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Lääkkeiden läpipainopakkaukset sisältävät usein alumiinia ja muovia. Puhtaina molemmat
pääkomponentit ovat kierrätyskelpoisia, mutta yhteen liimattuina ne ovat sekajätettä. Sairaaloissa ja kotitalouksissa syntyy suuria määriä lääkepakkausjätettä, joka joutuu kaatopaikalle
aiheuttaen saasteita ja materiaalihukkaa. Alumiini- ja muoviosat voitaisiin uusiokäyttää, jos
ne onnistuttaisiin erottamaan toisistaan.

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää ympäristöystävällisten DES-liuotinten soveltuvuutta
pakkausmateriaalien erotukseen. Liuotinten erotuskykyä tutkittiin eri olosuhteissa. Käytettyjen liuottimien ja käsiteltyjen pakkausmateriaalien puhtautta tutkittiin SEM-EDS-, UVVIS- ja FT-IR-analyysien avulla. Läpipainopakkauksen materiaalit erottuivat puhdasta
DESiä käyttämällä parhaimmillaan 30 minuutissa 120 °C:n lämpötilassa. Laimennettuun
DESiin alumiini puolestaan liukeni kokonaan ja erotus tapahtui 105 °C:ssä 17 minuutissa.
Uudelleenkäytön ei havaittu heikentävän liuottimen erotusominaisuuksia. FT-IR-analyysin
perusteella liuottimissa tai muovissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta SEM-EDSanalyysin perusteella erotetun alumiinin pinta hapettui DES-käsittelyssä.

LYHENTEET

ATR

Heikentynyt kokonaisheijastus (Attenuated total reflection)

CTFE

Klooritrifluorieteeni (Chlorotrifluoroethylene)

DES

Syväeutektinen liuotin (Deep Eutectic Solvent)

DMCHA

Sykloheksyylidimetyyliamiini (Cyclohexyldimethylamine)

EDS

Energiadispersiivinen röntgensädespektroskopia (Energy-Dispersive Xray Spectroscopy)

FT-IR

Fourier-muunnosinfrapunaspektroskopia (Fourier-transform infrared
spectroscopy)

PP

Polypropeeni (Polypropylene)

PVC

Polyvinyylikloridi (Polyvinyl chloride)

PVDC

Polyvinylideenikloridi (Polyvinylidene chloride)

SEM

Pyyhkäisyelektronimikroskooppi (Scanning electron microscope)

UV-VIS

Ultravioletin ja näkyvän valon aallonpituuksien spektroskopia (Ultravioletvisible spectroscopy
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1 JOHDANTO
Läpipainopakkaus on 1960-luvulla yleistynyt kiinteiden lääkeaineiden pakkausmuoto, ja se
koostuu usein yhteen liimatuista muovi- ja alumiiniosista. Läpipainopakkausten käyttö on
yleistynyt, sillä ne eristävät lääketabletit hyvin kosteudelta ja kaasuilta sekä helpottavat lääkkeidensyönnin seurantaa. Lisäksi läpipainopakkauksia on hankalampaa väärinkäyttää kuin
lääkepurkkeja, jotka voidaan täyttää väärillä lääkkeillä. (Pilchik, 2000a) Monimateriaalisen
rakenteensa vuoksi läpipainopakkaukset ovat kuitenkin hankalia kierrättää, joten suurin osa
käytetyistä pakkauksista joutuu muiden lääketieteen jätteiden tavoin kaatopaikalle (Hong et
al. 2017). Läpipainopakkauksia ennustetaan myytävän jopa lähes kaksi miljoonaa tonnia
vuonna 2026 (Factmr, 2018), joten käytetyt pakkausmateriaalit olisi tärkeää saada erotettua
ja kierrätettyä valtavan materiaalihävikin estämiseksi.

Läpipainopakkausten ja muiden muovi-alumiinikomposiittien materiaalien erotusta on tutkittu esimerkiksi pyrolyysin ja hydrometallurgisen prosessin avulla. (Irawan et al. 2018,
Wang et al. 2015) Pyrolyysin keskeisiä ongelmia ovat korkeiden lämpötilojen tuoma runsas
energiantarve ja muovin reagoiminen käyttökelvottomaksi. Hydrometallurgisissa prosesseissa puolestaan käytetään usein voimakkaasti hapettavia kemikaaleja, jotka voivat joutua
jätevesien mukana luontoon. (Yousef et al. 2018)

Tämän kandidaatintyön tarkoitus oli kehittää vihreisiin liuottimiin perustuva kemiallinen
erotusmenetelmä läpipainopakkauksen materiaaleille. Vihreät liuottimet ovat kemikaaleja,
joiden valmistuksessa tai käytössä ei muodostu turhaa jätettä, ja joiden toksisuus on mahdollisimman pieni. (Alexander, 2000) Tässä työssä selvitettiin pääasiassa DES-liuottimien
(syväeutektinen liuotin, eng. deep eutectic solvent) soveltuvuutta erotukseen, sillä ne ovat
saaneet paljon huomiota vihreiden ja hyvien liuotusominaisuuksiensa ansiosta. (Paiva et al.
2014) Työn kirjallisuusosassa etsittiin tietoa läpipainopakkausten materiaaleista ja niiden
erotukseen soveltuvista liuottimista. Kokeellisessa osassa tehtiin erotuskokeita eri olosuhteissa ja analysoitiin tuotteiden sekä käytetyn liuottimen puhtautta esimerkiksi pyyhkäisyelektronimikroskoopin avulla. Erotuskokeita tehtiin vertailun vuoksi muillakin kuin
DES-liuottimilla. Työn keskeisin tavoite oli löytää erotukseen sopiva liuotin ja olosuhteet.
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KIRJALLISUUSOSA

2 LÄPIPAINOPAKKAUKSET
Läpipainopakkauksen, eli lääketablettien kennomaisen pakkausmuodon suosio valmistajien
keskuudessa kasvoi perinteisiä lääkepurkkeja ja -pulloja parempien pakkausominaisuuksien
takia. Uusi pakkausmuoto esti esimerkiksi kaasujen ja kosteuden pääsyn lääkeaineeseen,
mikä paransi lääkkeiden säilyvyyttä huomattavasti ja lääkkeitä voitiin valmistaa varastoon
suurempia määriä. (Pilchik, 2000a) Pakkausmuotoa pidettiin myös muovipurkkeja esteettisempänä ja siten tuotteen arvoa nostavana. Lisäksi alle sadan lääketabletin pakkauksissa
muovipullojen ja läpipainopakkausten valmistuskustannukset olivat samaa luokkaa, mikä
lisäsi valmistajien halua panostaa läpipainopakkauksiin pienimmissä pakkauserissä. (Martineau, 2002)

Läpipainopakkaukset osoittautuivat myös kuluttajille monin tavoin paremmiksi lääkepakkausvaihtoehdoiksi kuin perinteiset lasipullot, joiden yleisiä ongelmia olivat rikkoutumisesta aiheutuvat lasinsirpaleet ja käytön seurannan hankaluus. (Pilchik, 2000a) Läpipainopakkaukset toimivat kuluttajille käytön seurantaa helpottavina dosetteina, sillä kennosta nähtiin nopeasti, kuinka monta tablettia oli syöty ja montako oli jäljellä. (Society of Plastics
Engineering, 2000) Läpipainopakkaukseen pakattujen lääkkeiden kokonaishintakin saattoi
usein jäädä purkkilääkkeitä pienemmäksi, sillä helpottunut käytön seuranta vähensi turhaa
lääkkeiden syömistä. (Martineau, 2002) Lisäksi luvaton lääkkeisiin kajoaminen ja niiden
väärinkäyttö muuttuivat hankalammaksi uuden pakkaustavan myötä, koska jokainen tabletti
oli yksittäin sinetöity ja pakkauksen avaaminen jätti selvän jäljen. (Pilchik, 2000a) Sairaaloissa läpipainopakkaukset ovat helpottaneet lääkkeenjakelua, sillä tablettien laskenta on vähentynyt huomattavasti uuden pakkaustavan myötä. Kennojen avulla lääkkeidensyönnin
säännöllisyys on parantunut, mikä puolestaan on tehostanut akuuttien vaivojen parantumista.
(Forcinio, 2003)

Vuonna 2005 lääkepakkausten markkinat olivat maailmanlaajuisesti yli 18 miljardia dollaria, josta läpipainopakkausten osuus oli jopa 4 miljardia dollaria. (Blanco, 2002) Jo vuonna
2000 noin 85 % kiinteistä lääkkeistä myytiin Euroopassa läpipainopakkauksissa, kun taas
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esimerkiksi Yhdysvalloissa vastaava lukema oli arviolta alle 20 %. Läpipainopakkausten
yleistyminen on ollut hitaampaa Yhdysvalloissa mm. suurten ja pitkien lääkereseptien takia.
Euroopassa reseptit ovat yleensä pienempiä, jolloin lääkekuuri voidaan pakata kokonaisuudessaan läpipainopakkaukseen. (Pilchik, 2000a)

2.1 Materiaalit ja rakenne
Läpipainopakkaukset koostuvat kenno-osasta ja kennon sulkevasta kansiosasta. Kenno-osa
on yleensä muovia, joka on päällystetty toisella polymeerillä. Kansiosa on useimmiten alumiinia, joka on päällystetty toiselta puolelta kerroksella, johon voidaan painaa tekstiä. Kannen toisella puolella on sidosaine, joka liittää kannen ja kenno-osan toisiinsa. (Pilchik,
2000a) Läpipainopakkauksen yleinen rakenne on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1

Läpipainopakkauksen kansi- ja kenno-osan materiaalirakenne. (Mukaillen
Pilchik, 2000a)

Kenno on pakkauksen painavin osa (n. 80 – 85 % kokonaispainosta) ja sen selvästi yleisin
perusmateriaali on polyvinyylikloridi (PVC). Toinen yleistyvä perusmateriaalivaihtoehto on
polypropeeni (PP) (Forsmark, 2009). Kennomuovi voidaan päällystää esimerkiksi polyvinylideenikloridilla (PVDC), klooritrifluorieteenillä (CTFE) tai jollain muulla polymeerillä
kaasujen ja kosteuden läpäisevyyden pienentämiseksi, jolloin kennosta saadaan tiiviimpi.
(Pilchik, 2000a)
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Yleisin kansiosan perusmateriaali on kova alumiinifolio, jota on noin 10 – 15 % läpipainopakkauksen kokonaismassasta. Alumiinia käytetään paljon esimerkiksi sen korroosion- ja
kuumennuksenkestävyyden takia. Ohut alumiinikansi myös puhkeaa helposti, kun lääketablettia työnnetään sen läpi. Muita kansimateriaalivaihtoehtoja ovat esimerkiksi pehmeä ja hieman paksumpi alumiini sekä paperi-alumiinikansi, joiden läpi on vaikeampaa työntää tabletteja. Näiden pakkausmateriaalien ensisijainen tarkoitus on tehdä lääkepakkauksista lapsiturvallisempia. (Pilchik, 2000a) Myös kokonaan muovisia läpipainopakkauksia on olemassa
ja niissä kansiosa on valmistettu esimerkiksi PVC:stä tai PP:stä. (Forsmark, 2009)

Tärkeä osa läpipainopakkausta on alumiinin ja muovin välinen sidosaine. Liiman täytyy tarjota varma ja pitkäaikainen kiinnitys, jotta läpipainopakkaus voisi suojata lääkkeet tarkoitetulla tavalla. Sidosaineen on oltava kirkasta, kestävää ja sen täytyy aktivoitua kuumennettaessa. Sidosainekerroksessa käytetään erityisesti liuotinpohjaisia vinyylejä hyvän kiillon ja
tarttuvuuden takia, mutta myös vesipohjaisia sidosaineita on hyödynnetty. (Pilchik, 2000a)

2.2 Valmistus
Läpipainopakkauksen yleisiä valmistusvaiheita ovat muoviosan muokkaaminen oikeaan läpipainokennomuotoon, kennon täyttäminen lääkkeillä, kannen asettaminen paikalleen ja
pakkauksen sulkeminen lämmön avulla. Pakkausten valmistus ja lääkkeiden pakkaus suoritetaan usein samalla koneella. (Pilchik, 2000b)

Pakkausten valmistustapoja on käytännössä kaksi: lämpömuovaus ja kylmämuovaus. Lämpömuokkauksessa muovia lämmitetään ja kuuma muovimateriaali viedään muottiin, jossa
se painetaan haluttuun muotoon. Muokattu muovikenno jäähdytetään, minkä jälkeen se voidaan täyttää lääkkeillä ja sulkea. Kylmämuokkausta puolestaan käytetään, jos pakattava
tuote on erityisen arka kosteudelle tai valolle. Tällaisissa pakkauksissa sekä kenno- että kansiosa sisältävät alumiinia, joka on muotoiltava kylmäpuristuksessa. Folio painetaan kylmänä
muotin päälle, jolloin siihen saadaan muotoiltua painauma. Kylmämuokkaus on kuumamuokkausta kalliimpi menetelmä ja siihen tarvitaan enemmän pakkausmateriaalia, joten menetelmää käytetään vain tarpeen vaatiessa. (Rakesh et al. 2018)
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Vuonna 2000 läpipainopakkauksen valmistuskustannusten 30 tabletin pakkaukselle on arvioitu olevan noin 0,32 Yhdysvaltain dollaria, kun taas muovipullon vastaavat kustannukset
ovat 0,83 ja lasipullon 1,21 dollaria. Erot selittyvät enimmäkseen työntekijäkustannuksilla,
sillä läpipainopakkausten valmistus on lähes täysin automatisoitua. (Pilchik, 2000b)

2.3 Pakkausmateriaalien kierrätys
Arviolta noin 4 % maailman päivittäisestä pakkausmateriaalijätteestä on lääkkeiden läpipainopakkausjätettä. (Yousef et al. 2018) Läpipainopakkausten yleisimmistä materiaaleista alumiini soveltuu kierrätettäväksi sellaisenaan, mutta PVC luokitellaan esimerkiksi Suomessa
korkean klooripitoisuutensa takia sekajätteeksi (Frilander, 2016). PVC on lääkepakkauksissa
usein pinnoitettu jollakin kierrätyskelpoisella polymeerillä (Pilchik, 2000a), mikä vaikeuttaa
materiaalien lajittelua. (Sadat-Shojai & Bakhshandeh, 2011) Polypropeenin käyttöä läpipainopakkausmateriaalina on perusteltu mm. sen sopivuudella yleiseen muovinkeräykseen.
(Forsmark, 2009)

Yhteen liimattuina pakkausmateriaalit luokitellaan joka tapauksessa sekajätteeksi ja ne joutuvat siten kaatopaikalle loppusijoitukseen. (Hong et al. 2017) Suuren materiaalihukan lisäksi loppusijoitus kaatopaikalle on ympäristölle haitallista, sillä sekä alumiini- että PVCjäte voivat kerääntyä maaperään. Alumiini aiheuttaa eläimille ja kasvistolle haitallista maaperän happamoitumista ja PVC:n hidas hajoaminen vapauttaa klooriyhdisteitä ympäristöön.
(Yousef et al. 2018, Sadat-Shojai & Bakhshandeh, 2011)

PVC-jätettä voidaan käsitellä esimerkiksi pyrolyysin tai kemiallisen prosessin avulla. Pyrolyysin ongelmana PVC:n käsittelyssä pidetään sen aiheuttamia myrkyllisiä vetykloridipäästöjä ja kemiallisessa käsittelyssä joudutaan usein käyttämään kalliita ja mahdollisesti myrkyllisiä kemikaaleja. PVC-jätteestä voidaan myös valmistaa uusiomuovia mekaanisella prosessilla, jolloin PVC:n täytyisi olla hyvin puhdasta, jotta valmistettava uusiomuovi olisi laadukasta. (Sadat-Shojai & Bakhshandeh, 2011)
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2.4 Muovi-alumiinilaminaattien erotusmenetelmiä
Läpipainopakkauksen materiaalien kemiallisia erotusmahdollisuuksia on selvitetty useissa
tutkimuksissa. Wang et al. (2015) ovat kartoittaneet mahdollisuutta hydrometallurgiseen
erotukseen, jossa alumiini liuotetaan suolahapon avulla erilleen muovista. Tutkimuksessa
alumiinia liuotettiin HCl-liuoksessa 2 – 4 tuntia ja koelämpötilat olivat 40 – 50 celsiusastetta.
Menetelmällä saatiin parhaimmillaan yli 90 % alumiinista talteen. Tutkitun menetelmän ongelmina ovat liuotuksen aiheuttama pieni materiaalihukka sekä voimakkaasti hapettavan
HCl:n käyttö liuotuksessa ja sen päätyminen jätevesien mukana ympäristöön (Yousef et al.
2018). Prosessin tuotoksi on Kiinan hintatason mukaan arvioitu noin 300 € lääkepakkaustonnia kohden. Alumiini hapettuu prosessissa Al3+-ioneiksi, jotka on muutettava kiinteäksi
alumiiniksi esimerkiksi saostamalla tai ioninvaihdolla, mikä tuo prosessille vielä lisäkustannuksia. (Wang et al. 2015)

Muovin ja alumiinin kemiallista erotusta Tetra Pak - ja lääkepakkauksista on tutkittu myös
esimerkiksi DMCHA:n (sykloheksyylidimetyyliamiini) avulla (Yousef et al. 2018) ja bentseeni-etanoli-vesiseoksen avulla (Zhang et al. 2014). 30:20:50 bentseeni-etanoli-vesiseoksella saatiin erotettua muovi ja alumiini alle kuudessa minuutissa 60 °C:n lämpötilassa,
mutta menetelmän ongelmina ovat karsinogeenisen bentseenin ja helposti haihtuvan etanolin
käyttö. Lisäksi bentseenin kaltaiset orgaaniset liuottimet aiheuttavat muovin hävikkiä.
(Zhang et al. 2014) Tutkitulla seoksella saatu erotustehokkuus on kuitenkin erittäin hyvä
verrattuna esimerkiksi erotukseen DMCHA:n avulla, johon kului kokonaisuudessaan 5 tuntia 40 °C:ssä (Yousef et al. 2018). Sekä DMCHA:n että bentseenipohjaisen seoksen avulla
voidaan erottaa muovi lähes reagoimattomana ja alumiini metallisena, eikä ylimääräistä käsittelyä tarvita. DMCHA-prosessin tuotoksi on arvioitu noin 567 € lääkepakkaustonnia kohden. (Yousef et al. 2018)

Pyrolyysin avulla on onnistuttu erottamaan alumiini ja muovi alumiinipinnoitetusta muovijätteestä. (Irawan et al. 2018) Tutkitussa pyrolyysimenetelmässä jäte kuumennettiin panosreaktorissa korkeisiin lämpötiloihin (450 – 650 °C) ja annettiin reagoida kahden tunnin ajan.
Pyrolyysin tuotteena saatiin metallista ja reagoimatonta alumiinia, joka voitaisiin sulattaa ja
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uusiokäyttää ilman ylimääräistä käsittelyä. Muovi puolestaan hajosi öljyksi, kaasuksi ja hiiltyneeksi kiintoaineeksi. Pyrolyysin selviä haittapuolia ovat korkean lämpötilan aiheuttama
suuri energiantarve sekä muovin reagoiminen käyttökelvottomaksi vapauttaen haitallisia
kaasuja (Yousef et al. 2018).

Myös hydrotermisellä prosessilla eli vesihöyryn avulla on onnistuttu erottamaan alumiinia
muovi-alumiinilaminaatista. Eräässä tutkitussa menetelmässä pakkausmateriaalia ja vettä pidettiin reaktorissa 225 °C:ssa. 60 minuutin jälkeen erotetun alumiinin puhtaus oli 82 %, eli
kaikkea muovia ei saatu erotettua. Menetelmä on ympäristöystävällinen, sillä haitallisia kemikaaleja ei tarvita, mutta lämpötilan ylläpidon ja epäpuhtaan tuotteen vuoksi melko tehoton. (Prawisudha et al. 2014)

Mikäli alumiini hapettuu erotusprosessissa, on se muutettava uudelleenkäyttöä varten takaisin puhtaaksi metalliksi. Eräs yleinen menetelmä tähän on Hall-Héroult-prosessi, jossa alumiinioksidi liuotetaan sulaan kryoliittiin (Na3AlF6) noin 1000 °C:ssa. Liuokseen johdetaan
sähkövirtaa, jonka avulla alumiini pelkistetään metalliseksi. Korkean lämpötilan vuoksi prosessin energiankulutus voi olla jopa 110 GJ tuotettua alumiinitonnia kohden. (Markiewicz
et al. 2009) Vertailuna esimerkiksi hydrometallurgisen erotusprosessin on arvioitu kuluttavan sähköenergiaa noin 360 MJ pakkaustonnia kohden. (Wang et al. 2015) Pelkistysprosessin energiankulutusta voitaisiin alentaa liuottamalla alumiinioksidi nesteeseen, jonka sulamispiste olisi kryoliittia huomattavasti matalampi. Esimerkiksi ionisten nesteiden soveltuvuutta kryoliitin korvaajaksi on tutkittu. (Markiewicz et al. 2009)

3 VIHREÄT LIUOTTIMET
Liuottimen vihreys tai ympäristöystävällisyys voidaan määritellä monen eri ominaisuuden
mukaan. Yleisesti käytettyjä vihreiden liuottimien ominaisuuksia ovat esimerkiksi uudelleenkäytettävyys, palamattomuus, mahdollisimman pieni toksisuus, biohajoavuus ja matala
höyrynpaine. (Alexander, 2000, Radošević et al. 2015, Petkovic et al. 2010)
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Liuotinta ei voida yksikäsitteisesti kutsua vihreäksi, sillä ympäristölle haitallisellakin aineella voi olla joitain vihreitä ominaisuuksia. Esimerkiksi monet ioniset nesteet, eli suolasulat eivät ole biohajoavia, mutta niillä on usein hyvin matala höyrynpaine, eivätkä ne syty
helposti palamaan. (Paiva et al. 2014) Tässä työssä tärkeimpinä pidettyjä vihreän liuottimen
ominaisuuksia ovat matala toksisuus, uudelleenkäytettävyys ja alhainen höyrynpaine.

3.1 Syväeutektiset liuottimet (DESit)
Syväeutektiset liuottimet (deep eutectic solvent, DES) ovat laajalti vihreiksi tunnustettuja
liuottimia. Niiden yleisiä vihreitä ominaisuuksia ovat muun muassa alhaisen höyrynpaineen
ja palamattomuuden tuoma käyttöturvallisuus, biohajoavuus sekä usein matala toksisuus.
(Smith et al. 2014, Paiva et al. 2014, Radošević et al. 2015) DESit ovat Lewisin tai Brønstedtin happojen ja emästen kaksi- tai useampikomponenttisia seoksia. Ne valmistetaan nimensä mukaisesti lähellä eutektista pistettä, eli sellaisessa moolisuhteessa, jossa saavutetaan
mahdollisimman alhainen sulamispiste. (Smith et al. 2014) Kuvassa 2 on esitetty yleisen,
ammoniumsuolasta ja vetysidoksen luovuttajasta koostuvan syväeutektisten liuoksen faasikaavio, jolla havainnollistetaan eutektisen seoksen sulamispisteen alenemaa.

Kuva 2

Syväeutektisen liuottimen koostumuksen periaatteellinen kuva. Liuoksen
komponenttien pitoisuudet valitaan siten että saavutetaan eutektinen piste,
jossa seoksen sulamispiste on kaikkein matalin. (mukaillen García et al. 2015)
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3.1.1 DESit uudenlaisina ionisina nesteinä
Perinteiset ioniset nesteet ovat nestemäisiä suoloja, eli täysin ioneista koostuvia liuottimia.
(Smith et al. 2014) Ionisia nesteitä on pidetty vihreinä liuottimina esimerkiksi alhaisen höyrynpaineen, hyvien liuotusominaisuuksien ja syttymättömyytensä vuoksi. (Petkovic et al.
2010) Perinteisten ionisten nesteiden ongelmana ovat kuitenkin suuret, jopa 5-20-kertaiset
kustannukset vastaaviin orgaanisiin liuottimiin verrattuna. Lisäksi ioniset nesteet ovat
yleensä huonosti biohajoavia ja ne voivat olla jopa myrkyllisempiä kuin vastaavaan tarkoitukseen sopivat orgaaniset liuottimet. Syväeutektiset liuottimet ovat vakiintuneet ionisten
nesteiden korvaajina samankaltaisten ominaisuuksiensa ja usein halvemman hintansa
vuoksi. (Radošević et al. 2015)

Vaikka syväeutektiset liuottimet usein rinnastetaankin ionisiin nesteisiin, ovat ne kemiallisilta ominaisuuksiltaan erilaisia, sillä DESit eivät koostu ionisten nesteiden tavoin pelkistä
ioneista. (Radošević et al. 2015). Ionisten nesteiden ja syväeutektisten liuottimien yhteisiä
ja haluttuja ominaisuuksia ovat esimerkiksi matala höyrynpaine, suuri nestefaasin lämpötilaalue ja palamattomuus. (Smith et al. 2014) Sekä ionisten nesteiden että DESien käyttöä rajoittava tekijä voi olla suuri, jopa 20-1000 kertaa vettä suurempi viskositeetti. (Dai et al.
2013)

DES-liuottimilla on perinteisiin ionisiin nesteisiin verrattuna monia etuja, kuten parempi
biohajoavuus, turvallisemmat ja halvemmat raaka-aineet sekä helppo valmistus, johon kuuluu yleensä vain komponenttien sekoitus noin 100 °C:ssa. (Abbott et al. 2004) Lisäksi syväeutektisten liuottimien sulamispisteet ovat alhaisia eutektisen ominaisuuden ansiosta, mikä
helpottaa niiden käsittelyä ja käyttöä huomattavasti verrattuna ionisiin nesteisiin, joiden sulamispisteet voivat olla pitkälti yli 100 °C. (Petkovic et al. 2010)
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3.1.2 Käyttökohteet
DESit kykenevät muodostamaan vetysidoksia vastaanottamalla tai luovuttamalla elektroneja
tai protoneja. Tämän ominaisuuden ansiosta DESit liuottavat esimerkiksi metallioksideja ja
-hydroksideja, jotka ovat yleensä niukasti veteen liukenevia. (Zhang, 2012) Useat DESien
sovellutukset liittyvät hyvien liuotusominaisuuksien takia juuri metallien käsittelyyn ja liuotukseen. (Smith et al. 2014)

Syväeutektisia liuottimia voidaan käyttää elektrolyytteinä sähkökemiallisissa prosesseissa,
kuten metallien päällystyksessä sähkövirran avulla. Elektrolyytteinä on perinteisesti käytetty
ionisia nesteitä tai suolojen vesiliuoksia, joiden korvaajaksi sähköä johtavat DESit sopivat.
Vesiliuokset eivät ole aina optimaalisin tapa käsitellä metalleja, sillä monien metallisuolojen
liuottamiseen tarvitaan myrkyllisiä lisäaineita tai kalliita esikäsittelymenetelmiä. DES-liuottimilla voidaan toteuttaa samankaltaisia prosesseja ilman kallista tai toksista esikäsittelyä
(Smith et al. 2014)

Myös metallien elektrolyyttistä kiillotusta on tutkittu DESien avulla. Elektrolyyttisessä kiillotuksessa metallin pinnan epätasaisuuksia ja epäpuhtauksia liuotetaan pois, jolloin pinta
saadaan kirkkaammaksi. Teräksen sähkökemiallista kiillotusta on tehty esimerkiksi rikki- ja
fosforihapon avulla, joille syväeutektiset liuottimet tarjoavat vähemmän korrodoivan, eli vähemmän syövyttävän vaihtoehdon. (Zhang et al. 2012). DES-liuottimilla on onnistuttu kiillottamaan teräksen lisäksi myös esimerkiksi alumiinia ja titaania. Kiillotuksessa käytetyt
DESit ovat yleensä koliinikloridipohjaisia ja sisältävät lisäksi glykolia tai glyserolia. (Smith
et al. 2014)

Syväeutektisia liuottimia käytetään lisäksi monissa synteeseissä, kuten esimerkiksi biopolttoaineen valmistusprosessissa glyserolin poistoon. DESien käyttökenttä on vielä jokseenkin
rajoittunut, mutta laajenee jatkuvasti tutkimustiedon kasvaessa. (Smith et al. 2014)
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3.1.3 Valmistus
Syväeutektisten liuosten valmistukseen käytetään monenlaisia yhdisteitä, kuten orgaanisia
happoja, sokereita, alkoholeja ja aminohappoja. Valmistuskomponenttien valinnalla voidaan
vaikuttaa liuottimen kemiallisiin ominaisuuksiin riippuen käyttökohteesta. Liuottimen fysikaalisiakin ominaisuuksia, kuten viskositeettia, sulamispistettä ja valmistuslämpötilaa voidaan muokata tarpeen mukaan komponenttivalinnoilla. (Dai et al. 2013) Valmistus tapahtuu
yleensä sekoittaen seosta joko huoneenlämmössä, tai noin 100 °C:n tuntumassa. (Smith et
al. 2014)

Yleensä DES-liuottimet valmistetaan ammoniumsuolan ja metallisuolan tai vetysidoksen
luovuttajan kompleksisoinnilla. Syväeutektiset liuottimet valmistetaan nimensä mukaisesti
siten, että ollaan mahdollisimman lähellä eutektista pistettä, jossa saavutetaan alhaisin sulamispiste. (Smith et al. 2014)

3.2 Muita vihreitä liuotinvaihtoehtoja
Syväeutektisten liuottimien biohajoavuus ja muut vihreät ominaisuudet perustuvat niiden
valmistuskomponenttien vastaaviin ominaisuuksiin. (Dai et al. 2013) Esimerkiksi monia
luonnossa esiintyviä karboksyylihappoja pidetään vihreinä kemikaaleina uusiutuvuutensa,
biohajoavuutensa ja matalan toksisuutensa ansiosta. (Cvjetko Bubalo et al. 2014)

Ylikriittisiä fluideja, kuten ylikriittistä vettä ja hiilidioksidia pidetään vihreinä liuottimina
uusiutuvuuden ja käyttöturvallisuuden vuoksi, vaikka ne ovatkin helposti haihtuvia ja kalliita. Ylikriittinen fluidi tarkoittaa kriittisen lämpötilan yli lämmitettyä ainetta. Tällaisen aineen kaasu- ja nestefaasit ovat yhtyneet, eikä painetta vaihtelemalla voida muuttaa fluidin
olomuotoa. Ylikriittisen veden ja hiilidioksidin on todettu liuottavan tehokkaasti poolittomia
yhdisteitä. (Cvjetko Bubalo et al. 2014) Ylikriittistä hiilidioksidia on hyödynnetty esimerkiksi ionisiin nesteisiin liuenneiden aineiden poistossa. (Paiva et al. 2014)
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KOKEELLINEN OSA

4 MATERIAALIT JA MENETELMÄT
Kokeellisen osan tarkoituksena oli selvittää pääasiassa syväeutektisten liuottimien toimivuutta läpipainopakkauksen komponenttien erotuksessa. Erotuksen nopeutta tutkittiin eri
olosuhteissa lämpötilaa ja liuottimen pitoisuutta vaihtelemalla, sekä kierrättäen samaa liuotinta useaan kertaan. Myös eri liuottimien toimivuutta kokeiltiin. Erotuksessa käytettyjen
liuottimien sekä erotettujen pakkausmateriaalien puhtautta ja uudelleenkäytettävyyttä selvitettiin FT-IR-, UV-VIS-, SEM- ja EDS-analyysien avulla.

Kokeellisessa työskentelyssä tutkittiin läpipainopakkauksia, joissa muovinen kenno-osa oli
kirkasta muovia ja kansiosa alumiinia. Analyyseissä puhtaana alumiinina käytettiin talousalumiinifoliota. Kaikissa kokeissa läpipainopakkaukset leikattiin kuvan 3 mukaisiksi, noin
yhden neliösenttimetrin kokoisiksi paloiksi.

Kuva 3

Erotuskokeissa käytetyt läpipainopakkauspalat.
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4.1 Syväeutektisen liuottimen valmistus
Työssä käytettiin koliinikloridi-maitohapposeosta moolisuhteessa 1:9. Valmistuksessa mitattiin kiinteää koliinikloridia (VWR Chemicals) ja nestemäistä maitohapon vesiliuosta
(VWR Chemicals) lasiastiaan. Seos lämmitettiin noin 100 °C:een koko ajan sekoittaen. Sekoitusta ja lämmitystä jatkettiin noin puolen tunnin ajan, kunnes kiintoaine oli täysin liuennut.

4.2 Muovin ja alumiinin erotus DES-liuottimella
Kiintoaineen ja nesteen massojen suhde oli kaikissa erotuskokeissa 1:30, eli näyteastiaan
laitettiin 1 g pilkottua pakkausmateriaalia ja 30 g liuotinta. Kaikissa erotuskokeissa käytettiin
magneettisekoitusta nopeudella 150 rpm.

Erotuskoelaitteisto oli kuvan 4 mukainen ja siihen kuului lämpölevy-sekoitin sekä lämpötilaanturi. Liuottimen ja pakkausmateriaalit sisältävä näytepullo upotettiin parafiiniin tasaisen
lämmityksen takaamiseksi. Erotuskokeita jatkettiin, kunnes silmämääräisesti kaikki näyteastiassa ollut pakkausmateriaali oli erottunut.
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Kuva 4

Lämpölevy-sekoittimesta, parafiinista ja näytepullosta koostuva koelaitteisto.

Erotuksen jälkeen kiinteä pakkausmateriaali suodatettiin painovoimaisesti liuottimesta erilleen käyttäen 355 µm:n seulaa ja pestiin puhtaalla vedellä. Toisistaan irronneet muovi ja
alumiini eroteltiin toisistaan käsin ja kuivattiin.

Lämpötilan vaikutusta DES-erotuksen nopeuteen tutkittiin liuotuskokeilla, joissa liuotinpakkausmateriaaliseos kuumennettiin eri lämpötiloihin, ja mitattiin alumiinin ja muovin erotukseen kulunut aika. Kokeet suoritettiin lämpötiloissa 55 °C, 80 °C, 105°C ja 120 °C.

Todellisen prosessin kannalta olisi tärkeää, että samaa liuotinta voitaisiin käyttää useammin
kuin yhden kerran. Liuottimen uudelleenkäytettävyyttä tutkittiin kokeilla, joissa samaa
DESiä käytettiin uudestaan erotuksessa. Kierrätyskokeet suoritettiin 120 °C:n lämpötilassa
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ja niitä jatkettiin viiden kierrätyksen ajan. Koska viskoosia DES-liuotinta jäi kierrätyksessä
reaktioastiaan ja kiintoaineeseen, täytyi jokaisen uudelleenkäyttökokeen aluksi punnita jäljelle jääneen liuottimen massa ja laskea sen perusteella tarvittavan pakkausmateriaalin
määrä, jotta kiintoaineen ja liuottimen massasuhde pysyi vakiona.

Kustannustehokkaan prosessin kannalta olisi hyvä, jos liuotinta voitaisiin laimentaa vedellä.
Laimennuksen vaikutusta DESin erotusominaisuuksiin tutkittiin viiden eri liuoksen avulla.
Käytettyjen liuosten DES-pitoisuudet massaprosentteina olivat 20 %, 35 %, 50 %, 75 % ja
100 %. Nämä erotuskokeet tehtiin 105 °C:n lämpötilassa.

4.3 Muovin ja alumiinin erotus muilla liuottimilla
Erotuskokeita tehtiin syväeutektisten liuottimien lisäksi muillakin liuottimilla. Muita liuottimia kokeiltiin, jotta voitaisiin verrata syväeutektisten liuottimien erotuskykyä muihin,
mahdollisesti myrkyllisiin tai korrodoiviin vaihtoehtoihin. Muiksi liuottimiksi valittiin asetoni, etanoli, suolahappo, muurahaishappo sekä maitohappo.

Liuotuskokeet suoritettiin eri lämpötiloissa erilaisten kiehumispisteiden takia. Käytettyjen
liuottimien kiehumispisteet, koelämpötilat ja pitoisuudet on esitetty taulukossa I.

Taulukko I

DES-liuottimien lisäksi tutkittujen liuottimien valmistajien ilmoittamat kiehumispisteet, pitoisuudet ja kokeiden lämpötilat. HCl laimennettiin 3,7-prosenttiseksi valmistamalla vesiliuos, jossa oli 10 m-% alkuperäistä 37-massaprosenttista liuotinta.

Asetoni (VWR Chemicals)

Kiehumispiste
(°C)
56,2

Koelämpötila
(°C)
25

Pitoisuus
(m-%)
99

Etanoli (Altia, Etax B)

78,2

25

92,4

HCl (VWR Chemicals)

110

100

3,7

Muurahaishappo (Merck)

107

80

90

Maitohappo (VWR Chemicals)

122

105

90

Kemikaali ja valmistaja
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Taulukon I liuottimista maitohapolle tehtiin lisäkokeita, joissa selvitettiin maitohappopitoisuuden vaikutusta pakkausmateriaalien erotusnopeuteen. Konsentraation vaikutusta tutkittiin tekemällä erotuskokeita liuoksilla, joissa oli 50, 75 ja 100 massaprosenttia maitohappoa
sekoitettuna veteen. Kokeet suoritettiin 105 °C:n lämpötilassa.

4.4 Pakkausmateriaalien ja liuottimien puhtauden arviointi
Käsitellyille pakkausmateriaaleille ja käytetyille liuottimille tehtiin analyyseja eri laitteilla
puhtauden ja uudelleenkäytettävyyden selvittämiseksi. Taulukossa II on esitetty kaikki käytetyt analyysimenetelmät, -laitteet ja materiaalit, joita kullakin analyysilla tutkittiin.

Taulukko II Käytetyt analyysimenetelmät, -laitteet ja analyysien kohteet.
Analyysimenetelmä
FT-IR
UV-VIS
SEM
EDS

Laite

Analyysin kohde

PerkinElmer FT-IR Spectrometer

DES-liuottimet,

Frontier

pakkausmateriaalit

Jasco V-670 Spectrofotometer

DES-liuottimet

Hitachi SU3500 Scanning Electron
Microscope
Thermo Scientific UltraDry

alumiini
pakkausmateriaalit

Sekä erotuksessa käytettyjä liuottimia että pakkausmateriaaleja tutkittiin FT-IR-menetelmällä (Fourier Transform Infrared). Menetelmällä pyrittiin selvittämään mahdollisia eroja
puhtaiden ja käytettyjen liuottimien sekä pakkausmateriaalien IR-spektreissä. Erot spektreissä kertoisivat muutoksista kemiallisissa rakenteissa. IR-spektrejä mitattiin liuotuskokeissa käytetyistä DES-liuottimista sekä puhtaasta koliinikloridi-maitohapposeoksesta. Lisäksi spektrejä mitattiin puhtaasta alumiinifoliosta sekä DES-käsitellystä alumiinista ja muovista.
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Erotuksessa käytetyistä syväeutektisista liuottimista mitattiin IR-spektrien tueksi UV-VISspektrejä, joista likaantumisen määrä selviäisi eri olosuhteissa. Spektrit otettiin aallonpituusalueella 800-190 nm käyttäen kvartsilasikyvettiä. Käytetyt liuottimet laimennettiin veteen
siten että loppupitoisuudeksi saatiin 10 g(DES)/l. Analyysit tehtiin käyttäen puhdasta syväeutektista vastaavasti laimennettua liuotinta vertailuliuoksena. Spektrit mitattiin liuottimista,
joita oli käytetty 55 °C, 80 °C, 105 °C ja 120 °C lämpötiloissa.

Eri liuottimilla ja eri olosuhteissa erotettuja alumiininpalasia tutkittiin pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM), jotta nähtäisiin eri lämpötilojen, liuottimien ja käsittelyaikojen vaikutus alumiinin pintaan. EDS-analyysilla saatiin puolestaan selville pintojen alkuainejakaumat. Alumiininpalaset asetettiin SEM-EDS-analyysia varten näytenapille kaksipuolisen
hiiliteipin avulla kuvan 5 mukaisesti. Näytteet pestiin ennen analyysiä puhtaalla vedellä ja
kuivattiin paineilmalla.

Kuva 5

Alumiininäytteen asettelu hiiliteipin avulla SEM-analyysia varten.
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5 DESIN KÄYTTÖ MUOVIN JA ALUMIININ EROTUKSESSA
Erotuskykyä arvioitiin pääasiassa pakkausmateriaalien erotukseen kuluneen ajan
perusteella. Erotuskokeissa onnistuttiin erottamaan pakkausmateriaalin muovi ja alumiini
toisistaan. Läpipainopakkauksen perusmateriaalien, eli alumiinin ja paksun muovikerroksen
lisäksi erottui ohuempi polymeerikerros. Ohut ja pehmeä polymeeri on todennäköisesti
muovista

kenno-osaa

vahvistanut

pinnoitepolymeeri.

Kuvassa

6

on

esitetty

läpipainopakkauksen erottuneet kerrokset.

Kuva 6

DES-käsittelyssä erotetut alumiini- ja muovikerrokset.

5.1 Lämpötilan vaikutus
Eri lämpötiloissa saadut erotusajat on esitetty kuvassa 7. Kuvan perusteella erotusaika pienenee lämpötilan kasvaessa. Matalissa lämpötiloissa lämpötilan muuttaminen vaikuttaa radikaalisti erotusaikaan, kun taas korkeissa lämpötiloissa lämpötilan muutos vaikuttaa vähemmän erotusnopeuteen. Pakkausmateriaalit eivät erottuneet toisistaan 55 °C:n lämpötilassa neljän tunnin aikana. Paras erotusaika saatiin 120 °C:n lämpötilassa, jolloin materiaalit
erottuivat toisistaan 30 minuutissa. Lämpötilan vaikutus on samankaltainen kuin esimerkiksi
hydrometallurgisessa (Wang et al. 2015) ja bentseenipohjaisessa (Zhang et al. 2014) prosessissa, joissa erotuskyky muuttuu myös matalissa lämpötiloissa radikaalisti, mutta korkeammissa lämpötiloissa erotuskyky pysyy lähes vakiona.
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Kuva 7

Lämpötilan vaikutus läpipainopakkauksen pakkausmateriaalien erotusaikaan
käytettäessä puhdasta DES-liuotinta.

5.2 DES-pitoisuuden vaikutus
Pakkausmateriaalien erotukseen kulunut aika DES-liuottimen massaprosentin funktiona on
esitetty kuvassa 8. Erotusajat ovat samaa, noin 20 min suuruusluokkaa pitoisuuksilla 50 m% ja 75 m-%, mutta pienemmillä pitoisuuksilla erotusaika kasvoi huomattavasti. Laimentamattomalla DESillä erotukseen kului 45 minuuttia.
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Kuva 8

Lääkepakkauksen komponenttien erotukseen kulunut aika DES-pitoisuuden
funktiona 105 °C lämpötilassa.
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Laimennuskokeissa huomionarvoista oli, että alumiini reagoi melko kiivaasti vesi-DESseoksen kanssa. Alumiini liukeni muuttaen liuoksen aluksi tumman harmaaksi ja lopulta jälleen läpinäkyväksi. Alumiini liukeni nopeimmin (17 min) seoksessa, jossa oli 50 % vettä ja
50 % syväeutektista liuotinta.

Menetelmä voisi toimia vaihtoehtona hydrometallurgiselle prosessille (Wang et al. 2015),
jossa alumiinia liuotettiin 4 tuntia 2,5-molaarisella suolahapolla. Alumiinin liuotuksen etuna
on, ettei erotettuja komponentteja tarvitse erotella toisistaan mekaanisesti, vaan liuoksessa
oleva alumiini voidaan ottaa talteen sopivalla kemiallisella menetelmällä.

5.3 Liuottimen uudelleenkäyttö
Samaa DES-liuotinta käytettiin viiden kierroksen ajan, ja erotusaika pysyi kaikissa kokeissa
noin puolessa tunnissa. Liuottimen toimintakyky ei siis heikentynyt viiden koekierroksen
aikana. Taulukossa III on esitetty kierrätyskokeissa käytettyjen liuottimien ja pakkausmateriaalien massat ja liuottimen hävikki jokaisella kierroksella

Taulukko III Kierrätystestissä eri kierroksilla käytettyjen liuottimien ja kiinteiden aineiden
massat sekä liuottimen hävikki massaprosentteina.
Kierros

Kiinteä aineen

Liuottimen

Liuottimen hävikki

massa (g)

massa (g)

(m-%)

1

1

30,00

-

2

0,8

24,00

20

3

0,65

19,54

18,58

4

0,52

15,67

19,81

5

0,39

11,55

26,29

Jokaisella kierroksella noin 20 % käytetystä liuottimesta menetettiin. Mitä pienempää määrää liuotinta kierrätettiin, sitä suurempi osuus liuottimesta jäi näyteastiaan, suodattimeen ja
erotettuun materiaaliin ja siten menetettiin. Käytetty liuotin muuttui joka kierroksella tummemmaksi kuvan 9 mukaisesti. Värjäytyminen voi johtua pakkauksessa olleen musteen tai
alumiinin liukenemisesta.
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A
Kuva 9

B

C

Kierrätetyn liuottimen värjäytyminen 2. (A), 3. (B) ja 5. (C) kierroksella.

5.4 Vertailu muihin liuottimiin
Eri liuottimilla erotukseen kuluneet ajat on esitetty kuvassa 10. DES-liuottimella, muurahaishapolla sekä maitohapolla erotus tapahtui 30 – 40 minuutissa ja erotetut komponentit
olivat silmämääräisesti melko puhtaita ja reagoimattomia. Asetoni erotti pakkausmateriaalit
myös 30 minuutissa, mutta liuotti pakkausmateriaalin muovia tehden siitä pehmeän ja samean. HCl-liuos puolestaan reagoi alumiinin kanssa liuottaen sen kokonaan noin viidessä
minuutissa. Etanoli ei erottanut komponentteja huoneenlämmössä neljän tunnin aikana.
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Kuva 10

Eri liuottimilla saavutetut erotusajat. Punaisella merkityissä kokeissa toinen
pakkausmateriaalikomponenteista reagoi silminnähden käyttökelvottomaksi.

Esimerkiksi 40 °C:ssä HCl:llä suoritettu alumiinin liuotus vie useita tunteja (Wang et al.
2015), joten DESillä, muurahaishapolla ja maitohapolla saadaan ajallisesti huomattavasti
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parempia tuloksia, eikä liuennutta alumiinia tarvitse näissä tapauksissa käsitellä. Bentseenietanoli-vesiseoksella on puolestaan päästy 60 °C:ssa jopa 6 minuutin erotusnopeuteen saaden puhdasta alumiinia tuotteena (Zhang et al. 2014), mutta käytetty seos on myrkyllisempää
kuin esimerkiksi DES tai maitohappo. Tässä työssä tutkitut kemikaalit ovat siis potentiaalisia
vaihtoehtoja kemiallisessa erotuksessa.

5.4.1 Maitohappopitoisuuden vaikutus erotusnopeuteen
Pakkausmateriaalien erotusajat maitohappopitoisuuden funktiona on esitetty kuvassa 11.
Pakkausmateriaalien komponenttien erotusaika pienenee lineaarisesti, kun maitohappopitoisuutta kasvatetaan 105 °C lämpötilassa. Seoksella, jossa maitohappoliuoksen ja veden massojen suhde oli 1:1 erotusajaksi saatiin 60 minuuttia ja laimentamattomalla maitohappoliuoksella erotukseen kului vain 34 minuuttia.
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Kuva 11

Läpipainopakkauksen komponenttien erotukseen kulunut aika maitohappo-vesiseoksen maitohappopitoisuuden funktiona.

Tulosten perusteella maitohappoa voidaan laimentaa jonkin verran vedellä, ilman että erotusaika muuttuisi kovin radikaalisti. Alumiini ei myöskään vaikuttaisi reagoivan laimennetun maitohappoliuoksen kanssa kuten vesi-DES-seoksen kanssa. Liuokset pysyivät koko
erotuksen ajan kirkkaan läpinäkyvinä, mikä viittaisi alumiinin reagoimattomuuteen. Erotettu
alumiini oli myös paljaalla silmällä kirkasta.
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6 LIUOTTIMIEN JA PAKKAUSMATERIAALIEN ANALYSOINTI
Käytettyjen liuottimien ja erotettujen pakkausmateriaalien puhtautta ja uudelleenkäytettävyyttä tutkittiin FT-IR-, UV-VIS-, ja SEM-EDS-analyysien avulla. FT-IR-spektreistä nähdään suuntaa-antavasti käsittelyjen aiheuttamat muutokset muovissa, alumiinissa ja liuottimissa. DESin värjäytymisen syitä selvitettiin tarkemmin UV-VIS-analyysin avulla, ja alumiinipintojen analyysit suoritettiin SEM-EDS:llä.

Esimerkiksi jätteidenkäsittelyssä yleisesti käytetyssä pyrolyysimenetelmässä (Irawan et al.
2018) saadaan tuotteena puhdasta alumiinia, joten tutkitulla kemiallisella erotuksellakin olisi
vastaavasti tärkeää saada mahdollisimman puhtaita käyttökelpoisia tuotteita.

6.1 Yleiset puhtausanalyysit muoville, alumiinille ja DESille
FT-IR-spektroskopian avulla etsittiin viitteitä pakkausmateriaalien tai DESin reagoimisesta
erotuksen aikana. FT-IR-spektrit on esitetty transmittanssina aaltoluvun suhteen. Kaikille
spektreille tehtiin ATR-korjaus, baseline-korjaus, sekä normalisointi.

Kuvassa 12 on esitetty käytettyjen DES-liuottimien sekä puhtaan DESin absorbanssit aaltoluvun funktioina. Erot spektrien välillä ovat intensiteettieroja, sillä piikit ovat kaikissa spektreissä samoilla aaltoluvuilla. Spektrit ovat hyvin lähellä käyttämättömän liuottimen spektriä
ja vain 120 °C:n lämpötilassa suoritetun ja viisi kertaa kierrätetyn liuottimen spektrissä on
selviä intensiteettieroja. Kierrätetyn liuottimen spektrin selvin intensiteettiero on aaltolukualueella 2500 – 3600, mikä voi johtua esimerkiksi veden poiskiehumisesta koelämpötilan
oltua 120 °C. Spektrien yhdenmukaisuudesta voidaan päätellä DESien pysyvän puhtaina ja
käyttökelpoisina riippumatta käsittelyajasta tai -lämpötilasta.
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Kuva 12

Käytettyjen syväeutektisten liuottimien FT-IR-spektrit.

Laimennetun DESin kokeissa käytetyistä vesi-DES-liuoksista mitattiin kuvan 13 mukaiset
IR-spektrit, joita verrattiin puhtaan syväeutektisen liuottimen spektriin. Spektreissä nähdään
lähinnä intensiteettieroja, jotka johtunevat vedestä. Vesi aiheuttaa signaaleja aaltolukualueille 1600, 2000 – 2500 ja 3000 – 3700 cm-1. Kuvasta 13 nähdään piikkien voimistuvan
veden osuuden kasvaessa. Osa spektrien eroista, kuten erilaiset signaalit alueella 500 – 1000
cm-1 voivat johtua myös liuenneesta alumiinista.
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Kuva 13
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Käytettyjen ja kuivattujen DES-vesi-laimennosten ja puhtaan laimentamattoman syväeutektisen liuottimen IR-spektrit.
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Puhtaan alumiinifolion ja lääkepakkauksesta erotetun alumiinin spektrit on esitetty kuvassa
14. Spektrit ovat hyvin samankaltaisia, mikä viittaisi alumiinin reagoimattomuuteen. Kuitenkin alumiinin pinta oli hieman tummentunutta, mikä puolestaan viittaisi jonkinlaiseen
korroosioon. IR-tulokset riippuvat paljon näytteen asettelusta timantin päälle, ja korroosio
on usein paikallista, joten tulos ei välttämättä edusta koko näytettä. IR-analyysin perusteella
voidaan silti todeta, että näytteessä on käsittelyn jälkeenkin runsaasti puhdasta alumiinia.
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Kuva 14

Puhtaan alumiinin ja syväeutektisella liuottimella käsitellyn alumiinin FT-IRspektrit.

Kuvassa 15 on esitetty käsittelemättömän läpipainopakkausmuovin ja DES-liuottimen
avulla erotetun muovin IR-spektrit. Erotuksen aikana läpipainopakkauksesta irtosi kaksi erilaista muovikerrosta – kirkas ja kova sekä ohut ja pehmeä muovi (kuva 6). Kuvan 15 spektri
on otettu muovinpalasta, jossa oli nämä molemmat kerrokset päällekkäin. Spektreissä ei
nähdä eri aaltolukualueille asettuvia piikkejä, vaan erot ovat lähinnä samojen piikkien intensiteettieroja. Tämä kertoo kemiallisen koostumuksen pysyneen erotuksessa samanlaisena,
eli muovi pysyi entisellään ja siten todennäköisesti kierrätyskelpoisena. Kahden selvän muovikerroksen lisäksi läpipainopakkauksissa on yleensä useita pinnoitekerroksia, jotka liukenevat erotuksen aikana, mikä voi osaltaan selittää intensiteettieroja.
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Kuva 15

Puhtaan läpipainopakkausmuovin ja syväeutektisella liuottimella 120 °C:ssa ja
30 min ajan käsitellyn muovin FT-IR-spektrit.

6.2 DESin likaantuminen
Liuottimen likaantumisesta kertovan UV-VIS-analyysin spektrit on esitetty kuvassa 16.
Koska analyyseissä käytettiin vertailuliuoksena puhdasta DESiä, kaikki kuvassa 16 näkyvät
piikit ovat poikkeamia puhtaasta liuottimesta.
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Kuva 16

Käytetyistä syväeutektisista liuottimista saadut UV-VIS-spektrit.
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Aaltopituuksilla 220 – 250 nm nähdään selvimmät piikit. Piikit ovat intensiteeteiltään melko
pieniä lukuun ottamatta viisi kertaa kierrätetyn DES-liuottimen aiheuttamaa piikkiä, joka on
noin kymmenkertainen muihin verrattuna. Analyysin perusteella kerran käytetyt liuottimet
likaantuivat toisiinsa verraten likimain saman verran, mutta useasti kierrätetty liuotin likaantui selvästi enemmän. Kierrätetyn liuottimen voimakkaampi likaantuminen voi osittain johtua myös muita korkeammasta käsittelylämpötilasta (120 °C), jossa epäpuhtauksia saattoi
liueta enemmän kuin matalammissa lämpötiloissa (55 °C – 105 °C). Kuitenkin lämpötiloissa
55 °C, 80 °C ja 105 °C likaantuminen oli likimain yhtä vähäistä, joten lämpötilalla ei vaikuttaisi olevan vaikutusta likaantumiseen. Sen sijaan kierrätetyllä liuottimella käsiteltiin kokonaisuudessaan suurempaa pakkausmateriaalimäärää, jolloin epäpuhtauksiakin liukeni liuottimeen enemmän. Myös kuvan 9 mukaisesti DES värjäytyi silminnähden enemmän jokaisen käyttökerran jälkeen. Jos oletetaan absorbanssien indikoivan suoraan likaantumisen
määrää, on viisi kertaa kierrätetty liuotin likaantunut lähes kymmenkertaisesti muihin verrattuna.

Kierrätyskokeen perusteella pakkausmateriaalien erotusaika ei muuttunut oleellisesti, vaikka
liuotin onkin selkeästi likaantunut. UV-VIS-analyysin perusteella voidaan kuitenkin päätellä
liuottimen erotustehokkuuden heikentyvän riittävän monen kierrätyksen jälkeen, sillä jo viiden toiston jälkeen epäpuhtauskonsentraatio on absorbanssien perusteella kymmenkertaistunut. Likaantunutta liuotinta voitaisiin mahdollisesti puhdistaa esimerkiksi membraanisuodatuksella tai sähkökemiallisella prosessilla riippuen epäpuhtauksista.

6.3 Käsittelyjen vaikutus alumiinipintoihin
Pyyhkäisyelektronimikroskoopilla otettiin käsitellyistä alumiininpalasista kuvia 50-kertaisella ja 2000-kertaisella suurennuksella. 50-kertaisissa suurennoksissa nähdään koko pinnan
syöpyneisyys ja 2000-kertaisista suurennoksista selviää syöpyneiden kohtien yksityiskohdat. Mikäli käsitellyissä näytteissä olisi jäljellä sähköä johtamatonta muovipinnoitetta, ei kuvista nähtäisi alumiinin pintaa. Kaikki esitetyt kuvat ovat kuitenkin selkeitä ja yksityiskohtaisia, mikä kertoo käsittelyn poistaneen alumiinin polymeeripinnoitteen. Kuvassa 17 on esitetty alumiininäytteiden 50-kertaiset suurennokset 5 kV:n jännitteellä otettuina.
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Kuva 17

Käsiteltyjen alumiinipintojen SEM-kuvien vertailu 50-kertaisella suurennuksella puhtaaseen alumiinifolioon (A). DES-käsiteltyjen pintojen käsittelyolosuhteet olivat B: 80°C/170min, C: 105°C/45min, D: 105°C/201min ja
E: 120°C/30min. Pinta F on maitohappokäsitelty.

Alumiinin syöpyminen nähdään selvästi DES-käsittelyjen tuloksena. Kuvissa nähtävä syöpyminen on havaittavissa myös paljaalla silmällä, sillä DES-käsitellyt näytteet ovat puhdasta
alumiinia himmeämpiä. Puhtaan alumiinin pinta on kirkas paljaalla silmällä katsottuna ja
mikroskooppikuvassakin pinta on tasainen. DES-käsitellyistä alumiininpaloista poiketen
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maitohappokäsitelty pinta oli hyvin sileä. Kuvassa näkyvät tummat jäljet ovat todennäköisesti kuivuneita maitohappojäämiä, eivätkä liity metallipinnan reagoimiseen.

Kuvassa 18 nähdään alumiininäytteiden pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvat 2000-kertaisella suurennoksella.
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F

Kuva 18

Käsiteltyjen alumiinipintojen SEM-kuvien vertailu 2000-kertaisella suurennuksella puhtaaseen alumiinifolioon (A). DES-käsiteltyjen pintojen käsittelyolosuhteet olivat B: 80°C/170min, C: 105°C/45min, D: 105°C/201min ja
E: 120°C/30min. Pinta F on maitohappokäsitelty.
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Yksityiskohtaisemmista kuvista nähdään alumiinin syöpyvän samalla tavalla näytteessä C
(105 °C, 45 min) ja E (120 °C, 30 min). Näytteissä B (80 °C, 170 min) ja D (105 °C, 201
min) korroosio on voimakkainta, mikä näkyy pinnan halkeiluna ja kokonaisvaltaisena syöpymisenä, kun taas C- ja E-näytteissä voidaan nähdä myös reagoimattomia kohtia. Voimakas korroosio voi johtua pitkistä, noin kolmen tunnin käsittelyajoista. Maitohappokäsitellyn
alumiinin pinta näyttää 2000-kertaisessa suurennoksessakin samalta kuin puhtaan alumiinifolion pinta. Maitohappo ei siis vaikuttaisi vahingoittavan alumiinia syväeutektisten liuottimien tavoin.

Taulukossa IV on esitetty puhtaan alumiinifolion, käsittelemättömän pakkausalumiinin sekä
eri olosuhteissa käsiteltyjen näytteiden alkuainepitoisuudet massaprosentteina. Nämä EDStulokset on mitattu 5 kV jännitteellä, eli aivan näytteiden pinnassa. Taulukosta nähdään, että
DES-käsiteltyjen näytteiden alkuainejakaumat ovat melko samankaltaiset niiden sisältäen
46 – 65 prosenttia alumiinia, kun taas käsittelemättömän pakkausalumiinin pinnassa alumiinia on vain noin 1 m-%. Käsiteltyjen näytteiden alkuainejakaumat eroavat huomattavasti
alkuperäisen pakkausalumiinin jakaumasta, joten kaikki käsittelyt ovat EDS-analyysinkin
perusteella irrottaneet alumiinin pinnoitteen.

Taulukko IV Eri tavoin käsiteltyjen alumiininäytteiden EDS-tulokset 5 kV jännitteellä aivan
näytteiden pinnasta.
Alku- Folio PakkausDES
DES
DES
DES
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Kuvassa 19 on alumiinifolion pinnan alkuainejakauma EDS-analyysin perusteella. Tätä jakaumaa pidetään tavoiteltavana puhtaan alumiinin koostumuksena.
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Kuva 19

5 kV jännitteellä, eli näytteen pinnassa tehty EDS-analyysi puhtaalle alumiinifoliolle.

Kuvassa 20 on esitetty taulukon IV mukaisten DES-käsiteltyjen näytteiden keskimääräinen
alkuainejakauma näytteen pinnassa. Analyysin perusteella näytteiden pinnassa on vain 56
massaprosenttia alumiinia. Alkuainehappea näytteen pinnassa on 31 massaprosenttia, minkä
perusteella alumiini on todennäköisesti reagoinut alumiinioksidiksi (Al2O3).
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Kuva 20

5 kV jännitteellä, eli näytteen pinnassa tehty EDS-analyysi. Keskiarvo kaikista
DES-käsitellyistä alumiininäytteistä.
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Kuvassa 20 esiintyvä hiili ja osa hapesta voivat johtua näytteen liuotinjäämistä. Esimerkiksi
DESissä käytetyssä maitohapossa hiilen ja hapen massojen suhde on likimain 3:4. Olettaen
kaiken hiilen johtuvan maitohappojäämistä, voisi esiintyvästä hapestakin noin 15 prosenttiyksikköä kuulua maitohapolle. Happea on kuitenkin niin runsaasti näytteessä, että pinnan
alumiini vaikuttaisi olevan hapettunut kokonaan. Jotta hapettunut alumiini voitaisiin kierrättää, täytyisi se muuttaa metalliseksi alumiiniksi esimerkiksi kalliin Hall-Héroult-prosessin
avulla (Markiewicz et al. 2009).

Kuvassa 21 on esitetty DES-käsiteltyjen alumiininäytteiden keskimääräinen alkuainejakauma hieman pintaa syvemmällä. Jännitteenä käytettiin 20 kV, jolloin analyysin elektronisuihkun maksimiuppoamissyvyys näytteessä oli 3,3 µm. Jakaumat otettiin lämpötiloissa 105
°C (45 min) ja 80 °C (170 min) käsitellyistä näytteistä. Näytteiden keskimääräiseksi alumiinipitoisuudeksi saadaan 69 m-% ja happea on näytteissä 18 m-%. Hiiltä on jakauman mukaan 12 m-%.
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Kuva 21

20 kV jännitteellä (elektronisuihkun maksimiuppoamissyvyys 3,3 µm) tehty
EDS-analyysi. Jakauma on keskiarvo 105 °C:ssä (45 min) ja 80 °C:ssä (170)
käsitellyistä alumiininäytteistä.
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Kuvan 21 analyysissa happea on huomattavasti vähemmän kuin aivan näytteen pinnassa.
Mikäli oletetaan kaiken esiintyvän hiilen johtuvan DESin maitohappojäämistä, jossa hiilen
ja hapen massasuhde on likimain 3:4, kuuluisi esiintyvästä hapestakin noin 16 prosenttiyksikköä maitohapolle. Tällöin alumiini olisi analyysin perusteella lähes kokonaan reagoimatonta hieman pintaa syvemmällä. Hiili- ja happiesiintymien aiheuttajasta ei voida kuitenkaan
olla täysin varmoja.

Maitohappokäsitellyn alumiinin EDS-analyysi tukee mikroskooppikuvien tuloksia pinnan
puhtaudesta ja reagoimattomuudesta. Kuvassa 22 esitetyn alkuainejakauman perusteella
jopa 93 massaprosenttia näytteen pinnasta on alumiinia, ja happea on puhtaan alumiininäytteen tavoin vain kaksi massaprosenttia. Hiiltä on maitohappokäsitellyn näytteen pinnassa 5
massaprosenttia, mikä voi johtua esimerkiksi maitohappojäämistä.
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Kuva 22

5 kV jännitteellä EDS-analyysilla selvitetty maitohapolla käsitellyn alumiininäytteen pinnan alkuainejakauma.
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7 Johtopäätökset
Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää läpipainopakkausten alumiini- ja muoviosien kemiallisia erotusmahdollisuuksia. Soveltuvan kemiallisen erotuksen kriteereitä olivat käytettyjen kemikaalien matala toksisuus, erotettujen materiaalien ja käytettyjen liuottimien kierrätettävyys sekä kohtuullisen lyhyt erotusaika. Kemikaalien ympäristöystävällisyyttä selvitettiin kirjallisuuden pohjalta. Pakkausmateriaalien ja kemikaalien kierrätettävyyttä tutkittiin mm. SEM-EDS-analyysilla ja erotusaikoja mitattiin erilaisissa olosuhteissa.

Työssä tutkittiin pääasiassa syväeutektisen maitohappo-koliinikloridiliuoksen soveltuvuutta
muovin ja alumiinin erotukseen. Puhtaalla DESillä parhaaksi erotusajaksi saatiin 30 minuuttia 120 °C:ssa. Tehtyjen analyysien perusteella DES-erotuksessa muovi ja liuotin pysyivät
käyttökelpoisina, mutta alumiinin pinta korrodoitui voimakkaasti. EDS- ja FT-IR-analyysien
perusteella syöpyneen pinnan alla oli kuitenkin runsaasti puhdastakin alumiinia. UV-VISanalyysin perusteella käsittelyaika tai -lämpötila eivät vaikuttaneet DESin likaantumiseen,
mutta useasti käytetty liuotin likaantui enemmän kuin kertaalleen käytetyt. Likaantumisesta
huolimatta käytettyä DESiä kierrätettiin erotuskokeessa viisi kertaa erotusajan pidentymättä.
Nopein erotus saatiin 1:1 vesi-DES-seoksella vain 17 minuutissa, jolloin kaikki alumiini
kuitenkin liukeni. Muista kokeilluista liuottimista maitohapolla saavutettiin noin 30 minuutin erotusaika 105 °C:ssa. Maitohapolla erotettu alumiini pysyi EDS-analyysin perusteella
puhtaana ja käyttökelpoisena.

Puhtaalla maitohapolla saatiin paras tulos erotusajan ollessa melko lyhyt ja erotettujen komponenttien oltua kierrätyskelpoisia. Aiemmin tutkituissa läpipainopakkausten erotusprosesseissa (kappale 2.4) on käytetty joko ympäristölle haitallisia kemikaaleja tai energiaintensiivisiä menetelmiä. Kemiallinen erotus uudelleenkäytettäviä ja ei-toksisia liuottimia käyttäen
voisi olla hyvä vaihtoehto näille prosesseille. Käytännöllisen erotusprosessin kannalta liuotin täytyy voida kierrättää, joten maitohapon likaantuminen ja uudelleenkäyttö olisivat tärkeitä jatkotutkimuskohteita. Esimerkiksi membraanisuodatuksen soveltuvuutta liuottimen
puhdistukseen voitaisiin selvittää. Lisäksi vesi-DES-liuoksella suoritettua erotusta voitaisin
tutkia korvaajana samankaltaiselle hydrometallurgiselle erotusprosesille, jossa alumiini
myös liukene. Tällöin olisi selvitettävä, kuinka palauttaa liuennut alumiini metalliseksi.
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