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Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää, miten synteettisiä muoveja voidaan korvata
biopolymeerikomposiiteilla sovelluksissa, joissa tarvitaan nesteen korkeaa absorptiokykyä.
Tässä työssä valmistettiin hydrogeelejä fysikaalisesti ja kemiallisesti silloittamalla. Työssä käytettäviä menetelmiä olivat absorptiokoe, kontaktikulmakoe, FT-IR ja hydrogeelin erilainen kuivaustapa.
Paras absorptiokyky saatiin fysikaalisesti silloitetulla 5 % polyvinyylialkoholi hydrogeelillä,
mikä oli pakastinkuivattu, jolloin arvoksi saatiin 9,2 g/g. Huonoimmat absorptiokyvyt olivat
kemiallisesti silloitetuilla hydrogeeleillä, jolloin tulos oli 2,5 g/g ja fysikaalisesti silloitetulla 10
% polyvinyylialkoholilla, jolloin tulos oli 2,1 g/g. Kemiallisesti silloitetun hydrogeelin absorptiokyky oli huono, koska sitruunahappo ei ollut reagoinut kokonaan muiden komponenttien
kanssa. 10 % polyvinyylialkoholin absorptiokyky oli huono, koska suuressa pitoisuudessa polymeeriverkostot muodostuvat tiheämmin, jolloin se ei absorboi nestettä. Kontaktikulman tuloksia tulkitsemalla pakastinkuivatut hydrogeelit olivat hydrofiilisiä ja uunikuivatut hydrofobisia.
Sovelluksiin, joissa tarvitaan suurta absorptiokykyä, voidaan korvata synteettisiä muoveja parhaiten fysikaalisesti silloitetulla ja pakastinkuivatulla 5 % polyvinyylialkoholin hydrogeelillä.
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KIRJALLINEN OSA

1

Johdanto

Muovien tuotanto alkoi 1940-luvulla, jonka jälkeen muovien tuotanto on vain kasvanut. Nykyään muoveja tuotetaan vuosittain noin 300 miljoonaa tonnia (Plastic Oceans 2020). Muoveja
käytetään päivittäin arkisissa asioissa, kuten jogurttipurkeissa ja leipäpusseissa. Muoveja hyödynnetään monissa kulutustavaroissa sen keveyden, kestävyyden ja edullisuuden vuoksi. Yli
kolmasosa käytettävästä muovista Yhdysvalloissa ja Euroopassa ovat kertakäyttötuotteissa, kuten pakkausmateriaaleissa ja roskapusseissa, mitkä hävitetään kolmen vuoden kuluessa niiden
tuotannosta (Gewert et al., 2015).

Muoveilla on pitkä hajoamisaika kestävyytensä ja vakautensa vuoksi, minkä vuoksi ne usein
kasaantuvat ympäristöön. Esimerkiksi muovipussin hajoaminen kestää 20 vuotta ja kertakäyttövaipan hajoaminen kestää jopa 500 vuotta (WWF 2020). Lisäksi muovien polymeereihin lisätään usein kemiallisia lisäaineita, joiden vuoksi muovit hajoavat entistä huonommin. Lisäaineet liukenevat kuitenkin usein ympäristöön muovin hajotessa, mikä lisää ympäristöongelmia
(Gewert et al., 2015).

Superabsorbenttipolymeerillä tarkoitetaan muovia, joka pystyy sitomaan nestettä suuria määriä.
Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi vaipat ja muut hygieniatuotteet (Edana 2020). Tällä hetkellä
näitä tuotteita valmistetaan paljon synteettisistä muoveista, jotka eivät ole biohajoavia. Biohajoamattomuuden vuoksi niitä ei voida kierrättää biojätteseen eikä eritteen takia muovikeräykseen, joten ne päätyvät kuormittamaan ympäristöä.

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, miten muoveja voidaan korvata biopolymeerikomposiiteilla sovelluksissa, joissa vaaditaan nesteen korkeaa absorptiokykyä. Biopolymeerien
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avulla näitä tuotteita saataisiin kierrätettyä oikein, jolloin se vähentäisi ympäristön kuormitusta.
Työ koostuu kirjallisesta osuudesta sekä kokeellisesta osuudesta. Kirjallisessa osassa perehdytään biopohjaisiin ja biohajoaviin komposiitteihin ja niiden valmistukseen. Kokeellisessa osassa
valmistetaan hydrogeelejä fysikaalisesti ja kemiallisesti silloittamalla. Fysikaalisesti valmistetaan polyvinyylialkoholista, sekä polyvinyylialkoholin ja hemiselluloosan seoksesta jäädytyssulatusmenetelmällä, ja kemiallisesti sitruunahapon, polyvinyylialkoholin ja hemiselluloosan
seoksesta.

2

Hemiselluloosa

Hemiselluloosa on toiseksi yleisin luonnon polymeeri ja sitä on puussa 20-30 % (Jääskeläinen
2007). Se on heteropolysakkaridi ja sen ominaisuuksiin kuuluvat erinomainen hydrofiilisyys,
biohajoavuus sekä biologinen yhteensopivuus. Ominaisuuksiensa ansiosta hemiselluloosaan perustuvilla materiaaleilla on laajat käyttökohteet ja mahdollisuudet. (Guan et al., 2015) Lisäksi
sen etuja ovat myrkyttömyys sekä syöpää estävät vaikutukset (Guan et al., 2014).

Hemiselluloosaa saadaan kasveista, joissa on soluseinämiä. Hemiselluloosa on soluseinämän
heterogeenisiä polysakkarideja, joita voidaan uuttaa vesipitoisilla alkaliliuoksilla. (Lindblad et
al., 2005) Hemiselluloosan komponentit ja ominaisuudet voivat kuitenkin poiketa toisistaan,
riippuen minkä kasvin soluseinämästä hemiselluloosa on. Hemiselluloosat voidaan jakaa rakenteen erilaisuuden mukaan ksylaaneihin, mannaaneihin, ksyloglukaaneihin sekä sekoitettuihin 𝛽glukaanisidoksiin (Ebringerova 2006). Rakennekaavat ovat esitettynä kuvassa 1.
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Kuva 1.

Hemiselluloosien pääosat (Hansen et al., 2008).

Hemiselluloosaa saadaan pääosin havupuista ja lehtipuista, mutta sitä saadaan myös muun muassa pyökistä, tattarista sekä erilaisista siemenistä (Ebringerova 2006). Havupuista saatavia hemiselluloosia ovat galaktoglukomannaanit, arabinoglukoroniksylaani ja arabinogalaktiini. Yleisin on kuitenkin galaktoglukomannaani. Lehtipuiden hemiselluloosat poikkeavat toisistaan suuresti, mutta muodostuvat pääasiallisesti O-asetyyli-4-O-metyyliglukuroniksylaanista, jota nimitetään glukuroniksylaaniksi. Riippuen lehtipuulajista, sen ksylaanipitoisuus on noin 15-30 %
puun kuivapainosta. (Puu- ja sellukemia) Taulukossa I on esiteltynä, kuinka paljon eri puulajit
sisältävät hemiselluloosaa.

Taulukko I. Hemiselluloosien esiintyminen eri puulajeissa. (Puu- ja sellukemia)
Hemiselluloosatyyppi

Esiintyminen

Pitoisuus % puusta

Galaktoglukomannaani

Havupuu

5-8

Arabinogalaktaani

Havupuu

7-10

Arabinoglukuroniksylaani

Lehtikuusi

5-35

Glukuroniksylaani

Lehtipuu

15-30

Glukomannaani

Lehtipuu

2-5
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2.1

Hemiselluloosan erottamisprosessi

Hemiselluloosaa erotetaan kasvien soluseinästä, jossa se on sitoutuneena selluloosaan ja ligniiniin. Hemiselluloosaa saadaan erotettua uuttamalla emäksellä, dimetyylisulfoksidilla, metanolilla tai vedellä. Lisäksi hemiselluloosaa voidaan erottaa höyryllä sekä mikroaaltouunitekniikalla. (Hansen et al., 2008)

Hemiselluloosaa voidaan erottaa pelkällä uuttamisella tai siihen voidaan lisätä lisäksi ultrasuodatus. Esimerkiksi haavasta voidaan erottaa hemiselluloosaa alkaliuuttomenetelmällä, jonka
jälkeen se käsitellään vetyperoksidilla sekä ultrasuodatetaan, josta se otetaan talteen sumutuskuivaamalla. Hemiselluloosaa voidaan erottaa suoraan puusta, mutta useimmiten puusta erotetaan ensin ligniini, jolloin jäljelle jää holoselluloosa ja hemiselluloosa. Hemiselluloosa saadaan
erotettua holoselluloosasta uuttamalla yhdellä tai useammalla vaiheella. Suoraan puusta uutettuna etuna on kemiallisten muutosten minimointi. Eri hemiselluloosilla on erilaiset liukoisuusominaisuudet, jonka vuoksi erotusprosessi pitää suunnitella, riippuen mistä puusta hemiselluloosaa erotetaan. (Gabrielii et al., 2000)

Lisäksi hemiselluloosaa voidaan erottaa kasvien soluseinästä orgaanisella liuottimella, emäksellä tai emäksisellä peroksidilla. Emäksistä uuttoa käytetään kuitenkin eniten, koska hemiselluloosan ja muiden komponenttien välillä on esterisidoksia, jotka voidaan hydrolysoida tehokkaasti emäksisillä aineilla. (Liu et al., 2018)

Hemiselluloosan ksylaania saadaan erotettua holoselluloosasta uuttamalla dimetyylisulfoksidilla. Ksylaanista saadaan kuitenkin uutettua vain osa, mutta sen etuna on, että kemiallisia muutoksia ei tapahdu. Ksylaania saadaan uutettua enemmän, jos sitä uutetaan alkalilla tai emäksellä
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esimerkiksi kalium- tai natriumhydroksidilla. Galaktoglukomannaania ja glukomannaania saadaan uutettua, kun alkaliin lisätään natriumboraattia. Glukomannaania saadaan tehokkaammin
käyttämällä natriumhydroksidia. (Sjöström 1993)

Puun haavasta saadaan erotettua hemiselluloosaa, joiden arvioidaan tuovan lisäarvoa biomateriaaleihin. Hemiselluloosaa saadaan erotettua haavasta uudella alkalisella uuttamismenetelmällä
(Karaaslan et al., 2015). Hemiselluloosaa saadaan helposti uutettua alkalien vesiliuoksilla, jossa
ne hydrolysoituvat happojen vaikutuksista (Puu- ja sellukemia).

2.2

Hemiselluloosan sovellukset / käyttökohteet

Hemiselluloosaa voidaan soveltaa moniin eri käyttötarkoituksiin sen hydrofiilisyyden ja biohajoavuuden vuoksi. Hemiselluloosaa voidaan käyttää esimerkiksi paperin ja ruuan lisäaineissa,
ruokapakkauskalvoissa, sakeutusaineissa, emulgointiaineissa, geeliytyvissä aineissa, liimoissa
sekä adsorbenteissä. Näiden sovellusten pohjalta hemiselluloosaa tutkitaan muihin biopolymeerimateriaalien sovelluksiin, sekä tutkitaan sen käytettävyyttä hydrogeeleissä (Peng et al., 2015).

Yksi käyttökohteista on hydrogeeli, joka toimii superabsorbenttina (Karaaslan 2015). Hemiselluloosa voidaan soveltaa geeleissä, päällysteissä, kalvoissa, sekä sitä voidaan soveltaa esimerkiksi elintarvikkeissa ja lääkkeissä. Hemiselluloosa sopii hyvin kyseisiin sovelluksiin, koska sen
geeliytymistä, stabiloitumista sekä sitkeyttä voidaan käyttää hyväksi. (Ebringerova 2006)
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3

Polyvinyylialkoholi

Polyvinyylialkoholi on synteettinen polymeeri, joka liukenee helposti veteen. Ominaisuuksiltaan se on myrkytön, biohajoava, bioyhteensopiva, vahvasti hydrofiilinen sekä vetyä sitova
(Guan et al., 2015). Polyvinyylialkoholilla on hyvä kuidun ja kalvon muodostuskyky, se on
emulgoiva ja tarttuva, sekä sillä on hyvä kemiallinen ja mekaaninen kestävyys. Lisäksi sillä on
hyvä vetolujuus ja biohajoavuus, jonka vuoksi sillä on laajat biomateriaalisovellusmahdollisuudet. Polyvinyylialkoholia voidaan käyttää esimerkiksi hydrogeeleissä, kalvoissa, erilaisissa pinnoitteissa, kosmetiikassa sekä lääkevalmisteissa (Peng et al., 2015).

3.1

Polyvinyylialkoholin valmistaminen

Polyvinyylialkoholi on epästabiili isomeroinnissa asetaldehydiksi, joten sitä valmistetaan epäsuorilla menetelmillä. Valmistaminen tapahtuu polyvinyyliasetaatin alkoholyysimenetelmällä,
mikä on esitetty kuvassa 2. (Billmeyer, 1971, s. 416)

Kuva 2.

Polyvinyylialkoholin valmistaminen alkoholyysimenetelmällä.

Alkoholyysissä käytetään usein etanolia tai metanolia ja katalyyttinä happoa tai emästä. Emäksinen hydrolyysi on käytetympi, sillä se on nopeampi ja hapon hydrolyysi aiheuttaa helposti eitoivottuja eetterisidoksia ketjuun. Alkoholyysissä polyvinyyliasetaatti liuotetaan alkoholiin ja
lisätään katalyytti, jolloin haluttu polyvinyylialkoholi saostuu liuoksesta. (Billmeyer, 1971, s.
416)
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3.2

Polyvinyylialkoholin ominaisuudet ja sovellukset

Polyvinyylialkoholi on vesiliukoinen ja se liukenee hitaasti kylmään veteen, mutta nopeasti korkeaan lämpötilaan. Esimerkiksi 90 ºC lämpötilassa polyvinyylialkoholi liukenee veteen kokonaan. Vesipitoiset liuokset eivät kuitenkaan ole stabiileja, varsinkaan jos liuoksessa on jäännöksiä haposta tai emäksestä. Liuokset voivat käydä läpi palautuvia ja peruuttamattomia geeliytymisreaktioita, joissa voi tapahtua esimerkiksi silloittumista eetterisidoksissa. (Billmeyer, 1971,
s. 417)

Polyvinyylialkoholia käytetään kahdentyyppisissä sovelluksissa. Ensimmäisen tyyppisissä sovelluksissa hyödynnetään polymeerin vesiliukoisuutta. Se toimii sakeutusaineena erilaisille
emulsio- ja suspensiojärjestelmille sekä pakkauskalvoissa, joissa tarvitaan vesiliukoisuutta.
Merkittävin tuote on sidosaine, jossa materiaali pysyy vahvana myös märkänä, esimerkiksi pakkauskalvoissa. Toisen tyyppisissä sovelluksissa polymeeri on kemiallisen käsittelyn vuoksi veteen liukenematon. Kemiallisessa käsittelyssä polymeeriä käsitellään lämpimästä vedestä natriumsulfaatin vesiliuokseen, joka sisältää rikkihappoa ja formaldehydiä. Tällöin polyvinyylialkoholin tärkeimpiä sovelluksia ovat tekstiilikuidut. Polyvinyylialkoholin kuiduilla on korkeampi veden absorptio kuin muilla kuiduilla. Tämän vuoksi ne voivat korvata esimerkiksi puuvillan käyttökohteissa, joissa kuitu on kosketuksissa ihoon. (Billmeyer, 1971, s. 417)

4

Hydrogeelit ja hydrogeelien silloitus

Hydrogeelit valmistetaan luonnollisista tai synteettisistä materiaaleista. Hydrogeeleille ominaista on suuri joustavuus ja pehmeä kumimainen koostumus, jonka vuoksi ne soveltuvat moniin eri sovelluksiin. Synteettiset polymeerit ovat korvanneet luonnonpolymeerejä hydrogeeleissä, koska ne ovat esimerkiksi puhtaampia ja niissä on suurempi absorptiokyky. Luonnonpolymeerit ovat kuitenkin ympäristöystävällisiä ja myrkyttömiä, jonka takia synteettisten poly-
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meerien ja luonnonpolymeerien yhdistelmät hydrogeeleissä lisääntyvät ja niitä tutkitaan enemmän. Lisäksi hydrogeelit voidaan luokitella hydrofiilisiin ja hydrofobisiin, sekä silloitusaineen
tyypin mukaan jakaa ne fysikaalisiin tai kemiallisiin. (Ullah et al., 2015)

Hydrogeelit ovat silloitettuja hydrofiilisiä polymeeriverkkoja, joiden absorptiokyky voi olla
jopa 10 g/g. Ne voidaan jakaa rakenteensa mukaan anionisiksi, kationisiksi ja amfolyyttisiksi.
Lisäksi hydrogeelien mekaanisia, sähköisiä ja termisiä ominaisuuksia voidaan parantaa käyttämällä hydrogeelin komposiitti- tai nanokomposiittimuotoa. (Kabiri et al., 2010)

Hydrogeelit reagoivat usein ympäristöönsä, kuten liuottimen koostumukseen, valoon ja sähkökenttään. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä voidaan käyttää kudostekniikassa, piilolinsseissä
sekä kemiallisissa venttiileissä. Lisäksi niitä voidaan valmistaa erilaisiin muotoihin, kuten kalvoiksi, ontoiksi putkiksi tai levyiksi, riippuen siitä mihin sovellukseen hydrogeelejä tarvitaan.
(Kabiri et al., 2010)

4.1

Hydrogeelien silloitus

Hydrogeelit voivat olla fysikaalisesti tai kemiallisesti silloitettuja. Kemiallisesti silloitetut hydrogeelit kestävät pidempään ja fysikaalisesti silloitetut hydrogeelit reagoivat ympäristön muutokseen, esimerkiksi lämpötilan muutoksiin. Fysikaalinen silloitus tarkoittaa, että polymeeriketjun sidokset muodostuvat fysikaalisen tekijän avulla, esimerkiksi lämpötilan vaihtelulla, kuten
jäädytys-sulatus menetelmällä. Kemiallisessa silloituksessa käytetään jotain silloitusainetta, kuten sitruunahappoa, joka sitoo polymeeriketjun kovalenttisella sidoksella. (Pakulska et al., 2015)
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Kuvassa 3 on esitettynä 10 % polyvinyylialkoholista valmistettuja hydrogeelejä, jotka ovat silloitettu jäädytys-sulatus menetelmällä eri kierrosten määrillä. Ilman jäädytys-sulatusta silloitusta ei tapahdu, vaan hydrogeeli jää nestemäiseen ja läpinäkyvään muotoon, kuten kohdassa 0
näkyy. Ensimmäisen kierroksen jälkeen silloitusta alkaa muodostumaan jo vähän, ja neljännen
kierroksen jälkeen hydrogeeli on silloittunut täysin, mikä johtuu kiteiden muodostumisesta liitoskohdissa.

Kuva 3.

Fysikaalisesti valmistetun 10 % polyvinyylialkoholin silloituksen muodostuminen jäädytys-sulatus jaksojen avulla.
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5

Superabsorbentti

Superabsorbenttipolymeerit ovat vapaasti silloitettuja verkkoja, jotka voivat absorboida suuren
määrän vettä lyhyessä ajassa. Sen suuren nesteensitomiskyvyn vuoksi sitä on käytetty usein
esimerkiksi vaippoihin. Superabsorbentteja kehitetään koko ajan enemmän, sillä sen tuotantokustannukset ovat alhaiset ja veden imeytyvyys on suuri. Superabsorbenteillä on suuri vedenimeytymiskyky tislatussa vedessä, mutta yhä useammissa sovelluksissa tarvitaan myös vedenimeytymiskykyä suolaliuoksista. (Li et al., 2005)

Superabsorbentit ovat hydrofiilisiä ja niitä käytetään laajasti eri osa-alueilla, kuten hygieniaan
ja biomateriaaleihin liittyen. Sen käyttökohteita ovat esimerkiksi kertakäyttövaipat, kuidut, tekstiilit sekä pakkausmateriaalit. Superabsorbentit ovat silloitettuja hydrogeelejä, jotka voivat absorboida vettä tai vesipitoisia aineita jopa 2000 g/g. Superaborbenttipolymeerien kolme tärkeintä ominaisuutta ovat absorptiokyky, imeytymisnopeus sekä turvonneen geelin vahvuus,
jolla mitataan todellista absorptiokykyä. (Kabiri et al., 2010)

Superabsorbenttipolymeerien pääsovellukset ovat henkilökohtaiset hygieniatuotteet, kuten vaipat. Lisäksi niitä käytetään lääketieteessä siteissä, lääkkeiden toimituksessa ja esimerkiksi ruokapakkauksissa. (Lee et al., 2016)
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KOKEELLINEN OSA

Kokeellisessa osassa valmistetaan hydrogeelejä sekä fysikaalisesti että kemiallisesti silloittamalla. Hydrogeelejä fysikaalisesti valmistettaessa käytetään jäädytys-sulatus menetelmää ja kemiallisesti valmistettaessa silloitusaineena käytetään sitruunahappoa. Hydrogeelien absorptiokykyä tutkitaan veden- ja suolanabsorptiokokeella, joista lasketaan tulokset. Lisäksi hydrogeeleistä otetaan kontaktikulmat, joilla tutkitaan hydrogeelien hydrofiilisyyttä sekä tarkastellaan
FT-IR–tuloksia.
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Hydrogeelien valmistus

Tässä työssä valmistetaan hydrogeelejä sekä fysikaalisesti silloittamalla että kemiallisesti silloittamalla, mitkä ovat esitettynä tässä kappaleessa.

7.1

Fysikaalisesti silloitettujen hydrogeelien valmistus

Hydrogeelejä valmistetaan polyvinyylialkoholista sekä polyvinyylialkoholin ja hemiselluloosan
seoksesta. Hydrogeelejä valmistettiin fysikaalisesti eri pitoisuuksilla, jotka ovat tässä työssä 5
% PVA ja 10 % PVA, sekä polyvinyylialkoholista ja hemiselluloosasta, joiden suhteet olivat
5:5 ja 5:1. 5 % PVA hydrogeeliä valmistettaessa dekantterilasiin punnitaan 5 g polyvinyylialkoholia, ja 5 % PVA ja 5 % HC hydrogeeliä valmistettaessa toiseen dekantterilasiin punnitaan
5 g polyvinyylialkoholia ja 5 g hemiselluloosa. Dekantterilaseihin lisätään puhdasta vettä 100
mL, ja ne pistetään omaan lasiastiaan vesihauteeseen. Dekantterilaseihin lisätään magneettisekoittimet ja pyörimisnopeudeksi säädetään 500 rpm. Tämän jälkeen dekantterilasin ja lasiastian päälle laitetaan folio ja sen läpi lämpömittari veteen. Koelaitteisto on esitetty kuvassa 4.
Kuumennus säädetään 90 ºC lämpötilaan ja odotetaan, kunnes lämpötila on noin 90 ºC, jolloin
aloitetaan ajanotto kolmen tunnin ajaksi.
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Kuva 4.

Hydrogeelin valmistamiseen käytetty koelaitteisto. Kuvassa näkyy lämpölevy,
jossa on magneettisekoitus, lasiastia, jonka sisällä dekantterilasi ja molempien
päällä folio. Lisäksi lasiastian vedessä on lämpömittari. Koe suoritetaan 90 ºC
lämpötilassa ja sekoitusnopeus on 500 rpm.

Kolmen tunnin kuluttua dekantterilasit otetaan pois vesikylvystä jäähtymään. Hydrogeelin jäähdyttyä hieman, sitä kaadetaan petrimaljaan tasaisesti noin 5 millimetriä. Hydrogeelien annetaan
jäähtyä petrimaljoissa huoneenlämpötilaan, jonka jälkeen ne viedään pakastimeen -20 ºC lämpötilaan 20 tunnin ajaksi. Hydrogeelit silloitetaan jäädytys-sulatusmenetelmällä, jossa näytteet
otetaan 20 tunnin jälkeen pois pakastimesta ja laitetaan huoneenlämpöön kahden tunnin ajaksi,
jonka jälkeen takaisin pakastimeen noin 20 tunniksi. Tässä kokeessa käytettiin viittä jäädytyssulatus jaksoa. Viimeisen jakson jälkeen osa näytteistä laitettiin uuniin ja osa pakastinkuivaukseen.
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Uuniin laitettavat näytteet ovat 60 ºC lämpötilassa vuorokauden, jonka jälkeen ne laitetaan eksikaattoriin. Pakastinkuivaimeen menevät näytteet ovat pakastinkuivaimessa vuorokauden,
jonka jälkeen ne laitetaan eksikaattoriin. Vuorokauden kuluttua näytteet otetaan eksikaattorista
ja hydrogeelit leikataan kolmeen yhtä suureen osaan, joista tehdään absorptiokoe, kontaktikulmakoe sekä FT-IR:n analyysi.

7.2

Kemiallisesti silloitettujen hydrogeelien valmistus

Kemiallisesti silloitettuja hydrogeelejä valmistetaan sitruunahaposta, johon lisätään polyvinyylialkoholia ja hemiselluloosaa. Polyvinyylialkoholin ja hemiselluloosan suhde on 5:1 ja hydrogeelejä valmistetaan kahdella eri pitoisuudella, jossa toiseen dekantterilasiin lisätään sitruunahappoa 10 g ja toiseen 30 g. Molempiin lisätään 100 mL puhdasta vettä. Liuokset sekoitetaan
magneettisekoittimella kierrosnopeudella 500 rpm. Kun liuokset ovat sekoittuneet, mitataan liuosten pH, jotka olivat 1,5 ja 1,1. Tämän jälkeen näytteisiin lisätään 5 g polyvinyylialkoholia
sekä 1 g hemiselluloosaa. Liuokset laitetaan vesihauteeseen folion alle ja lämmitys asetetaan 90
ºC. Kun lämpötila on noin 90 ºC, aloitetaan ajanotto kolmen tunnin ajaksi. Kolmen tunnin kuluttua lämmitys ja sekoitus lopetetaan ja liuos otetaan pois vesikylvystä. Syntynyt liuos on hydrogeeliä, joka on nestemäisessä muodossa ja se on havainnollistettuna kuvassa 5. Hieman jäähtynyt hydrogeeli kaadetaan petrimaljoihin, joissa sen annetaan jäähtyä huoneenlämpötilaan. Osa
hydrogeeleistä kuivattiin ensin huoneenlämpötilassa, josta ne laitettiin uunikuivaukseen ja osa
laitettiin pakastinkuivaimeen. Huoneenlämmössä olevat hydrogeelit laitettiin uuniin 50 ºC lämpötilaan 24 tunnin ajaksi ja pakastimessa olevat hydrogeelit laitettiin pakastinkuivaimeen 24
tunnin ajaksi.
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Kuva 5.

9

Hydrogeelin nestemäisyys havainnollistettuna valmistamisen jälkeen.

Käytetyt menetelmät

Tässä kappaleessa on esitettynä mitä menetelmiä käytettiin hydrogeelien analysoimiseen. Käytetyt menetelmät ovat pakastinkuivaus ja uunikuivaus, absorptiokoe sekä kontaktikulmakoe.

9.1

Pakastinkuivaus ja uunikuivaus hydrogeeleille

Pakastinkuivaukseen menevien hydrogeelien täytyy olla jäisiä. Hydrogeelien on oltava pakastimessa vähintään 12 tuntia, jotta ne ovat varmasti jäätyneet. Pakastinkuivauksessa käytetään
Christ Alpha 2 – 4 -laitteistoa. Hydrogeelit peitetään foliolla tai kelmulla, johon tehdään reikiä.
Pakastinkuivaus suoritettiin kahdessa osassa, joista ensimmäisessä tehtiin esikuivaus -40 ºC
lämpötilassa ja 0,040 mbar alipaineessa. Toisessa vaiheessa, eli pääkuivauksessa lämpötila oli
-70 ºC ja alipaine 0,0010 mbar. Ohjelma kestää yhteensä 24 tuntia, jonka jälkeen näytteet laitetaan eksikaattoriin.
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Pakastinkuivauksesta kemiallisesti silloitetut hydrogeelit on esitettynä kuvassa 6. Kuvassa yläpuolella on 30 % sitruunahapolla silloitetut ja alapuolella 10 % sitruunahapolla silloitetut hydrogeelit. Kuvasta 6 huomataan, että korkeammalla pitoisuudella valmistetut hydrogeelit ovat
kuohkeita ja korkeita. Pienemmällä pitoisuudella valmistetut taas ovat ohuita ja pieniä.

Kuva 6.

Kemiallisesti silloitetut hydrogeelit pakastinkuivaimen jälkeen. Kuvassa yläpuolella olevat hydrogeelit on silloitettu 30 % sitruunahapolla ja alapuolella olevat
on silloitettu 10 % sitruunahapolla.

Uunikuivaukseen menevät hydrogeelit laitetaan uuniin huoneenlämpöisinä. Fysikaalisesti silloitetut hydrogeelit asetetaan uuniin 50 ºC lämpötilaan ja aika säädetään 24 tuntiin. Tämän jälkeen kuivuneet hydrogeelit laitetaan eksikaattoriin.
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Kemiallisesti silloitetut hydrogeelit kuivattiin uunissa 50 ºC lämpötilassa 24 tunnin ajan. Pienemmällä pitoisuudella valmistetut hydrogeelit kuivuivat tässä ajassa, mutta vahvemmat eivät.
Vahvempipitoiset hydrogeelit jätettiin uuniin vielä toiseksi vuorokaudeksi, jotta ne kuivuvat
kokonaan. Uunikuivauksessa kemiallisesti silloitettu hydrogeeli on esitetty kuvassa 7.

Kuva 7.

9.2

10 % sitruunahaposta valmistettu hydrogeeli uunikuivauksen jälkeen.

Absorptiokoe

Absorptiokokeessa tutkitaan valmistettujen hydrogeelien absorptiokykyä sekä vesiliuoksessa,
että suolaliuoksessa. Yhden hydrogeelin näyte leikataan kolmeen yhtä suureen palaan, ja jokainen pala punnitaan ja massa merkitään ylös. Kolmeen astiaan laitetaan 50 ml vettä tai 0,9 %
NaCl-liuosta, riippuen tehdäänkö veden- vai suolanabsorptiokoe, ja palaset laitetaan omiin astioihinsa. Ajanotto aloitetaan ja 5 minuutin kuluttua näyte otetaan pois purkista, kuivataan kevyesti, punnitaan ja laitetaan takaisin liuokseen. Massat punnittiin, kun aikaa on kulunut 0, 5,
10, 15, 20, 30, 40, 60, 90, 120, 180 minuuttia sekä 24 ja 25 tuntia. Hydrogeelin absorptiokyky
lasketaan yhtälöllä (1).
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𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜 =

𝑚𝑡 −𝑚0
𝑚0

Jossa 𝑚t

Hydrogeelin massa ajanhetkellä t, g

𝑚0

Hydrogeelin massa ajanhetkellä 0, g

9.3

(1)

Kontaktikulmalaite

Kontaktikulmalaitteella tutkitaan hydrogeelin hydrofiilisyyttä. Kontaktikulmaa merkitään 𝜃, ja
jos 𝜃 on yli 90º pinta on hydrofobinen, ja jos alle 90º, pinta on hydrofiilinen. Kontaktikulmaa
mitataan kontaktikulmalaitteella, joka on esitetty kuvassa 8. Laitteessa kamera on yhdistettynä
tietokoneeseen, jossa käytetään CAM 2008 -sovellusta. Tämän avulla tietokoneelta nähdään,
miten pisara siirtyy hydrogeelin pinnalle.
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Kuva 8.

Kontaktikulmakoelaitteisto, jossa on kamera, näytelasi ja näyte sekä ruisku. Lisäksi tietokoneelta nähdään, miten pisara on asettunut näytteen pinnalle.

Hydrogeeli asetetaan kaksipuolisella teipillä kiinni näytelasiin niin, että hydrogeelin pinta on
mahdollisimman tasainen. Näytelasi asetetaan näytepöydälle ja kamera kohdistetaan siten, että
näytteen pinta näkyy tietokoneen näytöllä. Näytelasin yläpuolelle asetetaan ruisku, joka täytetään puhtaalla vedellä. Ruiskun pää tulee näkyä tietokoneen näytöltä, jotta pisara nähdään. Ruiskun ruuvia pyöritetään hitaasti ja pisara siirretään hydrogeelin pinnalle varovasti. Kun pisara on
siirtynyt pinnalle, aloitetaan koe tietokoneelta. Sovellus ottaa 3 kuvaa pisarasta hydrogeelin pinnalla ja laskee pisaran kontaktikulmat. Sama toistetaan yhdelle näytteelle 3-5 kertaa. On kuitenkin tärkeää pudottaa pisara kuivalle kohdalle, jotta pinnan hydrofiilisyys saadaan selville.

Hydrogeeli voi olla joko hydrofiilinen tai hydrofobinen. Hydrofiilisessä pinnassa pisara hakeutuu pinnan muotoon, eikä tällöin jää pisaralle ominaiseen pyöreään muotoon. Hydrofobisessa
pinnassa pisara jää hyvin pyöreään muotoon, eikä muotoudu pinnan muotoon. Kuvassa 9 on
havainnollistettuna, miltä pisara näyttää hydrofiilisessä ja hydrofobisessa pinnassa.
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Kuva 9.

10

Vasemmalla vesipisara on hydrofobisena ja oikealla hydrofiilisena näytteen
pinnalla. (Ramehart, 2020)

Tulokset ja niiden tarkastelu

Tuloksissa tarkastellaan, miten hydrogeelien eri pitoisuudet ja materiaalit vaikuttavat sen imeytymiskykyyn. Hydrogeelien absorptiokykyä tarkastellaan absorptiokokeilla ja hydrogeelien
hydrofiilisyyttä tarkastellaan kontaktikulmakokeen tuloksilla. Lisäksi tuloksissa tarkastellaan,
miten hydrogeelien kuivaustapa vaikuttaa tuloksiin ja vastaavatko hydrogeelien FT-IR tulokset
kirjallisuuteen.

10.1

Absorptiokokeen tulokset fysikaalisesti silloitetuille hydrogeeleille

Fysikaalisesti silloitettujen hydrogeelien absorptiokokeen tulokset ovat esitettynä kuvissa 10,
11, 12 ja 13. Kuvassa 10 on esitettynä 5 % PVA hydrogeelin absorptiokokeet. Kuvassa on vertailtuna 5 % PVA:n hydrogeelejä uunikuivauksesta ja pakastinkuivaimesta ja niille on suoritettuna veden- ja suolan absorptiokoe. Kuvasta huomataan, että pakastinkuivaimesta tulleen hydrogeelin absorptiokyky on huomattavasti parempi kuin uunikuivauksesta tullut. Suurin ab-
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sorptiokyky saadaan 5 % PVA hydrogeelille pakastinkuivaukselle, jolle tehdään veden absorptiokoe, jolloin arvo on noin 9,2 g/g. Pienin absorptiokyky on uunikuivatulla näytteellä, jolle
tehdään veden absorptio, jolloin arvo on noin 2,5 g/g.
10
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5% PVA uunista, suolakoe

6
5% PVA pakastinkuivain,
vesikoe

5
4

5% PVA uunista, vesikoe
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suolakoe

1
0
0

500

1000

1500

Aika, s
Kuva 10.

5 % polyvinyylialkoholin absorptiokyky ajan funktiona.

Kuvassa 11 on esitettynä 10 % PVA hydrogeelin absorptiokokeet. Kuvassa on vertailtuna 10 %
PVA hydrogeelejä pakastinkuivauksen ja uunikuivauksen jälkeen veden- ja suolan absorptiokokeilla. Kuvasta huomataan, että tulokset eivät eroa toisistaan paljoa. Suurin absorptiokyky
saadaan pakastinkuivatulle hydrogeelille, jolle tehdään suola-absorptiokoe, jolloin arvo on 2,1
g/g. Pienin absorptiokyky on uunikuivatulla hydrogeelillä, jolle tehdään veden absorptio, jolloin
arvo on 1,1 g/g.
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Kuva 11.

10 % polyvinyylialkoholin absorptiokyky ajan funktiona.

Kuvassa 12 on esitettynä PVA:HC suhteessa 5:5 hydrogeelin absorptiokokeen tulokset. Kuvassa on vertailtuna hydrogeelejä uunikuivauksesta ja pakastinkuivaimesta ja niille on suoritettuna veden- ja suolan absorptiokoe. Kuvasta nähdään, että suurin absorptiokyky saadaan hydrogeelille, joka on pakastinkuivattu ja sille on tehty veden absorptiokoe, jolloin arvo on 6,5 g/g.
Pienin absorptiokyky on hydrogeelillä, joka on tullut uunikuivauksesta ja sille on tehty veden
absorptiokoe, jolloin arvo on 2,0 g/g.
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Kuva 12.

PVA:HC suhteessa 5:5 absorptiokyky ajan funktiona.

Kuvassa 13 on esitettynä PVA:HC suhteessa 5:1 hydrogeelin absorptiokokeet. Kuvassa on vertailtuna hydrogeelejä uunikuivauksesta ja pakastinkuivaimesta ja niille on suoritettuna vedenja suolan absorptiokoe. Kuvasta nähdään, että suurin absorptiokykyarvo on hydrogeeleillä, jotka
ovat tulleet pakastinkuivaimesta. Suurin arvo on veden absorptiokokeella tehtynä, jolloin arvo
on 8,2 g/g. Pienin arvo absorptiokokeessa on uunikuivatulla hydrogeelillä, jolle on suoritettu
suola-absorptio, jolloin arvo on 2,0 g/g.
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Kuva 13.

PVA:HC suhteessa 5:1 absorptiokyky ajan funktiona.

Absorptiokokeen tuloksia tarkastelemalla huomataan, että parhaimmat absorptiokyvyt ovat
hydrogeeleillä, jotka ovat pakastinkuivattuja. Uunikuivatuilla näytteillä on taas huono absorptiokyky. Tämä johtuu siitä, että uunikuivauksessa lämpötila on korkea, mikä aiheuttaa hydrogeelin huokosien tukkeutumista, jolloin ne eivät absorboi nestettä. Paras absorptiokyky on
pakastinkuivatulla 5 % PVA hydrogeelillä ja huonoin uunikuivatulla 10 % PVA hydrogeelillä.
Polyvinyylialkoholin ja hemiselluloosan seoksista suurempi absorptiokyky saadaan PVA:HC
suhteessa 5:1 seoksella kuin 5:5 seoksella. Pienemmällä hemiselluloosa pitoisuudella on parempi absorptiokyky, koska käytetty hemiselluloosa ei ole täysin puhdasta, vaan sisältää lisäksi
ligniiniä. Ligniini on hydrofobinen, joka vähentää nesteen absorptiokykyä.

10 % PVA hydrogeelin huono absorptiotulos johtuu polyvinyylialkoholin suuresta pitoisuudesta. Verrattuna 5 % polyvinyylialkoholiin, 10 % polyvinyylialkoholilla on kaksinkertainen
polymeeripitoisuus liuoksessa, mikä aiheuttaa tiheämmän polymeeriverkoston, jolloin se ei absorboi nestettä niin hyvin kuin pienemmällä pitoisuudella.
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Polyvinyylialkoholin ja hemiselluloosan seoksia tarkastelemalla huomataan, että suurempi absorptiokyky on hydrogeelillä pakastinkuivaimesta, jossa on vähemmän hemiselluloosaa. Uunikuivauksesta tulleilla hydrogeeleillä ei ole suurta eroa absorptiotuloksiin hemiselluloosan eri
pitoisuuksilla.

10.2

Absorptiokokeen tulokset kemiallisesti silloitetuille hydrogeeleille

Kemiallisesti silloitettujen ja uunikuivattujen hydrogeelin absorptiokokeen tulokset vedessä on
esitettynä kuvassa 14. Kuvasta huomataan, että kemiallisesti silloitetun hydrogeelin absorptiokyky on melko pieni molemmilla pitoisuuksilla. Alussa absorptiokyky kasvaa, jonka jälkeen se lähtee laskuun ja tasoittuu. Lisäksi huomataan, että 10 % sitruunahapolla on parempi
absorptiokyky, joka on noin 2,5 g/g, kun taas 30 % sitruunahapolla absorptiokyky on vain noin
1,0 g/g. Absorptiokokeen tulokset jäävät melko pieniksi, koska sitruunahappo ei ole täysin reagoinut muiden komponenttien kanssa, joten se alkaa reagoimaan veden kanssa.
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Kuva 14.

10 % ja 30 % sitruunahaposta kemiallisesti silloitettujen hydrogeelien absorptiokyky vedessä ajan funktiona.
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Pakastinkuivattuihin hydrogeeleihin lisättiin 50 mL puhdasta vettä petrimaljaan, jotka on esitetty kuvassa 15. Kuvasta huomataan, että kuvan alapuolella olevat vahvemmat 30 % sitruunahapon hydrogeelit alkavat kuplimaan ja reagoimaan veden kanssa. Muutaman minuutin kuluttua
ne hajoavat kokonaan ja alkavat liukenemaan veteen. Kuvassa 15 ylhäällä olevat 10 % sitruunahaposta valmistetut hydrogeelit sitoivat vettä kuitenkin hyvin ilman hajoamista.

Kuva 15.

Pakastinkuivattujen kemiallisesti valmistettujen hydrogeelien veden absorptiokoe. Yläpuolella olevat ovat 10 % sitruunahapolla silloitettuja ja alapuolella 30
% sitruunahapolla silloitettuja.
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10.2

Kontaktikulmakokeen tulokset

Fysikaalisesti silloitettujen hydrogeelin kontaktikulmat ovat esitettynä taulukossa II. Tuloksista
huomataan, että uunikuivattujen hydrogeelien kontaktikulmat ovat paljon pienempiä verrattuna
saman hydrogeelin pakastinkuivattujen kontaktikulmatulokseen. Uunikuivauksesta tulleet fysikaalisesti silloitetut hydrogeelit ovat hydrofobisia, eli pisara jää pyöreään muotoon hydrogeelin
pinnalle. Pakastinkuivatut hydrogeelit ovat taas hydrofiilisia, joissa pisara leviää hydrogeelin
pinnalle. Uunikuivatut hydrogeelit ovat hydrofobisia, koska korkeassa lämpötilassa sen huokoset tukkeutuvat, jolloin se ei absorboi nestettä.
Taulukko II. Fysikaalisesti silloitettujen hydrogeelien kontaktikulmat.
5 % PVA uunikuivaus
5 % PVA pakastinkuivaus
10 % PVA uunikuivaus
10 % PVA pakastinkuivaus
PVA:HC 5:5 uunikuivaus
PVA:HC 5:5 pakastinkuivaus
PVA:HC 5:1 uunikuivaus
PVA:HC 5:1 pakastinkuivaus

Keskiarvo Keskihajonta
73,9
± 5,3
49,4
± 7,4
81,1
± 15,8
43,0
± 2,7
91,6
± 14,7
50,8
± 6,0
98,8
± 5,0
17,1
± 3,4

Kemiallisesti silloitetun hydrogeelien, PVA:HC suhteessa 5:1, mikä on valmistettu 10 g sitruunahaposta, kontaktikulmat on esitetty taulukossa III. Taulukossa on esitettynä kaksi uunikuivatun hydrogeelin kontaktikulman tulosta, jotka eroavat toisistaan suuresti. Tämä johtuu siitä, että
näyte oli heterogeeninen, jonka vuoksi se oli osasta kohtaa hydrofobinen ja osasta hydrofiilinen.
Hydrogeelin heterogeenisyys johtuu sitruunahaposta, mikä ei ole ehtinyt reagoimaan loppuun
muiden komponenttien kanssa, jolloin se on jakautunut epätasaisesti hydrogeelin pinnalle.

Pakastinkuivattu hydrogeeli oli toiselta puolelta ruskea ja toiselta vaalea, joten molemmista otettiin kontaktikulmat. Taulukosta III nähdään, että ruskealla puolella on pienemmät kontaktikulmat, jolloin hydrogeeli on hydrofiilinen. Vaalealla puolella kontaktikulman arvot ovat vähän
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suuremmat, jossa hydrogeeli on alussa hydrofobinen, mutta ajan kuluessa pisara levisi eli se
muuttui hydrofiiliseksi. Erot johtuvat sitruunahapon jakautumisesta epätasaisesti.
Taulukko III. Kemiallisesti silloitettujen hydrogeelien kontaktikulmat.
Keskiarvo Keskihajonta
Uunista (hydrofiilinen)
96,1
± 10,2
Uunista (hydrofobinen)
58,3
± 8,7
Pakastinkuivain (ruskea puoli)
59,1
± 7,9
Pakastinkuivain (vaalea puoli)
76,6
± 13,3

10.3

FT-IR:n tulokset

FT-IR:aa eli infrapuna-absorptio spektrofotometriaa, käytetään näytteen IR-spektrien mittaamiseen (Topanalytica, 2020). FT-IR:ssa infrapunavalo absorboituu tietyillä taajuuksilla, jotka liittyvät funktionaalisten ryhmien värähtelyenergioihin molekyyleissä (Mettler toledo 2020).

Kuivattujen hydrogeelinäytteiden FT-IR – spektrit saatiin PerkinElmer FT-IR -spektrometrilla,
joka on varustettu ATR-näytteenottoapuvälineellä. Jokainen spektri oli keskimäärin 10 skannausta resoluutiolla 4 cm−1 , joka oli tallennettu alueelle 4000 – 400 cm−1 . Kuvassa 16 on esitettynä hydrogeelien spektrit fysikaalisesti silloitettujen hydrogeelien 5 % PVA, PVA:n ja HC:n
seokset suhteessa 5:1 ja 5:5, sekä kemiallisesti silloitettu, jossa PVA:n ja HC:n suhde on 5:1,
mikä on valmistettu 10 % sitruunahapolla.

Kirjallisuuden avulla voidaan arvioida, mitä spektrien arvot tarkoittavat. Aallonpituuden 1144
cm−1 , kohdalla arvo kertoo C–C symmetrisestä venymistilasta, missä polymeerin kiteisyysaste
kasvaa lämpökäsittelyssä. Puhtaalla polyvinyylialkoholilla on piikki kohdassa 3256 cm−1 , joka
vastaa kokeellisesti saatua 3273 cm−1 piikkiä, ja se kertoo –OH-ryhmästä. Kohdassa 1086
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cm−1 oleva piikki on sama kirjallisuudessa ja kokeessa, ja se tarkoittaa –C–O-ryhmää. Sitruunahapon piikki kohdassa 1702 cm−1 vastaa kirjallisuudesta saatua piikkiä kohdassa 1730 cm−1
joka määritetään karboksyyliryhmäksi. (Mallapragada et al., 1996, Passos et al., 2006, Xu et al.,
2016)
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Kuva 16.
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Hydrogeelien eri pitoisuuksien FT-IR-spektrit. Aallonpituus on spektroskoopissa 400-4000 𝑐𝑚−1 , resoluutio 4, skannaus suoritettiin 4 kertaa.

Kuivaustyypin vaikutus tuloksiin

Uunikuivauksesta fysikaalisesti silloitetut hydrogeelit ovat kovia, rosoisia ja aaltoilevia materiaaliltaan, kun taas pakastinkuivauksesta tulleet ovat sileitä ja pehmeitä. Kemiallisesti silloitetut
hydrogeelit ovat uunikuivauksen jälkeen sileitä ja sitkeitä. Pakastinkuivatut 30 % valmistetut
hydrogeelit ovat kuohkeita ja korkeita, kun taas 10 % valmistetut ovat sileitä ja pehmeitä.
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Hydrogeelin kuivaustapa vaikuttaa hydrogeelin absorptiokykyyn sekä hydrofiilisyyteen. Tuloksista huomataan, että absorptiokyky on parempi pakastinkuivatuilla hydrogeeleillä, kuin uunikuivatuilla. Lisäksi kontaktikulman tuloksista huomataan, että pakastinkuivatut hydrogeelit
ovat hydrofiililisiä ja uunikuivatut hydrogeelit ovat hydrofobisia.

11

Johtopäätökset

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää, miten biopolymeerikomposiiteilla voidaan korvata muoveja sovelluksissa, joissa tarvitaan nesteen korkeaa absorptiokykyä. Työssä valmistettiin hydrogeelejä fysikaalisesti ja kemiallisesti silloittamalla, joita tutkittiin absorptiokokeella,
kontaktikulmakokeella, FT-IR:n avulla sekä tarkasteltiin kuivaustyypin vaikutusta. Fysikaalinen silloittaminen tapahtui jäädytys-sulatus menetelmällä ja kemiallinen silloittaminen tapahtui
sitruunahapolla.

Parhaiten nestettä pystyi absorboimaan fysikaalisesti silloitettu 5 % polyvinyylialkoholin hydrogeeli, joka oli pakastinkuivattu. Tuloksia tarkastelemalla huomattiin, että pakastinkuivatut
hydrogeelit pystyivät absorboimaan nestettä paremmin kuin uunikuivatut. Kontaktikulmakokeella pystyttiin selvittämään hydrogeelien hydrofiilisyyttä ja tuloksista havaitaan, että pakastinkuivatut fysikaalisesti silloitetut hydrogeelit ovat hydrofiilisiä ja uunikuivatut hydrofobisia.
Kemiallisesti silloitettujen hydrogeelien kontaktikulman tulokset vaihtelivat paljon, sillä sitruunahappo oli jakaantunut epätasaisesti hydrogeelin pinnalle. FT-IR:n tuloksia vertailtiin kirjallisuuteen, jotka vastasivat kokeellisesti saatuihin tuloksiin.

Sovelluksiin, joihin tarvitaan nesteen korkeaa absorptiokykyä, soveltuu parhaiten fysikaalisesti
silloitettu hydrogeeli, mikä on pakastinkuivattu. Materiaalilta paras absorptiokyky on fysikaalisesti silloitetulla 5 % polyvinyylialkoholilla, jolloin tulos on 9,2 g/g. Toiseksi paras tulos saatiin
kun PVA:HC suhde on 5:1, jolloin tulokseksi saatiin 8,2 g/g. Kemiallisesti silloitettujen hydrogeelien absorptiokyky on melko huono, sillä tulokset ovat vain 2,5 g/g ja 1,0 g/g.
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