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Tämän kirjallisen kandidaatintyön tavoitteena on luoda yleiskuva nanokuplista ja niiden 

hyödyntämisestä eri käyttökohteissa, esimerkiksi teollisuudessa ja lääketieteessä, käyttäen 

internetin tietokannoista saatavaa materiaalia.  

Nanokuplien todetaan olevan pieniä halkaisijaltaan kymmenien tai satojen nanometrien 

kokoisia nesteessä olevia kaasu kerääntymiä. Todella pienien kokojensa ansiosta nanokuplilla 

on monia suuremmista kuplista poikkeavia ominaisuuksia. Pienestä koostaan johtuen 

nanokuplilla on suuri ominaispinta-ala, joka on hyödyksi esimerkiksi aineensiirto- ja 

flotaatioprosesseille. Flotaatioprosessille hyödyllinen ominaisuus on myös nanokuplien 

taipumus muodostua selektiivisesti suoraan hydrofobiselle pinnalle, ohittaen näin yhden 

kolmesta flotaatioprosessin tehokkuudelle merkitsevistä vaiheista. Nanokuplat eivät nouse 

nesteessä, vaan niiden liike nesteessä muistuttaa satunnaista Brownin liikettä. Osittain tästä 

syystä nanokuplat säilyvät nesteessä useita tunteja ja jopa päiviä. Nanokuplien korkeat, usein 

negatiiviset zeta-potentiaalit, sekä kyky kerätä nesteeseen liuenneita ioneita ympärilleen lisäävät 

nanokuplien kestoa nesteessä. 

Nanokuplat voidaan muodostaa suoraan hydrofobiselle pinnalle esimerkiksi kavitaatiolla 

kiihdyttämällä kaasulla kyllästetyn nesteen virtausnopeus hetkellisesti ja näin laskemalla 

nesteessä olevan kaasunpainetta. Nanokuplat voidaan muodostaa myös nesteeseen esimerkiksi 

ultraäänellä. Ultraäänellä muodostettuja kuplia käytetään esimerkiksi syövän hoitoon, ja 

lääkeaineilla päällystettyjen nanokuplien kohdistettuun siirtoon suoraan tulehtuneeseen 

solukkoon. Kuitenkin yleisin nanokuplien käyttökohde on vedenpuhdistus, jossa nano- ja 

mikrokuplien yhteisvaikutuksella voidaan poistaa pienetkin sameudet nesteistä. 
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The objective of this bachelor’s thesis is to create an overview of nanobubbles and their general 

uses in for example industrial and medical areas. The bachelor’s thesis was made using the 

databases found on the internet.  

Nanobubbles are stated being small gas cavities in liquid with diameters of tens or hundreds 

nanometers. Because of their small size nanobubbles have many properties that differentiates 

them from bigger bubbles. Small diameter corresponds to a large specific area which benefits 

mass transfer and flotation processes. Nanobubbles also tend to form directly on a hydrophobic 

surface skipping one of the three efficiency determining steps in flotation process. Nanobubbles 

have extremely low buoyancy which means they do not float towards the surface and rather 

move randomly in the liquid medium like a particle with a Brownian motion. Nanobubbles are 

really stable and can last hours or even days in the liquid because of their low buoyancy, high 

zeta-potentials and the ability to gather ions around themselves. 

Nanobubbles can be formed directly on a hydrophobic surface. Formation can occur with 

cavitation by momentarily accelerating a saturated liquid. Acceleration lowers the saturated gas 

pressure which leads into the nucleation of a bubble. Nanobubbles can also be formed in the 

liquid with ultrasonic waves. Nanobubbles formed by ultrasonic waves are used for example in 

cancer treatment and controlled drug delivery where drug loaded nanobubbles are directed 

straight on the infected tissue. Most common use of nanobubbles is however the wastewater 

treatment process using nano- and microbubbles. Nano- and microbubbles are capable of 

removing impurities from liquids with really low opacities.  
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1 Johdanto 

Flotaatio on teollisuudessa käytetty hienojakoisen kiintoaineen erotusmenetelmä nesteestä, joka 

perustuu kiintoainehiukkasen hydrofobisuuseroihin. Flotaatiossa hienojakoinen kiintoaine 

kiinnittyy nesteeseen muodostetun kaasukuplan pintaan, joka kuljettaa hiukkasen nesteen 

pinnalle. Pinnalle muodostuva mineraalirikas vaahto kerätään talteen.  

Flotaatio on ollut merkittävässä osassa kaivosteollisuuden kehittymisessä 1900-luvulla. 

Flotaatiota onkin väitetty 1900-luvun tärkeimmäksi sulfidien keruu - ja rikastus prosessiksi [1]. 

Varsinkin sulfidien, mutta myös karbonaattien ja oksidien erotus tehostui menetelmän johdosta. 

Vuonna  1907 Amerikassa louhittiin kuparimalmia, jonka kuparipitoisuus oli keskimäärin 2,5 

%. Tehokkaamman erotusmenetelmän käyttöönoton johdosta voitiin hyödyntää köyhempiä 

malmiesiintymiä ja vuonna 1991 Amerikassa louhitun kuparimalin kuparipitoisuus olikin 

keskimäärin enää 0,6 %.[2]  

Kaivosteollisuuden lisäksi flotaatio on laajalti käytetty vedenpuhdistusprosesseissa rasvojen ja 

kiintoaineen poistossa. Etenkin DAF- (dissolved air flotation) ja vastaavat DGF-menetelmät 

(dissolved gas flotation) soveltuvat  vedenpuhdistukseen.[3] 

Flotaatiota varten kiintoaine jauhetaan hienoksi murskaksi, usein alle 100 µm:n ja joillakin 

aineilla jopa 10 µm:n kokoluokkaan [4]. Flotaatio-prosessissa kiintoaineen erotukseen kuuluu 

kolme eri vaihetta. Prosessin ensimmäinen vaihe on kuplan törmäys kiintoainehiukkasiin, toinen 

vaihe on kiintoainehiukkasen kiinnittyminen kuplaan ja kolmas vaihe kiintoainehiukkasen 

irtoaminen kuplasta. Kiintoaine hiukkasten koolla ja kuplien pinta-alalla on oleellinen vaikutus 

jokaiseen vaiheeseen. Pienillä kuplilla on suurempi ominaispinta-ala eli pinta-ala kaasumäärää 

kohti. Koska flotaation tehokkuutta voidaan arvioida erinäköisillä todennäköisyyksillä, kuten 

törmäämisen todennäköisyydellä ja kiinnittymisen todennäköisyydellä [5], on suurempi 

ominaispinta-ala suoraan verrannollinen prosessin tehokkuuteen. Tavallisen flotaatioprosessin 

ongelmana on erittäin hienojakoisten hiukkasten erotuksen tehottomuus [6]. Esimerkiksi tästä 

syystä nanokuplat ovat kiinnostava aihe.   

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on luoda yleiskuva nanokuplista, niiden ominaisuuksista, 

luomisesta ja niiden soveltuvuudesta teolliseen ja muuhun käyttöön. Työssä käydään läpi 
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nanokuplille ominaisia ilmiöitä ja niiden vaikutuksia eri prosesseihin, kuitenkin keskittyen 

lähinnä kaivosteollisuuden ja vedenpuhdistuksen tarpeisiin.  

 

2 Materiaalit ja menetelmät 

Työ suoritettiin kirjallisuustyönä käyttämällä internetistä saatua kirjallista materiaalia. Tietoa 

kerättiin lähinnä käyttäen SCOPUS (elsevier API) tietokantaa, mutta myös muita tietokantoja 

kuten SprignerLink, Wiley online library, ACS publications, ScienceDirect ja Google scholar 

tietokantoja käytettiin.  

Tietoa haettiin tietokannoista hakusanoilla: Nanobubble, flotation, fine flotation, diffusion, 

surface, bulk, stability, deformation, mixing, dynamic, nucleation, hydrodynamic, phenomenon, 

rise, buoyancy, formation, longevity, gas, cavity, coalescence, nbcf, motion, Brownian motion, 

cavitation, diffusive, shield, drag, generation, column, bubble, nuclei, effect, tension, size, 

distribution, energy, efficiency, coal, chalcopyrite, fine, ultra, ultrafine, pico, cost, nano-bubble, 

generator, electroflotation, electrocoagulation, coagulation.  

Työn tekemisessä on käytetty 40 eri tutkimuksen tuloksia, joista monia on käytetty useampaan 

eri kertaan, niiden laajuuden ja osuvuuden perusteella.  

 

3 Nanokuplaan vaikuttavat ilmiöt 

Nanokupliin vaikuttavat ilmiöt kuten muodostuminen, yhtyminen ja hajoaminen eroavat 

tavallisista kuplista. Tavalliset kuplat yleensä muodostetaan puhaltamalla nesteeseen ilmaa 

suuttimen läpi. Kuplien muodostumista autetaan lisäämällä nesteeseen pintajännitystä 

pienentäviä kemikaaleja. Tavalliset kuplat hajoavat itsestään noustessaan pintaan ja 

vapauttaessaan sisältämänsä kaasun ilmaan. Nanokuplilla ilmiöt eroavat tavallisista kuplista 

monellakin tapaa.  
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3.1  Nanokuplan muodostuminen 

Nanokuplan eli kuplan, jonka halkaisija on alle 1000 nm, muodostuminen voi tapahtua eri 

tavoin. Nanokupla voi muodostua suoraan hydrofobisen kiintoaineen pinnalle, jos kiintoaineen 

pintaa ympäröi kaasusta ylikylläinen liuos. Nanokuplan muodostumiseen kiintoaineen pinnalle 

vaaditaan niin sanottu ”gas cavity” eli kaasukolo [7]. Kaasukolo on kiintoainehiukkasen 

pinnalla oleva tasku jonne on jäänyt kaasua jumiin. Se voi syntyä kiintoaineen pinnalla oleviin 

”vika pisteisiin” esimerkiksi uriin tai rakoihin. Kolojen muodostumiseen vaikuttaa kiintoaineen 

ominaisuudet, kuten sen koko, geometria ja vettymisominaisuudet. Nanokupla muodostuu 

koloon juuttuneesta kaasusta, ja se kasvaa diffuusion vaikutuksesta jonkin verran.[8] 

Nanokuplien syntyyn vaikuttaa olennaisesti nesteen ylikylläisyys sekä kiintoaineen 

hydrofobisuus, joka väitetysti pienentää veden koheesiovoimia lisäämällä vesimolekyylien 

epäjärjestystä pinnan läheisyydessä [8]. Jos kiintoaineen hydrofobisuus ja karheus on vähäistä 

tarvitaan nanokuplien tuottamista varten ylikylläisempi liuos, joka voidaan tuottaa esimerkiksi 

liuottamalla kaasua nesteeseen paineistetussa reaktorissa. Pintaan kiinnittyneet nanokuplat 

kasvattavat pinnan hydrofobisuutta ja lisäävät uusien nanokuplien kasvua. Yang et al. [8] 

tutkimuksessaan totesi hyvinkin pienien (nanometrien kokoluokassa) virheen riittävän 

hydrofobisen kiintoaineen pinnassa kaasukolon muodostumiseen. Tutkimus osoitti myös 

kolojen koon vaikuttavan kuplien kokoon. 

 Kuvassa 1 on esitetty Yang et al.[8] ottamat kuvat hyvin sileän ja vähän karkeamman aineen 

pinnasta joihin on muodostettu hiilidioksidi nanokuplia . Hiilidioksidi oli valittu kaasuksi, koska 

se liukenee helposti veteen ja ylikylläinen liuos on saavutettavissa jo pienissä ylipaineessa. 

Kuvat on otettu atomivoimamikroskoopilla käyttämällä naputus tapaa (tapping mode AFM), 

joka on yleisesti hyvä atomivoimamikroskopia menetelmä nesteitä tutkittaessa. Useimmat 

nanokuplista saadut kuvat on otettu vastaavaa menetelmää käyttäen [9][10][11][12][13]. 
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Kuva 1 Yang et al. [8] atomivoimamikroskoopilla kuuvaamat eri karkeuksiset 

kiintoaineen pinnat joihin on muodostettu hiilidioksidi nanokuplia (valkoiset 

pallot). Pintojen karkeudet : a) rms = 0,1 nm; b) rms= 2,7 nm 

 

Yang et al. [8] tuottama tutkimus osoitti myös, että hydrofiilisten sileiden pintojen päälle ei 

muodostu nanokuplia. Tämä todistaa hydrofobisuuden olevan tärkeässä asemassa nanokuplien 

muodostuksessa kiintoaineen pinnalle. Kyky muodostua selektiivisesti ainoastaan 

hydrofobisten pintojen päälle on edullinen varsinkin flotaatioprosesseille. 

Nanokuplien muodostuminen nesteeseen huomattiin vasta viimeisen kymmenen vuoden sisällä, 

kun Jin et al. [14] tutkivat erilaisten orgaanisten vesiliuosten kuten urean ja etanolin 

koostumusta dynaamisen ja staattisen laser valon hajaantumisen avulla vuonna 2006. 

Tutkimuksessa huomattiin aiemmin suurien molekyylikompleksien tai supremolakulaaristen 

rakeiteiden aiheuttamaksi luullut valonhajontaan liittyvät ilmiöt aiheutuvat nanokuplista. 

Nesteeseen voi muodostua spontaanisti nanokuplia, mutta kuplat eivät itsessään ole stabiileita, 

vaan niiden pitäisi kutistua olemattomiin hetkessä. Jin et al. [14] tutkimuksissaan huomasivat 

orgaanisten molekyylien kerääntyvän kuplan pinnalle vakauttaen kuplan. Kuvassa 2 on esitetty 

Jin et al. [14] tutkimusten mukainen tilanne. 
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Kuva 2 Nanokuplat F Jin et al. [14] tutkimassa systeemissä. Suuremmat pallot kuvaavat 

nanokuplia ja pienet pallot kuvaavat orgaanisia molekyylejä, joilla sininen puoli 

on hydrofiilinen ja keltainen puoli hydrofobinen  

Nanokuplia voi muodostaa myös elektrolyysin avulla. Veden elektrolyysissä elektrodien 

pinnalle muodostuu pieniä vety ja happikuplia, jotka kuuluvat kokonsa puolesta nano- tai 

mikrokupliin riippuen valituista elektrodeista. Usein elektroflotaatiossa muodostetut kuplat ovat 

pienimmillään 20 mikrometriä ja kasvavat noustessaan pintaa kohti yhtymisen johdosta 

[15][16]. Nanometrien kokoisia kuplia voidaan muodostaa elektrolyysillä erittäin sileille 

pinnoille, kuten hyvin suunnatulle pyrolyyttiselle grafiitille (highly oriented pyrolytic graphite, 

HOPG).[17]  

Nanokuplien muodostusta voidaan tehostaa eri keinoin. Yang et al. [8] tutkimusessaan 

huomasivat pinnalle tuotettujen kuplien määrän kasvavan, jos kiintoaine esikäsitellään 

etanolilla. Kiintoaineen pinnan puhdistus auttaa myös nanokuplien muodostusta. Nanokuplien 

muodostusta voi tehostaa aiheuttamalla nesteessä kavitaatiota. Kavitointi voidaan aiheuttaa 

ultraäänellä tai tuottamalla suuria paine-eroja esimerkiksi kiihdyttämällä nesteen virtausnopeus 

äkillisesti kavitaatioputkella. Nanokuplien muodostusta tehostaa myös nesteen sekoittaminen. 

Yang et al. [8] epäilee nanokuplien syntyvän itsestään lähes kaikkiin vesiliuoksiin joihin on 

liuennut suuri määrä orgaanista ainetta. 
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3.2 Nanokuplien yhtyminen  

Hydrofobisten hiukkasen välillä on pitkään tunnettu olevan vetovoimia toisiaan kohtaan 

kappaleiden ajautuessa satojen nanometrien etäisyyksille toisistaan [18]. Voimat tunnettiin 

pitkän matkan hydrofobisina voimina, koska ainut silloin tunnettu vastaavanlainen voima, Van 

der Waalsin voima, ei vaikuta enää satojen nanometrien matkalta. Myöhemmissä tutkimuksissa 

on selvinnyt näiden voimien johtuvan kappaleen pinnassa olevista nanokuplista [19]. 

Nanokuplien päällystämän kappaleen törmätessä toiseen nanokuplilla päällystettyyn 

kappaleeseen muodostavat kuplat sillan kappaleiden välille vetäen niitä yhteen ja samalla 

yhdistäen törmänneet kuplat yhdeksi kuplaksi. Ilmiö tunnetaan nimellä NBCF (nanobubble 

bridging capillary force) ja sitä esiintyy lähes kaikissa vesisysteemeissä joissa on hydrofobisia 

kiintoaine partikkeleita. Ilmiö on esitetty kuvassa 3. 

 

Kuva 3 NBCF:nä tunnettu ilmiö ja siitä johtuva kupien yhtyminen. Ensimmäisessä 

kuvassa kaksi hydrofobista kappaletta joiden pinnassa on nanokuplia törmäävät. 

Toisessa kuvassa nanokuplat yhtyvät muodostaen sillan kappaleiden välille. Silta 

vetää kappaleet yhteen kolmannessa kuvassa. Neljännessä ja viidennessä 

kuvassa kappaleet eroavat ja nähdään että viisikuplaa on yhtynyt kahdeksi 

kuplaksi tilanteen lopussa.  

 

NBCF kaltainen ilmiö esiintyy myös, kun nanokuplilla päällystetty kappale törmää suurempaan 

kuplaan. Nanokuplaa muodostavaa kuplan kanssa kappaleen ja kuplan välillä olevaan 

kastefilmiin heikomman kohdan, jota kutsutaan vaahtofilmiksi, helpottaen kuplan kiinnittymistä 

kappaleeseen [20]. NBCF-ilmiö auttaa nanokuplilla tehostettua flotaatioprosessia, kun 

erotettavat kiintoainehiukkaset ovat hyvin pieniä (<100 µm). Nanokuplat pyrkivät vetämään 
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kiintoainehiukkaset yhteen ja yhdistämään ne suurempiin kupliin jotka nostavat ne kolonnin 

pintaan.   

Nanokuplat neutraaleissa pH arvoissa ovat usein zeta-potentiaaliltaan negatiivisia. Korkeat zeta-

potentiaalin itseisarvot estävät kappaleiden törmäämistä ja näin pidentävät nanokuplien elinikää 

vähentämällä niiden yhtymistä. Yhtymistä tapahtuu kun zeta-potentiaali on itseisarvoltaan alle 

40 mV. Ushikubo et al. [38] tutkimuksissaan tuottivat stabiileja happikuplia joiden zeta-

potentiaalit olivat tarpeeksi negatiivisia saavuttaen -40 mV:n ja kykenivät estämään hiukkasten 

törmäilyn. Tutkimuksessa ilmakuplat, vaikka olivatkin zeta-potentiaaliltaan negatiivisia, eivät 

estäneet törmäilyä pienempien zeta-potentiaalien johdosta. Ilmakuplilla saavutettiin -20 mV 

zeta-potentiaali. Yhtymistä tapahtuu myös nanokuplilla jotka on muodostettu hydrofobiselle 

pinnalle. Tällöin nanokuplat kerääntyvät aineen pinnassa oleviin uriin jos mahdollista.  

 

3.3 Diffuusio ja hajoaminen 

Diffuusio on ilmiö, jossa tilasta, jossa jonkin aineen konsentraatio on korkeampi kuin toisessa 

tilassa, virtaa kyseistä ainetta matalemman konsentraation omaavaan tilaan. Yleensä pienillä 

kuplilla, johtuen ylipaineesta kuplan sisällä, diffuusio tapahtuu kuplasta nesteeseen. Näin 

tapahtuukin aina mikrokupliin (halkaisijaltaan mikrometristä millimetriin) asti. Mikrokuplat 

pienenevät jatkuvasti diffuusion vaikutuksesta, kunnes lopulta romahtavat. Nanokuplien tulisi 

vastaavasti hajota diffuusion vaikutuksesta korkean paineen ja pintajännityksen johdosta. Näin 

ei kuitenkaan tapahdu, vaan nanokuplien on tutkittu kestävän tunteja ja jopa päiviä [21]. 

 Young-Laplacen yhtälöllä (1) voidaan laskea kuplan paine-ero sen ympäristöön. 

ΔP = γ (
1

R
+

1

R+d
) =

2γ

R
(1 −

1

2

d

R+d
)       (1) 

Jossa 𝛾 pintajännitys [J/m2] 

 R kaarensäde [m] 

 d halkaisija [m] 
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Kupla, jonka halkaisija on yksi millimetri, saavuttaa lähes mitättömän noin 300 Pa:n paine-eron 

puhtaassa vedessä, jonka lämpötilassa 25 oC ja pintajännitys on 0,072 N/m. Samassa 

olosuhteessa kupla, jonka halkaisiia on 50 nm, saa aikaan 29 barin paine-eron. Näin suuren 

paineen pitäisi puskea sisällä oleva kaasu ulos hetkessä. Termodynamiikan sääntöjen mukaan 

50nm halkaisijaltaan olevan kuplan elinikä olisikin kymmenen mikrosekunnin luokkaa.[22] 

Selityksiä nanokuplien eroavalle käytökselle on esitetty useita. Yksi mahdollinen selitys on 

vesimolekyylien järjestäytyminen nanokuplan ympärille muodostaen diffuusiolta suojaavan 

kilven sen ympärille. Jos vedessä on likaa on mahdollista että tapahtuu kuten Jin et al. [14] 

esittivät orgaanisten liuosten yhteydessä. Lika kertyisi nanokuplien ympärille muodostaen oman 

diffuusiota estävän suojan. On myös mahdollista ettei esitetty Laplacen yhtälö toimi 

sellaisenaan nanokuplille. Yang et al. [8] ehdotti havaitun mikroskooppikuvista havaitun 

kontaktikulman eroavan huomattavasti todellisesta tilanteesta ja että tämä tulisi huomioida 

korjauskertoimella. On myös mahdollista että Laplacen yhtälöä voida soveltaa nanokuplille 

laisinkaan johtuen kuplien koosta.   

Kun nesteessä olevista nanokuplista muodostuu kerääntymä, siten että nanokuplien välimatkat 

toisistaan ovat pieniä, vaikuttaa kuplissa mekanismi, jota kutsutaan diffusiiviseksi kilveksi [23]. 

Tässä mekanismissa kuplat suojaavat toisiaan diffuusiolta, koska kuplien välissä olevan nesteen 

kaasukonsentraatio pysyy paikallisesti korkeana. Kaasu ei saa myöskään karata systeemistä 

diffusiivisen kilven toimimiseksi. Lisäksi on estettävä kuplien yhtyminen, sekä niin sanottu 

Ostwaldin kypsyminen, jossa pienet kappaleet, tai tässä tapauksessa kuplat, liukenevat 

nesteeseen ja yhtyvät suurempaan kappaleeseen [24]. Yhtymisen estämistä varten voidaan 

käyttää esimerkiksi ionisia surfaktantteja. Ostwaldin kypsymistä on kyetty estämään, kuten 

esimerkiksi F. Jin et al. [14] kokeessa, mutta varmasti ei tiedetä miten se tapahtui.  

Lohse et al. [25] tutkiessaan pintakuplia huomasivat pintananokuplien korkeuden laskevan ajan 

kuluessa, mutta kuplien peittämän pinta-alan pysyvän samana. Ilmiö tunnetaan nimellä kolmen 

faasin kontakti raja teoria (three-phase contact line theory). Lohse et al. [25] päättelivät tämän 

mekanismin huomattavasti heikentävän kuplissa tapahtuvaa diffuusiota. Pintananokuplien 

diffuusion nopeus on tutkitusti paljon pienempi, kuin mikrokuplien tai nesteessä olevien 

nanokuplien, jonka Lohse et al. [25] arvelivat ainakin osittain johtuvan tästä ilmiöstä.  
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Benuer & Lohse johtivat diffuusion vaikutuksesta siirtyvälle kaasuvirralle yhtälön, kun 

oletetaan kuplan olevan vakaa eli diffuusion suhteen steady-state tilassa. Kuplan voidaan usein 

olettaa olevan lähes steady-statea vastaavassa tilassa kuplien pitkäikäisyyden johdosta. Yhtälö 

on voimassa litteälle pintakuplalle, jolloin diffuusiogradientti osoittaa suoraan pinnasta pois 

päin. 

𝑗𝑜𝑢𝑡(𝑅𝑏𝑎𝑠𝑒) = 𝜋𝑅𝑏𝑎𝑠𝑒𝐷(1 −
𝑐∞

𝐶(𝑅)
)       2 

jossa j on kaasuvirta 

R on säde [m] 

D on diffuusio vakio 

c∞ on kaasun konsentraatio liuoksessa [mol/dm3] 

C(R) on luku joka saadaan kertomalla kyseisen nesteen ja kaasun kylläisen lioksen 

konsentraatio normaali-ilmanpaineessa kuplan laplacen paineella ja jakamalla tulo 

normaali-ilmanpaineella 

 

Benuer & Lohse laskivat vastaavan yhtälön kaasuvirralle kuplan sisään ottaen huomioon myös 

kuplan vetovoiman-vaikutuksen nesteessä oleviin kaasumolekyyleihin.  

𝑗𝑖𝑛(𝑅𝑏𝑎𝑠𝑒) =
2𝜋𝑅𝑏𝑎𝑠𝑒𝐷𝑠

−𝑡𝑎𝑛𝜃
         

jossa s on vetovoima potentiaali [J/kg] 

𝜃 on kontaktikulma nesteessä [rad] 

 

4 Nanokuplan liike 

Kuplan liike nesteessä on tärkeä ominaisuus monelle teollisuuden prosessille. Kuplien nousu on 

tavallisille kuplille olennainen ominaisuus, joka mahdollistaa esimerkiksi flotaatio prosessin 

toiminnan. Nanokuplilla on tavallisista kuplista eroten lähes olematon nousu nopeus ja 

nanokuplien liike muistuttaakin enemmän Brownin-liikettä. 
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4.1 Nouseminen 

Tavallisilla kuplilla (>1 mm) nousunopeus on suuri. Kuplat nousevat hetkessä nesteen pinnalle, 

jossa ne vapauttavat sisältämänsä kaasun ilmaan. Hienoilla kuplilla nousunopeus on hitaampaa. 

Se tarkoittaa kuplan pidempää säilymisaikaa nesteessä. Pidemmät säilymisajat ovat edullisia 

esimerkiksi aineensiirrolle, jos halutaan siirtää kaasua nesteeseen. Kuplien nousemista 

nesteissä, joiden Reynoldsin luku on pieni kuvataan usein Stokesin yhtälöllä. 

𝑅 =
𝜌𝑔𝐷2

18𝜇
          (3) 

jossa R on kuplan nousunopeus [m ∙ s-1]  

 ρ on nesteen tiheys [kg/dm3] 

 g on gravitaatio [m/s2] 

 D on kuplan halkaisija [m] 

 µ on nesteen dynaaminen viskositeetti [Pa ∙ s] 

Yhtälö pätee teoriassa myös nanokuplille, mutta todellisuudessa nanokuplien liikkeeseen 

nousemisen vaikutus on olematon. Tämä mahdollistaa erittäin pitkät säilymisajat nesteessäkin. 

Toisaalta se poistaa puhtaasti nanokuplilla toimivan flotaatio prosessin mahdollisuuden. 

Calgaroto et al. [26] tutkimuksessaan kvartsin erotuksesta flotaatiolla, totesi yksittäisten 

nanokuplien olevan tehottomia kvartsin erotusprosessissa, mutta nanokuplien ja suurempien 

kuplien yhteisvaikutuksen parantavan prosessin tehokkuutta huomattavasti. 

 

4.2 Brownin liike 

Nanokuplilla vallitseva liike on muiden kuplien nousuliikkeestä poiketen niin sanottu Brownin 

liike. Brownin liike on fluidissa olevan hiukkasen näennäisesti satunnaista liikettä, joka johtuu 

fluidin molekyylien törmäilystä hiukkaseen. Nanokuplien jäykkä kuori mahdollistaa tämän 

törmäilystä aiheutuvan liikkeen.  

Brownin liikkeen johdosta nanokuplat törmäilevät aivan paikallaan olevassa nesteessäkin. Tämä 

voi johtaa kuplien yhtymiseen kuplakoon kasvamiseen ja tästä johtuvaan kuplien hajoamiseen. 
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5 Kuplan ominaisuudet 

Kiinnostus nanokuplia kohtaan johtuu nanokuplien hyvistä ominaisuuksista, kuten erityisen 

suuresta ominaispinta-alasta. Ominaisuudet ovat erinomaisia esimerkiksi flotaatioon ja 

aineensiirtoon.  

 

5.1 Ominaispinta-ala 

Ominaispinta-ala on kuplille yksi oleellisimmista ominaisuuksista. Se kuvaa pinta-alan suhdetta 

kuplien tilavuuteen. Kuplan ominaispinta-ala on suurempi mitä pienempi kuplan halkaisija on. 

Esimerkiksi halkaisijoiltaan 100 nm kuplilla on 1000 kertaa suurempi pinta-ala kuin samasta 

kaasumäärästä tuotetuilla halkaisijoiltaan 0.1 mm:n kuplilla. Tavallisille kuplille kuplan pinta-

ala vastaa suoraan flotaatio prosessin erotustehokkuutta.[27] Tehokkuus voidaan arvioida 

esimerkiksi laskemalla todennäköisyys kuplan ja kiintoainepartikkelin törmäämiselle Yoon ja 

Luttrellin-yhtälöllä. 

𝑃𝐶 = (
3

2
+ 4

𝑅𝑒0.72

15
) (

𝐷𝑝

𝐷𝑏
)        (4) 

jossa PC on törmäämisen todennäköisyys 

 Re on Reynoldsin luku 

 Dp on partikkelin koko  

 Db on kuplan koko 

Nanokuplien ominaisuus pyrkiä muodostumaan suoraan hydrofobisen kiintoaineen pintaan 

ohittaa törmäysvaiheen kokonaan, joten kuplan pinta-alalla ei tässä mielessä ole merkitystä. 

Nesteeseen muodostuneelle nanokuplalle Yoon ja Luttrellin yhtälö on voimassa. 

Suuri ominaispinta-ala on edullista kuplien pinnassa tapahtuville reaktioille. Tätä hyödynnetään 

esimerkiksi lääketeollisuudessa, biokemiassa ja lääketieteessä. Pinnassa voidaan esimerkiksi 

muodostaa lääkeaineita, jotka voidaan siirtää suoraan kuplan pinnasta haluttuun kohteeseen. 

Esimerkiksi Deng et al. [28]käyttivät PLGA (polylactic-co-glycolic acid) päällystettyjä 

nanokuplia siirtämään PLGA-nanokuplan pintaan kiinnitettyä doksorubisiinia syöpäsoluihin.  

Reaktioiden lisäksi suuret ominaispinta-alat ovat edullisia massan siirtoon. Tästä syystä mikro- 

ja nanokuplilla on käyttökohteita esimerkiksi veden puhdistuksessa ja vesistöjen 

elvyyttämisessä, jossa veden epäpuhtauksia voidaan poistaa pinta-adsorptiolla [29][30], koska 
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kuplien adsorptio kyky on verrannollinen kuplien ominaispinta-alaan. Nanokuplia voidaan 

käyttää tehokkaasti myös vaikeissa uuttoprosesseissa, niiden selektiivisten ominaisuuksien 

johdosta, kuten laktoferriinin erotukseen herasta, jossa laktroferriinin osuus herasta on todella 

pieni [31]. Happinano- ja -mikrokuplien on todettu parantavan biopolttoaineiden valmistuksessa 

käytetyn levän kasvatusprosessia, luovuttamalla happea systeemiin, ja samalla poistavan levän 

kasvua hidastavaa hiilidioksidia systeemistä [32]. 

 

5.2 Pintavaraus ja zeta-potentiaali 

Zeta-potentiaali on nesteessä olevan partikkelin pinnalle muodostuvan kerroksen 

molekyylikerroksen ja bulkki nesteen sähköpotentiaali ero. Potentiaali pienenee kun matka 

partikkelin pinnasta kasvaa, kunnes päästään liukutasolle eli kohtaan jossa nesteen molekyylien 

vetovoimat ylittävät partikkelin zeta-potentiaalin aiheuttaman vetovoiman eivätkä molekyylit 

enää keräänny partikkelin pinnan ympärille.[33] 

Zeta-potentaalin tunnetaan olevan yksi oleellisimmista partikkelien vakauteen vaikuttavista 

tekijöistä. Sen takia partikkelit työntyvät toisistaan pois, kun potentiaalien arvot ovat samaa 

polaarisuutta, tai vetävät toisiaan puoleensa potentiaalien ollessa eri polaarisuuksia. 

Nanokuplilla zeta-potentiaalit ovat lähes aina negatiivisia neutraaleissa ja korkeissa pH arvoissa. 

Zeta-potentiaalin suuruuteen vaikuttaa ainakin liuoksen pH ja koostumus, nanokuplien 

sisältämä kaasu sekä liuoksessa olevat mahdolliset muut liuenneet aineet kuten suolat ja pinta-

aktiiviset kemikaalit eli surfaktantit. Koska nanokuplien zeta-potentiaalit ovat usein 

negatiivisia, ne hylkivät toisiaan. Tämä pidentää nanokuplien ikää nesteessä, koska se toimii 

yhtymisestä aiheutuvaa nanokuplien häviämistä estävänä voimana. Zeta-potentiaalin 

suuruudella on merkitystä yhtymisen estämisessä. Ilmasta veteen neutraalissa pH:ssa 

muodostettujen nanokuplien zeta-potentiaali -20 mV ei ole riittävä estämään yhtymistä. Hapesta 

veteen neutraalissa pH:ssa muodostettujen nanokuplien zeta-potentiaali -40 mV kykenee 

estämään yhtymistä. Yli -60 mV:n nanokuplat pystyvät estämään yhtymisen lähes täysin.[34] 

Oh et al. [35] tutkivat vetynanokuplia bensiinissä. Tutkimuksessa määritettiin bensiini-

vetynanokupla seokselle zeta-potentiaalin arvoksi -30 mV ja sen todettiin kestävän samana 121 

päivän ajan. Uchida et al. [36] tutkiessaan happikuplien zeta-potentiaaleja huomasivat zeta-
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potentiaalin laskevan -40 mV:sta -35 mV:n kahden päivän aikana. Uchida et al. tutkimuksessa 

happikuplien keskimääräinen koko laski ensimmäisen kahden päivän aikana noin 600 nm:stä 

noin 400 nm:n, jota ei Oh et al. [35] tutkimuksessa havaittu. Usuki ja Sasaki [37] onkin 

todistanut partikkelin koon vaikuttavan zeta-potentiaaliin aikaisemmin jo vuonna 1978. Lisäksi 

nanokuplien muodostus vaiheessa nesteeseen liuotettiin happea, siten että saatiin ylikylläinen 

liuos. Happikonsentraation pienentyessä happikuplien zeta-potentiaali pienenee. Tämän 

huomasivat myös Ushikubo et al. [38] tutkimuksissaan. Uchida et al. [36] tutkivat myös suolan 

lisäämisen vaikutusta happikuplien zeta-potentiaaliin. Suolan lisääminen laski happikuplien 

zeta-potentiaalin -40 mV:stä -25 mV:n yhden päivän aikana, jonka jälkeen zeta-potentiaali pysyi 

vakiona. Uchida et al. [36] tutkimus suoritettiin neutraalissa 6,2 pH:ssa. Surfaktantit lisäävät 

nanokuplien zeta-potentiaalia korkeissa pH:ssa ja nostavat matalissa pH:ssa. Polaaristen 

sufaktanttien vaikutus on suurempi kuin vähemmän polaaristen.  

Suolan lisääminen veteen pienentää nanokuplien zeta-potentiaalia. Nanokuplat vetävät 

positiivisia natriumioneita puoleensa, joka laskee nanokuplien zeta-potentiaalia.[36] Uchida et 

al. [36] kokeessaan saivan happinanokupliin neutraaleissa pH:ssa zeta-potentiaaliksi -25 mV:a 

lisäämällä veteen suolaa, niin että liuos saadaan 10-molaariseksi suolaliuokseksi. Tämä zeta-

potentiaalin arvo on liian pieni estämään yhtymisen. Toisaalta suolan lisääminen luo 

nanokuplien pinnalle diffusiivisen kilven, kun kationit kerääntyvät kuplan ympärille. Uchida et 

al. [36] esittääkin nanokuplien kestävyyden parantamiseksi vähäisen suolan lisäyksen tästä 

syystä. Fan et al. [39] kokeissaan totesivat matalien pH arvojen muuttavan ilmasta veteen 

muodostettujen nanokuplien zeta-potentiaalia merkittävästi. Kuplien zeta-potentiaali oli +30 

mV, kun nesteen pH oli 2, sekä hiilen että fosfaatin seoksissa. Tutkimuksessa pH:n 

kasvattaminen neutraalia suuremmaksi vaikutti zeta-potentiaaliin vähemmän kuin pH 

pienentäminen. PH:n ollessa 12 kuplien zeta-potentiaali -30 mV fosfaatti- ja -20 mV 

hiiliseoksessa. 
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5.3 Kokojakauma  

Nanokuplaksi luokitellaan kuplat joiden halkaisija on alle 1000 nm. Kuplien kokojakauma 

riippuu suuresti niiden tuottamistavasta ja käytettävistä materiaaleista. Niiden kokoon voidaan 

vaikuttaa lisäämällä prosessiin eri lisäaineita kuten vaahdottajia ja pintakemikaaleja [40],[41]. 

Mahdollisuutta vaikuttaa kuplien kokoon voidaan pitää etuna. Toisaalta, jos nanokuplia 

käytetään tavallisien kuplien yhteydessä ja tavallisien kuplien tuottamiseen käytetään 

vaahdotusaineita, jotka suurentavat kuplien kokoa huomattavasti, voi sitä katsoa negatiivisena 

puolena.  

Nanokuplien koon mittauksessa käytetään yleensä laserdiffraktiomenetelmää, jossa helium-

neon lasersäde ammutaan nanokuplaliuoksesta otetusta näytteestä. Lasersäde diffraktoituu 

kuplista ja näin saatu diffraktiokulma on kääntäen verrannollinen kuplan kokoon. Laser 

diffraktio analyysi on sopiva menetelmä, koska se voidaan suorittaa sekunneissa eikä sillä ole 

vaikutusta nanokupliin. Nanokuplien kokoa voi mitata tietysti myös AFM-

mikroskooppikuvista, joskaan tämä tapa ei erityisesti sovellu pelkästään koon mittaukseen 

ilmeisistä syistä.  

Ushikubo et al. [38] tutkivat happinanokuplia vedessä. Tutkimuksessa tuotetut nanokuplat olivat 

alussa keskimäärin 137 nm. Seuraavien päivien aikana keskimääräinen koko suureni 380 nm:n  

ja kokojakauma tasoittui piikkimäisestä kellomaiseen kuvaajaan ja lopulta menettäen muotonsa 

nanokuplien kadotessa systeemistä.Ushikubo et al. [38] saamat tulokset on esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4 Nanokuplien kokojakauma ajan funktiona. Nanokuplien koot on saatu käyttäen 

DLS partikkelikoko mittauslaitetta (Zetasizer Nano ZS). Ensimmäinen 

kokojakauma (a) on heti nanokuplien tuottamisen jälkeen saatu kokojakauma. 

Toinen kuva (b) on kokojakauma yhden päivän jälkeen. Kolmas kuva (c) on 

kokojakauma kolmen päivän jälkeen ja neljäs kuva (d) on kokojakauma kuuden 

päivän jälkeen. Mustat pystypalkit kuvaavat mittaustuloten keskihajontaa.[38]  

Ushikubo et al. [38] saamat tulokset vastaavat muiden saamia tuloksia, kuten Ahmadi et al. [42] 

tutkimusta ilmananokuplien luomista kuparimalmin (kuparikiisu) päälle. Ahmadi et al. [42] 

tutkimuksessa luomat kuplat olivat väliltä 50-800 nm, joka on laajempi kuin Ushikubo et al. 

[38] luomat  kuplat. Ahmadi et al. [42] tuottamat kuplat olivat myös keskiarvoltaan suurempia 

kuin Ushikubo et al. [38] tuottamat kuplat. Molemmissa kuplien keskikoko suureni ajan 

kuluessa ja jakauma tasoittui. Kuplien keskikoon kasvu voidaan olettaa ainakin osittain johtuvan 

kuplien yhtymisestä. Jakauman muutos tapahtuu huomattavasti nopeammin ilmakuplilla kuin 

happikuplilla. Ahmadi et al. [42] tutkimuksessa kuplia tutkittuun 10 minuutin ajan, kun taas 

Ushikubo et al. [38] tutkimuksessa kuplia seurattiin 6 päivää. Tämä viittaa yhtymisen olevan 

vaikuttava tekijä kuplakoon suurenemisessa, koska ilmakuplilla yhtyminen on pienestä 

zetapotentiaalista johtuen paljon yleisempää. Ushikubo et al. [38] huomauttaa kuplakoon 
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näennäiseen suurenemiseen vaikuttavana tekijänä myös kuplien konsentraation pienenemisen, 

joka vaikuttaa DLS sensoriin sillä sensori havaitsee isot kuplat herkemmin. Isommilla kuplilla 

on sen takia DLS sensorin mukaan suurempi konsentraatio kuin todellisessa nesteessä ja virhe 

kasvaa pienemmissä konsentraatioissa, koska pienien kuplien tunnistamistodennäköisyys 

pienenee.  

Ushikubo et al. [38] sekä Ahmadi et al. [42] tutkimuksissa tuotettiin nanokuplat käyttämällä 

kavitaatiota. Cho et al. [40] tutkivat ultraäänellä tuotettuja nanokuplia, sekä apukemikaalien 

vaikutusta nanokupliin. Veteen ultraäänellä tuotetut nanokuplat olivat huomattavasti kavitointia 

käyttäen tuotettuja nanokuplia suurempia, omaten keskiarvon 700 ja 800 nm:n välistä. 

Keskiarvo suureni entisestään lisäämällä veteen suolaa kuten CaCl2 tai NaCl lisäämällä NaSO4. 

Cho et al. [40] tutkivat myös SDS pintakemikaalin vaikutusta kuplien kokoon. Tuloksien 

perusteella pintakemikaalit puolestaan pienentävät nanokuplia. Mitä lyhyempi ketjuisia SDS 

molekyylit ovat sen pienempiä nanokuplat olivat. Ahmadi et al. [42] tutki vaahdotusaineen 

MIBC vaikutusta nanokuplien kokoon. Tutkimustulosten perusteella vaahdotusaineen 

konsentraation kasvaminen tasoittaa kokojakaumaa, mutta ei vaikuta merkittävästi nanokuplien 

keskikokoon. Tulokset eroavat Fan et al. [41] tutkimuksista nanokuplien käytöstä flotaatiossa. 

Fan et al. [41] suorittamista kokeista huomataan vaahdotusaineen pienentävän kavitaatiolla 

tuotettujen nanokuplien keskikokoa huomattavasti yli 800 nm:stä alle 500 nm:n, kun 

hydrofobisen kiintoaineen pitoisuus nesteessä on 1 %. Pienemmillä hydrofobisen kiintoaineen 

pitoisuuksilla, kuten 0,6 %, vaahdottajan pitoisuus vaikutti kuplakokoon pienentäen kuplia 

matalissa alle 20 ppm pitoisuuksissa ja sitten kasvattaen kuplien kokoa suuremmissa 

pitoisuuksissa. Fan et al. [41] päätteli kiintoainepitoisuuden nostamisen vaikutuksen kuplien 

kokoon johtuvan kuplien taipumuksesta muodostua mieluummin kiintoaineen pinnalle kuin 

nesteeseen. Kuplien keskikoon nousu voi johtua esimerkiksi NBCF ilmiöstä kappaleiden 

törmäillessä nesteessä. Tutkimuksessa huomattiin nesteeseen liuotetun kaasun pitoisuuden 

vaikuttavan kuplien kokoon. Suurilla liuotetun hiilidioksidin- tai  hapen konsentraatioilla 

nanokuplat olivat isompia kuin pienemmillä konsentraatioilla. Lisäksi kavitaatioputken 

aiheuttama paineen lasku, sekä lämpötilan nosto nostattivat kuplien keskimääräistä kokoa. 

Mahdollinen syy kuplien koon kasvulle on nanokuplien määrän lisääntyminen hiukkasten 

pinnalla mikä lisää hiukkasten pinnalla tapahtuvaa yhtymistä.   
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6 Laitteistot 

Nanokuplia voidaan tuottaa usealla eri menetelmällä. Usein nanokuplia tuottamalla samalla 

tuotetaan mikrokuplia, jotka auttavat esimerkiksi flotaatio prosessissa nostamaan kiintoainetta. 

Nanokuplat erottuvat mikrokuplista ajan myötä, sillä mikrokuplat nousevat pintaa kohti.  

 

6.1 Ultraääni 

Nanokuplia voidaan tuottaa ultraääniaalloilla. Ultraääniaallot pudottavat nesteen höyrynpaineen 

äkillisesti alle kylläisen kaasun paineen, jolloin nanokuplia muodostuu. Cho et al. [40] 

kokeessaan tuottivat nano- ja mikrokuplat ultraäänellä. He käyttivät kaksipuolista palladium 

päällystettyä elektrodia, jonka avulla veteen tuotettiin taajuudeltaan 20 kHz:n ultraääniaaltoja 

200 W:n teholla. Kuvassa 5 on esitelty Cho et al. [40] käyttämää laitetta vastaava laite.  

 

Kuva 5 Ultraääniaaltojen tuottamiseen tarkoitettu laite. Vasemmalla 

kontrollointiyksikkö ja oikealla metallinen elektrodi, joka tuottaa 

ultraääniaallot.[56]  
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Menetelmän etuna on kyky ohjata kuplia ja aiheuttaa niiden romahdus lopettamalla aaltojen 

tuottaminen, tai aiheuttamalla korkea impulssiaalto. Romahduttamisesta aiheutuu 

korkeaenergisiä purkauksia, jotka voidaan kohdentaa esimerkiksi munuaiskiviin ESWL-

hoidossa (Extracorporeal shock wave lithotripsy). Romahduksen seurauksena kuplan sisältämät 

kaasut vapautuvat vapaina radikaaleina ympäristöön, mitä hyödynnetään lääketieteessä 

esimerkiksi otsonikuplilla, sillä otsonilla on hyvät antibakteeriset ominaisuudet ja niitä voidaan 

käyttää tehokkaasti vaikeiden tulehtumien hoitoon. 

 

6.2 Liuottimenvaihto 

Nanokuplia voidaan tuottaa liuotinvaihtomenetelmällä [8]. Menetelmässä kiintoaine upotetaan 

nesteeseen, johon halutun kaasun liukoisuus on suurempi. Enemmän liuennutta kaasua sisältävä 

neste vaihdetaan toiseen, johon kaasua voi liueta vähemmän. Kaasun liukoisuuseroista eri 

nesteisiin aiheutuu kiintoaineen pintaan väliaikainen kaasun ylikyllästyminen. Ylikyllästyminen 

aiheuttaa nanokuplien muodostumisen kiintoaineen pintaan. Yleisin tapa tuottaa nanokuplia 

liuotinvaihtomenetelmällä on etanolin tai toisen orgaanisen liuottimen vaihto veteen, koska 

ilman liukoisuus orgaanisiin liuottimiin on selkeästi suurempi kuin veteen. Eri lämpöisten 

liuottimien vaihto toimii myös liuottimen vaihtona. Esimerkiksi kylmän veden vaihtaminen 

kuumaan aiheuttaa paikallisen ylikyllästymisen ja näin nanokuplien muodostumisen, koska 

kuumaan veteen ilman liukoisuus on pienempi kuin kylmään. Nanokuplat muodostuvat 

upotetun kiintoaineen pinnalle. Menetelmän käyttö muuten kuin koetarkoituksessa on varsin 

rajoitettua, sen epäkäytännöllisyyden vuoksi ja sopii lähinnä nanokuplien muodostukseen 

suurille pinnoille.  

6.3 Turbulenttinen virtaus 

Teollisuuden kannalta kenties käytännöllisin tapa luoda nanokuplia on turbulenttinen virtaus 

menetelmä. Siinä nanokuplat luodaan venturiputken tai muun vastaavan kavitaatioputken 

avulla. Menetelmän etuna on sen helppo sovellutus ja skaalautuvuus. Menetelmä voidaan lisätä 

tavalliseen flotaatiokolonniin pumppaamalla osa kolonniin menevästä ilmasta nanokupla 

generaattorin läpi.  Kuvassa 6 on esitetty tyypillinen nanokuplien sovellutus flotaatioprosessiin. 

Kuvasta puuttuu tavallisten kuplien tuottamiseen käytetty laitteisto, joka voidaan toteuttaa 
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viemällä osa prosessiin lisätystä ilmasta (joka lisätään nestevirtaan pumpun jälkeen) suoraan 

kolonnin pohjalle. 

 

Kuva 6 Nanokuplien mahdollinen sovellutus hienojakoisen kiintoaineen erotukseen 

flotaatiolla.[43]  

Prosessissa pumpun ja sekoittajan avulla luodaan kylläinen vesi-ilma liuos. Venturiputkessa 

liuoksen paine putoaa äkillisesti alle kylläisen höyryn paineen mikä johtaa nanokuplien 

muodostumiseen. Koska hienot kiintoainehiukkaset kulkeutuvat nesteen mukana muodostuu 

osa nanokuplista suoraan kiintoaineen pinnalle. Nanokuplat kiinnittävät hienojakoiset 

kiintoainehiukkaset suurempiin kupliin, jotka nostavat kiintoaine hiukkaset pinnalle 

rikastevaahdoksi. Pumppuun kerätään liuos kolonnin pohjalta. Rikastehiekka poistetaan 

kolonnin pohjalta esimerkiksi syklonilla. Systeemiä on ehdotettu esimerkiksi hiilen ja 

fosfaattien rikastamiseen [43] ja [44]. 
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6.4 DAF 

DAF (dissolved air flotation) on yleinen jäteveden puhdistusmenetelmä, jossa kiintoainetta 

poistetaan nesteestä mikro- ja nanokuplien avulla. Menetelmä perustuu ylikylläisen ilma-vesi 

liuoksen tuottamiseen paineistetussa tankissa ja ylikylläisen liuoksen palauttamiseen 

normaalipaineiseen jäteveteen. Usein prosessissa käytetään flokkulointikemikaaleja. Tuotetut 

kuplat ovat pääosin mikrokuplia, mutta muka on myös nanokuplia, jotka näkyvät nesteessä 

pilvimäisenä valkoisena virtana, sillä kuplat heijastavat valoa kaikkiin suuntiin lumen 

tavoin.[45] DAF-menetelmällä puhdistettu vesi on riittävän puhdasta kierrättämään puhdistettua 

vettä kuplien luontiin. Menetelmä on niin tehokas että sitä on käytetty Euroopassa juomaveden 

puhdistukseen 1960-luvulta lähtien.[46] Kuvassa 7 on esitetty yksinkertaistettu 

vedenpuhdistuksessa käytetty DAF-systeemi.  

 

Kuva 7 Yksinkertaistettu DAF systeemi. Puhdistettu vesi kierrätetään paineistettuun 

säiliöön, johon syötetään ilmaa kompressorista. Näin syntynyt  ylikylläinen ilma-

vesi seos vapautetaan jätevesisäiliöön sen pohjasta. Syntyneet mikro- ja 

nanokuplat erottavat kiintoaineen nesteestä ja nostavat sen pinnalle josta 

kiintoaine kerätään vaahtona.  
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6.5 Mikrohuokoset 

Nanokuplia voidaan muodostaa puhaltamalla kaasua keraamisen materiaalin, metallin tai lasin 

läpi, jossa on nanometrin kokoluokassa olevia huokosia tai hyvin pieneen halkaisijaan 

kaventuvan suuttimen läpi. Huokosmenetelmää käyttäen syntyy usein paljon myös mikrokuplia, 

jotka erottuvat ajan kuluessa nanokuplista nousten nesteen pintaan. Menetelmää käytetään 

esimerkiksi hapettamaan akvaarioita tai auttamaan osterien kasvatuksessa [47]. Laitteita on 

myynnissä laajasti, jopa kuluttajakäyttöön. 

 

6.6 Elektroflotaatio 

Nanokuplia voidaan muodostaa elektrolyysillä vedestä. Nanokuplia muodostuu veden 

elektrolyysillä hapesta ja vedystä. Happi- ja vetykuplat muodostuvat elektrodien napoihin. 

Menetelmää käytetään lähinnä elektroflotaatiossa. Elektroflotaatiossa nanokuplat nousevat 

pintaan virran ja mikrokuplien mukana ja kiinnittyvät matkalla nesteen hydrofobisiin 

kiintoainehiukkasiin nostaen ne pinnalle. Elektroflotaation etuna on mahdollisuus käyttää 

elektrokoagulaatiota ja siten saada veteen liuenneita raskasmetalleja talteen [48]. Esimerkiksi 

elektrokoagulaatiosta on alumiinielektrodien käyttö, luoden alumiinin kompleksia alunaa. 

Aluna horjuttaa raskasmetalli-ionien välisiä elektrostaattisia hylkimisvoimia, minkä johdosta 

raskasmetallit koaguloituvat.  

  

7 Apukemikaalit 

Flotaatiossa käytetään yleisesti kahdenlaisia apukemikaaleja; vaahdotusaineita ja 

kokoojakemikaaleja, parantamaan prosessin suorituskykyä. Vaahdotusaineita käytetään 

muodostamaan nesteeseen vakaampia kuplia. Tavallisimpia käytettyjä vaahdotusaineita ovat 

kevyet polyglykolit, tietyt alkoholit kuten metyyli-isobutyylikarbinoli (MIBC) ja xylenoli sekä 

mäntyöljy. Kokoojakemikaalit absorboituvat selektiivisesti haluttujen hiukkasten päälle luoden 

polaarittoman hydrofobisen pinnan yleensä hiilivedyistä. Kokoojakemikaalit kasvattavat kuplan 

kontaktikulmaa hiukkaseen. Kontaktikulman kasvattaminen pienentää hiukkasen 

irtoamistodennäköisyyttä. Kokoojakemikaalit ovat tavallisesti joko polaarittomia öljyjä tai 
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kaksiosaisia molekyylejä, joissa on polaarinen osa, joka kiinnittyy hiukkaseen ja polaariton osa. 

Kokoojakemikaalien selektiivisyyden vuoksi on tärkeää valita oikea kokoojakemikaali 

prosessiin.  

Flotaatiossa käytettyjen apukemikaalien vaikutus nanokupliin on hieman erilainen, kuin 

tavallisiin kupliin, sillä nanokuplat osittain tekevät apukemikaalien työt itsessään. Selektiivisesti 

hydrofobisen aineen pinnalle muodostetut nanokuplat nostavat aineen hydrofobisuutta aivan 

kuten kokoojakemikaalit [8], ja nanokuplat ovat tutkitusti vakaita ilman vaahdottajiakin [21]. 

Nanokuplia käyttämällä apukemikaalien tarve pieneneekin huomattavasti, koska nanokuplat 

toimivat itsessään toissijaisena kokoojakemikaalina. Hydrofobisen aineen pinnalle muodostetut 

nanokuplat parantavat tavallisten kuplien kiinnittymistodennäköisyyttä hydrofobisuuden 

nostamisen lisäksi esimerkiksi yhdistämällä joitakin hiukkasia NBCF-ilmiön avulla. 

Nanokuplat toimivat kiintoaineen pinnassa lisäksi tavallisten kuplien kiinnityskappaleena 

rikkoen kastefilmin eli kiintoaine-neste rajapinnan hiukkasen ja tavallisen kuplan välistä ja 

muodostaen vaahtofilmin, jossa Van de Waalsin voimat vaihtuvat hylkivistä voimista vetäviin 

voimiin, mikä aiheuttaa kuplan kiinnittymisen hiukkasen pintaan [49]. Kuva 8 kuvaa em. 

tilannetta, jossa nanokupla aiheuttaa kastefilmin rikkoutumisen. 

 

Kuva 8 Nanokuplan vaikutus kaste-filmin rikkoutumiseen ja tavallisen kuplan 

kiinnittymiseen hydrofobiselle pinnalle.[49] 

Fan et al. [50] tutki hiilen rikastusta nanokuplilla tehostetulla flotaatiolla. Tutkimuksessa 

tarkkailtiin nanokuplien, vaahdottajien ja kokoojakemikaalien vaikutusta pieneksi murskatun 

hiilen keräämiseen. Tutkimuksessa vertailtiin nanokuplavirran, kokoojakemikaalin 

konsentraation ja vaahdottajan konsentraation vaikutusta hiilen saantiin ja puhtauteen. Kaikista 
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tutkimuksen tuloksista huomataan nanokuplien virralla olevan näistä kolmesta selkeästi suurin 

vaikutus flotaation tehokkuuteen. Nanokuplia käyttämällä saavutettiin sama saanto kuin ilman 

nanokuplia suoritetussa kokeessa käyttämällä puolet vähemmän kokoojakemikaalia. 

Kokoojakemikaalin vaikutus pienentyi huomattavasti suuremmissa nanokuplavirroissa ja jopa 

heikensi saantoa suurissa nanokuplavirroissa ja korkeissa kokoojakonsentraatioissa. Sobhy ja 

Tao [51] tutkivat samaa prosessia, hienoksi murskatun hiilen rikastusta nanokupla tehostetulla 

flotaatiolla, ja pääsivät samoihin tuloksiin kuin Fan et al. [50]. Kuvassa 9 on esitetty Fan et al. 

[50] suorittamien kokeiden ja Sohbyn ja Taon [51] suorittamien kokeiden tulokset 

kokoojakemikaalin konsentraation ja nanokuplien vaikutuksesta hiilen rikastukseen.  

 

Kuva 9 Sohby ja Tao [51] tulokset ja Fan et al. [50] tulokset nanokuplien ja 

kokoojakemikaalien vaikutuksesta hiilen rikastukseen flotaatiolla 

Fan et al. [50] kokeessa vaahdottajan vaikutus hiilen rikastukseen oli hyvin samanlainen kuin 

kokoojakemikaalin; ilman nanokuplia tai pienissä nanokuplavirroissa vaahdottajan vaikutus on 

huomattava, mutta suuremmilla nanokuplavirroilla vaahdottajan vaikutus vähenee ja suurilla 

nanokupla virroilla suuret vaahdottajan konsentraatiot huononsivat saantoa.  

 

8 Käyttökustannukset 

Nanokuplilla on niiden hyvien ominaisuuksien kuten suuren ominaispinta-alansa ansioista 

loistavat aineensiirto-ominaisuudet. Nano- ja mikrokuplalaitteita myydään jopa yksityisille 
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asiakkaille pihalampien ja akvaarioiden elvyttämiseen, koska niiden avulla saadaan korkeat 

happipitoisuudet veteen. Teollisuudessa nanokuplien aineensiirtokykyä ei ole hyödynnetty 

tuottamisen vaikeuden, tuottamislaitteiden hinnan ja korkean energiankulutuksen vuoksi. 

Energiatehokkaampia menetelmiä, jotka perustuvat nesteen ylikyllästämiseen ei tietenkään voi 

käyttää aineensiirtotarkoituksessa, koska siirrettävää kaasua on jo ylen määrin nesteessä eikä 

sitä voida poistaa nanokuplilla tehokkaasti niiden pitkäikäisyyden ja olemattoman 

nousunopeuden vuoksi. Tämän vuoksi aineensiirtotarkoituksessa käytetyt nanokuplat kuuluvat 

lääketieteen käyttöön. On epäilty energiatehokkaan nanokuplien tuottomenetelmän löytyessä 

niiden käytön leviävän laajasti useille teollisuuden aloille.  

Nanokuplien käyttöä muissa kuin aineensiirto sovelluksissa, kuten veden puhdistuksessa ja 

flotaatiossa on tutkittu monen eri tahon toimesta. Yleisesti nanokuplilla tehostetut prosessit ovat 

kustannustehokkaampia kuin tavalliset prosessit, kun erotellaan kiintoainehiukkasia joiden 

koko on 10 – 100 µm. Tavalliset prosessit ovat tehokkaita vain 50 µm asti.  Sobhy ja Tao tutkivat 

hiilen rikastusprosessia, jossa suurin osa eli 83 painoprosenttia hiilinäytteestä oli jauhettu alle 

150 µm:n ja 40 painoprosenttia alle 25 µm:n kokoiseksi. Tutkimus osoitti nanokuplilla 

tehostetun flotaation olevan tavallista kustannustehokkaampi prosessi, johtuen tehokkaammasta 

ja näin nopeammasta erotuksesta ja pienentyneestä lisäkemikaalien tarpeesta. Tsai et al. [52] 

tutki kemiallis-mekaanisen kiillotus (KMK) prosessin jäteveden puhdistusta nanokuplilla 

tehostetutulla flotaatiolla ja vertasi sitä tavallisesti käytettyyn koagulaatio-flokkulaatio 

prosessiin. Tutkimuksessa vertailtiin prosesseilla saavutettuja jäteveden sameuksia ja 

kustannustehokkuuksia. Taulukossa I on esitelty tutkimuksen tuloksia. 

 

Taulukko 1 Tsai et al. [52] tulokset KMK jäteveden puhdistukselle  

 Nanokupla flotaatio Koagulaatio-flokkulaatio 

Sameuden poisto (%) 99,8 98,3 

Kiintoaineen poisto (%) 99,1 96,4 

Liuenneen SiO2:n poisto (%) 99,6 99,5 
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Kemikaalikustannukset * 0,3 1,2 

Energia kustannukset * 0,15 0,18 

Ylläpitokustannukset * 0,15 0,2 

Kokonaiskustannukset * 0,75 1,73 

* Yksikkö: USD/m3 KMK jätevettä 

Tuloksista huomataan nanokuplilla tehostetun flotaation olevan huomattavasti 

kustannustehokkaampi prosessi kuin tavallinen koagulaatio-flokkulaatio prosessi. Suurin säästö 

tässäkin tapauksessa saadaan kemikaaleista, joita nanokuplien tapauksessa tarvitaan vain 

neljäsosa toiseen prosessiin verrattuna. Energian säästö nanokuplien tapauksessa voi johtua 

esimerkiksi prosessin lyhyemmästä erotusajasta. Kuvassa 10 esitetään Tsai et al. [52] kokeen 

erotuksen eteneminen prosesseille.  

 

Kuva 10 Tsai et al. [52] tulokset KMK jäteveden puhdistukselle kahdella eri prosessilla; 

koagulaatio-flokkulaatio prosessilla ja nanokupla tehostetulla flotaatiolla. 
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9 Käyttökohteet 

Nanokuplien mahdollisia käyttökohteita on lukuisia. Kuluttaja tasolla nanokuplia voidaan 

käyttää akvaarioiden happipitoisuuden nostamiseen tai pihalammikon elvyttämiseen. 

Nanokuplilla on käyttökohteita lääketieteen saralla esimerkiksi syöpäsolujen ja munuaiskivien 

tuhoamisessa ja ultraäänikuvauksissa. Nanokuplilla hyödynnetään muita laajemmin Japanissa, 

jossa suuri osa nanokupliin kohdistuvasta tutkimuksestakin on suoritettu. Japanissa nanokuplilla 

rikastetulla vedellä avustetaan esimerkiksi osteriviljelmien kasvua. Nanokuplia käytetään 

yleisesti kiintoaineen erotukseen veden puhdistuksessa, mutta käyttö muissa 

teollisuusprosesseissa on vähäistä.  

Lääketieteessä nanokuplien selektiiviset ominaisuudet sekä hyvät aineensiirtomahdollisuudet 

ovat käytössä syövän hoidon lisäksi esimerkiksi lääkkeiden erityisen tarkassa kuljetuksessa 

suoraan haluttuihin soluihin. Erityisesti ultraäänellä kitosaaniin muodostettuja happikuplia 

käytetään, kuplien hapen luovutus ominaisuuksien ansiosta.[53][54] Lääkeainetta sisältävät 

happikuplat ohjataan haluttuihin soluihin ultraäänen avulla. Vastaavanlaista mekanismia 

käytetään kultapäällysteisillä nanokuplilla, joita voidaan ohjata lasersäteillä. Kultapäällysteisiä 

kuplia on ehdotettu esimerkiksi syövän hoitoon, jossa kultapäällysteisiä nanokuplia ohjattaisiin 

lasersäteellä syöpäsolukon sisälle ja aiheuttamalla sen jälkeen kuplien romahdus 

ultraäänellä.[55] Romahduksesta johtuvat energiapurkaukset hajottavat syöpäsolukkoa tuhoten 

sen kokonaan tai vaurioittavan sitä jolloin muut hoitomenetelmät toimivat tehokkaammin. 

Nanokuplia voidaan käyttää parantamaan ultraäänikuvien resoluutiota kiinnittämällä tai 

muodostamalla sopivalla kemikaalilla päällystettyjä nanokuplia kuvattavaan kohteeseen.[28]  

Teollisuudessa nanokuplat ovat käytössä jäteveden puhdistuksessa. DAF-prosessi on yleisesti 

käytössä esimerkiksi kemian- ja petrokemianteollisuuden, paperiteollisuuden ja maakaasun 

käsittelylaitosten jätevesien puhdistuksessa. Öljyteollisuudessa käytetään DGF-prosessia 

(dissolved gas flotation), jossa ilman tilalla käytetään typpikaasua räjähdysvaaran takia. DAF-

prosessia käytetään juomaveden puhdistuksessa biologisten epäpuhtauksien, kuten 

mikroskooppisten levien poistamiseen vedestä. DAF toimii tehokkaasti pienissäkin 

sameusasteissa ja sitä käytetään juomaveden puhdistuksessa tavallisesti koagulaatio-

flokkulaatio erotuksen jälkeen.  
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Kaivosteollisuudessa nanokuplien käyttö on jätevesien puhdistuksen lisäksi harvinaista. 

Tutkimusten perusteella nanokuplien käyttö flotaation tehostamisessa olisi kannattavaa, jos 

malmi jauhetaan keskikooltaan alle 100 µm:n. Tulevaisuudessa ehtyvien rikkaiden 

mineraalimalmivarojen takia nanokuplat voivat yleistyä flotaatioprosessien keskeiseksi 

tekijäksi, jos köyhempien malmiesiintymien hyödyntäminen tulee kannattavaksi. Köyhempi 

malmi vaatii tehokkaammat erottelumenetelmät ja todennäköisesti hienomman jauhatuksen, 

joka suosii nanokuplien käyttöä. 

10 Yhteenveto 

Nanokupilla on monia ominaisuuksia, jotka poikkeavat tavallisista kuplista. Ominaisuudet 

kuten korkea ominaispinta-ala, taipumus muodostua selektiivisesti hydrofobisen aineen 

pinnalle, korkea zeta-potentiaali sekä nanokuplan pitkä säilyvyys nesteessä tekevät nanokuplista 

monessa tapauksessa tavallisia kuplia paremman vaihtoehdon. Toisaalta kuplien olematon 

nousunopeus haittaa, joitakin teollisuuden prosesseja.  

Nanokuplat ovat halkaisijaltaan nanometrin kokoisia kuplia eli kaasutaskuja nesteessä. 

nanokuplat ovat pienestä koostaan johtuen jäykkäkuorisia kuplia, joilla on suuri ominaispinta-

ala. Nanokuplien tulisi pienestä koostaan johtuen hajota diffuusion vaikutuksesta muutaman 

mikrosekunnin kuluessa. Näin ei kuitenkaan ole vaan nanokuplien on todistettu säilyvän 

nesteessä useiden vuorokausien ajan. Yhtä säilymisen aiheuttavaa mekanismia ei ole tiedossa, 

vaan säilyminen johtuu todennäköisesti useasta samanaikaisesta mekanismista, kuten kuplien 

pinnalle kertyneistä ioneista. Nanokuplien tavallisesti korkeilla zeta-potentiaalien arvoilla, sekä 

olemattoman hitaalla nousu nopeudella  on myös nanokuplia vakauttava vaikutus.  

Nanokuplien suuresta ominaispinta-alasta johtuen nanokuplilla on käyttöä teollisuudessa. 

Nanokuplat käyvät hyvin esimerkiksi vaikeisiin uutto- ja adsorptioprosesseihin. Nanokuplien 

ominaisuus muodostua selektiivisesti hydrofobiselle pinnalle on eduksi varsinkin 

erotusprosesseissa, kuten vedenpuhdistuksessa ja flotaatiossa. Nano- ja mikrokuplaprosessit 

ovatkin laajalti jo käytössä vedenpuhdistuksessa. Nanokuplien käyttöä on tutkittu parantamaan 

flotaatioprosessin tehokkuutta erittäin hienojakoisen kiintoaineen (alle 100 mikrometriä 

halkaisijaltaan) erotuksessa. Tutkimuksien perusteella nanokuplia käyttämällä voidaan myös 

säästää  erotusprosesseissa käytetyistä kemikaaleista jopa puolet.  
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Erotusprosessien lisäksi nanokuplilla on käyttöä lääketieteessä esimerkiksi ultraäänikuvauksien 

tarkkuuden parantamisessa ja syöpäsolujen tuhoamisessa. Etenkin kyky ohjata ultraäänellä 

tuotettuja nanokuplia on eduksi monessa lääketieteen sovellutuksessa.  

 

  



29 

 

11 Lähdeluettelo 

1 G. Jameson  

 “Flotation cell development” 

 The AusIMM Annual Conference, Broken Hill, New South Wales, 17-21 May 1992 

2 B. Willis, K. Atkinson 

 “The development of minerals engineering in the 20th Century” 

 Minerals Engineering, 4 (1991), s. 643-652 

3 M. Beychok 

 “Aqueous Wastes from Petroleum and Petrochemical Plants” 

 John Wiley and Sons, 1967 

4 D. Nihill, C. Stewart, P. Bowen 

 “The McArthur River mine - the first years of operation” 

 AusIMM ’98 – The Mining Cycle, Mount Isa, 19–23 April 1998 

5 B. Atkinson, C. Conway, G. Jameson 

 “Fundamentals of Jameson Cell operation including size-yield response” 

 6th Australian Coal Preparation Conference, Mackay, Queensland, 6–9 Sep.1993 

6 R. Sivamohan 

 “The problem of recovering very fine particles in mineral processing – A review” 

 Intenational Journal of Mineral Processing vol. 28 (1990), s. 247 – 288 

7 E. Harvey, K. Cooper, A. Whitley 

 “Bubble Formation from Contact of Surfaces” 

 J. Am. Chem. Soc. 1956, 68(10), s. 2119 – 2120  

8 J. Yang, J. Duan, D. Fornasiero, J. Ralston 

 “Very small bubble formation at the solid-water interface” 

 Journal of Physical Chemistry B vol. 107, issue 25, 2003, s. 6139 – 6147 



30 

 

9 M. Liu, W. Zhao, S. Wang, W. Guo, Y. Tang, Y. Dong 

 “Study on nanobubble generation: Saline solution/water exchange method” 

 Physical Chemistry Chemical Physics vol. 14, issue 11, 2013, s. 2589 – 2593 

10 D. Li, X. Zhao 

“Micro and nano bubbles on polystyrene film/water interface” 

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects vol. 450, 2014, s. 

128 – 135  

11 H. Tarábková, Z. Bastil, P. Janda 

“Surface rearrangement of water-immersed hydrophobic solids by gaseous 

nanobubbles” 

Langmuir vol. 30, 2014, s. 14522 – 14531 

12 Y. Wang, H. Wang, S. Bi, B. Guo 

“Automatic morphological characterization of nanobubbles with a novel image 

segmentation method and it's application in the study of nanobubble coalescence” 

Beilstein Journal of Nanotechnology vol. 6, 2015, s. 952 – 963 

13 M. Azadi, A.V. Nguyen, G.E. Yakubov 

“Attractive forces between hydrophobic solid surfaces measured by AFM on the first 

approach in salt solutions and in the presence of dissolved gases” 

Langmuir vol. 31, issue 6, 2015, s. 1941 – 1949 

14 F. Jin, J. Ye, L. Hong, H. Lam, C. Wu 

“Slow relaxation mode in mixtures of water and organic molecules: Supramolecular 

structures or nanobubbles?” 

Journal of Physical Chemistry B vol. 111, issue 9, 2007, s. 2255 – 2261 

15 M. Sarkar, G. Evans, S. Donne 

"Bubble size measurement in electroflotation" 

Minerals engineering vol 23, issues 11-13, 2010, s. 1058 – 1065 



31 

 

16  M. Sarkar, P. Machniewski, G. Evans 

“Modelling and measurement of bubble formation and growth in the electroflotation 

process” 

Chemical and Process Engineering vol. 34, issue 3, 2013, s. 327 – 336 

17 S. Yang, P. Tsai, E.S. Kooij, A. Prosepetti, H.J Zandvliet, D. Lohse 

“Electrolytically generated nanobubbles on HOPG surfaces” 

Langmuir vol. 25, 2009 

18 W. Kauzmann 

“Some Factors in the interpretation of protein denaturation” 

Adv. Protein Chem. vol. 14, 1959 

19 E. Meyer, K. Rosenberg, J. Israelachvili 

“Recent progress in understanding hydrophobic interactions” 

Proceedings of National Academy of Sciences of the United States of America vol. 

103, 2006, s. 15739 – 15746 

20 K.W Stöckelhuber, B. Radoev, A. Wenger, H. Schulze 

Langmuir vol. 20, 2004, s. 164-168 

21 E. Duval, S. Adichtchev, S. Sirotkin, A. Mermet 

“Long-lived submicrometric bubbles in very diluted alkali halide water solutions” 

Physical Chemistry Chemical Physics vol. 14, issue 12, 2012, s. 4125 – 4132 

22 S. Ljunggren, J. Eriksson 

"The lifetime of a colloid-sized gas bubble inwater and the cause of hydrophobic 

attraction” 

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects vol. 129 – 130, 

1997, s. 151 - 155 

23 J. Weis, J. Seddon, D. Lohse 

“Diffusive shielding stabilizes bulk nanobubble clusters” 

Chemphyschem vol. 13, issue 8, 2012, s. 2197 – 2204 



32 

 

24 IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). 

Online corrected version:  (2006) (katsottu 6.4 2015) 

25 D. Lohse, X. Zhang 

“Surface nanobubbles and nanodroplets” 

Review of Modern Physics vol. 83, issue 3, 2015 (artikkeli numero 981) 

26 S. Calgaroto, A. Azevedo, J. Rubio 

“Flotation of quartz particles assisted by nanobubbles” 

International Journal of Mineral Processing vol. 137, 2015, s. 64 – 70 

27 "http://www1.lsbu.ac.uk/water/nanobubble.html" katsottu 6.4.2016 15:14 

28 H. Yang, L. Deng, T. Li, X. Shen, J. Yan, L. Zuo, C. Wu, Y. Liu 

“Multifunctional PLGA nanobubbles as theranostic agents: Combining doxorubicin 

and P-gp siRNA co-delivery into human breast cancer cells and ultrasound cellular 

imaging” 

Journal of Biomedical Nanotechnology vol. 11, issue 12, 2015, s. 2124 – 2136 

29 A. Yoshida, O. Takahashi, Y. Ishii, T. Sekimoto, Y. Kurata 

”Water Purification Using the Adsorption Characteristics of Microbubbles” 

Japanese Journal of Applied Physics, Part 1: Regular Papers and Short Notes and 

Review Papers vol. 47, issue 8 PART 1, 2008, s. 6574 – 6577 

30 T. Tasaki, T. Wada, Y. Baba, M. Kukizaki 

” Degradation of Surfactants by an Integrated Nanobubbles/VUV Irradiation 

Technique” 

Industrial and Engineering Chemistry Research vol. 48, issue 9, 2009, s. 4237 – 4244 

31 E. Fuda, P. Jauregi, D. Pyle 

”Recovery of Lactoferrin and Lactoperoxidase from Sweet Whey Using Colloidal Gas 

Aphrons (CGAs) Generated from an Anionic Surfactant” 

Biotechnology Progress vol. 20 (2):514-25, 2004 



33 

 

32 W. Zimmerman, V. Tesař, H. Bandulasena 

“Towards energy efficient nanobubble generation with fluidic oscillation” 

Current Opinion in Colloid and Interface Science vol. 16, issue 4, 2011, s. 350 – 356 

33 J. Kirby 

“Micro- and Nanoscale Fluid Mechanics: Transport in Microfluidic” 

Cornell University, New York (2010) 

34 R. Greenwood, K. Kendall 

“Electroacoustic studies of moderately concentrated colloidal suspensions” 

Journal of the European Ceramic Society vol. 19, issue 4, 1999, s. 479 – 488 

35 S. Oh, J. Han, J. Kim 

 ”Long-term stability of hydrogen nanobubble fuel” 

 Fuel vol. 158, 2015, s. 399 – 404 

36 T. Uchida, S. Liu, M. Enari, S. Oshita, K. Yamazaki, K. Gohara 

 ”Effect of NaCl on the Lifetime of Mico- and Nanobubbles” 

 Nanomaterials vol. 6, 2016 (artikkeli numero 31) 

37 S. Usui, H. Sasaki 

 “Zeta potential measurements of bubbles in aqueous solutions” 

 Journal of Colloid and Interface Science vol 65, issue 1, 1978, s. 36 – 45 

38 F. Ushikubo, T. Furukawa, R. Nakagawa, M. Enari, Y. Makino, Y. Kawagoe, T. 

Shiina, S. Oshita 

”Evidence of existence and the stability of nano-bubbles in water” 

Colloid and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects vol. 361, Issue 1 – 

3, 2010, s. 31 – 37 

39 M. Fan, D. Tao, R. Honaker, Z. Luo 

“Nanobubble generation and it’s applications in froth flotation (part II): fundamental 

study and theoretical analysis” 

Mining Science and Technology vol. 20, 2010, s. 159 – 177 



34 

 

40 S. Cho, J-Y. Kim, J. Chun, J-D. Kim 

”Ultrasonic formation of nanobubbles and their zeta-potentials in aqueous electrolyte 

surfactant solutions” 

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects vol. 269, 2005, s. 

28 – 34 

41 M. Fan, Y. Zhao, D. Tao 

Separation technologies for minerals, coal and earth resources, 2012, 459 – 467 

42 R. Ahmadi, D. Khodadadi, M. Abdollahy, M. Fan 

“Nano-microbubble flotation of fine and ultrafine chalcopyrite particles” 

International Journal of Mining Science and Techonolgy vol. 24, issue 4, 2014, s. 559 

– 566 

43 M. Fan, D. Tao, R. Honaker, Z. Luo 

“Nanobubble generation and its applications in froth flotation (part III): Specially 

designed laboratory scale column flotation of phosphate” 

Mining Science and Techonolgy vol. 20, issue 3, 2010, s. 317-338 

44 S. Ahmed 

“Cavitation Nanobubble Enhaced Flotation Process for More Efficient Coal 

Recovery”, 2013 

45 R. Rodrigues, J. Rubio 

“"DAF–dissolved air flotation: Potential applications in the mining and mineral 

processing industry” 

International Journal for Mineral Processing vol. 82, issue 1, 2007, s. 1 – 13 

46 J. Wong 

”Clarifying treatment: Dissolved air flotation provides alternative for treating raw 

water with light particles” 

WaterWorld vol. 29, issue 8, 2013 

 



35 

 

47 K. Jensen 

”Nano Bubble Ozone Technology” 

Ozone Journal, 2014 

48 I. Mota, J. Castro, R. Casqueira, A. Olivera Jr. 

“Study of electroflotation method for treatment of wastewater from washing soil 

contaminated by heavy metals” 

Journal of Materials Research and Technology vol. 4, issue 2, 2015, s. 109 – 113 

49 K. Stöckelhuber, B. Radoev, A. Wenger, H. Schulze 

“Rupture of Wetting Films Caused by Nanobubbles” 

Langmuir vol. 20, 2004, s. 164 – 168 

50 M. Fan, D. Tao, R. Honaker, Z. Luo 

“anobubble generation and its applications in froth flotation (part IV): mechanical cells 

and specially designed column flotation of coal” 

Mining Science and Technology vol. 20, issue 5, 2010, s. 641 – 671 

51 A. Sohby, D. Tao 

“High-efficiency Nanobubble Coal Flotation” 

International Journal of Coal Preparation and Utilization vol. 33, issue 5, 2013, s. 242 

– 256 

52 J. Tsai, M. Kumar, S. Chen, J. Li 

”Nano-bubble flotation technology with coagulation process for the cost-effective 

treatment of chemical mechanical polishing wastewater” 

Separation and Purification Technology vol. 58, issue 1, s. 61 – 67 

53 Y. Wang, X. Li, P. Huang, Y. Xu 

“Preparation of nanobubbles for ultrasound imaging and intracellular drug delivery” 

International Journal of Pharmaceutics vol. 384, issue 1 – 2, 2010, s. 148 – 153  

54 R. Cavalli, M. Argenziano, E. Vigna, S. Aime, E. Terreno 

“Preparation and in vitro characterization of chitosan nanobubbles as theranostic 



36 

 

agents” 

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces vol. 129, 2015, s. 39 – 46 

55 R. Service 

”Exploding nanobubbles can kill cancer cells” 

Science, 2016 

56 ”http://www.coleparmer.com/” - luettu 28.4.2016 


