidetietokannasta löytynyt vertailukuvio löytyi 

tunnistenumerolla 01-085-6809, (Banerjee, et al. 2016). Datan perusteella yhdisteet 2 ja 7 ovat 

hyvinkin puhtaita ja kahden muun kohdalla ennen isointa piikkiä näkyvät leveät pohjaviivasta 

heikosti erottuvat diffraktiokummut voivat viitata nanokiteiseen amorfiseen tuotteeseen.  

Yhdisteiden 4, 8 ja 9 metallina oli Cr. Dataa tarkasteltaessa (kuva 8) voitiin havaita, että vaikka 

piikkien intensiteetit olivat hieman erisuuruisia, niiden paikat täsmäsivät täysin 

yksikidetietokannasta löytyneeseen vertailukuvioon (tunniste: OCUNAC).35 Tämän analysin 

perusteella voitiin tehdä päätelmä, että kaikki tuotteet olivat melko puhtaita.  
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Kuva 7. Yhdisteiden 2, 3, 6 sekä 7 mitatut jauhediffraktiokuviot ja alimpana vertailukuvio 

yksikidetietokannasta. 

 

Kuva 8. Yhdisteiden 4, 8 sekä 9 mitatut jauhediffraktiokuviot ja alimpana vertailukuvio 

yksikidetietokannasta. 
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10 Termoanalyysi 

Jokaiselle syntetisoidulle MOF-katalyytille tehtiin termoanalyysi, jonka avulla selvitettiin 

rakenteiden termistä kestävyyttä. Mittauksiin käytettiin TG/DSC-laitetta (Perkin Elmer STA 

6000 TG/ DSC). Mittaukset suoritettiin ilma-atmosfäärissä virtausnopeudella 40 ml/min ja 

mitattava näyte punnittiin platinaupokkaaseen. Näytettä pidettiin 1 minuutin ajan 

huoneenlämpötilassa, jonka jälkeen näytettä lämmitettiin 15 ºC/min 600 ºC saakka. Mittaus 

perustuu lämmityksen aikana tapahtuvaan massan sekä lämpövirran muutokseen, joista 

muodostuu erilliset signaalikäyrät lämpötilan funktiona. Kuvaajasta voidaan tulkita karkeasti 

alueet, joilla näytteestä poistuu siihen sitoutuneet liuotinmolekyylit sekä lämpötila, jossa näyte 

alkaa hajoamaan. Lopulta lämmityksen jälkeen jäljelle jäänyt jäännösmassa voidaan katsoa 

olevan näytteen sisältämiä haihtumattomia komponentteja kuten metalleja ja niiden oksideja. 

Yhdisteen 1 termoanalyysistä (LIITE 1) voidaan havaita, että yhdisteestä haihtuu ensimmäisenä 

helposti irtoavia liuotinmolekyylejä (5,31 %), jonka jälkeen irtoaa tiukemmin kiinni olevia 

liuotinmolekyylejä (6,00 %) ennen nopeamman hajoamisen alkamista lämpötilassa 309 ºC. 

Näytteestä hajoaa lämpötilavälillä 309–508 ºC 24,33 %. Yhdiste hajoaa pitkällä aikavälillä 

suhteellisen tasaisesti välillä 200–500 ºC. 

Yhdisteistä 3 ja 7 haihtuu analyysien (LIITE 3 ja 7) perusteella liuotinta (DMF) melko tasaisesti 

(3: 8,33 %, 7: 9,91 %) ennen yhdisteen hajoamista. Yhdisteen 3 hajoaminen alkaa jo 

lämpötilassa 208 ºC ja yhdisteen 7 vastaavasti lämpötilassa 262 ºC. Molemmissa yhdisteissä 

oli sitoutuneena aminoryhmä, joka on voinut vaikuttaa kyseisten rakenteiden samankaltaiseen 

hajoamiseen ja termiseen pysyvyyteen. Yhdisteen 3 näytteestä hajoaa 51,24 % ja yhdisteen 7 

näytteestä 44,55 % varsinaisen hajoamisen aikana. Yhdiste 7 hajoaa kuitenkin hieman 

tasaisemmin verrattuna yhdisteeseen 3.  

Vastaavasti yhdisteiden 2 ja 6 termoanalyysit muistuttavat toisiaan (LIITE 2 ja 5). Molemmista 

kuvaajista voidaan selkeästi havaita kaksi vaihetta, jolloin rakenteesta poistuu siihen 

sitoutuneita liuottimia (DMF). Yhdisteen 2 näytteestä poistuu näissä vaiheissa 6,5 % ja 3,82 % 

liuottimia ennen hajoamista ja yhdisteen 6 näytteestä vastaavasti 8,80 % ja 10,30 %. Tämän 

jälkeen kumpikin hajoaa (2: 46,80 %, 6: 40,90 %) nopeasti lähellä lämpötilaa 440 ºC jatkuen 

noin 550 ºC lämpötilaan saakka. Kummankin yhdisteen hajoamisen loppupuolella voidaan 

havaita ylikuumeneminen (oletettavasti kiivaan palamisreaktion seurauksena), joka aiheuttaa 

kuvaajaan hetkellisen notkahduksen lämpötilan nousussa.  Verrattuna saman UiO-66-ryhmän 

yhdisteisiin 3 ja 7 nämä yhdisteet 2 ja 6 kestävät huomattavasti korkeampaa lämpötilaa.  
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Yhdisteet 4, 8 ja 9 ovat rakenteeltaan MIL-101(Cr) MOF:eja. Yhdisteeseen 4 lisättiin 

jälkisynteettisesti trietyleenidiamiinia (DABCO), jolloin saatiin yhdiste 8. Tätä muokattiin vielä 

jälkikäteen lisäämällä bromietanolia, jolloin DABCO muodosti kvaternäärisen suolan eli 

ammoniumsuolan bromin kanssa (yhdiste 9). Termoanalyysistä voidaan näiden tietojen avulla 

tehdä päätelmät, että yhdisteestä 4 haihtuu pieni määrä siihen sitoutuneita liuotinmolekyylejä 

(6,64 %) ennen nopeasti etenevää hajoamista (46,42 %), joka alkaa lämpötilassa 355 ºC. (LIITE 

4) Yhdisteiden 8 ja 9 kuvaajista (LIITE 7 JA 8) on havaittavissa selkeämmin kaksi massahäviön 

porrasta ennen varsinaista hajoamista (8: 5,12 %, 7,33 %, 9: 6,43 %, 6,41 %). Yhdisteiden 

samankaltaisuudesta johtuen voidaan näillä tiedoilla tehdä karkea johtopäätös, että noin 

lämpötilassa 220 ºC toisen massahäviöportaan kohdalla, yhdisteistä irtoaa DABCO. Tämän 

jälkeen yhdisteet hajoavat hyvin nopeasti suhteellisen pienellä lämpötila-alueella ja hajoamisen 

alkaessa lämpötilan ollessa hieman yli 300 ºC. Kaikkien termoanalyysien tulokset on listattuna 

taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Termoanalyysien tulokset.  

 

Yhdiste Massahäviöt 

p.%, (T-alue) 

(%), ᶱ(ºC) 

Jäännösmassa 

p.%, (T) 

(%), (ºC) 

Td 

(ºC) 

1  5,31 (23–118) 

6,00 (118–309) 

24,33 (309–508) 

4,00 (509–591) 

 

 

 

60,1 (591) 

312 

 

2  6,50 (23–191) 

3,82 (191–314) 

46,80 (314–560) 

 

 

42,8 (560) 

442 

3 8,33 (23–172) 

51,24 (173–498) 

1,86 (499–612) 

 

 

38,4 (612) 

208 

4 6,64 (29–314) 

46,42 (314–415) 

1,43 (415–510) 

 

 

44,7 

355 

6 8,80 (23–165) 

10,30 (165–361) 

40,90 (361–549) 

 

 

47,0 

448 
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Taulukko 4. Jatkuu 

 

Yhdiste Massahäviöt 

p.%, (T-alue) 

(%), ᶱ(ºC) 

Jäännösmassa 

p.%, (T) 

(%), (ºC) 

Td 

(ºC) 

7 9,91 (22–195) 

44,55 (195–505) 

4,20 (505–613) 

 

 

41,2 

262 

8  5,12 (23–173) 

7,33 (173–339) 

45,50 (339–425) 

0,84 (426–475) 

 

 

 

41,0 

236 

9 6,43 (23–219) 

6,41 (220–349) 

45,10 (349–426) 

0,67 (426–472) 

 

 

 

41,0 

300 

 

 

 

11. 1H NMR konversiotuotteille 

Konversioreaktioiden onnistumista tarkasteltiin 1H NMR-mittausten tulosten perusteella. 

NRM-mittausten tarkoituksena oli karkeasti arvioida syntetisoitujen MOF-rakenteiden 

toimivuutta hiilidioksidin konversioreaktioissa. Reaktion lähtöaineena käytettiin 

propyleenioksidia ja haluttu tuote oli vastaava syklinen karbonaatti, propyleenikarbonaatti. 

Kaikki mittaukset löytyvät liitteistä (LIITE 9-14), pois lukien yhdisteen 1 mittaustulokset. 

Mittauksissa käytettiin Bruker Avance III 500 laitetta ja liuottimena käytettiin deuteroitua 

kloroformia (CDCl3). 

Yhdisteiden 2, 3 sekä 6 katalysoimien reaktioiden jälkeen havaittiin, että lähtöainetta ja tuotetta 

oli suunnilleen suhteessa 1:1. Yhdisteen 7 reaktion tuloksena tuotetta havaittiin hyvin vähän. 

Yhdisteen 1 mittauksessa tuotetta ei havaittu lainkaan. Tuotteiden 8 sekä 9 katalysoimien 
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konversioreaktioiden tuloksena saatiin melko puhtaita tuotteita, eikä lähtöainetta havaittu juuri 

lainkaan. Mittauksissa ei myöskään havaittu lähes ollenkaan kokatalyyttiä Bu4NBr. MIL-

101(Cr)-DABCO sekä -DABCO-IL toimivat tulosten perusteella vallinneissa reaktio-

olosuhteissa parhaiten. 

 

12 Yhteenveto 

MOF-yhdisteitä tutkitaan tällä hetkellä kasvavissa määrin erilaisia käyttökohteita ajatellen. 

Hiilidioksidin talteenottoon ja sen konversioon MOF-yhdisteillä on jo pienissä skaaloissa saatu 

lupaavia tuloksia. Muun muassa yhdisteiden syntetisointiin täytyy kuitenkin vielä keksiä 

kannattavampia menetelmiä ennen, kun tässäkin tutkielmassa käsiteltyjä menetelmiä voitaisiin 

ottaa käyttöön oikeasti hyödyttävissä mittakaavoissa. 

Tämän tutkielman kokeellisessa osiossa pyrittiin syntetisoimaan itse jo aiemmissa 

tutkimuksissa valmistettuja MOF-rakenteita. Näillä MOF:eilla tehtiin erilaisia hiilidioksidin 

konversioreaktioita ja MOF:ien rakenteista ja synteesien onnistumisista pyrittiin varmistumaan 

erilaisin karakterisointimenetelmin. Yhdisteitä valmistettiin yhteensä kahdeksan erilaista. 

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että projektissa onnistuttiin syntetisoimaan kaikkia 

haluttuja yhdisteitä ja joidenkin synteesien tuote oli hyvinkin puhdasta.  

Hiilidioksidin konversioreaktiot onnistuivat vaihtelevin tuloksin. Jotkin reaktiot eivät 

onnistuneet lainkaan ja toiset onnistuivat jopa erinomaisin tuloksin. Parhaat konversiotulokset 

saatiin MIL-101(Cr)-DABCO sekä -DABCO IL MOF:eilla, joiden NMR-tuloksissa havaittiin 

lähes puhdasta konversiotuotetta, propyleenikarbonaattia. UiO-66-ryhmän yhdisteillä 2, 3 sekä 

6 saatiin konversiotuotetta 1:1 lähtöaineisiin verrattuna. Aiemmissa tutkimuksissa30 vastaavat 

yhdisteet 3 ja 6 olivat toimineet konversioreaktiossa saannon perusteella paremmin.  Yhdiste 7 

tuotti reaktiossa vain hyvin vähän tuotetta. Synteesit ja reaktiot toteutettiin aiempia tutkimuksia 

mukaillen ja spekuloitavaksi jää mistä erot omien ja aiemmin raportoitujen tulosten välille 

syntyivät. 

Erilaisilla koeolosuhteilla on merkittävä vaikutus synteesien ja reaktioiden onnistumiseen. 

Pienimmilläkin eroilla muodostuvien rakenteiden ominaisuuksissa voi olla ratkaisevia 

merkityksiä.  Tämän takia on ehdottoman tärkeää, että tutkimus jatkuu ja lupaavien tulosten 

perusteella työtä potentiaalisten yhdisteiden löytämiseksi viedään eteenpäin.  
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Liiteluettelo 

1. TCG-DSC-mittausten tulokset seuraavissa liitteissä. Yhdisteen 1 termoanalyysi. 

2. Yhdisteen 2 termoanalyysi. 

3. Yhdisteen 3 termoanalyysi. 

4. Yhdisteen 4 termoanalyysi. 

5. Yhdisteen 6 termoanalyysi. 

6. Yhdisteen 7 termoanalyysi. 

7. Yhdisteen 8 termoanalyysi. 

8. Yhdisteen 9 termoanalyysi. 

9. 1H NMR-mittausten tulokset ja tulkinnat seuraavissa liitteissä. Yhdisteen 2 tulokset. 

10. Yhdisteen 3 tulokset.  

11. Yhdisteen 6 tulokset. 

12. Yhdisteen 7 tulokset.  

13. Yhdisteen 8 tulokset. 

14. Yhdisteen 9 tulokset. 
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