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The aim of this thesis was to investigate the use of combined water extraction and membrane
filtration in the recovery of specific phenolic compounds from Norway spruce (Picea abies)
bark, which is an underutilized side stream in forest industry. Even though the purification of
almost any type of compound contained in water extract could be considered valuable, this
work mainly focuses on the recovery of polyphenols, which are known to possess antioxidative
qualities and have potential uses for example in food- and pharmaceutical industry, and
condensed tannins, which are a type of polyphenol in Norway spruce bark.
The literature part of this work is mainly focused on reviewing existing research related to
recovery of phenolic compounds from spruce bark, and the use of membrane technology in
concentration and purification of phenolic compounds from different streams. In the
experimental section, the effect of extraction parameters on compound yields and purities, and
the use two ultrafiltration membranes and one nanofiltration membrane, NF270 were studied
in the recovery of target compounds from extracts produced at different temperatures. The
experiments were mainly conducted on laboratory scale.
The highest extraction temperature used in this work (100 °C) was the most effective both from
yield and product purity standpoint. Recovery of phenolic compounds from extracts produced
at 100 °C and 40 °C with membranes was investigated. RC70PP membrane was effective in the
concentration of total phenolic compounds and condensed tannins. Membrane fouling caused
high pure water flux decline (over 50 %) and significantly lower decline in cross-flow -filtration
experiment. It was possible to raise the concentration of phenolic compounds of extracts
produced at 40 °C to a similar level of extracts produced at 100 °C. The purification of target
compounds was however low, considering the added volume of water (ca. 5 diavolumes). The
portion of condensed tannins of the total amount of carbon in the extract rose from 24,9 %
(concentrate) to 27,8 % after diafiltration. The Stiasny number of feed solution extract rose
from 39,6 to 53,6 in the filtration experiment.
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JOHDANTO

Puun kuoren ja erityisesti havupuiden kuoren tiedetään sisältävän erilaisia uuteaineita, jotka pystytään
ottamaan talteen kuoresta liuotinuutolla. Uuteaineilla on havaittu olevan paljon potentiaalisia
käyttökohteita mm. niiden antioksidatiivisten vaikutusten takia, ja potentiaalisten käyttökohteiden
takia mm. synteettisten hyötykemikaalien korvaajina. (Routa, Brännström et al. 2017).
Metsäkuusi on teollisesti merkittävä puulaji, jonka kuoren uuteaineisiin sisältyy erilaisia fenolisia
yhdisteitä. Näitä yhdisteitä pystytään ottamaan talteen yksinkertaisella vesiuutolla, jolloin kuoresta
uuttuu myös muita yhdisteitä, pääosin hiilihydraatteja. Uuteaineiden talteenotto taloudellisesti ja
selektiivisesti biomassasta yleisesti on haaste, johon pyritään vaikuttamaan uuttoparametreilla, sekä
yhdistämällä uuttoon muita uuton jälkeisiä puhdistus- ja talteenottovaiheita.
Kondensoituneet tanniinit ovat polymeerisia flavan-3-oleja, jotka käsittävät suurimman osan vedellä
uutettavasta fenolifraktiosta. Metsäkuusen kuoren hyödynnysasteen nostaminen kondensoituneiden
tanniinien talteenoton avulla on ollut laajan tutkimuksen alainen kohde viime vuosina, koska tämän
yhdisteryhmän pitoisuus on melko korkea em. puulajin kuoressa ja myös siksi, että tämän kaltaisille
luonnon polyfenoleille ollaan jatkuvasti kehittämässä lisää käyttökohteita. Erilaisia uuttomenetelmiä
on tutkittu kondensoituneiden tanniinien talteenottoon ja kuumavesiuuton on todettu olevan
kannattava menetelmä talteenottoprosessin uuttovaiheessa.
Uutteiden arvokkaiden yhdisteiden talteenotto paineavusteisia membraaniprosesseja käyttäen on
melko uusi

konsepti. Menetelmää on pidetty

lupaavan vaihtoehtona

kromatografisille

puhdistusmenetelmille sen suuren kapasiteetin, ympäristöystävällisyyden ja energiatehokkuuden
takia. Menetelmä ei mm. vaadi ylimääräisten kemikaalien lisäystä prosessiin ja myöskään korkeiden
lämpötilojen käyttö ei ole välttämätöntä. Membraanien käytöstä onkin jo melko paljon julkaistuja
tutkimuksia eri kasviperäisten uutteiden fenolisten yhdisteiden talteenotossa ja suurimpana haasteena
niiden käytössä on ollut tarpeeksi suuren selektiivisyyden saavuttaminen ja membraanien
likaantumisen ehkäiseminen.
Työn tavoitteena oli selvittää sahateollisuuden sivuvirtana syntyvän, pääosin metsäkuusen (Picea
abies) kuoresta koostuvan, havupuu kuoren hyödynnysasteen nostamista. Työn tutkimus rajattiin
kuumavesiuutosta alkavan erotusprosessin tutkimiseen ja kehittämiseen arvokkaiden yhdisteiden
talteenotossa. Työssä keskitytään metsäkuusen fenolisten yhdisteiden ja fenolisiin yhdisteisiin
kuuluvien kondensoituneiden tanniinien talteenottoon kuumavesiuutolla, sekä tutkitaan ultra- ja

2
nanosuodatusmembraanien käyttöä fenolifraktion konsentroinnissa ja puhdistuksessa. Uuttovaiheen
parametrien vaikutusta tutkittiin tässä työssä yhdisteiden saannon ja puhtauden kannalta.
Membraanien käytössä fenolisten yhdisteiden ja kondensoituneiden tanniinien talteenotossa tutkittiin
membraanisuodatusten suorituskykyä, joka määriteltiin pääosin likaantumisen ja vuon suurudella,
sekä kohdeyhdisteiden retentioiden selektiivisyydellä.
2

KUOREN RAKENNE JA ARVOKKAAT YHDISTEET

Kuoreksi luokitellaan kaikki puun tuottama kudos jälsikerroksesta ulospäin. Kuori jaetaan
ulkokuoreen ja sisäkuoreen eli nilaan, ja se kattaa keskimäärin 10-15 %:a puunrungon
kokonaispainosta. Kuoren osuus puun kokonaispainosta vaihtelee lajeittain, mutta on kuitenkin
samaa suuruusluokkaa Suomen havupuiden ja koivulajien välillä (Feng, Cheng et al. 2013, Routa,
Brännström et al. 2017, Vedernikov, Shabanova et al. 2011). Nila on kuoren elävää solukkoa, joka
ulottuu jälsikerroksesta peridermin sisimpään kerrokseen asti ja kuoren rakenteen tästä ulospäin
katsotaan kuuluvan ulkokuoreksi. Nilan solutyyppejä ovat siiviläsolukot, tylppysolukko ja
sklerenkyymisolukot. Korkkijälsi on peridermin jakaantumiskykyinen osa ja se tuottaa ulospäin
korkkisolukkoa eli felleemiä ja sisäänpäin nilan suuntaan korkkikuorta eli fellodermiä (Feng, Cheng
et al. 2013, M. Rowell Roger 2012). Kuoren rakenne on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Kuoren rakenne ja eri kerrokset.(G. Wegener, D Fengel 1989)

Ulkokuoren paksuus vaihtelee suuresti puulajin mukaan, sekä lajien sisällä riippuen puun iästä ja
kasvupaikasta. Myös sisäkuoren rakenteessa on puulajikohtaisia eroja ja mm. kaikkia nilan
solutyyppejä ei esiinny kaikissa kuorissa (M. Rowell Roger 2012). Kuoren päätehtävä on suojata
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puuta ulkopuolisilta uhkatekijöiltä ja estää veden ja mahlan hukka puusta ja se on tavallisesti vesitiivis
(Morris Hugh, Jansen Steven 2017).
2.1

Puun kuoren kemiallinen koostumus

Puun kuoren kemiallinen koostumus eroaa jonkin verran puun runkomateriaalista. Havu- ja
lehtipuiden kuoren ja rungon pääyhdisteryhmien osuudet on esitetty taulukossa 1, mutta
yhdisteryhmiä tarkastellaan tarkemmin omissa kappaleissaan.
Taulukko 1. Tyypilliset komponenttien %-osuudet puussa ja kuoressa (Benvenuto Mark Anthony, Plaumann
Heinz 2018)
Havupuut

Lehtipuut

Puu

Kuori

Puu

Kuori

Ligniini

25-30

40-55

18-25

40-50

Polysakkaridit*

66-72

30-48

74-80

32-45

2-9

2-25

2-5

5-10

0,2-0,6

enint. 20

0,2-0,6

enint. 20

Uuteaineet
Epäorgaaniset

*Perustuen uuteaineettomaan materiaaliin (%)

2.1.1

Ligniini

Ligniinin isompi määrä kuoressa on yksi erottava tekijä puun kuoren ja runkomateriaalin välillä.
Ligniinin raportoidut määrät eri tutkimuksissa ovat vaihdelleet tyypillisesti n. 30-44 % välillä
metsämännyn kuoressa ja 28-33 % välillä metsäkuusen kuoressa (Miranda, Gominho et al. 2012,
Frankó, Frankó et al. 2018). Ligniinit ovat amorfisia, 3D-verkottuneita, pääosin aromaattisia
fenyylipropaaniyksiköistä

koostuvia

polymeerejä.

Havupuiden

ligniinit

ovat

pääosin

guajasyyligniineiksi kutsuttuja koniferyylialkoholin polymerisaatiotuotteita. Lehtipuiden ligniinit
ovat koniferyyli- ja sinapyylialkoholin kopolymeerejä. Kuoren ja puun ligniinien perusrakenteessa ei
ole eroa, mutta rakenneyksiköiden suhteelliset osuudet voivat olla eriäviä (M. Rowell Roger 2012).
Ligniinin tehtävät kuoressa ovat mm. mekaanisen rasituslujuuden ja hydrofobisuuden lisääminen,
sekä kuoren resistiivisyyden lisääminen ympäristön kuormittavia tekijöitä, kuten tauteja, hyönteisiä
ja kuumuutta tai kylmyyttä, vastaan (Liu, Luo et al. 2018).
2.1.2

Hiilihydraatit

Puun kuoressa olevat hiilihydraatit ovat jakautuneet polysakkarideihin (selluloosa, hemiselluloosa,
pektiini) sekä fraktioon vapaita sokereita eli monosakkarideja. Osa sokereista voidaan ottaa talteen
vesiuutolla, mutta suurin osuus sokereista esiintyy osana kuoren hemiselluloosan rakennetta tai ne
esiintyvät glukosidisina sokereina, esim. stilbeeneissä. Vapaaseen osuuteen sokereista kuuluvat
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glukoosi ja fruktoosi ja pienemmässä määrin galaktoosi, ksyloosi. mannoosi ja sukroosi, joiden
saantoa voidaan nostaa hydrolyysillä sen lisäksi, että glukoosia, fruktoosia galaktoosia, ksyloosia,
mannoosia ja ramnoosia vapautuu hemiselluloosasta. (M. Rowell Roger 2012)
Taulukossa 2 on esitetty metsäkuusen ja metsämännyn kuorten hiilihydraattikoostumus. Miranda,
Gominho et al. (2012) ilmoittivat metsäkuusen ja metsämännyn kuoren yksittäiset monosakkaridit
%-osuuksina neutraaleiden monosakkaridien kokonaismäärästä. Krogell, V. Pranovich et al. (2012)
ilmoittivat metsäkuusen hiilihydraattien osuudet erikseen sisä- ja ulkokuoressa. Sisäkuori sisälsi 225
mg selluloosaa/g kuorta kohti (23 %) ja ulkokuori 107 mg selluloosaa/g kuorta kohti (11 %).
Metsäkuusen sisäkuori sisälsi kokonaisuudessaan enemmän hiilihydraatteja kuin ulkokuori,
ulkokuoressa oli kuitenkin enemmän ksyloosi- ja mannoosiyksiköitä.
Taulukko 2. Metsäkuusen ja metsämännyn hiilihydraattiprofiilit perustuen lähteisiin: (1):(Miranda, Gominho
et al. 2012) ja (2): (Neiva, Araújo et al. 2018). Lähteessä (1) monosakkaridit ilmoitettu osuuksina
monosakkaridien kokonaismäärästä hydrolyysin jälkeen. Lähteessä (2) pitoisuudet ilmoitettu %-osuutena
kuoren kuivapainosta. Tutkimuksissa karakterisointi sisälsi ulko- ja sisäkuoren.
Monosakkaridi

Metsäkuusi

Metsämänty

Glukoosi

66,1 (1), 29,49 (2)

60,3 (1)

Mannoosi

9,1 (1)

8,1 (1)

Galaktoosi

4,7 (1), 4,42 (2)

7,5 (1)

Ramnoosi

1,0 (1), 0,48 (2)

1,2 (1)

Ksyloosi

9,2 (1), 4,97 (2)

10,1 (1)

Arabinoosi

9,9 (1). 4,56 (2)

12,9 (1)

Holoselluloosa

42,7 (1)

37,6 (1)

Polysakkaridien kok.

51,56 (2)

-

Polysakkaridi

määrä

* Holoselluloosalla tarkoitetaan tutkimuksessa selluloosan ja hemiselluloosan yhteenlaskettua määrää.

Koivun sisäkuoren määräksi ilmoitettiin Vedernikov, Shabanova et al. (2011) tekemässä
tutkimuksessa 8,5 %. Miranda, Gominho et al. (2012), Pinto, Paula C. R. O., Sousa et al. (2009)
ilmoittivat koivun ulkokuoren hiilihydraattien kokonaismääräksi 6 % näytteen painosta. Kuusen ja
männyn

kuoren

mannaanit

ja

arabinoksylaanit

hemiselluloosasta (Miranda, Gominho et al. 2012).

muodostivat

suurimman

osan

kuoren
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2.1.3

Suberiini

Suberiini on erityisesti kasvien pinta- ja kuorirakenteissa esiintyvä ristiin-silloittunut polyesteri, joka
voidaan jakaa alifaattiiseen ja aromaattiseen osaan. Suberiinin koostumus monomeeriyksiköiden
suhteen tunnetaan melko hyvin, mutta sen makrorakenne eli yksittäisten rakenneosien sijoittuminen
suberiinissa ja suberiinin sijoittuminen tai asettautuminen muihin kasvin biopolymeereihin on
epäselvempi. Suberiinin alifaattinen osa koostuu pääosin ω-hydroksirasvahapoista, α-, ωdikarboksyylihapoista

ja

homologisista

keskellä

ketjua

sijaitsevista

di-hydroksi-

tai

epoksijohdannaisista. Depolymeroitaessa suberiinia 80–90 %:a muodostuvasta depolymeraatista on
pitkäketjuisia alifaattisia happoja. Glyserolin osuus monomeeriseoksissa vaihtelee 5–20 %:n välillä
ja se on todettu yhdeksi olennaiseksi rakenneosaksi suberiinin alifaattista rakennetta (Pinto, Paula C.
R. O., Sousa et al. 2009, Graça 2015, Gandini, Pascoal Neto et al. 2006). Suberiini voidaan määritellä
eri tavoin. Jos määritelmänä käytetään rakenteita, jotka depolymeroituvat esterisidoksia hajottavalla
käsitellyllä, suberiini on alifaattinen polyesteri (polyasyyliglyseroli) ja aromaattinen osa taas
suberiinin rakenteeseen kuulumaton osa kasvisolun soluseinää. Suberiini on kuitenkin kovalenttisesti
sitounut polyaromaattisiin yhdisteisiin (Graça 2015). Oletettu malli suberiinin pakkautumisesta ja
kiinnittymisestä feruliinihapon kautta aromaattisiin yhdisteisiin soluseinässä on esitetty kuvassa 2.
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Kuva 2. Suberiinin hypoteettinen malli ja sijoittuminen soluseinän muihin rakenteisiin, kuten ligniiniin (Graça
2015).

Suberiinia on rauduskoivun (Betula pendula) ulkokuoressa erikseen mitattuna 33–45 %:a (Pinto,
Paula C. R. O., Sousa et al. 2009, Vedernikov, Shabanova et al. 2011). Mittauksessa, joka on tehty
koko kuoren näytteestä, suberiinin osuudeksi koko kuoren painosta on saatu vain 5,9 %:a (Miranda,
Gominho et al. 2013). Suberiinin osuus metsäkuusen ulkokuoressa on n. 2–3 %:a ja metsämännyllä
2–5 %:a (Dönmez, Hafızoğlu et al. 2012, Krogell, V. Pranovich et al. 2012).
Kuoresta eristetyllä suberiinilla on potentiaalisia teollisia käyttökohteita ja se on etenkin houkutteleva
uusiutuva biopolymeerien komponentti. Hyödynnettävyys teknillisten polymeerien lähteenä perustuu
suberiinimonomeerien eli suberiinihappojen bi- tai polyfunktionaalisuuteen: niissä on kaksi tai
enemmän reaktiivista ryhmää α,ω-positioissa.

Suberiiniuutteen käyttöä on tutkittu on mm.

polyuretaanien valmistuksessa (Gandini, Pascoal Neto et al. 2006, Graça 2015). Suberiinin talteenotto
vaatii kuitenkin ympäristön kuormittavuuden kannalta vaativan kemiallisen käsittelyn esterisidosten
katkaisemiseksi esimerkiksi metanolyysillä käyttäen natriummetoksidia tai emäshydrolyysillä
(Gandini, Pascoal Neto et al. 2006). Vähemmän kuormittavia tapoja kuitenkin tutkitaan ja suberiinia
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on onnistuttu uuttamaan tehokkaasti mm. rauduskoivun kuoresta käyttäen biohajoavaa
koliiniheksanoaattia liuottimena (Ferreira, Garcia et al. 2013).
2.1.4

Uuteaineet

Uuteaineiden pitoisuus kuorissa vaihtelee runsaasti ja on eri tutkimuksiin perustuen n. 4,5 ja 28,2 %
välillä metsäkuusen kuoressa ja 3,5 % ja 19,3 % välillä metsämännyn kuoressa (Frankó, Frankó et al.
2018). Uuteaineiksi luetellaan yleensä kuoresta kaikki vedellä tai orgaanisella liuottimella talteen
otettava liukeneva materiaali, johon lukeutuu mm. lipofiilisia rasva- ja hartsihappoja, fenolisia
monomeereja, kondensoituneita tanniineja, sekä mono- ja polysakkarideja. Eri uuteaineiden
pitoisuuksissa on eroja puulajien välillä, mutta myös saman lajin välillä mm. puun ikä, sijainti,
näytteenoton vuodenaika, sekä varastointiaika vaikuttavat eri uuteaineiden mitattuihin pitoisuuksiin
huomattavasti (Frankó, Frankó et al. 2018, Piccand, Bianchi et al. 2019). Mm. tässä työssä käsitellyt
stilbeenit ja kondensoituneet tanniinit lukeutuvat metsäkuusen kuoresta vesiuutolla talteen otettaviin
fenolisiin uuteaineisiin ja niitä käsitellään tarkemmin omissa kappaleissaan. Yleisesti hyödyllisillä
uuteaineilla viitataankin fenolisiin yhdisteisiin, joilla tiedetään olevan antioksidatiivisia vaikutuksia,
vaikka uutettaessa puun kuorta fenolisten yhdisteiden lisäksi merkittävä osuus uuteaineista on
hiilihydraatteja. (Frankó, Frankó et al. 2018, Piccand, Bianchi et al. 2019).
2.2
2.2.1

Kuoresta uutettavat arvokkaat yhdisteet
Tanniinit

Tanniineihin sisältyy erilaisia luonnon fenolisia yhdisteitä, joita on muun muassa puun
runkorakenteessa, kuoressa ja puupohjaisen biomassan lisäksi vähemmässä määrin mm. lehdissä ja
useissa hedelmissä (Shirmohammadli, Efhamisisi et al. 2018). Tanniinit ovat yleisin biomassasta
eristettävä yhdisteryhmä selluloosan, hemiselluloosan ja ligniinin jälkeen, ja yleisin fenoliyhdisteiden
ryhmä ligniinin jälkeen (de Hoyos-Martínez, Merle et al. 2019).
Luonnon tanniinit voidaan jakaa hydrolysoitaviin ja kondensoituneisiin tanniineihin. Hydrolysoituvat
tanniinit ovat yksinkertaisten fenolisten yhdisteiden, kuten ellagiinihapon ja pyrogallolihapon, sekä
esteröityneiden sokereiden yhdistelmiä (Pizzi, A. 1994)(kuva 3).
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Kuva 3. Hydrolysoituvat tanniinimolekyylit (Pizzi 1994).

Kondensoituvat tanniinit eli proantosyanidiinit taas ovat polymeerisiä flavonoideja, joiden yleisimpiä
toistuvia yksiköitä ovat oligomeerit profisetinidiini, prorobinetidiini, prosyanidiini ja prodelphinidiini
(kuva 4).

Kuva 4. Neljä kondensoituneiden tanniinien oligomeeristä perusrakennetta (Shirmohammadli, Efhamisisi et
al. 2018).

Kondensoituneiden tanniinien polymeroituminen perustuu hydroksiflavan-3-oli -monomeerien, joilla
on kolmirenkainen rakenne, yhteenliittymiseen hiili-hiili -sidosten kautta. Kondensoituneet tanniinit
kattavat yli 90 %:a maailman vuosittaisesta kaupallisesta tanniinintuotannosta (Pizzi, Antonio 2008).
Flavonoidipolymeereinä tanniineja esiintyy myös oligomeereinä, joilla on huono vesiliukoisuus (de
Hoyos-Martínez, Merle et al. 2019). Tanniinien molekyylipaino vaihtelee yleensä 500–3000 Da
välillä, mutta isoimmat polymeroituneet proantosyanidiinit ovat olleet kokoluokkaa 28 000 Da (BateSmith, Swain 1962).
Bianchin (2016) esittämä metsäkuusen (Picea abies) kuoren kondensoituneen tanniinin rakenne on
esitetty kuvassa (5).
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Kuva 5. Metsäkuusen (Picea abies) kuoren tanniinin todennäköinen rakenne, jossa proantosyanidiinien
pääteyksikkönä on stilbeeneihin kuuluva astringiini -dimeeri. (Bianchi 2016).

Metsäkuusen ja metsämännyn kuoren tanniinit ovat Bianchin (2016) mukaan proantosyanidiinejä,
joiden toistuva yksikkö on kahdesta epikatekiinista (flavonoidi) koostuva prosyanidiinioligomeeri.
Myös epigallokatekiiniyksiköitä esiintyy, mutta niiden osuus on vain n. 5 %:a. Näiden metsämännyn
ja kuusen kuoren vesiuutteissa havaittujen kondensoituneiden tanniinien keskimääräiset
polymeroitumisasteet ovat tyypillisesti välillä 4,8-6,2 (kuusi) ja 3,5-6,7 (mänty) (Bianchi 2016,
Bianchi, Kroslakova et al. 2015, Raitanen, Järvenpää et al. 2020) ja suurimmillaan 13 ja 11 (Bianchi
2016). Havupuiden kuori on kuitenkin toistaiseksi kokonaan hyödyntämätön uusiutuva raaka-aine
tanniinin lähteenä huolimatta siitä, että tanniini on metsäkuusen ja metsämännyn kuoriuutteen
pääkomponentti. Metsäkuusen kuoren on tutkittu sisältävän enimmillään 10,7 %:a tanniinia.
Vertailuna mm. kebratsopuu ja kastanja, jotka ovat teollisesti merkittävimmät tanniininlähteet,
sisältävät 25 %:a ja 14 %:a tanniinia (Kemppainen, Siika-aho et al. 2014). Tanniinipitoisuuksia
havupuiden kuorissa eri tutkimuksiin perustuen on esitetty taulukossa 3.
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Taulukko 3. Havupuiden kuorten raportoituja tanniinipitoisuuksia, pitoisuus-% kuoren kuivapainosta.
Metsäkuusi (Picea abies)
Pitoisuus

Huomioita

Lähde

10,7 %

Mitattu koko kuoresta, kesällä kerätyn kuoren pitoisuus 10,7 %,

(Kemppainen, Siika-

talvella kerätyn ei ilmoitettu, Suomi. Näytteestä 20 % oli puuta,

aho et al. 2014)

josta arviolta 8,3 % tanniinia
6,2 %

Syksyllä kerätyn kuoren sisä- ja ulkokuoren pitoisuudet

4%

2,7 %

(Krogell, V.
Pranovich et al. 2012)

Koko kuoren pitoisuus, kerätty alkukeväällä puun rungoista, jotka

(Bianchi 2016)

kaadettu 1-3 kk aikaisemmin, Sveitsi

3,8 %

8,1 %

Koko kuoren pitoisuus, kerätty puun rungoista tammi- ja

(Piccand, Bianchi et

maaliskuun välillä, puuta kaadettu 1-2 kk ennen keräystä

al. 2019)

Koko kuoren pitoisuus, näytteet kerätty helmikuussa, Etelä-

(Raitanen, Järvenpää

Suomi

et al. 2020)

Koko kuoren pitoisuus, kerätty puun rungoista tammi- ja

(Piccand, Bianchi et

maaliskuun välillä, puuta kaadettu 1-2 kk ennen keräystä

al. 2019)

Koko kuoren pitoisuus, kerätty alkukeväällä puun rungoista, jotka

(Bianchi 2016)

Metsämänty (Pinus sylvestris)
3,6 %

1,6 %

kaadettu 1-3 kk aikaisemmin

3,6 %

Koko kuoren pitoisuus, näytteet kerätty helmikuussa, Etelä-

(Raitanen, Järvenpää

Suomi

et al. 2020)

Perinteisesti tanniinia on käytetty nahkateollisuudessa nahan parkitsemisessa sen proteiineja
saostavan vaikutuksen takia. Teollisesti käytetyin parkitsemisprosessi sisältää kromin käytön nahan
tuotannossa, mikä tuottaa ympäristölle haitallista jätettä ja hankaloittaa nahan uusiokäyttöä.
Biopohjaisen tanniinin käytön lisäämisen ympäristöhyöty nahan parkitsemisessa perustuu
Shirmohammadlin et al. (2018) mukaan kromin käytön asteittaiseen korvaamiseen. Fenolisena
yhdisteenä

tanniinien

potentiaalisia

käyttökohteita

voisi

olla

mm.

puuliimoissa

ja
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eristevaahtomuoveissa (Kemppainen, Siika-aho et al. 2014). Tanniinia onkin tutkittu mm. lupaavana
biopohjaisena formaldehydihartsin korvaajana (Jahanshaei, Tabarsa et al. 2012, Chupin, Lucie,
Chupin et al. 2015). Tanniinilla on myös käyttömahdollisuuksia elintarvikkeissa ja lääkkeissä niiden
antioksidatiivisten vaikutusten takia (Park, Cho et al. 2014, Chen, Escott et al. 2016, Raitanen,
Järvenpää et al. 2020). 90 %:a maailman tanniinintuotannosta on kondensoituneita tanniineja (n.
200 000 t/a). Tällä hetkellä suurin osa kaupallisesti tuotetusta tanniinista on peräisin kebratsopuusta
(Schinopsis balansae), sekä akaasian (Acacia mearnsii) ja kastanjapuun (Castanea Sativa) kuoresta
(Shirmohammadli, Efhamisisi et al. 2018, Pizzi, Antonio 2008). Metsäkuusi on yksi tärkeimmistä
raaka-aineista pohjoismaiden metsäteollisuudessa. Tästä syystä tanniinin talteenotto kyseisen
puulajin

kuoresta

on

oleellinen

tutkimuskohde

puhuttaessa

kuoren

tehokkaammasta

hyödyntämisestä.
2.2.2

Stilbeenit

Stilbeenit ovat toinen kuoren uuteaineiden fenolisten yhdisteiden ryhmä, jotka muodostavat suuren
osuuden havupuiden kuoren uuteaineista ja joilla on paljon potentiaalia tulla kaupalliseksi
hyötykemikaaliksi. Stilbeenien perusrakenteena on 1,2-difenyylieteeni, jota esiintyy cis (Z) ja trans
(E) -isomeereinä (kuva 6).

Kuva 6. Stilbeenin perusrakenne, trans-stilbeeni -molekyyli.

Stilbeenit esiintyvät kuorissa pääosin stilbeenin johdannaisina, stilbenoideina. Nämä johdannaiset
jakautuvat glukosidisiin ja aglukonisiin stilbenoideihin (Latva-Mäenpää 2017, Gabaston, Richard et
al. 2017). Kasveissa esiintyviä stilbeenin johdannaisia on esitetty taulukossa 4.
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Taulukko 4. Yleinen kasviperäisen stilbenoidin rakenne ja kasvilaji, jossa stilbenoidi esiintyy. OGlu: O-B-Dglukosidi. Muokattu lähteestä (Chong, Poutaraud et al. 2009).
Stilbenoidi

R3

R5

R3’

R4’

trans-resveratroli

Vitis, Arachis, Fallopia, Picea OH

OH

H

OH

trans-pikeidi

Vitis, Picea

OGlu

OH

H

OH

pinosylviini

Pinus

OH

OH

H

pikeatannoli

Picea

OH

OH

OH

OH

pinosylviinimonometyylieetteri

Pinus, Alnus

OCH3

OH

OH

OH

trans-pterostilbeeni

Vitis, Vaccinium

OCH3

OCH3 H

OH

astringiini

Picea

OGlu

OH

OH

OH

rapontiini

Rheum, Picea

OGlu

OH

OH

OCH3

Yleisesti stilbenoidit biosyntetisoituvat kasveissa sekundaarisena aineenvaihduntatuotteena vasteena
bioottisille uhille, kuten kasvien mikrobeille ja homesienille, sekä abioottisille uhille, kuten
oksidatiivista kuormitusta vastaan (Gabaston, Richard et al. 2017, Jyske, Laakso et al. 2014).
Yksittäisten stilbenoidien esiintyvyys ja pitoisuudet riippuvat suuresti kasvi- ja puulajista sekä kasvin
rakenneosasta. Metsäkuusi ja metsämänty ovat kuitenkin olleet viime aikoina paljon tutkimuksen
alaisena potentiaalisina stilbeenin lähteinä. Näistä yleisistä metsäteollisuuden havupuulajikkeista
metsäkuusessa stilbeenin on todettu olevan konsentroinut puun kuorirakenteeseen. Näistä suurin osa
on isorapontiinia ja astringiinia ja myös pikeidillä on pieni osuus (Hammerbacher, Ralph et al. 2011,
Gabaston, Richard et al. 2017). Kuusen kuoren stilbenoidit ja resveratroli on esitetty kuvassa 7.
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Kuva 7. Kuusen kuoren tärkeimmät glukosidiset stilbeenit ja trans-resveratroli. (Välimaa, Raitanen et al.
2020).

Metsäkuusen sisäkuori sisältää yleensä 5–10 %:a kuivapainosta glukosidisia stilbeenejä (Latvamäenpää, Laakso et al. 2013, Krogell, V. Pranovich et al. 2012). Rungon ulkokuoressa erikseen
mitattuna glukosidisten stilbeenien osuus vaihteli välillä 0,4 –1,2 %:a mittauskohdan mukaan Jyske
et al. (2014) tekemässä tutkimuksessa.

Kuusen kuoren glukosidisten stilbeenien vastaavat

aglukoniset stilbeenit ovat trans-isorapontigeniini, trans-pikeatannoli ja trans-resveratroli, joita
kuoressa saattaa myös olla, tosin myös huomattavasti glukosidisia vähemmän (Mulat, Latva‐
Mäenpää et al. 2014). Gabaston, Richard et al. (2017) tutkivat metsäkuusen rungon kuoren eri
stilbeenien osuutta kuoren kuivapainosta etanoli/vesi (85/15, v/v) -uutteesta; astringiini (11,57 g/kg)
ja isorapontiini (2,59 g/kg) muodostivat suurimman osuuden ja niiden vastaavia aglukonisia
stilbeeneitä, pikeatannolia ja isorapontigeniiniä, oli 0,89 g/kg ja 0,45 g/kg kuoren kuivapainosta.
Myös dimeerisiä stilbeenejä mitattiin. Niitä oli kuitenkin vain 13,93 %:a stilbeeneistä ja loput olivat
monomeerisia.
Metsämännyssä (Pinus sylvestris) stilbeenit ovat konsentroituneet kuoren sijaan ydinpuuhun.
Joissakin tutkimuksissa metsämännyn sisäkuoresta on kuitenkin mitattu pieniä määriä stilbeenejä
(Hovelstad, Leirset et al. 2006, Pan, Lundgren 1996). Kuitenkin esimerkiksi Valentín, KluczekTurpeinen et al. (2010) eivät havainneet stilbeenejä metsämännyn asetoni- ja vesiuutteissa.
Luonnon stilbeeneillä on bioaktiivisuuksien, kuten antioksidatiivisten ja mikrobeilta ja homeilta
suojaavien

vaikutusten

takia

kaupallisia

käyttökohteita

mm.

elintarvike-,

lääke-

ja

kosmetiikkateollisuudessa, sekä mikrobien ja tuholaisten torjunnassa. Metsäkuusen kuoren
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glukosidiset stilbeenit ovat myös rakenteellisesti lähellä trans-resveratrolia, joka on myydyin
kaupallinen stilbenoidiyhdiste. Trans-resveratroli on tyypillisesti liitetty mm. punaviinin sydän- ja
verisuonitauteja ehkäiseviin tekijöihin (Latva-Mäenpää 2017, Kasiotis, Pratsinis et al. 2013).
2.2.3

Koivun kuoren triterpenoidit

Triterpeenit eli triterpenoidit ovat kolmesta terpeenistä, ts. kuudesta isopreeniyksiköstä koostuvia
terpeenijohdannaisia, joiden molekyylikaava on C30H48. Triterpenoidit kattavat kaikista luonnossa
esiintyvistä terpeeneistä n. 50 % ja suurin osa niistä esiintyy penta- ja tetrasyklisinä. Pentasyklisiä
triterpeenejä on yleisesti erittäin pieni osa puiden biomassasta. Valkokuoriset koivut (Betula) ovat
poikkeuksen muodostava puulajien ryhmä kuoren triterpeenipitoisuuden suhteen, joka on yleensä n.
30 %:a ja enimmillään jopa 45 %:a kyseisen lajin ulkokuoren kuivapainosta (Šiman, Filipová et al.
2016, Hordyjewska, Ostapiuk et al. 2019).
Rauduskoivun kuoressa esiintyvistä triterpeeneistä betuliinin (Lup-20(29)-eeni-3β,28-dioli, C30H52)
osuus on suurin ja betuliinin jälkeen yleisimmät triterpeenit ovat lupeoli ja betuliinihappo sekä
erytrodioli, jota on edellisiin verrattuna kuitenkin paljon vähemmän. Kaikille edellä mainituille
pentasyklisille triterpeeneille on yhteistä niiden lupaanirunkoinen rakenne, johon kuuluu viisi
rengasta ja niihin kiinnittynyt isopropylideeniryhmä (Kosyakov, Ul’yanovskii et al. 2014, Šiman,
Filipová et al. 2016, Amiri, Dastghaib et al. 2020). Betuliinin, lupeolin ja betuliinihapon rakenteet on
esitetty kuvassa 8.

Kuva 8. Rauduskoivun (Betula pendula) yleisimpien pentasyklisten triterpeenien, betuliinin, lupeolin ja
betuliinihapon rakenne. Muokattu lähteestä: (Šiman, Filipová et al. 2016).

Lupeolin ja betuliinihapon määrä on rauduskoivun kuoressa yleensä 10-20 %:a kuoren kuivapainosta.
Triterpeeneillä on puun kuoressa tehtävänä suojata puuta biologisia uhkia, kuten mikrobeja ja homeita
vastaan (Šiman, Filipová et al. 2016).

Kaikilla em. triterpeeneillä on todettu niiden biologisten

aktiivisuuksien ansiosta paljon potentiaalisia käyttökohteita mm. uusien lääkeaineiden ainesosina.
Antimikrobiaalisten vaikutusten lisäksi niillä on todettu olevan ihmisille mm. antidiabeettisia
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vaikutuksia, kardiovaskulaarisia vaikutuksia, anksiolyyttisiä ja antidepressiivisiä vaikutuksia,
neurodegeneraatiota ehkäiseviä vaikutuksia, tulehdusta estäviä vaikutuksia ja antiviraalisia
vaikutuksia. Betuliinilla on myös todettu olevan sytotoksisia ja jakautumista estäviä vaikutuksia
syöpäsolulinjoille ja sen on todettu säätelevän kolesterolin ja rasvahappojen biosynteesiä. Betuliinin
ja

muiden

triterpenoidien

kosmetiikkateollisuudessa

käytettävyyttä

ja

niitä

voidaan

on

myös

käyttää

tutkittu

lisäaineina

raaka-aineena

muiden

elintarvike-

ja

mahdollisesti

hyödyllisempien kemikaalien synteeseissä. (Amiri, Dastghaib et al. 2020, Šiman, Filipová et al. 2016,
Hordyjewska, Ostapiuk et al. 2019).
3
3.1

KUOREN UUTEAINEIDEN ANALYYSIMENETELMIÄ
Polyfenolien antioksidatiivisuus ja antioksidatiivisuuden mittausmenetelmiä

Antioksidanteilla tarkoitetaan yhdisteitä, jotka voivat siepata vapaita radikaaleja. Kasviperäisten
antioksidanttien talteenottoa tutkitaan paljon ja puun kuorta pidetään yhtenä erittäin potentiaalisena
luonnon antioksidanttien lähteenä. Antioksidanteilla on suotuisa vaikutus mm. elintarvike- ja
kosmetiikkatuotteiden säilyvyydessä, mutta niillä tiedetään olevan myös lukuisia positiivisia
terveysvaikutuksia. Puun kuoresta saatujen uutteiden antioksidatiivisuutta voidaan tämän takia pitää
yhtenä uutteiden laadun mittarina. Mitattua antioksidatiivisuutta ei liitetä mihinkään tiettyyn
yhdisteeseen, mutta havupuiden kuorten uutteiden antioksidatiivisuus johtuu pääosin kuoren
polyfenoleista (Piccand, Bianchi et al. 2019, Tanase, Coșarcă et al. 2019). Puun kuoren uuttoon
liittyvissä

tutkimuksissa

erittäin

usein

hyödyllisten

uuteaineiden

saantoa

mitataan

antioksidatiivisuuden määrityksellä, joihin on eri menetelmävaihtoehtoja. Yhteenveto kuorien
uuttotutkimuksissa käytetyistä antioksidatiivisuuden määritysmenetelmien määrästä on esitetty
kuvassa 9.
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Kuva 9. Antioksidatiivisuden mittaukseen eri menetelmien käytettyjen kertojen määrä tarkastelun kohteina
olleissa 28:ssa vuosina 2006-2020 julkaistussa kuoren uuttotutkimuksessa, joissa uutteen antioksidatiivisuutta
on käytetty yhtenä uuttosaannon mittarina. Lähteet liitteessä 1. DPPH: 2,2-difenyyli-1-pikryylihydratsyyli,
FRAP: ferric-reducing antioxidant power, ABTS: 2,2’-Azinobis-(3-Ethylbenzthiazolin-6-Sulfonic acid),
ORAC: Oxygen Radical Absorbance Capacity, TEAC: Trolox Equivalent Antioxidant Capacity, DMPD: N,Ndimetyyli- ρ-fenyleenidiamiini.

3.1.1

DPPH-menetelmä

DPPH-menetelmä on tutkimuksissa useimmiten käytetty menetelmä mittamaan kuorista saatujen
uutteiden antioksidatiivisuutta. Menetelmä perustuu spektrofotometriseen määritykseen, jossa
stabiilia radikaalia eli 2,2-difenyyli-1-pikryylihydratsyylia (DPPH) käytetään reagenssina. DPPH:n
annetaan reagoida näytteen, joko yksittäisen puhdistetun yhdisteen tai uutteen, kanssa. Näytteen
antioksidatiivisuus mitataan sen kyvykkyydestä pelkistää vapaata DPPH• -radikaalia, joka voidaan
mitata reagenssin absorbanssin vähenemisellä 515 nm:ssä. DPPH absorboi valoa 515 nm
aallonpituudella, mutta reagoituaan antioksidantin tai DPPH:ta pelkistävän yhdisteen tai radikaalin
kanssa, absorptiokyky häviää (Brand-Williams, Cuvelier et al. 1995). Menetelmän periaate ja
reagenssin reaktio antioksidantin tai radikaalin kanssa on esitetty seuraavissa yhtälöissä:
DPPH• + AH → DPPH – H + A•
DPPH• + R• → DPPH – R•
Uutteen antioksidatiivisuus ilmaistaan yleensä EC50-arvona, joka määritellään antioksidantin
määränä, joka tarvitaan vähentämään alkuperäinen DPPH-reagenssin konsentraatio 50 %:iin.
Pienempi EC50 -arvo kuvastaa tehokkaampaa radikaalinsieppauskykyä (Brand-Williams, Cuvelier et
al.

1995).

Aika,

jolla

DPPH:n

alenema

saavuttaa

tasapainotilan

käyttämällä

EC50:n

antioksidanttikonsentraatiota, on TEC50 ja sitä voidaan käyttää antioksidantin kineettisen
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käyttäytymisen ilmaisemiseen (Karadag, Ozcelik et al. 2009). Antioksidatiivisuus voidaan ilmaista
myös antioksidatiivisuusprosenttina (AA %) yhtälöllä:
𝐴

𝐴𝐴 [%] = (1 − 𝐴 𝑠𝑎𝑚 ) 𝑥 100
𝑚𝑎𝑥

jossa Asam on näytteen absorbanssi ja Amax reagoimattoman DPPH:n absorbanssi (Piccand, Bianchi
et al. 2019). Määrityksen tulos voidaan myös suhteuttaa antioksidanttistandardilla saavutettuun
tulokseen, joka lisää tuloksen vertailtavuutta (Charles Denys 2013). Menetelmä on yleisesti hyväksi
todettu mittamaan polaarisilla liuottimilla saatujen kuoriuutteiden antioksidatiivista aktiivisuutta.
Menetelmän käytettävyys kuorien uuttoprosessien mittarina perustuu mm. fenolisten yhdisteiden
kykyyn toimia vedyn luovuttajina DPPH-radikaalille ja kuorien uutoissa käytettyjen liuottimien
yhteensopivuuteen menetelmän kanssa (Denys 2013). Antioksidatiivisuudella ja fenolisten
yhdisteiden pitoisuudella on ollut suuri korrelaatio taautkimuksissa. Mm. (Co, Fagerlund et al. 2012,
Piccand, Bianchi et al. 2019) käyttivät DPPH-menetelmää metsäkuusen (Picea abies) kuoriuutteille
saantomittauksen lisäksi. Co, Fagerlund et al. (2012) käyttivät EC50-arvoa uutteen lämpöhajoamisen
havaitsemiseen ylimääräisissä lämmityskokeissa uutteille. Kokeissa käytettiin varsinaisen uuttoon
verrattuna noin kaksinkertaista lämpötilaa. Tutkimuksessa vertailtiin eri uuttomenetelmiä kuusen
kuorelle. Piccand, Bianchi et al. (2019) käyttivät DPPH-testejä puun kuorten vesi-, metanoli- ja
heksaaniuutteille. Heksaaniuutteilla, jotka sisälsivät pääosin lipofiilisia yhdisteitä, antioksidatiivisuus
oli todella alhainen verrattuna vesi- ja metanoliuutteisiin. Kondensoituneiden tanniinien
konsentraatiolla ja uutteen antioksidatiivisuudella oli suuri korrelaatio DPPH-menetelmällä
mitattuna. Monomeeristen fenolien konsentraation kanssa korrelaation todettiin olevan pieni ja
polysakkaridien ja rasvahappojen kanssa negatiivinen. Menetelmää on kritisoitu mm. sillä, että siinä
käytetty DPPH-radikaali on synteettinen ja määrityksen liuottimena käytetään metanolia, mikä ei
simuloi hyvin biologisia olosuhteita ja antioksidanttien toimintaa elimistössä (Cao, Sofic et al. 1997).
3.1.2

FRAP-menetelmä

FRAP-menetelmä (ferric-reducing antioxidant power) perustuu TPZT-reagenssin (2,4,6-tris(2pyridyyli)-1,3,5-triatsiini) ja rauta(III)kloridin muodostamaan [Fe(TPTZ)2]3+ -kompleksiin ja fenolisten
yhdisteiden kykyyn pelkistää tätä kompleksia [Fe(TPTZ)2]2+ -kompleksiksi (Benzie, Strain 1996).

Menetelmä on toinen yleinen kuorten uutteille käytettävä nopea spektrofotometrisesti tehtävä
määritys, joka voidaan mitata suhteellisena antioksidatiivisuusaktiivisuutena standardilla tehdyn
tuloksen kanssa. Menetelmässä mitataan absorption nousua aallonpituudella 593 nm ([Fe(TPTZ)2]3+
-kompleksin pelkistyminen [Fe(TPTZ)2]2+ -kompleksiksi), mikä on verrannollinen uutteen

antioksidatiivisuuteen (Benzie, Strain 1996, Mota, Rodrigues Pinto et al. 2012).
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Mm. Välimaa, Raitanen et al. (2020) käyttivät menetelmää mittamaan metsäkuusen kuoren stilbeenipitoisten uutefraktioiden antioksidatiivisuutta. Spinelli, Costa et al. (2019) käyttivät FRAPmenetelmää

ABTS-menetelmän

(2,2’-Azinobis-(3-Ethylbenzthiazolin-6-Sulfonic

acid),

ja

kokonaisfenolisaannon lisäksi mittarina metsäkuusen kuoren eri uuttomenetelmien vertailussa ja
menetelmällä mitatulla antioksidatiivisuuden arvolla oli suuri korrelaatio fenolisten yhdisteiden
saannon kanssa.
3.2

Fenolisten yhdisteiden ja polyfenolien saannon mittausmenetelmiä

3.2.1

Folin-Ciocalteu -menetelmä

Fenolisten yhdisteiden kokonaismäärä on yleisin käytetty mittari kuoriuuttojen tutkimuksissa. FolinCiocalteau -menetelmä on yleisin tapa mitata fenolisten yhdisteiden kokonaismäärää (TPC) kuorista
saaduista uutteista ja ne perustuvat useimmiten Singletonin et al. (1965) kuvaamaan menetelmään.
Menetelmän käyttö fenolisten yhdisteiden kvantitoinnissa perustuu Folin-Ciocalteu -reagenssin ja
fenolisten yhdisteiden reaktioon emäksisissä olosuhteissa, mitkä aikaansaadaan Na2CO3:n kanssa.
Folin-Ciocalteu -reagenssi koostuu fosfomolybdaatista ja fosfotungstaatista ja menetelmä perustuu
teoriassa molybdaatin reaktioon fenolisista yhdisteistä emäksisissä olosuhteissa muodostuvan O2- ionin kanssa. Muodostuvalla yhdisteellä, MoO4+ -ionilla on korkea absorbanssi 750 nm alueella.
Fenolisten

yhdisteiden

pitoisuus

mitataan

vertaamalla

750-765

nm

alueella

syntyvää

absorbanssipiikkiä standardifenolilla tehtyyn standardikäyrään (Gulcin, İ 2020, Singleton, Rossi
1965).
Folin-Ciocalteu -menetelmää on käytetty ainoana kokonaispolyfenolien määrän mittaustapana
useimmissa havupuiden kuorten uuttoa käsittelevissä tutkimuksissa (Neiva, Araújo et al. 2018,
Kemppainen, Siika-aho et al. 2014, Bianchi, Kroslakova et al. 2015, Skrypnik, Grigorev et al. 2019).
Yleisin käytetty fenolistandardi menetelmää käytettäessä on gallihappo, ja varsinaisten näytteiden
TPC-arvot ilmoitetaan tällöin gallihappoekvivalenttina (GAE/guute.). Muita käytettyjä standardeja
ovat mm. katekiini, epikatekiini, tanniinihappo, klorogeenihappo. vanilliinihappo

ja pyrokatekoli

(Gulcin, İ 2020).
3.2.2

Kondensoituneiden tanniinien analyysimenetelmiä

Happo-Butanoli -menetelmä
Kondensoituneille tanniineille spesifinen happo-butanolimenetelmä on Schofield, Mbugua et al.
(2001) mukaan käytetyin menetelmä kondensoituneiden tanniinien mittaamiseen kasviperäisistä
näytteistä. Se on myös usein käytetty menetelmä havupuiden uutteiden kondensoituneiden tanniinien
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kvantifiointiin. Useissa havupuiden kuorten uuttoa koskevissa tutkimuksissa on käytetty (Gessner,
Steiner 2005) kuvaamaa menetelmää tanniinien määrän mittaukseen, kun TPC:t on mitattu samasta
uutteesta omalla menetelmällä (pääosin Folin-Ciocalteau) (Skrypnik, Grigorev et al. 2019,
Kemppainen, Siika-aho et al. 2014, Chupin, L., Motillon et al. 2013, Ku, Jang et al. 2007). Menetelmä
perustuu proantosyanidiinien oksidatiiviseen depolymeroitumiseen ferrosulfaatin (FeSO4 • 7H2O)
avulla HCl/n-butanoli -liuoksessa, mikä johtaa antosyanidiinien muodostumiseen, jotka absorboivat
valoa 550 nm:ssä (punainen väri). Reaktio on esitetty kuvassa 10.

Kuva 10. Happo-butanolireaktio (Schofield, Mbugua et al. 2001).

Määritys standardoidaan yleensä puhdistetulla kebratso- tai mimosapuutanniinilla (Gessner, Steiner
2005, Schofield, Mbugua et al. 2001, Mota, Rodrigues Pinto et al. 2012). Menetelmän etuina
vanilliinimääritykseen nähden on sen pienempi herkkyys määritysolosuhteille, joka johtaa parempaan
toistettavuuteen. Haittapuolena on se, että määrityksessä joudutaan käyttämään standardina
puhdistettua

tanniinipitoista

uutetta

tai

antosyanidiinia,

jotka

ovat

kalliimpia

kuin

vanilliinimäärityksessä käyttökelpoinen katekiini (Yu, Dahlgren 2000).
Vanilliinimääritys
Vanilliinimääritys on happo-butanoli -määrityksen lisäksi toinen perinteinen kondensoituneiden
tanniinien kvantifiointimenetelmä kasviperäisistä uutteista. Menetelmässä vanilliini reagoi
kondensoituneiden tanniinien kanssa happokatalysoidussa reaktiossa ja absorbanssi mitataan 500
nm:ssä. Katalyyttinä voidaan käyttää HCl:a tai H2SO4:a ja standardimäärityksessä käytetään yleensä
katekiinia (Schofield, Mbugua et al. 2001). Menetelmä ei mittaa varsinaisesti kondensoituneita
tanniineja, vaan kaikkia monomeerisia flavanoleja, jotka ovat substituoituneet oikealla tavalla
(Schofield, Mbugua et al. 2001). Menetelmän periaate on esitetty kuvassa 11.
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Kuva 11. Vanilliinimäärityksen reaktio kondensoituneiden tanniinien määrityksessä. Nuoli osoittaa toiseen
potentiaaliseen reaktiiviseen kohtaan flavanolissa. (Schofield, Mbugua et al. 2001).

Menetelmän haittapuolena on Dahlgrenin et al. (2000) tekemän vertailun mukaan happo-butanoli menetelmään verrattuna suurempi herkkyys määrityksessä käytettäville olosuhteille. Mittaustuloksen
kannalta eniten vaikuttavia tekijöitä ovat määrityksessä käytettävä liuotin ja reaktioaika. Myös
määritysreaktion lämpötilalla on havaittu suuri korrelaatio mitatun absorbanssin kanssa ja mm. 1,4
°C:n lämpötilan nousun on todettu aiheuttavan 11 %:n nousun absorbanssissa. Vanilliinireaktiossa
käytetty lämpötila on myös alhaisempi (25 °C), kuin happo-butanolimäärityksessä (100 °C), joten
sitä on vaikeampi kontrolloida (Yu, Dahlgren 2000).
Tiolyysi ja floroglukinolihajotus
Kondensoituneiden tanniinien määritys käyttäen bentsyylimerkaptaania (tolueeni-α-tioli) tai
floroglukinolia ovat happo-butanoli -menetelmän lisäksi käytettyjä menetelmiä, jotka perustuvat
flavanoliyksiköiden välisten C-C sidosten happokatalysoituun katkaisuun. Menetelmien reaktio on
esitetty kuvassa 12.

Kuva 12. Tiolyysin ja floroglukinolin reaktio kondensoituneen tanniinin kanssa. (Schofield, Mbugua et al.
2001).
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Tiolyysin käyttö kondensoituneiden tanniinien kvantifioinnissa perustuu muodostuneiden flavan-3olien (pääteyksikkö) mittaamiseen, joita vapautuu yksi jokaista proantosyanidiinimolekyyliä kohti.
Menetelmää

voidaan

käyttää

myös

kondensoituneiden

tanniinien

polymeroitumisasteen

määrityksessä (Li, Li et al. 2010).
Folin-Ciocalteu -menetelmä
Folin-Ciocaleaue -menetelmä (ks. edellinen kappale) on usein käytetty menetelmä tanniinien saannon
mittarina, vaikka se antaa positiivisen tuloksen myös muista polyfenolisista yhdisteistä. Menetelmää
on käytetty usein metsäkuusen (Picea abies) kuoren kuumavesiuutteiden tanniinipitoisuuden
määrityksessä perustuen tietoon, että kyseisellä lajilla uutetut polyfenolit ovat pääasiassa
kondensoituneita

tanniineja.

Raitanen,

Järvenpää

et

al.

(2020)

käyttivät

menetelmää

kondensoituneiden tanniinien mittauksessa käyttäen kebratsopuun puhdistettua tanniinia standardina.
Bianchi, Kroslakova et al. (2015) tekemässä tutkimuksessa kuorten uutteet fraktioitiin
kiinteäfaasiuutolla, jonka jälkeen Folin-Ciocalteu menetelmää käytettiin fenolioligomeereistä, sekä
monomeereistä koostuvalle fraktiolle erikseen. Oligomeerifraktiosta saatua tulosta käytettiin
kondensoituneiden tanniinien saantona. Tulokset ilmoitettiin epikatekiiniekvivalentteina, sekä
kebratsopuutanniiniekvivalentteina ja tällä lähestymistavalla saatiin selville kondensoituneiden
tanniinien osuus fenolisten yhdisteiden kokonaismäärästä, olettaen että metsäkuusen kuoren
oligomeeriset fenolit ovat pääasiassa kondensoituneita tanniineja. Uutteiden fraktiointi tehtiin
perustuen Sun, Leandro et al. (1998) kuvaamaan kromatografiseen menetelmään (Sep-Pak C18
kolonni) käyttäen kolmea eluointivaihetta (vesi, etyyliasetaatti, metanoli).
3.2.3

Stiasny-luku

Stiasny-luku on olennainen kuoriuutteiden polyfenolien saannon mittari, joka lasketaan uutteen ja
formaldehydin reaktiosta muodostuvan formaldehydi -saostuman määrästä yhtälöllä:
Stiasny − luku (%) =

𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎𝑡𝑢𝑛 𝑠𝑎𝑜𝑠𝑡𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜
𝑙𝑖𝑢𝑒𝑛𝑛𝑢𝑡 𝑘𝑖𝑖𝑛𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒

x 100

Menetelmä kuvastaa uutteiden käytettävyyttä sidosaineissa ja uutteiden laadun mittarina perustuu
oletukseen, että vain polyfenoliset yhdisteet, ml. tanniinit reagoivat formaldehydin kanssa.
Formaldehydi-kondensoituvien

fenolisten

yhdisteiden

uuttosaanto

voidaan

mitata

myös

formaldehydin kulutuksesta käytettäessä määrityksessä formaldehydiylimäärää. Eri puulajeista
peräisin olevilla tanniineilla on menetelmällä eri formaldehydin kulutus tanniinien ainemäärää kohti
(Tahir, Musgrave et al. 2002). Uutteelta vaadittava Stiasny-luvun arvo riippuu lopullisen
muodostettavan sidosaineen käyttökohteesta. Joidenkin tutkimusten perusteella metsäkuusen kuoren
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uutteita voidaan käyttää asteittaiseen nykyisten kaupallisessa käytössä olevien puulajien (mm.
kebratsopuu) uutteiden korvaamiseen vanereille käytetyissä sidosaineissa. Stiasny-lukua ja täten
uutteiden käytettävyyttä pystytään nostamaan tanniinien/polyfenolien konsentraation nostolla
(Vázquez, González-Alvarez et al. 2001, Liiri, Sairanen et al. 1982, Roffael, Dix et al. 2000, Mota,
Rodrigues Pinto et al. 2012). Mm. Vázquez, González-Alvarez et al. (2001) mittasivat formaldehydikondesoituvien polyfenolien määrää rannikkomännyn (Pinus pinaster) kuoren uutteesta Stiasnyluvun perusteella eri uutto-olosuhteissa ja Stiasny-luku kasvoi polyfenolien saannon kasvaessa.
Korkeimmillaan metsäkuusen kuoresta kuumavesiuutolla uutettavan uutteen Stiasny-luvut ovat n.
50:n suurusluokkaa (Roffael, Dix et al. 2000), eli n. puolet kebratso- ja mimosaapuusta tuotettavien
vesiuutteiden Stiasny-luvuista (Tahir, Musgrave et al. 2002).
4
4.1

KUOREN ARVOKKAIDEN YHDISTEIDEN TALTEENOTTO UUTTAMALLA
Kuoren uuttoparametrit fenolisten yhdisteiden talteenotossa

Liuotinuutossa käytettävät parametrit vaihtelevat uutettavien komponenttien mukaan, sekä uutettavan
biomassa mukaan. Uuttovaihetta voidaan pitää puun kuoren tapauksessa melko paljon tutkittuna
alueena ja eri uuttomenetelmistä, sekä uuttoparametreista on olemassa tietoa myös metsäkuusen ja männyn kuoren uutosta. Tässä kappaleessa käsitellään yleisesti eri uuttoparametrien merkitystä
kuoren uutossa, sekä vaikutusta fenolisten yhdisteiden talteenoton kannalta.
Havainnollistava esimerkki uuttoajan, lämpötilan ja uuttoliuottimen etanolipitoisuuden säädön aikaan
saamista vasteista on esitetty kuvassa 13, tutkimuksessa, joka on tehty Eucalyptus globuluksen kuoren
uutosta (Rodrigues, Pinto et al. 2018).
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Kuva 13. Uuttoajan, uuttolämpötilan ja uuttoliuottimen etanolipitoisuuden vaikutus olennaisiin riippuviin
muuttujiin. (Rodrigues, Pinto et al. 2018).

Vaikka kyseessä ei ole havupuun kuoren uutto, parametrien säädöllä on pitkälti sama merkitys
metsäkuusen (Picea abies) kuoren uutossa ja on todennäköistä, että säätämällä esim. lämpötilaa ja
aikaa fenolisten yhdisteiden uuttosaannon kannalta optimaalinen kohta ei ole sama, kuin puhtauden.
4.1.1

Lämpötila ja aika

Puun kuoren uuttoihin liittyvissä tutkimuksissa lämpötila ja aika ovat useimmiten vaihdellut
parametrit ja yleisesti ottaen uuttolämpötilalla on todettu olevan aikaa huomattavasti suurempi
merkitys sekä antioksidatiivisuuden, että TPC- ja kokonaissaannon kannalta. Teoriassa
panostyyppiseen biomassan uuttoon kuuluu alkuvaiheen nopea uuttosaannon nousu (pesuvaihe), jota
seuraa hitaampi varsinainen uuttovaihe eli diffuusiovaihe. Tyypillinen panostyyppisen uuton
uuttokäyrä on esitetty kuvassa 14.
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Kuva 14. Kasviperäisten bioaktiivisten komponenttien uuttokäyrä panostyyppisessä uutossa. (Chan, Yusoff et
al. 2014).

Korkeampi

lämpötila

nostaa

uuttoliuottimen liuotustehoa, joka

mahdollistaa aktiivisten

komponenttien liukenemisen suuremman määrän. Lämpötilan nosto aiheuttaa myös biomassasta
liukenevien aineiden korkeamman diffuusiokyvyn (Chan, Yusoff et al. 2014). Kuoren
uuttoparametrien vaikutuksia selvittäviin tutkimuksiin perustuen lämpötilan nostolla saavutetaan
diffuusiovaiheen alkaminen korkeammalla tasolla ja korkeampi lämpötila nostaa lopullista
uuttosaantoa huomattavasti enemmän kuin uuttoajan lisääminen (Mota, Rodrigues Pinto et al. 2012,
Co, Fagerlund et al. 2012, Kemppainen, Siika-aho et al. 2014).
Myös antioksidatiivisuuden kannalta uuttolämpötilalla on uuttoaikaa suurempi merkitys. Useissa
tutkimuksissa on havaittu kuoren polyfenolien uuttosaannon olevan suoraan verrannollinen uutteesta
mitattuun antioksidatiivisuuteen (Co, Fagerlund et al. 2012, Välimaa, Raitanen et al. 2020). Co,
Fagerlund et al. (2012) käyttämässä koeasetelmassa, jossa uuttoaikaa vaihdeltiin 5-15 min alueella ja
lämpötilaa 80-180 °C alueella, kuusen kuoren vesiuutto antoi optimaalisen DPPH-arvon 160 °C:ssa.
4.1.2

Uuttoliuotin

Yleensä fenolisten yhdisteiden, kuten kondensoituneiden tanniinien uuttoon käytetään liuotinta,
jonka polaarisuus on korkeaa ja peräkkäisiä liuotinuuttoja polaarisuutta nostaen on käytetty, kun on
haluttu karakterisoida kuoren uuteaineita kokonaisuudessaan (Brglez Mojzer, Knez Hrnčič et al.
2016, Piccand, Bianchi et al. 2019). Mm. Krogell, V. Pranovich et al. (2012) uuttivat kuusen sisä- ja
ulkokuorta erikseen peräkkäisillä uutoilla 103 bar paineessa, joissa uuttoliuottimen polaarisuutta
lisättiin aina edelliseen uuttovaiheeseen verrattuna. Uutettaessa kuusen kuorta vaiheittain heksaanilla,
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90 % asetonilla ja vedellä kondensoituneita tanniineja mitattiin vasta 100 °C vesiuuttovaiheesta, 5,5
% sisäkuoren ja 2,7 % ulkokuoren kuivapainosta.
Useissa tutkimuksissa, jossa orgaanisen liuottimen osuutta uuttoliuottimessa on tutkittu, veden ja
orgaanisen liuottimen sekoitus on todettu suotuisammaksi sekä fenolisten yhdisteiden saannon, että
puhtauden kannalta, verrattuna puhtaaseen veteen tai pelkkään org. liuottimeen (yleensä etanoli).
Kokonaisuuttosaanto oli vain hieman korkeampi käytettäessä 99,7 % etanolia verrattuna veteen mm.
Co, Fagerlund et al. (2012) tekemässä tutkimuksessa metsäkuusen kuoren uutolle. Kuitenkin Krogell,
V.

Pranovich

et

al.

(2012)

havaitsivat

kondensoituneiden

tanniinien

uuttuvan

vasta

vesiuuttovaiheessa, jota ennen metsäkuusen kuorta oli uutettu 90 % etanolilla tai 95 % asetonilla.
Mota, Rodrigues Pinto et al. (2012) tekemässä tutkimuksessa Eucalyptus globuluksen kuorelle
liuottimena etanoli todettiin vettä suotuisammaksi formaldehydikondensoituvien yhdisteiden
uuttamiseen ja uutteiden tuottamiseen, joilla on korkeampi Stiasny-luku pienemmän hiilihydraattien
uuttumisen takia. Kuitenkin n. 50 % etanolipitoisuus todettiin optimaaliseksi kondensoituneiden
tanniinien ja antioksidatiivisten yhdisteiden (AY) selektiivisen uuton kannalta. Uuttoliuottimen n. 50
% alkoholipitoisuuden on todettu optimaaliseksi polyfenolien uutossa myös mm. oliivipuista. On
arveltu, että em. pitoisuuksilla vesi aikaan saa biomassan turpoamisen ja uuttoliuottimen paremman
kontaktin polyfenolien kanssa, ja alkoholi taas lisää polyfenolien liukoisuutta (Şahin, Şamlı 2013).
Uuttoliuottimen emäksisyys puolestaan aiheuttaa havupuiden kuorilla huomattavasti suuremman
kuiva-aineen liukenemisen verrattuna varsinaiseen uuteaineiden määrään kuoressa, joka johtuu mm.
ligniinin ja suberiinin depolymeroitumisesta kuoren rakenteesta (Miranda, Gominho et al. 2012,
Fradinho, Neto et al. 2002, Geng, Zhang et al. 2006). Metsäkuusella (Picea abies) ja metsämännyllä
(Pinus sylvestris) 1 %:sen NaOH -pitoisen uuttoliuottimen käyttö poisti n. 50 %:a kuoren
kokonaispainosta 1 h uutossa (vert. n. 20 wt% uuteaineiden määrä). Myös rauduskoivun kuoren
uutossa 1 %:sen NaOH:in käytöllä oli suuri vaikutus; kuoren kuivapainosta poistui n. 52 %:a
(Miranda, Gominho et al. 2012, Miranda, Gominho et al. 2013).
4.1.3

Partikkelikoko

Partikkelikoko on uuttoparametri, jolla on merkitystä uuttosaannon, sekä uuton nopeuden kannalta
aineensiirron takia. Fenolisten yhdisteiden talteenotto metsäkuusen kuoresta kuumavesiuutolla
saattaa rajoittua kuitenkin Bianchi (2016) mukaan vain päällimmäisiin kuoren solukerroksiin ja niissä
sijaitsevien fenolisten yhdisteiden keskittymien (muiden kuin ligniini) talteenottoon, minkä takia
kuoren perusteellinen jauhatus on olennaista uuttosaannon kannalta. Metsäkuusen kuoren uuttosaanto
5-10 mm partikkelikokoon leikatulla kuorella oli vain n. 2 %:a kuoren kuivapainosta, kun 0,5-2 mm
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ja <0,05 mm vastaava oli n. 6 %:a ja 7,5 %:a. Eri partikkelikokoihin jauhetuille kuorinäytteille tehtiin
samassa tutkimuksessa myös elektronimikroskopiaa, jonka perusteella soluseinät olivat vääntyneet
tai hajonneet 0,5-2 mm:iin vasaroidussa kuoressa. 0,05 mm partikkelikokoon jauhetussa näytteessä
soluseinät olivat kokonaan palasina. Itse kuumavesiuutolla ei ollut vaikutusta kuoren solujen
rakenteeseen UV-absorbanssimittauksiin perustuen, jotka tehtiin ennen ja jälkeen uuton, minkä
perusteella uuttoa edeltävällä tai uuton aikaisella kuoren kasvisolujen soluseinien hajotuksella on
suuri merkitys uuttosannon kannalta.
Myös Vázquez, González-Alvarez et al. (2001) tuloksiin perustuen partikkelikoolla on suuri
merkitys. Polyfenolien uuttosaanto oli 11,1 %:a 1,0-2,0 mm partikkelikokoon jauhetulla ja 50,2 %:a
<0,1 mm kokoon jauhetulla kuorella. Samassa tutkimuksessa myös todettiin, että kuoren eri
kokofraktioilla oli erilaiset kemialliset koostumukset. Aromaattisten yhdisteiden osuus kuoresta oli
32,4 %:a fraktiossa, jonka partikkelikoko oli 1,0-2,0 mm:a ja 15,9 %:a alle 0,1 mm:n partikkelikoon
fraktiossa, mistä huolimatta fenolisten yhdisteiden uuttosaanto oli korkeampi pienemmillä
partikkeleilla. Sládková, Benedeková et al. (2016) tekivät uuttotutkimukset mikroaaltoavusteisesti
0,3 mm, 1 mm ja 2,5 mm ja partikkelikoilla ja saannot mitattiin 7 kertaa 20 min aikaikkunassa. 1 mm
ja 0,3 mm partikkelikoilla uuttosaannot olivat saavuttaneet maksimin 10 min kohdalla ja lähtivät
laskuun tämän jälkeen. 2,5 mm partikkelikoolla saanto alkoi kuitenkin nousta 15 min jälkeen 60 °C
lämpötilassa. Uuttoaika oli kuitenkin lyhyt, joten tutkimuksesta ei selvinnyt, olisiko uuttosaanto
isommalla partikkelikoolla lähestynyt pienempien partikkelikokojen saantoja. Tutkimuksien
perusteella ei voida kuitenkaan todeta partikkelikoon olevan merkittävä uuton AY- tai Pac:ien
selektiivisyyden kannalta.
4.2

Fenolisten yhdisteiden uutto havupuiden kuorista

Kuumavesiuutto on paljon tutkittu havupuiden kuorten uuttomenetelmä yhdisteiden talteenotossa.
Menetelmästä on tehty pääasiassa tutkimuksia, jossa vesiuuttoa on tutkittu tietyn yhdisteen
talteenoton suhteen tietyn puulajin kuoresta, mutta on myös tutkimuksia, joissa vesiuutteiden
koostumusta on karakterisoitu kokonaisvaltaisesti. Yleisesti havupuiden kuorten uutosta kuumalla
vedellä voi todeta, että menetelmä erottaa polaarista ja halpaa liuotinta hyödyntäen tehokkaasti tämän
työn tarkastelun kohteena olevia hyödyllisiä fenolisia yhdisteitä (mm. tanniinit ja stilbeenit)
metsäkuusen (Picea abies) ja metsämännyn (Pinus sylvestris) kuorista.
Kolmen tunnin kuumavesiuutto sekoitusreaktorissa 200 rpm sekoitusnopeudella (sisälsi yhden
tunnin lämmityksen) 80 °C:ssa, jota edelsi kahden tunnin uutto 25 °C:ssa, poisti 57 %:akuusenkuoren
ja 51 %:a männynkuoren vesiliukoisista uuteaineista (Frankó, Frankó et al. 2018). Kuoren muiden
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yhdisteryhmien pitoisuudet nousivat vastaavasti. Kuumavesiuutto ei kuitenkaan ole kovinkaan
selektiivinen fenolisia yhdisteitä kohtaan ja kuumavesiuutteissa on havaittu fenolisten yhdisteiden
lisäksi sokereita ja epäorgaanisia aineita. Lipofiiliset yhdisteet eivät kuitenkaan erotu metsämännyn
ja metsäkuusen kuorista pelkästään kuumavesiuutolla; liukenevien kiintoaineiden kokonaissaanto
kuivatetuista kuorinäytteistä oli kuusella 8,1-8,8 %:a ja männyllä 6,2-6,5 %:a, ja heksaanilla tehty
uutto erotti kuusen ja männyn kuorista 4,3 %:a ja 5,4 %:a ennen kuumavesiuuttoa, ja 4,8 %:a ja 6 %:a
kuumavesiuuton jälkeen (Rasi, Kilpeläinen et al. 2019).
Kuumavesiuutolla talteen otettava yhdisteiden kokonaismäärä on isompi metsäkuusella kuin männyllä. 95 % asetoni/vesi (v/v %) uutti kuusen ja männyn kuorista ennen kuumavesiuuttoa 13,5
%:aja 11,9 %:a ja kuumavesiuuton jälkeen 8,5 %:a ja 4,9 %:a, mistä päätellen kuumavesiuutto oli
kuitenkin tehokkaampi metsämännyn kuorelle (Rasi, Kilpeläinen et al. 2019). Myös Bianchi,
Kroslakova et al. (2015) tekivät uuttokokeet sekä metsäkuuselle, että -männylle (60 °C:ssa).
Uutteiden analyysi yhdisteryhmien mukaan osoittaa hyvin kuumavesiuuton koostumukset.
Uuttosaannot eri havupuulajien kuorista tutkimukseen perustuen on esitetty taulukossa 5.
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Taulukko 5. Uuttosaannot ja uutteiden koostumukset eri puulajien kuorien vesiuutoille. (Bianchi, Kroslakova
et al. 2015).
KokS.

SAP

ELK

MEK

DOU

MEM

120,2

91,7

54,5

75,7

26,9

Fenoliset yhdisteet

Hiilihydraatit

Epäorg.

Kok.

Hapot

Monom.

Olig.

Kok.

Vapaat

Sitoutuneet

33,5

2,0

14,0

17,4

34,9

19,8

15,1

4,6

27,9

1,7

11,6

14,5

29,1

16,5

12,6

3,8

42,8

3,6

18,4

18,6

19,2

10,4

8,8

4,2

46,7

3,9

20,1

20,3

20,9

11,3

9,6

4,6

18,6

2,2

5,8

9,9

16,5

2,1

14,4

1,7

34,1

4,0

10,6

18,2

30,3

3,9

26,4

3,1

23,3

0,4

13,1

9,1

31,4

17,8

13,6

1,1

30,8

0,5

17,3

12,0

41,5

23,5

18,0

1,5

3,5

0,1

1,3

1,9

12,3

1,4

10,9

1,4

13,0

0,4

4,8

7,1

45,7

5,2

40,5

5,2

KokS.: kokonaissaanto, SAP: saksanpihta, ELK: euroopanlehtikuusi, MEK: metsäkuusi, DOU:
douglaskuusi, MEM: metsämänty. Tummennetut sarakkeet ovat %-osuuksia uutteen kuivapainosta,
tummentamattomat ovat g/kg kuoren kuivapainosta.
Kokonaisuuttosaanto metsäkuusella oli n. kaksinkertainen metsämäntyyn verrattuna 60 °C:ssa.
Metsäkuusen kuoren vesiuutteissa fenolisten yhdisteiden osuus oli isompi kuin hiilihydraattien (34,1
%:a ja 30,3 %:a). Metsämännyllä tilanne oli täysin eri samassa tutkimuksessa: fenolisten yhdisteiden
kokonaisosuus uutteen kuivapainosta oli 13,0 %:a ja hiilihydraattien 45,7 %:a. Raitanen, Järvenpää
et al. (2020) ilmoittivat kokonaisuuttosaannoksi (liuenneet kiintoaineet, m/m-% kuori) 15,2 %:a
metsäkuuselle ja 11,2 %:a metsämännylle.
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4.3

Tanniinien uutto havupuiden kuorista

Havupuiden kuorten hyödynnys tanniinin lähteenä on tutkimuksen alainen kohde, jonka haasteina on
mm. uutteiden koostumuksen heterogeenisuus ja suhteellisen pienet uuttosaannot verrattuna
kaupallisiin puulajeihin, joita käytetään tanniinin lähteenä. Tässä kappaleessa käsitellään
viimeaikaisia tutkimuksia, joissa tanniinien uuttosaannot on mitattu metsäkuusen (Picea abies) ja
metsämännyn (Pinus sylvestris) kuorista, sekä uuttoparametrien vaikutusta eri yhdisteryhmien (ml.
kondensoituneet tanniinit) uuttosaantoihin. Vaikka tanniinien saannot on ilmoitettu tutkimuksissa
lähes

poikkeuksetta

proantosyanidiinipitoisuuksina,

käytetyissä

analyysimenetelmissä

on

tutkimusten välillä eroja. Myös kuoren uuteaineiden pitoisuuksien tiedetään vaihtelevan suuresti eri
tekijöiden mukaan, ja tuloksiin voi vaikuttaa lisäksi erot käytetyissä uuttolaitteistoissa. Nämä tekijät
haittaavat osaltaan tutkimuksien keskinäistä vertailtavuutta. Yhteenvetoa kondensoituneiden
tanniinien uuttosaannoista eri tutkimuksissa perinteisellä kiintoaine-nesteuutolla on esitetty
taulukossa 6.
Taulukko 6. Yhteenveto havupuiden kuoren hiilihydraatti- ja fenolisten yhdisteiden ilmoitetuista saannoista ja
%-osuuksista uutteissa ja käytetyistä uuttoparametreista eri tutkimuksissa.

Materiaali

Uuttoparametrit Fenolisten

Muuta

Lähde

saanto
Picea abies,

Etanoli +

Etanolilla 851

Hiilihydraatit ei

(Neiva, Araújo

jauhettu kuori,

vesiuutto

mg/guute TPC,

mitattu uutteista.

et al. 2018)

81 % välillä

peräkkäin, T ei

vedellä vain 151

0,85 – 10 mm

ilmoitettu

mg/guute, ja Pac:
360 ja 38 mg/guute

Picea abies,

Vesi, 90 ͦC, 2 h,

Pac: 81,2

Hemiselluloosaa n. (Raitanen,

jauhettu, 2-15

sekoitusreaktori

mg/gkuori, osuus

35 % uutteesta

mm

uutteesta 53 %

Järvenpää et al.
2020)

Vesi, 75 ͦC, 1 h,

Pac: 32,2

31 mg/gkuori

(Rasi,

3 L läpivirtaus-

mg/gkuori

hemiselluloosa+

Kilpeläinen et al.

reaktori

sokerit

2019)

Picea abies,

Vesi, 60 ͦC, 1 h Fenoliset

Hiilihydraatit 30,3

(Bianchi,

jauhettu kuori

uutto ASE-laite

% uutteesta

Kroslakova et al.

Picea abies

yhdisteet kok.:
18,6 g/kgkuori,

2015)

30
34,1 % uutteesta.
Oligomeerit (ml.
Pac): 18,2 %
uutteesta
Picea abies,

Vesi, 60, 75 ja 90 Fenoliset

Pac-pitoisuus 12,6

(Kemppainen,

jauhettu kuori

ͦC 5, 10 ja 15 %

yhdisteet kok: 23-

g/L saavutettu 90

Siika-aho et al.

kiintoaine/neste

37 % uutteesta

ͦC uutossa 15 %

2014)

suhteilla, max 2 h (korkein 90 ͦC),

kiintoainemäärällä.

uutto

Pac osuus 50 %

90 ͦC uutteesta n.

uutteesta.60 ͦC:llä

41 %

Pac osuus 25-35

hiilihydraatteja

%
Picea abies,

Vesi, 90 ͦC, 45

Fenoliset

Kuorelle tehty 3

(Coșarcă,

jauhettu, 0,5-0,8

min, 2,5 %

yhdisteet kok:

peräkkäistä uuttoa

Coșarcă et al.

mm

kiintoaine/neste

113,56 mg/guute,

norm. uutossa ja 2

2019)

UAE: 70 ͦC, 15

UAE:lla 84,28

UAE:ssa

min, 2 %

mg/guute

kiintoaine/neste

Pac: 1,14 % ja
UAE:lla 0,52 %
uutteesta

Picea abies,

Peräkkäiset

Pac:

Pac:it uuttuivat

(Krogell, V.

jauhettu, 1 mm

heksaani (90 ͦC,

sisäkuori: 5,5 %

pääosin vasta 100

Pranovich et al.

siivilä, ulko- ja

15 min) +

ulkokuori: 2,7 %

ͦC

2012)

sisäkuori uutettu etanoli/asetoni +

kuoren

vesiuuttovaiheessa.

erikseen

kuivapainosta

Tässä vaiheessa

5-10 % vesi (100
ͦC, 15 min) + 100

3,9 %

ͦC 15 min

hiilihydraatteja

vesiuutot

m/m-% kuori

UAE: ultraääniavustettu uutto
Uutettaessa metsäkuoren kuorta ultraääniavusteisesti, suurin hyöty saattaa olla uuton nopeutuminen
ilman merkittävää eroa fenolisten yhdisteiden saannossa tai osuudessa uutteessa. Chmelová,
Škulcová et al. (2020) tekemässä tutkimuksessa ultraäänen käyttö matalimmassa lämpötilassa (50 ͦC)
johti yli 2-kertaiseen TPC-saantoon verrattuna tavalliseen uuttoon, uuttoaikojen ollessa samat.
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Korkeammassa lämpötilassa (max. 60 ͦC) ultraäänellä saavutettu etu lisäksi pieneni normaaliin
uuttoon nähden.
Polaarisella liuottimella saadut kuoriuutteet koostuvat tutkimusten perusteella pääosin fenoli- ja
hiilihydraattifraktiosta, joiden osuuksissa on parametreista riippuvia eroja. Metsäkuusen kuoren
uuttoparametreja on tarkasteltu tarkemmin seuraavassa kappaleessa perustuen tutkimuksiin, joissa
pääosin lämpötilan ja ajan vaikutusta eri yhdisteryhmien saantoihin on tutkittu.
4.3.1

Tanniinien uuttoparametrit kuumavesiuutolla metsäkuusen kuoresta

Parametreista lämpötilan ja ajan vaikutuksia tanniinien ja polyfenolien kuumavesiuuton saantoihin
metsäkuusen kuoresta on tutkittu melko tarkasti Bianchin (2016) ja Kemppainen, Siika-aho et al.
(2014) tekemissä tutkimuksissa. Tanniinien uuton kannalta yli 90 °C uuttolämpötilasta ei näytä
olevan hyötyä, kun käytettävä partikkelikoko on pieni. Kemppainen, Siika-aho et al. (2014)
tekemässä tutkimuksessa vesiuutolla saatiin bench-mittakaavassa tehdyissä kokeissa arviolta 90 %
kuoren tanniineista uutettua 90 °C:ssa käyttäen uutossa 5 % kiintoainepitoisuutta, kun aikaa oli
kulunut 2 h (kuvassa A). Tanniinin uuttokäyrät Kemppainen, Siika-aho et al. (2014) tekemässä
tutkimuksessa on esitetty kuvassa 15. Samankaltainen tulos oli mitattu myös Krogell, V. Pranovich
et al. (2012) tekemässä tutkimuksessa, jossa ylimääräinen uutto 160 °C:ssa erotti vain vähän lisää
kondensoituneita tanniineja veteen (0,7 % sisäk. ja 1,3 % ulkok.) metsäkuusen kuoresta verrattuna
5,5 % sisäkuoren ja 2,7 % ulkokuoren 100 °C:ssa tehtyyn uuttoon.

Kuva 15. Tanniinin uuttosaanto talvella kerätystä kuusenkuoresta bench-mittakaavassa eri kuiva-ainemäärillä
(A: 5 %, B: 10 %, C: 15 %) ja lämpötiloilla ilman uuttokemikaaleja ja uuttokemikaalien ((natriumbisulfiitti ja
natriumkarbonaatti, 2 % ja 0,5 % kuoren kuivapainosta) kanssa.(Kemppainen, Siika-aho et al. 2014).

Tanniinin kokonaismäärä kuusen kuoressa samaan tutkimukseen perustuen oli n. 11 %:a ja
uuttokemikaaleja käyttäen (2 %:a natriumbisulfiittia ja 0,5 %:a natriumkarbonaattia kuoren
kuivapainosta) tästä määrästä pystyttiin uuttamaan n. 90 %:a käyttäen 10 % kuiva-ainepitoisuutta 75
°C:ssa (Kemppainen, Siika-aho et al. 2014). Kemppainen, Siika-aho et al. (2014) tekemässä
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tutkimuksessa käytettäessä 90 °C lämpötilaa ja 5 %:in kuiva-aine/liuotin -suhdetta, uuttokäyrä näyttää
saavuttavan tasapainotilan vasta, kun uuttoaikaa on kulunut 2 h. Myös Bianchin (2016) tekemässä
tutkimuksessa, jossa selvitettiin lämpötilan ja ajan vaikutusta tanniinien saantoon, vaste-pintaanalyysiin perustuen 1 h kohdalla käytettäessä 90 °C lämpötilaa tanniinien saanto on vielä jyrkässä
nousussa. Bianchin (2016) tekemä vastepinta-analyysi kuusen kuoren vesiuutolle on esitetty kuvassa
16. Analyysi oli tehty em. tutkimuksessa jauhetulle kuorelle laboratoriomittakaavan Soxhlet-uutolla,
jossa kiintoaine/liuotin suhde oli n. 1 %. Tutkimusten perusteella voisi päätellä, että 90 °C
käytettäessä yhden tunnin uuttoaika ei vielä riitä kaiken mahdollisen tanniinin talteenottoon
käytettäessä em. parametreilla 5 %:in kiintoaine/liuotin -suhdetta.

Kuva 16. Metsäkuusen (Picea abies) kuumavesiuuton vastepintakaaviot uuton kokonais-, fenoli-. tanniini- ja
hiilihydraattisaannoille uuttolämpötilan ja ajan funktiona. Saannot %-osuuksina kuoren kuivapainosta.
(Bianchi 2016).

Uuton aikana tanniinien ja muiden fenolisten yhdisteiden mukana kuoresta uuttuu eri hiilihydraatteja,
joita on käsitelty tarkemmin omassa kappaleessaan. Käytettäessä vettä metsäkuusen kuoren
uuttoliuottimena, uuttoparametreilla on todettu olevan vain vähän merkitystä monosakkaridien
uuttumiseen kuoresta (Kemppainen, Siika-aho et al. 2014, Bianchi 2016). Mm. Bianchin (2016)
tekemän tutkimuksen mukaan suurin osa glukoosista, fruktoosista ja sakkaroosista uuttuu kuoresta
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käytettäessä 30 °C lämpötilaa ja lämpötilan nostolla aina 105 °C:hen asti on vain minimaalinen
vaikutus em. monosakkaridien saannon nousuun. Tästä ylimenevällä lämpötilalla monosakkaridien
saanto alkaa nousta, mikä johtuu kuoren hemiselluloosan ja pektiinin pilkkoutumisen alkamisesta
(Bianchi 2016). Samankaltainen vaikutus havaittiin myös Kemppainen, Siika-aho et al. (2014)
tekemässä tutkimuksessa, jossa lämpötilan nostolla oli hiilihydraattien saannon osalta vaikutusta vain
oligo- ja polysakkarideihin, sekä Ramos, Bocalandro et al. (2012) tekemässä tutkimuksessa
(radiatamänty), jossa hiilihydraattien pitoisuudet mitattiin 40 °C ja 160 °C tehdyissä uutoissa. Joitain
keinoja on kuitenkin tanniinien saannon selektiivisyyden nostamiseksi hiilihydraattien suhteen ilman,
että orgaanisen liuottimen pitoisuutta nostetaan uuttoliuottimessa. Sekä Bianchin (2016), että
Kemppainen, Siika-aho et al. (2014) tekemissä tutkimuksissa todettiin lämpötilan vaikuttavan
tanniinin ja fenolisten yhdistein saantoon enemmän, kuin hiilihydraattien kokonaismäärään. Bianchin
(2016), tekemässä tutkimuksessa metsäkuuselle- ja männylle tehtiin peräkkäisiä vesiuuttoja nostaen
lämpötilaa 15 °C joka uuttovaiheessa. Fenolisten ja ei-fenolisten yhdisteiden suhde peräkkäisissä
uuttovaiheissa on esitetty kuvassa 17.

Kuva 17. Fenolisten ja ei-fenolisten komponenttien suhde metsäkuusen ja metsämännyn kuoriuutteessa eri
lämpötiloissa. (Bianchi 2016).

Jokaisen uuttovaiheen hiilihydraatti/TPC -suhteen lisäksi analysoitiin monosakkaridien ja
polysakkaridien osuudet hiilihydraateista, sekä fenolisten yhdisteiden saannon osalta TPC-arvon
(kebratsotanniiniekvivalentti) lisäksi prosyanidiinien saanto ja niiden polymeroitumisaste (mDP).
Prosyanidiinien polymeroitumisaste uutteessa kasvoi 5,7:stä 7,2:hen lämpötila-alueella 30-75 °C.
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mutta 105 °C:ssa mitattuna polymeroitumisaste oli laskenut 6,0:een, ja 150 °C:ssa 2,6:een. Lämpötila
on kuitenkin parametri, jonka nostaminen aiheuttaa yleisesti isomman vasteen kondensoituneiden
tanniinien, kuin hiilihydraattien kokonaissaannossa, ainakin liikuttaessa lämpötila-alueilla 0-100°C
(Bianchi 2016, Mota, Rodrigues Pinto et al. 2012, Kemppainen, Siika-aho et al. 2014). Tanniinien
selektiivisyyden nostaminen sokereihin nähden voisi olla mahdollista myös ylimääräisen alhaisen
lämpötilan uuttovaiheen lisäämisellä monosakkaridien poistamiseksi (Bianchi 2016, Frankó, Frankó
et al. 2018). Kuitenkin jo 30 °C:ssa tehty uutto ottaa talteen osan polymeroituneista
proantosyanidiineista, jotka tässä tapauksessa menetettäisiin (Bianchi 2016).
4.3.2

Vesiuutteiden tanniinien karakterisointi

Bianchi, Gloess et al. (2014) tekemässä tutkimuksessa selvitettiin metsämännyn (Picea abies)
vesiuutteiden

MALDI-TOF

polymeroitumisastetta.

60

massaspektrin

°C:ssa

uutetut

avulla

kondensoituneet

kondensoituneiden
tanniinit

koostuivat

tanniinien
pääosin

prosyanidiineista, joiden mDP oli 6,2 ja molekyylipaino n. 1,9 kDa (Bianchi, Gloess et al. 2014a).
Massaspektri molekyylipainon alueelta 300-900 Da on esitetty kuvassa 18.
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Kuva 18. MALDI-TOF massaspektri molekyylipainon 300-900 Da alueelta. Spektri on kuusen kuoren 60 °C
kuumavesiuutteesta. Uutto tehtiin murskatulle ja 3 mm siivilän läpäisseelle jauheelle.(Bianchi, Gloess et al.
2014b).

Massaspektrissä oli myös yli 900 Da:n alueella tasaisella välillä piikkejä, jotka pienenivät tasaisesti
n. 4000 Da:han asti. Bianchi, Gloess et al. (2014) mukaan nämä saattoivat olla tiettyjä oligomeerien
ryhmiä. Isoimmat alueen 300-900 Da piikit olivat heidän tulkintansa mukaan:
•

429.7, 445.6 ja 459,6 Da: stilbeenien yleisimmät kuusen kuoressa esiintyvät glukosidiset
muodot, pikeidi, astringiini ja isorapontiini. 850,4 Da piikki saattoi olla astringiinin dimeeri
(Bianchi, Gloess et al. 2014b).

•

380-410 Da, 520-580 Da, 705,6 ja 867,9 Da piikit eivät olleet heidän mukaansa tyypillisiä
uutteiden komponentteja, kuten flavonoideja tai lignaaneja. Piikkien sarjan kasvu n. 162
Da:lla tarkoitti heidän mukaansa oligosakkarideja, piikkiin 867,6 Da asti, joka olisi tässä
tapauksessa pentameerinen oligosakkaridi (Bianchi, Gloess et al. 2014).

4.3.3

Kuoresta uuttuvat hiilihydraatit kuumavesiuutossa

Kuumavesiuutto erottaa kuoresta myös hiilihydraatteja eri muodoissa. Kokonaisuudessaan
hiilihydraateilla on merkittävä osuus puhuttaessa veteen uutettavien yhdisteiden kokonaismäärästä,
kun liikutaan uutossa käytettävällä lämpötila-alueella 60–160 °C. Hiilihydraatit esiintyvät kuorien
vesiuutteissa monosakkarideina, oligo- tai polysakkarideina tai glukosidisina sitoutuneina muihin
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yhdisteisiin (Kemppainen, Siika-aho et al. 2014, Bianchi, Kroslakova et al. 2015, Krogell, V.
Pranovich et al. 2012).
Kemppainen, Siika-aho et al. (2014) tekemässä tutkimuksessa lämpötila-alueilla 60–90 °C kuusen
kuoren vesiuutteiden sokerien kokonaismäärä oli 18–24 % kuoren ei-selluloosaisen sokerin määrästä.
Samassa tutkimuksessa uutossa ilman lisäkemikaaleja, jossa kondensoituneiden tanniinien osuus
vesiuutteen yhdisteiden kuivapainosta oli korkein (n. 48 %, uuton lämpötila 90 °C), sokerien
kokonaismäärän osuus oli n. 40 %). Bianchi, Kroslakova et al. (2015) ilmoittivat sokerien
kokonaisosuuksiksi vesiuutteiden kuiva-aineesta kuusen (Picea abies) kuorelle ja männyn (Pinus
sylvestris) kuorelle 30,3 %:a ja 45,7 %:a, 60 °C lämpötilassa tehdyssä uutossa. Kemppainen, Siikaaho et al. (2014) tutkimuksen sokerien uuttosaannot uuttoparametrien mukaan on esitetty kuvassa 19
ja eri yhdisteryhmien osuudet kuvassa 20.

Kuva 19. Sokereiden uuttosaanto kuusen (Picea abies) kuoresta eri lämpötiloja ja kiintoainemäärää käyttäen,
ilman kemikaaleja ja kemikaalien kanssa (natriumbisulfiitti ja natriumkarbonaatti, 2 % ja 0,5 % kuoren
kuivapainosta). Vapailla sokereilla tarkoitettiin tutkimuksessa vapaita monosakkarideja ja sitoutuneella
sokerilla oligo- ja polysakkarideja ja glukosidisesti muihin yhdisteryhmiin sitoutuneita sokereita. Muokattu
lähteestä (Kemppainen, Siika-aho et al. 2014).
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Kuva 20. Bench-mittakaavan uutteiden koostumus uutossa käytetyn lämpötilan ja kiintoainepitoisuuden
mukaan. Vapailla sokereilla tarkoitettiin tutkimuksessa vapaita monosakkarideja ja sitoutuneella sokerilla
oligo- ja polysakkarideja glukosidisesti muihin yhdisteryhmiin sitoutuneita sokereita. Muokattu lähteestä
(Kemppainen, Siika-aho et al. 2014).

Kuvaajien perusteella voi todeta, että kyseisellä lämpötila-alueella lämpötilan nostolla ei ole suurta
merkitystä monosakkaridien uuttoon kuusen kuoresta.
Suurin osa havupuiden kuorten vesiuutteiden sokereista esiintyy oligo- ja polysakkarideina.
Monosakkarideista glukoosilla on suurin osuus puulajista riippumatta. Muuten vesiuutteiden
sokeriprofiileissa voi olla uuttoparametreista riippuvia eroja, glukoosin lisäksi männyn ja kuusen
kuoren vesiuutteissa esiintyy kuitenkin pääosin galakturonihappoa, mannoosia, galaktoosia ja
arabinoosia (Bianchi, Kroslakova et al. 2015, Kemppainen, Siika-aho et al. 2014, Rasi, Kilpeläinen
et al. 2019, Bianchi 2016).
4.4

Stilbeenien uutto havupuiden kuorista

Glukosidisia stilbeenejä, jotka esiintyvät metsäkuusen (Picea abies) kuoressa, voidaan uuttaa varsin
tehokkaasti kuumavesiuutolla. Määritettäessä stilbeenien kokonaismäärää kuorinäytteistä, käytetään
liuottimena sen sijaan asetonia. Rasi, Kilpeläinen et al. (2019) tekemässä tutkimuksessa 95 %
asetoni/vesi uutti kuusen kuoresta 10,0 mg/g stilbeenejä ennen ja 4,9 mg/g kuumavesiuuton jälkeen.
Tuloksen mukaan yhden tunnin kuumavesiuutto 75 °C:ssä olisi uuttanut n. 5 mg/g stilbeenejä kuusen
kuoresta. Metsämännyn (Pinus sylvestris) kuoren uutteissa ei havaittu stilbeenejä samassa
tutkimuksessa. Multian (2018) tekemä tutkimus vahvistaa myös stilbeenien uutettavuuden
kuumavesiuutolla. Polyfenolien saanto kuusen kuoren (Picea abies) kuumavesiuutossa on lähellä
maksimia jo 20 min uuton jälkeen. Stilbeenien saannoksi 20 min uuton jälkeen 80 °C lämpötilassa
laskettiin n. 139 µg/mL UV-vis spektrofotometrillä hyödyntäen pikeidin (trans-resveratrolin
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glukosidinen johdannainen) kalibrointikäyrää. Myös Bianchi, Kroslakova et al. (2015) todensivat
stilbeenien uutettavuuden kuumavesiuutolla (60 °C) vesiuutteiden UV-spektriin perustuen, jossa
piikit esiintyivät 290 nm ja 325 nm alueilla.
4.5

Uuteaineiden stabiilisuus

Tanniinien optimaalista uuttolämpötilaa voidaan mitata muultakin kuin saannon maksimoinnin
kannalta. Uuttolämpötilan nostolla 90 °C:sta 130 °C:een oli negatiivinen vaikutus kuusen kuoren
uutteen reaktiivisuuteen formaldehydin kanssa Roffael, Dix et al. (2000) tekemässä tutkimuksessa,
jossa tutkittiin uutteen käytettävyyttä lastu- ja kuitulevyjen sidosaineissa. Gaugler, Grigsby (2009)
mukaan uutteiden lisäksi hiilihydraattipitoisuudella on suuri vaikutus lämpöstabiilisuuteen. Kokeiden
perusteella radiatamännyn uuteaineiden lämpöhajoaminen alkoi n. 150 °C:ssa, kun hiilihydraattien
osuus uutteessa oli korkea ja hiilihydraattien osuudella ja tanniinien hajoamisella oli korrelaatiota
perustuen tehtyihin termogravimetrisiin analyyseihin. Juston et al. (2016) tutkimuksen mukaan
kondensoituneiden tanniinien lämpöhajoaminen alkaisi vasta 196,91 °C, jossa termogravimetrisesti
mitattuna hajoaminen oli 3,7 %:a.
Flavonoidit näyttävät hajoavan herkemmin Volf, Ignat et al. (2014) tutkimuksen mukaan. Neljän
tunnin jälkeen gallushaposta, katekiinista ja vanilliinihaposta oli hajonnut vesiliuoksissa 30 %:a, ja
32 %:a ja 37 %:a 100 °C:ssa. Katekiini oli tulosten perusteella epästabiilein ja siitä oli 60 °C:ssa
hajonnut neljän tunnin kohdalla 20 %:a (Volf, Ignat et al. 2014).
Joissain tutkimuksissa, joissa kasvinosien uuttoja on optimoitu maksimaalisen antioksidatiivisuuden
saavuttamiseksi, korkeammalla lämpötilalla on ollut positiivista korrelaatiota antioksidatiivisuuden
kanssa TPC:iden kustannuksella, kun uutteiden fenoliset yhdisteet ovat olleet pienimolekyylisiä
(Thoo, Ho et al. 2010, Cvetanović, Švarc-Gajić et al. 2019).
Co, Koskela et al. (2009) ja Ramos, Bocalandro et al. (2012) puolestaan selvittivät lämpötilan
vaikutusta uutettaviin polyfenoleihin mittaamalla käytetyn uuttolämpötilan funktiona uutteen
antioksidatiivisuusaktiivisuutta. Antioksidatiivisuus näyttää kasvavan uuttolämpötilan funktiona
etanolilla ja vedellä tehdyissä uutoissa, kun uuttoaika on lyhyt (5 min); kokeita tehtiin 80 °C, 130 °C
ja 180 °C lämpötiloilla 50 bar:issa. Kromatografisesti etanoliuutteesta eristetyllä betuliinilla ei
tutkimuksen mukaan ole antioksidatiivisuusaktiivisuutta DPPH-menetelmällä mitattuna (Co,
Koskela et al. 2009). Kahden tunnin uuttoajalla kuumavesiuutossa radiatamännyn kuoren uutteen
antioksidatiivisuusaktiivisuudella (DPPH) ja fenolisten yhdisteiden uuttosaannolla havaittiin
lineaarinen riippuvuus, kun uuttolämpötilaa nostettiin kokeissa 40 °C:sta 120 °C:een. (Ramos,
Bocalandro et al. 2012). Taksifoliini ja katekiini olivat uutteen pääkomponentit. Tuloksista voi
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päätellä fenolisten yhdisteiden säilyttävän niiden antioksidatiivisuuden DPPH-menetelmällä
mitattuna, kun uuttolämpötilaa nostetaan 120 °C:een asti.
Metsäkuusen kuoren vesiuutteiden fenoliset yhdisteet ovat varastoinnin aikana suhteellisen stabiileja.
Coșarcă, Coșarcă et al. (2019) mukaan TPC-pitoisuudessa ei ollut merkittävää muutosta 60 päivän
varastoinnin jälkeen +4 ͦC:ssa, Folin-Ciocalteu-määrityksellä mitattuna uutteessa, joka oli tuotettu 90
ͦC:ssa. Kondensoituneiden tanniinien määritetty konsentraatio saattaa kuitenkin laskea varastoinnin
seurauksena TPC-pitoisuuden pysyessä samana (Cork, Krockenberger 1991). DPPH-menetelmällä
mitattuna pakastus säilyttää uutteen antioksidatiivisuden paremmin kuin kylmässä säilytys, mutta erot
ovat pieniä alle 30 pv säilytyksessä (Del-Toro-Sánchez, Gutiérrez-Lomelí et al. 2015).
5

UUTTEIDEN FRAKTIOINTI JA ARVOKKAIDEN YHDISTEIDEN KONSENTROINTI
JA PUHDISTUS

5.1

Membraanisuodatusprosessit

Paine-eroon perustuva membraanisuodatus yhdisteiden talteenotossa ja erotuksessa on liuenneiden
aineiden ja liuottimien selektiiviseen kulkeutumiseen membraanin, eli kalvon läpi perustuva
fysikaalinen erotustekniikka. Menetelmä perustuu hydrostaattiseen paine-eroon membraanin eri
puolilla (transmembrane pressure, TMP), sekä membraanin huokoskokoon ja varaukseen.
Membraanisuodatus jakaa syötevirran kahteen osaan: membraanin läpäisevään permeaattiin ja
membraania

läpäisemättömään

retentaattiin.

Yksinkertaisimmillaan

seulontamekanismiin

perustuvassa erotuksessa permeaatti sisältää kuljettavan liuottimen lisäksi kaikki molekyylit, jotka
ovat molekyylipainoltaan alle membraanin molekyylipainoon perustuvan katkaisuluvun (Galanakis
2015, Strathmann 2001).
Paine-eroon

perustuvan

membraanisuodatuksen pääprosesseja

ovat

mikrosuodatus

(MF),

ultrasuodatus (UF), nanosuodatus (NF) ja käänteisosmoosisuodatus (RO) ja ne eroavat toisistaan
niiden sovelluskohteiden, niissä käytettävien membraanien (pääasiassa huokoskoko ja materiaali) ja
niiden käyttöolosuhteiden mukaan (Wang Lawrence, Hung Yung-Tse et al. 2006). Mikrosuodatusta
käytetään yleensä 0,1–2 bar paineessa erottamaan suspendoituneita kiintoaineita kokojakaumalla 0,1–
10 µm ja sen tyypillisiä käyttökohteita on kolloidien, mikropartikkelien, mikro-organismien ja
makromolekyylien poisto suspensioista. Mikrosuodatusmembraanit toimivat seulontaperiaatteella ja
niiden erotuskyky ilmaistaan käyttämällä membraanin huokoskokoa (Fievet, Kovács et al. 2016).
Ultra- ja nanosuodatuksessa käytettäville membraaneille käytetään huokoskoon ilmaisemisen sijaan
yleensä nimellistä katkaisulukua (MWCO, molecular weight cut-off), joka ilmaisee komponentin
koon, jonka membraani rejektoi 90 %:n tehokkuudella. Ultrasuodatusta käytetään 0,1-10 bar:issa
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yhdisteiden

talteenotossa,

joiden

molekyylikoko

on

1000-500

000

Da:n

välillä.

Ultrasuodatusmembraanien huokoskoko on välillä 0,001-0,1 µm. Ultrasuodatusmembraanit toimivat
erotusprosessissa selektiivisenä esteenä ja niitä voidaan käyttää liuoksille, jotka sisältävät talteen
otettavia ja niistä erotettavia ei-haluttuja komponentteja. Membraanin rejektoimat syöteliuoksen
tarpeeksi isot molekyylit sekä konsentroituvat retentaatissa että puhdistuvat membraanin läpäisemistä
pienemmistä molekyyleistä, jotka kulkeutuvat liuottimen mukana membraanin läpi. Membraaneja
voidaan käyttää myös tuotteen puhdistamiseen permeaattiin, jolloin ei-halutut tarpeeksi isot
komponentit jäävät retentaattiin. (Wang Lawrence, Hung Yung-Tse et al. 2006, Cassano, Alfredo,
Conidi et al. 2018).
Nanosuodatusmembraaneilla voidaan ottaa talteen mm. sokereita, proteiineja ja moniarvoisia suoloja,
ja niiden MWCO on yleensä 300-1000 Da välillä. Nanosuodatuksessa käytetään yleensä 7-14 bar
painetta. Käänteisosmoosisuodatusta käytetään yleensä 10-70 bar:issa suolojen ja muiden pienen
molekyylipainon yhdisteiden erotukseen liuottimesta ja niiden huokoskoko on 0,5 ja 1,5 nm välillä.
Käänteisosmoosisuodatus perustuu paineen käyttöön, joka on korkeampi kuin syöteliuoksen
osmoottinen paine ja liuottimen kulkeutumiseen membraanin läpi tämän seurauksena (Wang
Lawrence, Hung Yung-Tse et al. 2006, Noble, Stern 2003).
Mikro- ja ultrasuodatusmembraanien toimintaperiaate syötteen fraktioinnissa perustuu pääosin
molekyyli- ja partikkelikokoon. Tarpeeksi pienet komponentit kulkeutuvat membraanin huokosten
läpi ja isommat jäävät retentaattiin (Noble, Stern 2003). Em. membraanityyppejä käytettäessä myös
komponenttien muoto ja varaus vaikuttavat erotusmekanismiin. Nanosuodatuksessa erotukseen
vaikuttaa steeristen vaikutusten, eli komponenttien ja membraanin huokosten kokoeron aiheuttaman
erotuksen lisäksi elektrostaattisia vuorovaikutuksia. Käänteisosmoosi perustuu seulontamekanismin
sijaan diffuusioon (Fievet, Kovács et al. 2016). Komponenttien ja membraanien välillä tiedetään
kuitenkin olevan erilaisia vuorovaikutuksia kaikilla em. membraaniprosesseilla, jotka riippuvat mm.
liuottimesta, membraanin materiaalista ja muista suodatuksen olosuhteista ja jotka vaikuttavat
erotukseen komponentin partikkelikoon lisäksi (Conidi, Drioli et al. 2018, Cassano, A., De Luca et
al. 2017).
Membraanisuodatusta käytetään joko dead-end tai cross-flow -tilassa, joiden periaatteet on esitetty
kuvassa 22. Syötevirta jakautuu molemmissa käyttötiloissa permeaattiin ja retentaattiin paineen
avulla. Dead-end -tilassa koko syötevirta pakotetaan kohtisuoraan membraania kohti, jolloin
rejektoidut komponentit jäävät membraanin syötteen puolelle. Cross-flow -tilassa syötevirta ohjataan
tangentiaalisesti membraanin nähden. Cross-flow -tilan etuina on mm. likaantumisen parempi
hallinta, minkä johdosta mm. suodatuksen aikainen vuo on helpompi säilyttää korkeana kuin dead-
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end -suodatuksessa. Haittapuolina ovat korkeammat käyttökustannukset syötevirran kierrätyksen
takia sekä monimutkaisemman laitteiston tarve (Wang, Shammas et al. 2011, Wang Lawrence, Hung
Yung-Tse et al. 2006). Dead-end -prosessivaihtoehtoa käytetään kuitenkin kun syöteliuos on
tarpeeksi

laimeaa

kiintoaineiden

suhteen

mm.

vedenpuhdistuksen

viimeisissä

membraaniprosessivaiheissa (Noble, Stern 2003, Wang, Shammas et al. 2011), sekä
laboratoriomittakaavan koelaitteistoina pienillä panoskoilla.

Kuva 21. Dead-end ja cross-flow -suodatuksien toimintaperiaate. (Wang, Shammas et al. 2011).

5.1.1

Membraanit

Membraaneja luokitellaan yleensä niiden käyttökohteen (MF, UF, NF, RO) ja materiaalin lisäksi
niiden morfologian, geometrian, valmistustavan ja erotusmekanismin mukaan. Käytettävät
membraanityypit geometrian mukaan ovat, levy- putki- ja onttokuitumembraanit, joita sanotaan myös
eri membraanimoduuleiksi. Moduulien geometrialla pyritään maksimoimaan suodatuksen tuottavuus
sekä minimoimaan likaantuminen ja konsentraatiopolarisaatio, huollontarve ja moduulin tilantarve
(Wang, Shammas et al. 2011, Noble, Stern 2003).
Suurin osa kaupallisista erotusprosesseissa käytettävistä membraaneista on synteettisiä, orgaanisia
polymeereista valmistettuja membraaneja.

Membraaneja voidaan valmistaa mm. monista eri

polymeereistä, epäorgaanisista aineista, lasista ja hiilestä. Mahdollisia käytettäviä polymeerejä on
paljon, mutta kaupallisessa käytössä olevien määrä on pienempi (Zeman, Zydney 1996, Wang,
Shammas et al. 2011). Epäorgaanisiin membraaneihin kuuluvat esimerkiksi keraamiset ja metalliset
membraanit.

Tyypillisesti

keraamisten

membraanien

materiaaleina

käytetään

alumiinia,

titaanioksidia, zirkoniumia, ja silikonikarbidia kiinnitettynä tukialustaan. Keraamisten membraanien
lämmönkesto ja kemiallinen stabiilisuus on korkeampi verrattuna polymeerisiin membraaneihin,
mutta ne ovat myös polymeerisiä membraaneja kalliimpia (Fievet, Kovács et al. 2016, Wang
Lawrence, Hung Yung-Tse et al. 2006).
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Membraanimateriaalin

valinta

on

tärkeää

ja

sillä

on

vaikutusta

mm.

membraanin

hydrofobisuuteen/hydrofiilisuuteen, lämmönkestoon, pH:n käyttöalueeseen, mikrobien sietokykyyn,
hintaan ja mekaaniseen lujuuteen (Wang, Shammas et al. 2011). Yleisimpiä membraanien
materiaaleina käytettyjä polymeerejä ja niiden käyttökohteet membraaniprosessin mukaan on listattu
taulukossa 10.
Taulukko 7. Yleisimmät polymeerit kaupallisissa membraaneissa käyttökohteiden mukaan. Koottu lähteistä:
(Cassano, A., De Luca et al. 2017, Wang, Shammas et al. 2011)
Materiaali

Käyttökohde

Selluloosa-asetaatti (CA)

MF, UF, NF, RO

Selluloosa-esterit

MF

Polyakryylonitriili (PAN)

MF, UF

Polyamidi (aromaattinen, alifaattinen) (PA)

NF, RO

Polyimidi (PI)

MF, UF, NF, RO

Polysulfoni (PS)

MF, UF

Polyeetterisulfoni (PES)

MF, UF, NF

Polyvinyylikloridi (PVC)

MF,

Polyeetteriketoni (PEEK)

MF, UF

Polykarbonaatti (PC)

MF

Polyesteri (PE)

MF

Polypropyleeni (PP)

MF

Polytetrafluoroetyleeni (PTFE)

MF, UF

Polyvinylideenidifluoridi (PVDF)

MF, UF

Orgaanisista materiaaleista selluloosa-asetaatti (CA), polysulfoni (PS), polyeetterisulfoni (PES)
polyamidi

(PA),

polyakryylonitriili

(PAN),

polypropyleeni

(PP)

ja

fluoropolymeereistä

polyvinylideenifluoridi (PVDF) ja polytetrafluoroetyleeni (PTFE) ovat paljon käytettyjä
polymeerejä. Selluloosa-asetaatti on erittäin hydrofiilinen, mikä on vuota lisäävä ominaisuus
suodatettaessa vesiliuoksia. Haittapuolena on materiaalin käytettävyys pienellä pH-alueella (4–6,5)
ja huono mikrobiresistiivisyys. Polysulfoni (PS) on hydrofobinen polymeeri ja materiaalina sillä on
hyvä lämmönkesto ja kemiallinen stabiilisuus. PS:a käytetään pääosin mikro- ja ultrasuodatuksessa,
mutta myös huokoisena tukimateriaalina RO- ja NF-membraaneilla. PTFE ja PVDF ovat
hydrofobisia ja niitä käytetään pääosin mikro- ja ultrasuodatuksessa. Polyamidit (PA) käsittävät
useita polymeerejä ja niitä käytetään niiden mekaanisen lujuuden takia pääosin RO- ja NFmembraanien valmistuksessa. (Wang, Shammas et al. 2011, Cassano, A., De Luca et al. 2017)
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5.2

Membraaniprosessit uutteiden polyfenolien konsentroinnissa ja puhdistuksessa

Membraanitekniikan käyttö polyfenolien talteenotossa on suhteellisen uusi konsepti. Polyfenolien
uuttovaiheen jälkeinen puhdistus on perinteisesti sisältänyt mm. epäpuhtauksien saostusvaiheen,
PP:iden adsorptio- ja eluointivaiheet, sekä liuottimen haihdutuksen, joiden tarkoituksena on
pääasiassa

antioksidatiivisten

yhdisteiden

erotus

hiilihydraateista,

sekä

uuttoliuottimesta.

Membraanien käytön etuna perinteisiin puhdistusvaiheisiin verrattuna on kokonaisuudessaan
suurempi energia- ja kustannustehokkuus, mikä johtuu mm. suuremmasta tuotantokapasiteetista,
pienemmistä investointikustannuksista ja siitä, että korkeiden lämpötilojen käyttö tai ympäristölle
haitallisten liuottimien käyttö ei ole tarpeellista. Lisäksi käytettäessä membraaneja komponenttien
erotukseen (joko liuottimesta tai muista uutteen komponenteista) ei tapahdu komponentin siirtymistä
faasista toiseen, mikä on perinteisissä erotustekniikoissa, kuten haihdutuksessa ja kromatografisissa
menetelmissä, paljon energiaa vaativa vaihe (Cassano, Alfredo, Conidi et al. 2018).
Useiden viimeaikaisten tiedejulkaisujen perusteella käytettäessä membraanisuodatusta fenolisten
yhdisteiden talteenottoon kasviperäisistä virroista, membraaneja käytetään lähes aina sarjana
järjestyksessä 1) isomman katkaisuluvun mikrosuodatus/ultrasuodatus, 2) pienemmän katkaisukoon
UF (tai NF), sekä 3) käänteisosmoosisuodatus. (Conidi, Drioli et al. 2018, Cassano, Alfredo, Conidi
et al. 2018, Castro-Muñoz, Yáñez-Fernández et al. 2016). Yleinen vuokaavio kasviperäisen
materiaalin uuton, sekä membraaniprosessien käytön yhdistelmästä on esitetty kuvassa 23.
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Kuva 22. Polyfenolien talteenoton yleinen vuokaavio uutto- ja membraanisuodatusprosessilla kasviperäisestä
raaka-aineesta. Muokattu lähteestä: (Conidi, Drioli et al. 2018).

Ensimmäistä MF/UF vaihetta voidaan pitää uutteen esikäsittelynä, joka poistaa makromolekyyleja ja
suspendoituneita kiintoaineita itse kohdekomponenteista (polyfenolit), ja jonka tarkoituksena on
lisäksi parantaa seuraavan vaiheen membraanisuodatuksen suorituskykyä (likaantumisen ja
konsentraatiopolarisaation pienentäminen) (Cassano, Alfredo, Conidi et al. 2018, Galanakis 2012).
Seuraavassa

vaiheessa

käytetään

tyypillisesti

nanosuodatusta,

tai

pienen

katkaisuluvun

ultrasuodatusmembraania erottamaan monosakkaridit ja fenoliset monomeerit polyfenoleista, jotka
jäävät retentaattiin. Käänteisosmoosisuodatusta voidaan käyttää lopulliseen tuotteen erotukseen
liuottimesta. Kuitenkin tyypillisesti jo nanosuodatusmembraaneilla saavutetaan niin korkea retentio
polyfenoleille (>90 %) (Castro-Muñoz, Yáñez-Fernández et al. 2016, Conidi, Drioli et al. 2018,
Yammine, Rabagliato et al. 2019b), että sitä saattaa kannattaa käyttää tuotteen erotukseen
liuottimesta, jolloin käänteisosmoosisuodatusta käytetään pääasiassa liuottimen puhdistamiseen.
5.2.1

Diasuodatuksen käyttö

Diasuodatus (DF) on membraanisuodatuksessa prosessivaihe, joka on oleellinen arvokkaiden
yhdisteiden konsentroinnissa ja puhdistuksessa. Diasuodatusta käytetään yleensä monivaiheisessa
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suodatuksessa ultra- tai nanosuodatusmembraaneilla cross-flow – tilassa puhdistamaan retentaattiin
jäävää

tuotetta

permeaattiin

menevistä

komponenteista.

Diasuodatusta

voidaan

käyttää

panostyyppisenä tai jatkuvatoimisena prosessina (Fievet, Kovács et al. 2016). Panostyyppisen ja
jatkuvatoimisen diasuodatuksen periaatteet on esitetty kuvassa 23.

Kuva 23. Diasuodatuksen periaatteen vuokaavio. (a) panostyyppinen diasuodatus (b) jatkuvatoiminen
diasuodatus. (Fievet, Kovács et al. 2016).

Molemmissa vaihtoehdoissa laimentavaa liuosta lisätään syöteliuokseen, kun samanaikaisesti
permeaatti poistuu systeemistä. Panostyyppisessä käytössä retentaatti kierrätetään takaisin
syötesäiliöön, minkä seurauksena membraanin läpäisevien komponenttien määrä vähenee
systeemissä ajan kuluessa. Diasuodatusmoodilla voidaan saavuttaa korkea puhtausaste isoille
retentaattiin jääville komponenteille permeaatin pienempien komponenttien suhteen. Diasuodatusta
käytetään yleensä sekä retentaattiin jäävän komponentin puhdistukseen, että konsentrointiin ja nämä
vaiheet tapahtuvat yleensä sekvenssiprosessissa omina vaiheina, diasuodatuksen laimennus- ja
konsentrointimoodeina.

Ultrasuodatuksella diasuodatusprosessi on yleensä kolmivaiheinen ja

sisältää seuraavat vaiheet:
1. Esikonsentrointivaihe, jolla saavutetaan pienille komponenteille samankaltaiset konsentraatiot
retentaatissa ja permeaatissa (Lipnizki 2010).
2. Diasuodatus laimennusmoodissa, jossa laimentavaa liuosta lisätään syötteeseen ja jossa retentaatin
isompi komponentti puhdistuu permeaattiin menevistä komponenteista (Lipnizki 2010).
3. Diasuodatus konsentrointimoodissa, jossa retentaatin korkean molekyylipainon komponentin
konsentraatio maksimoidaan (Lipnizki 2010).
Panostyyppisellä diasuodatuksella voidaan asteittain korvata alkuperäinen liuotin jatkokäsittelyn
kannalta halutuksi. Menetelmän etuina on myös mm. membraanin likaantumisen ehkäisy (Fievet,
Kovács et al. 2016, Lipnizki 2010).
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Diasuodatus on ollut pidemmän aikaa käytössä lääke- ja biotekniikkateollisuudessa komponenttien
puhdistukseen (Lipnizki, Boelsmand et al. 2002). Menetelmää on käytetty myös eri tutkimuksissa
puhdistamaan ja konsentroimaan uutteiden polyfenoleja (Pinto, Paula, Mota et al. 2017, Santamaría,
Salazar et al. 2002, Almanasrah 2017). Menetelmää on käytetty myös mm. ellagitanniinien
puhdistukseen karhunvatukan mehusta (Acosta, Vaillant et al. 2014), fenolisten yhdisteiden
konsentrointiin ja talteenottoon vinassista (Díaz-Reinoso, Moure et al. 2017), sekä polyfenolien
erotukseen sokereista omenamehussa (Diqiao S. Wei, M. Hossain et al. 2007). Pinto, Paula, Mota et
al. (2017) käyttivät ultrasuodatusta diasuodatusmoodissa integroidussa uutto-UF-adsorptio
prosessissa konsentroimaan ja puhdistamaan Eucalyptus globulus -puun etanoli/vesi -kuoriuutteen
polyfenoleja, jota on tarkasteltu tarkemmin seuraavassa kappaleessa.
Komponentin puhdistuksessa diasuodatuksen taloudellinen kannattavuus perustuu kuitenkin pitkälti
membraanin erotuskykyyn. Panostyyppinen diasuodatus, jossa tilavuus pidetään vakiona tavoitteena
puhdistaa tietty komponentti, vaatii suuren määrän uutta liuotinta, jonka talteenotto vaatii oman
energiaa kuluttavan vaiheen prosessissa (Siew, Livingston et al. 2013, Lipnizki, Boelsmand et al.
2002). Vaihtoehtona teollisen mittakaavan panos- ja jatkuvatoimiselle diasuodatukselle on ehdotettu
mm. teollisen mittakaavan proteiininpuhdistuksessa vastavirta-diasuodatusta. Panostyyppisen ja
vastavirta-diasuodatukset erot on esitetty kuvassa 24.

Kuva 24. Panostyyppisen ja vastavirta-diasuodatuksen periaatteet. (Lipnizki, Boelsmand et al. 2002)

Menetelmän etuina on vähäisempi uuden liuottimen käyttö ja haittapuolina isommat investointi- ja
käyttökustannukset, jotka johtuvat isommasta membraanin kokonaispinta-alan tarpeesta (Lipnizki,
Boelsmand et al. 2002).

47
5.3

Fenolisten yhdisteiden konsentrointi ja puhdistus uutteista membraanisuodatuksella nykyinen tieto

5.3.1

Tanniinit

Puun kuoriuutteille tehdyt tutkimukset
Polyfenolien talteenotto membraanitekniikkaa hyödyntäen on kokonaisuudessaan uusi ja
tutkimuksenalaisena oleva vaihtoehto kromatografisille menetelmille. Tutkimuksia, joissa
membraanitekniikkaa on hyödynnetty tarkoituksena ottaa talteen polyfenoleja, saatikka tiettyä
fenolista yhdistettä kuoriperäisistä uutteista, on tästä syystä toistaiseksi hyvin vähän. Pinto, Paula C.
R., Mota et al. (2014), Baptista, Pinto et al. (2015), Pinto, Paula, Mota et al. (2017) tekemät
membraanisuodatustutkimukset Eukalyptus globuluksen kuoren etanolipitoisille uutteille, sekä
Prudêncio, Prudêncio et al. (2012) tekemä nanosuodatusmembraanitutkimus mate-puun
kuoriuutteille ovat esimerkkejä puun kuoriuutteiden fraktiointia ja polyfenolien talteenottoa
käsittelevistä tutkimuksista. Tutkimuksissa yleinen tavoite oli saavuttaa mahdollisimman korkea
retentio polyfenoleille mahdollisimman korkealla vuolla, pitäen membraanin likaantuminen ja
hiilihydraattien kokonaismäärän retentio mahdollisimman alhaisena polyfenolien erottamiseksi
hiilihydraateista.
Baptista, Pinto et al. (2015) selvittivät TMP:n ja eri ultrasuodatusmembraanien vaikutusta TPC-,
hiiliihydraatti-, Pac- ja fcT-retentioihin (formaldehydikondensoituvat tanniinit) eukalyptuksen
kuoren 80/20 % v/v etanoli-vesiuutteelle. Kaikilla käytetyillä membraaneilla (joiden MWCO:t 1, 5,
30 ja 60 kDa) retentiot kasvoivat em. yhdisteryhmiä kohtaan nostettaessa TMP:tä välillä 3-8 bar.
Käytetyillä membraanimateriaaleilla (PA komposiitti, PS, PVDF, PES) permeabiliteetti oli
alhaisempi

80/20

etanoli-vesi

-liuokselle,

kuin

puhtaalle

vedelle.

Membraaneista

polyamidikomposiittimembraanilla (1 kDa MWCO) saavutettiin alhaisempi retentio TPC:eille,
fcT:eille ja PaC:eille, kuin 30 kDa PVDF- ja 5 kDa PES -membraaneilla, huolimatta huomattavasti
pienemmästä katkaisuluvusta. Testatulla 60 kDa MWCO:n PS -membraanilla retentiot em. yhdisteitä
kohtaan olivat kuitenkin huomattavasti pienemmät käytetyillä TMP:eillä (4 % TPC, 13,5 % Pac,18,3
% fcT).
Pinto, Paula, Mota et al. (2017) käyttivät myöhäisemmässä tutkimuksessa ultrasuodatusta
diasuodatusmoodissa optimoidulle kuume-eukalyptuksen (Eucalyptus globulus) kuoren uutteelle.
Konsentroinnin ja diasuodatuksen yhdistelmällä saavutettiin 30 kDa:n PVDF -membraania käyttäen
21 %:in ja 64 %:in osuuksien nousut uuteaineista TPC ja Pac:eille. Konsentrointi tehtiin melko
matalaan VRF:ään (1,25), jonka jälkeen myös diasuodatuksessa vettä lisättiin VRF 1,25:n kohdalla
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kerätyn permeaatin verran (yht. 6 kertaa). Samassa tutkimuksessa diapestylle retentaatille testattiin
eri hartsien (XAD4, XAD16, SP207, SP700) adsorptiokapasiteettia fenolisille yhdisteille, sekä
selektiivisyyttä fenolisten yhdisteiden ja hiilihydraattien välillä. SP700 -hartsi osoittautui parhaaksi
sekä TPC:n, että Pac:ien selektiivisen talteenoton kannalta. Tutkimuksessa kehitetty uuttomembraanisuodatus-adsorptio -prosessi on esitetty kuvassa 25.

Kuva 25. Esimerkki integroidusta uutto-membraanisuodatus-adsorptio -prosessista polyfenolien
konsentrointiin ja puhdistamiseen puun kuoresta (tutkimuksessa puulaji Eucalyptus globulus). Kuvasss FBW:
hiilihydraatit, ER: polyfenolit.(Pinto, Paula, Mota et al. 2017).

Em. tutkimuksen tuloksena kehitetyn prosessin eduiksi todettiin lisäksi etanolin korvaus vedellä
diasuodatus vaiheessa, mikä mahdollisti retentaatin suoran käytön adsorptiovaiheessa, sekä
hiilihydraattien mahdollisen talteenoton erillisenä jakeena.
Tanniinien talteenottoa muista kasviperäisistä uutteista käsittelevät tutkimukset
Tässä kappaleessa käsitellään eri tutkimuksia, joissa paineavusteisilla membraaniprosesseilla on
pyritty konsentroimaan ja puhdistamaan polyfenoleja kasviperäisistä virroista, ja joissa tanniineihin
lukeutuvia yhdisteitä, kuten proantosyanidiineja (kondensoituneita tanniineja), on mitattu muiden
yhdisteiden

lisäksi

(kuten

membraanisuodatusprosessin

TPC,

hiilihydraatit

tehokkuutta

ja

kyseisten

flavonoidit)
yhdistein

ja

pyritty

talteenotossa.

arvioimaan
Esimerkkejä
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tutkimuksista,

joissa

eri

membraanien

käyttöä

proantosyanidiinien

konsentroinnissa

ja

puhdistuksessa on käytetty, on esitetty taulukossa 8.
Taulukko 8. Yhteenveto tutkimuksista ja niissä käytetyistä membraaneista (materiaali ja MWCO), joissa eri
membraanisekvensseillä on pyritty konsentroimaan ja/tai puhdistamaan tanniineja syötevirroista.
Syöte/prosessi

Membraanit

Huomioita

Lähde

Viinirypäleiden
siementen uute,
80/20% v/v
metanoli/vesi

NF: PA 60 % CaCl2
UF: PES 4000 Da
UF: PS 8000 Da
UF: PS 20 000 Da
MF: PVDF 200 000 Da

200 000 Da
mikrosuodatusmembraanilla
virta, jonka DP oli 6,15 ja
konsentraatio korkein Pac:ien
suhteen.

(Santamaría,
Salazar et al.
2002)

Eukalyptuksen
kuoriuute, 52/48% v/v
etanoli/vesi

UF: PVDF 30 000 DA
UF: PES 5000 Da

Pac:eille ja fcT:eille saavutettiin
korkein %-osuuden nousu alkup.
uutteeseen nähden (64 % ja 56
%) PVDF UF:llä käyttäen
diasuodatusta.

(Pinto, Paula,
Mota et al.
2017)

Punaviinin
fermentointilietteen
MF:llä selkeytetty
75/25% etanolivesiuute, uutto
mikroaaltoavustettu,
pH 1,86, kokeet
laboratoriomittakaava

Selkeytys 0,15 µm MF:llä
UF: komposiitti-FP 1000
Da
NS:
aromaattinen/alifaattinen
PA 150 Da
NF: ristisilloitettu
aromaattinen PA 150-300
Da

150 ja 150-300 Da NFmembraaneilla suuri ero
retentioissa Pac:eille (53 % ja
100 %) vaikka MWCO em.
membraaneilla samaa luokkaa.
Ristisilloitettu arom. PA myös
selektiivinen Pac:ien ja sokerien
välillä. Kaikki membraanit ei
merkittävää eroa
rejektiivisyydessä TPC ja
hiilihydraattien välillä.
Viinirypäleiden
9 eri
500-1000 Da membraanit
puristusjätteen uute,
nanosuodatusmembraania, pystyivät selektiivisesti
laboratoriomittakaavan joiden MWCO:t välillä
konsentroimaan Pac:eja
suodatus
125-200 – 1000 Da
monomeeristen mennessä
permeaattiin. 500-1000 Da PA
membraanilla Pac retentio nousi
jo 89,0:ään.
Viinirypäleiden
11 eri
2 kDa PES ja 2 kDa ohutkalvopuristusjätteen uute,
ultrasuodatusmembraania, membraanit selektiivisimmät
laboratoriomittakaavan joiden MWCO:t välillä
Pac:eille, rejektiot 88,1 % ja 85,4
suodatus
2000 ja 100 000 Da
% vert. TPC-rejektioille 45,4 ja
56,8 %.

(Parpinello,
Versari et al.
2019)

(Yammine,
Rabagliato et
al. 2019b)

(Yammine,
Rabagliato et
al. 2019a)
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(Santamaría, Salazar et al. 2002) tekemässä tutkimuksessa eri suodatinsekvensseillä saavutetuista
virroista analysoitiin Pac:ien keskimääräiset polymeroitumisasteet. Tutkimuksessa testatuista eri
membraanisekvensseistä parhaaksi todettu on esitetty kuvassa 26. Virta, jonka keskimääräinen
polymeroitumisaste oli lähimpänä kuusen kuoren tanniinien tunnettua Pac:ien polymeroitumisastetta,
on kuvassa diasuodatuksella puhdistettu ja konsentroitu virta III.

Kuva 26. Esimerkki membraanisuodatussekvenssistä eri kokoluokan proantosyanidiineja sisältävien virtojen
tuottamiseksi. Kuvassa olevien membraanien materiaali ja MWCO (kDa): AFC40: PA 60 % CaCl2 rejektio,
PU120: PS 20 kDa, FP200: PVDF 200 kDa, PU608: PS 8 kDa. (Santamaría, Salazar et al. 2002).

Metsäkuusen (Picea abies) ja metsämännyn (Pinus sylvestris) kuorten kuumavesiuuteiden
kondensoituneiden tanniinien keskimääräisen polymeroitumisasteen tiedetään olevan tyypillisesti
väleillä 4,8-6,2 ja 3,5-6,7 (Bianchi 2016, Bianchi, Kroslakova et al. 2015, Raitanen, Järvenpää et al.
2020). Kuvassa virtojen polymeroitumisasteet ovat: (I) 0,00, (II) 2,11, (III) 6,15, (IV) 3,37, ja (V)
2,19. Virroista I ja II ei havaittu proantosyanidiineja. Sekvenssissä käytettiin ensimmäisenä
nanosuodatusta diasuodatusmoodissa poistamaan pienet molekyylit, jonka jälkeen käytettiin
ultrasuodatusta ennen mikrosuodatusta. Käyttämällä MF:ää vasta UF:n jälkeen saavutettiin verrattuna
tutkimuksessa aikaisemmin testattuun sekvenssiin korkeampi vuo ja pienempi likaantuminen
ultrasuodatuksessa, mikä johtui Santamaría, Salazar et al. (2002) mukaan isojen molekyylien ja
kolloidien puhdistavasta vaikutuksesta membraanin pinnalla.
Olennaisena havaintona Santamaría, Salazar et al. (2002) tekemästä tutkimuksesta on 200 kDa:n
PVDF mikrosuodatusmembraanin kyky rejektoida proantosyanidiineja, joiden kokoluokka on
DP:hen perustuen lähellä havupuiden Pac:eja (6,15). Virran III PAs konsentraatio oli 0,0712 mg/g
(siemen), kun virtojen IV ja V konsentraatioiden keskiarvo oli 0,0378 mg/g. Virtojen IV ja V DP:t
olivat 3,37 ja 2,19, mikä myös kertoo mikrosuodatuksen selektiivisyydestä tämän kokoluokan
tanniineille. Kuusen kuoren vesiuutteissa vastaavan polymeroitumisasteen tanniinien moolimassat
olisivat n. 1000 ja 700 Da. Kyseisessä tutkimuksessa syötteenä käytettiin kuitenkin uutetta, josta ei
mitattu hiilihydraattien määrää retentaateissa. Parpinello, Versari et al. (2019) käyttivät myös
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PVDF:stä valmistettua MF:ää ja samassa tutkimuksessa mitattiin myös membraanien retentiot
glukoosille ja fruktoosille. MF:ää käytettiin tutkimuksessa punaviinin fermentointilietteen
esikäsittelynä sakeuden poistamiseksi ennen ultra- ja nanosuodatuksia. Mikrosuodatusmembraanin
rejektio-%:t eri komponenteille on esitetty kuvassa 27.

Kuva 27. Mikrosuodatusmembraanin (FSM0 15PP 0,15 µm) rejektiot puvaviinin fermentointilietteen uutteen
eri komponenteille. (Parpinello, Versari et al. 2019).

Parpinello, Versari et al. (2019) mukaan käytetyn PVDF -mikrosuodatusmembraanin retentio PAs:eja
kohtaan johtui kuitenkin PAs:ien ja muiden syötteen yhdisteiden vuorovaikutuksista, sekä
vuorovaikutuksista membraanin huokosiin joutuneiden komponenttien ja membraanin pinnalla
likaantumista aiheuttaneiden komponenttien kanssa. Jos mikrosuodatusta käytetään uutteen
selkeytysvaiheena, on tärkeää ottaa huomioon mahdollinen Pac:ien retentio, joka saattaa olla
merkittävää (Parpinello, Versari et al. 2019, Santamaría, Salazar et al. 2002).
Membraanien käyttöä on sovellettu myös nahkateollisuudessa syntyville jätevesille tanniinien
talteenotossa. Nahkateollisuuden prosesseissa on useita vaiheita, joissa syntyvien jätevesivirtojen
koostumukset ovat erilaisia. Tanniineja käytetään nahan parkitsemisvaiheessa, jossa syntyvän
jäteveden tanniineja on pyritty erottamaan muista komponenteista. Em. vaiheessa käytetyt tanniinit
ovat perinteisesti peräisin kebratsopuusta ja mimosa-puun kuoresta, koostuen pääosin
kondensoituneista tanniineista (Cassano, A., Molinari et al. 2001, Romero-Dondiz, Almazán et al.
2016). Yhteenveto tutkimuksista ja membraanien suorituskyvystä tanniinien talteenotossa
parkitsemisvesistä on esitetty taulukossa 12.
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Taulukko 9. Yhteenveto tutkimuksista, joissa tanniineja on otettu talteen nahan parkitsemisessa syntyvistä
jätevesistä membraanisuodatuksella.
Syöte/tutkimus

Membraanit

Nahan
parkitsemisen
tanniinipitoinen
jätevesi, sis. 50020000 Da
molekyylipainon
tanniineja (2,48
m-%). NF ja
UF:ien vertailu

UF: 50 000 Da
modifioitu PES ja
25 000 Da PS
NF: 150-300 Da PSPA ohutkalvo
NF: 150-300 Da CA
NF: 200 Da PA

Nahan
parkitsemisen
tanniinipitoinen
jätevesi, sis. 50020000 Da
molekyylipainon
tanniineja (5,6 m%). UF:ien
vertailu
Nahan
parkitsemisen
tanniinipitoinen
jätevesi, sis. 50020000 Da
molekyylipainon
tanniineja. RO ja
NF:ien vertailu

UF: GR60PP (25 000
Da)
UF: OT050 (50 000
Da)

5.3.2

RO: SW30
RO:TFC
NF:NF70
NF:TFC
NF:Desal DL
NF:NF45
NF:NTR

Huomioita

Lähde

Nanosuodattimet yleisesti parempia
tanniinien konsentrointiin
suorituskyvyltään. Myös UF:illä
retentiota tanniineille (65 ja 90 %).
200 Da PA paras NF membraani
(paras vuo ja alhaisin
likaantuminen):
Tanniini/ei-tanniini suhde nousi
1,68:sta 1,80:aan 1,04 TPC:lla 200
Da MWCO:lla.
Retentiot tanniineille korkeat: 83 %
ja 74 % (GR60PP ja OT050), joka
johtui mahdollisesti kolloidien
muodostumisesta. Likaantuminen
(%) 58,3 ja 64,1, käytettäessä 5
bar:ia suodatuksessa.

(Romero-Dondiz,
Almazán et al.
2016)

Membraanit arvioitiin tanniini/eitanniini suhteen nousulla
(selektiivisyydellä).
NF-membraani NTR: selektiivisin
tanniineille; tanniinien osuus nousi
eniten retentaatissa.

(Cassano, A.,

(Romero-Dondiz,
Almazán et al.
2015)

Adzet et al. 2003)

Haasteet uutteiden fraktioinnissa ja arvokkaiden yhdisteiden talteenotossa

5.3.2.1 Membraanin likaantuminen ja konsentraatiopolarisaatio
Membraanien likaantuminen on membraaniprosesseissa ongelma, joka alentaa membraanien käytön
kustannustehokkuutta aiheuttamalla vuon aleneman ajan kuluessa ja aiheuttaen lisäkustannuksia
teollisessa mittakaavassa mm. ylimääräisten vaadittujen pesujen ja membraanien vaihdon takia.
Konsentraatiopolarisaatiota

tapahtuu

kaikilla

membraaniprosesseilla

niille

ominaisen

erotusmekanismin takia: ne päästävät tiettyjä syöteliuoksen komponentteja läpi toisia paremmin.
Rejektoidut komponentit konsentroituvat membraanin pinnalla suhteessa niiden konsentraatioon
syöttöliuoksessa kokonaisuudessaan, kun kuljettava liuotin läpäisee membraanin. Ilmiö alkaa
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nopeasti membraanisuodatuksen alussa ja sitä kutsutaan konsentraatiopolarisaatioksi (Fievet, Kovács
et al. 2016s. 1580-1581). Sekä likaantumisella, että konsentraatiopolarisaatiolla on vaikutusta
membraanien retentioon eri komponentteja kohtaan ja täten vaikutusta selektiivisyyteen.
Kovács et al. 2016s.807-810, Wang, Shammas et al. 2011).

(Fievet,

Konsentraatiopolarisaation ja

likaantumisen aiheuttama vuon lasku ajan myötä on esitetty kuvassa 28.

Kuva 28. Konsentraatiopolarisaation ja membraanin likaantumisesta johtuvan vuon laskun kalvon läpi erot.
(Fievet, Kovács et al. 2016s.808).

Konsentraatiopolarisaation takia muodostuu kasvava diffuusio kalvon läpi takaisin membraanin
syötteen puolelle. Tasapainotila saavutetaan, kun konvektio membraanille on yhtä suuri kuin vuo
membraanin

ja

diffuusiosta

johtuva

takaisin

kulkeutuminen

yhteenlaskettuna.

Konsentraatiopolarisaation vaikutus on suurempi mikro- ja ultrasuodatuksessa, joissa käytetty vuo
membraanin läpi on korkeampi, kuin nano- ja käänteisosmoosisuodatuksessa, ja membraanin
rejektoimien partikkelien (mm. kolloidit ja makromolekyylit) aineensiirtokertoimet ovat pienempiä.
Konsentraatiopolarisaatiota voidaan hallita syöttövirran nopeutta säätämällä, sekoituksella
membraanin pinnalla, ja tarvittaessa TMP:tä alentamalla, ja se on reversiibeli ilmiö. (Noble, Stern
2003, Fievet, Kovács et al. 2016s. 807-810).
Likaantuminen voi olla esimerkiksi irreversiibeliä partikkelien adsorboitumista membraanin pinnalle
tai huokosten seinämille, aiheuttaen suodatusvuon tasaista laskua yleensä pitkän ajan kuluessa (kuva
29). Likaantuminen on konsentraatiopolarisaatiosta eroava ilmiö ja mm. likaantumisesta johtuvaa
suodatusvuon laskua ei pystytä kumoamaan muuttamalla suodatuksen parametreja (cross-flow nopeus, paine, syöteliuoksen konsentraatio). Yksinkertaisimmillaan likaantuminen voidaan jakaa
mekanismien mukaan kakun muodostumisesta johtuvaksi tai huokosten tukkeutumisesta johtuvaksi.
Yleiset membraanien likaantumismekanismit on esitetty kuvassa 29.
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Kuva 29. Erityyppiset suodatusvuon vastusta aiheuttavat ilmiöt. (Noble, Stern 2003s. 47)

Kuvan mukaiset ilmiöt muodostavat membraanin oman suodatusvuon vastuksen lisäksi
yhteenlasketun kokonaisvastuksen, joka nousee tasaisesti ajan kuluessa, johtuen pääosin syötteen
konsentroitumisesta, mutta myös likaantumisesta. Huokosten tukkeutumisesta johtuva likaantuminen
on mikro- ja ultrasuodatusmembraaneille ominainen ilmiö, joissa syöteliuosten komponenttien
erottuminen on membraanien huokoskokoon perustuvaa. Huokosten suuaukot voivat olla isompia
kuin liuoksesta erotettavat partikkelit, mikä voi aiheuttaa huokosen tukkeutumisen rejektoidusta
partikkelista ja täten vuon laskua. Kakkukerroksen muodostuminen on erikokoisten partikkelien
konsentroitumista membraanien pinnalle ja muodostuessaan kakkukerroksesta tulee ylimääräinen
partikkeleja suodattava kerros, jonka läpi liuoksen komponenttien tulee kulkeutua, ennen kuin ne
pääsevät

kontaktiin

membraanin

kanssa.

Geeli/kakkukerroksen

muodostuminen

voidaan

likaantumisilmiönä katsoa johtuvan myös suuresta konsentraatiopolarisaatiosta. Myös kakkukerros
aiheuttaa ylimääräistä vuon laskua, jos suodatuspaine säilytetään vakiona. (Noble, Stern 2003s. 4560, Fievet, Kovács et al. 2016s. 1561)
Adsorptiosta johtuva likaantuminen johtuu tietyn komponentin adsorboitumisesta membraanin
pinnalle, johtuen eri fysikaalis-kemiallisista vuorovaikutuksista komponenttien ja membraanin
materiaalin välillä. Näitä vuorovaikutuksia ovat mm. hydrofobiset vuorovaikutukset, pooliset
vuorovaikutukset ja vetysidosten muodostuminen. Adsorptiosta johtuva likaantuminen voi olla heti
suodatuksen alussa tapahtuvaa, ja voi ilmiönä tapahtua membraanilla jo ennen paineen nostoa, kun
syöteliuos pääsee kosketuksiin membraanin kanssa. Ilmiö vaikuttaa huokoskoosta riippumatta
huokosten kapenemista, jos adsorboituvat komponentit ovat tarpeeksi pieniä kulkeutuakseen
huokosten sisälle, mutta adsorptiota tapahtuu myös membraanin pinnalla. Ilmiö nostaa yleisesti
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komponenttien retentioita ja laskee osaltaan suodatusvuota. (Noble, Stern 2003s. 20-60, Fievet,
Kovács et al. 2016s. 1561)
Membraanien likaantumista tapahtuu käytännössä kaikilla membraaniprosesseilla ja sitä voidaan
pitää olennaisimpana membraanien käytön taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttavana tekijänä.
Membraanien likaantumista pyritään ehkäisemään mm. suodatuslaitteiston ja käyttöparametrien
avulla, syöteliuoksen mahdollisella esikäsittelyllä, membraanimateriaalien oikealla valinnalla ja
käytönaikasilla

ja

-välisillä

membraanien

pesuilla,

sekä

membraanien

modifioinnilla.

Suodatuspaineen nostolla on yleensä likaantumista nopeuttava vaikutus, ja käytettäessä cross-flow suodatusta likaantuminen on teoriassa korkeimmillaan matalaa cross-flow -virtausta ja korkeaa
painetta käytettäessä. (Noble, Stern 2003s. 30)
Likaantuminen on aina erittäin tapauskohtainen ilmiö. Eri alkuperää olevien fenolisia yhdisteitä
sisältävien uutteiden konsentrointia ja puhdistamista käsittelevissä tutkimuksissa kriittisinä tekijöinä
on ollut lähes poikkeuksetta käytetyt membraanimateriaalit, sekä katkaisuluku (MWCO), kun
likaantumista on arvioitu sen suodatuskapasiteettiin kohdistuvien vaikutuksien (vuon lasku) kannalta.
(Cassano, A., De Luca et al. 2017, Cai, Lv et al. 2018)
5.3.2.2 Membraanien selektiivisyys
Membraanisuodatuksen käyttö uutteiden komponenttien puhdistuksessa voisi ideaalitilanteessa
toimia pelkästään valitsemalla sopivan katkaisuluvun membraanit perustuen erotettavien
komponenttien molekyylikokoihin. MWCO:n määritelmänä pidetään molekyylikokoa, jonka
membraani rejektoi 90 %:n varmuudella. Katkaisulukuun perustuvassa yhdisteiden erotuksessa
yhdisteiden välisten molekyylikokojen erojen tulee kuitenkin olla erittäin isoja, jotta saavutetaan
tarpeeksi iso ”resoluutio” retentoituvien ja teoriassa membraanin MWCO:ta pienempien yhdisteiden
välillä. (Noble, Stern 2003s. 23).
Useissa tutkimuksissa, joissa fenolisia yhdisteitä, kuten kondensoituneita tanniineja, on pyritty
puhdistamaan uutteista membraaneilla, on saavutettu kyseisissä olosuhteissa vain osittaista
fraktioitumista. Tavoitteena aikaisemmassa kappaleessa läpikäydyissä tutkimuksissa yleinen tavoite
oli erottaa kasviperäisten uutteiden hiilihydraatit fenolisista yhdisteistä, mutta ultra- ja
nanosuodatuksella saavutettiin pääosin vain monosakkaridien ja fenolimonomeerien erotus
tanniineista. Mm. (Pinto, Paula, Mota et al. 2017) onnistuivat nostamaan TPC:n, Pac:ien ja
formaldehydikondensoituvien tanniinien pitoisuuksia alkuperäiseen Eucalyptys globuluksen
uutteeseen nähden käyttäen 30 kDa:n katkaisuluvun PVDF-membraania diasuodatuksessa.
Fenolifraktion täydellinen erotus hiilihydraateista saavutettiin kuitenkin vasta adsorptiovaiheessa.
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KOKEELLINEN OSA
6
6.1

MATERIAALIT JA MENETELMÄT
Raaka-aineet ja kemikaalit

Uutoissa käytetty kuorimateriaali vastaanotettiin eräältä sahalta kahdessa erässä, jotka erosivat
toisistaan. Ensimmäiselle erälle tehtiin luokittelu 1238 g määrälle; partikkelikoko oli huomattavasti
isompi, ja sitä käytettiin uutoissa A1-A6. 1. erä sisälsi 3 % puuta, 4 % metsämännyn kuorta ja loput
metsäkuusen kuorta (sisä+ulkokuori), 2. erä sisälsi 1000 g luokitellussa määrässä 5 % puuta ja 3 %
metsämännyn kuorta. Kuorierien kuiva-ainepitoisuudet saapumishetkellä olivat 62 ja 52 %. Koska
kuorta käytettiin osassa uuttoja kokonaisena, kuori luokiteltiin eri kokoisiin dekanttereihin ja
ämpäreihin niin, että kuoren palaset aseteltiin suuaukoiltaan pienimpiin astioihin, joihin ne mahtuivat
pituussuunnassa. %-osuudet luokitelluista määristä on esitetty taulukossa 10.
Taulukko 10. 1. kuorierän partikkelikokojakauma, %-osuudet luokitellusta määrästä.
8x8

mm

>26 cm

26 cm

18 cm

143 mm

83 mm

45 mm

siivilä
1.

erä

14,8

13,4

26,7

8,1

13,3

13,4

8,9

2.

erä

16,9

0

0

2

17,1

38,5

25,5

Työssä tehdyt kaikki muut uutot tehtiin toiselle vastaanotetulle kuorierälle, joka erosi
partikkelikooltaan ja koostumukseltaan hieman ensimmäisestä erästä. Kuorimateriaali on esitetty
kuvassa 31.

Kuva 30. Kokeissa käytetty käsittelemätön kuorimateriaali (2. erä).
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Käytettyjen analyysimenetelmien kemikaalit ja niiden valmistajat:
•

Fenolisten yhdisteiden kokonaispitoisuuden määritys: Folin-Ciocalteu reagenssi, SigmaAldrich, CAS:

•

Gallushappo (anhydrous) (Folin-Ciocalteu -määrityksen standardi): Sigma-Aldrich, CAS:
149-91-7

•

Antioksidatiivisuuden määritys: DPPH (2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl), Sigma-Aldrich,
CAS: 1898-66-4

•

Trolox

(97

%),

(6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic

acid)

standardiantioksidantti: Sigma-Aldrich, CAS: 53188-07-1
•

Syanidiinikloridi (happo-butanoli -määrityksen standardi, kondensoituneet tanniinit): SigmaAldrich, CAS: 528-58-5
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6.2

Analyysimenetelmät

Yhteenveto työssä käytetyistä analyysimenetelmistä on esitetty taulukossa 11.
Taulukko 11. Yhteenveto työssä käytetyistä analyysimenetelmistä.
Analyytti
Fenolisten yhdisteiden

Menetelmä/laitteisto
Folin-Ciocalteu -määritys (UV-vis)

kokonaispitoisuus, standardoitu

Lähde
(Vermerris, Nicholson
2006s. 152-153)

gallushapolla
Antioksidatiivisten yhdisteiden

Antioksidatiivisuusaktiivisuus DPPH -

kokonaispitoisuus, standardoitu

menetelmällä (UV-vis)

-

Trolox-antioksidantilla
Kokonaishiilipitoisuus

Shimadzu TOC-5050 Analyzer

-

Kondensoituneet tanniinit,

Happo-butanoli -määritys vesiuutteille

standardoitu syanidiinikloridilla

(UV-vis)

Formaldehydi-saostuvat

Polyfenolien saostus uutteista

(Hillis, Urbach 1959, Tahir,

polyfenolit/tanniinit (Stiasny-

formaldehydin avulla ja Stiasny-luvun

Musgrave et al. 2002)

polyfenolit)

laskeminen muodostuneen saostuman

(Gessner, Steiner 2005)

massan avulla
Suspendoitunut kiintoaine

Hach 2100 AN IS turbidimeter

-

pH ja johtokyky

Consort C3010

-

Liuennut kiintoaine arviointi

Atago PAL-1 Brix Refractometer

-

Folin-Ciocalteu -määritykset tehtiin Vermerris, Nicholson (2006s. 152-153) kuvaamalla
menetelmällä, jossa reagenssien ((2 % (m/V) Na2CO3) ja Folin-Ciocalteu-reagenssi) annettiin
reagoida laimennetun uutenäytteen kanssa huoneenlämmössä 30 min, minkä jälkeen absorbanssissa
ei tapahtunut enää muutosta. Absorbanssi mitattiin tämän jälkeen 750 nm:ssä Jasco V-670
spektrofotometrilla. Määritys kalibroitiin gallushapolla 0-0,5 g/L (R2: 0,9696), ja työssä ilmoitetut
TPC-konsentraatiot ovat gallushappoekvivalentteina (GAE, g/L).
DPPH-määritys tehtiin lisäämällä 2,85 ml:aan 0,1 tai 0,2 mM DPPH:n metanoliliuosta 0,15 mL
laimennettua uutenäytettä. Uutenäytteen antioksidatiivisuus on sen kyky laskea DPPH-liuoksen
(vapaa radikaali) absorbanssia. DPPH:n annettiin reagoida uutenäytteen kanssa huoneenlämmössä 40
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min valolta suojattuna, jonka jälkeen absorbanssi mitattiin 516 nm:ssä Jasco V-670
spektrofotometrilla.
Happo-butanoli -määritys tehtiin Gessner, Steiner (2005) kuvaamalla menetelmällä, jossa 0,5 mL
uutenäytettä annettiin reagoida HCl/n-butanoli-reagenssin kanssa 50 min 95 °C vesihauteessa, jonka
jälkeen absorbanssi mittattiin 550 nm:ssä Jasco V-670 spektrofotometrilla. Menetelmä kalibroitiin
(R2: 0,9986) antosyanidiinikloridin vesiliuoksen kanssa 0 — 0,942 g/L.
100 °C:ssa ja 40 °C:ssa valmistetuista uutteista, joita käytettiin suodatuskokeissa, sekä suodatusten
konsentraateista mitattiin Stiasny-luvut perustuen Hillis, Urbach (1959) kuvaamaan menetelmään:
2,5 mL 10 M HCl ja 5,0 mL formaldehydia (37 %) lisättiin 100 mL vesiliuosta, johon oli liuotettu
90105 mg uutetta. Reaktioseos lämmitettiin 100 °C:ssa vesihauteessa 30 min, minkä jälkeen
muodostunut saostuma otettiin talteen suodatinpaperilla. SN ilmoitettiin muodostuneen saostuman
%-osuutena liuotetusta uutteen kuivapainosta.
Uutoissa käytetyn kuorimateriaalin kuiva-aineen osuus määriteltiin punnitsemalla tietty määrä kuorta
ennen ja jälkeen uunikuivauksen (105 °C), mikä tehtiin aina samanaikaisesti uuttoja aloitettaessa.
6.3

Käytetyt yhtälöt

Suodatusvuo, joka ilmaisee massavirtauksen membraanin läpi pinta-alaa kohden (1):
𝑚𝑝

𝐽=𝐴

(1)

𝑚

jossa J on suodatusvuo (kg/m2h) membraanin läpi, mp on massavirtaus (kg/h) ja Am on käytetyn
membraanin pinta-ala (m2).
Tilavuudenalenemissuhde VR (%), joka ilmaisee syöteliuoksen konsentroitumista suodatuksen
aikana (2):
𝑉𝑅 (%) =

𝑉𝑝
𝑉𝑓

∙ 100 %

(2)

jossa Vf on syötetilavuus suodatuksen alussa ja Vp on kertyneen permeaatin kokonaistilavuus tietyllä
hetkellä tai suodatuksen lopussa.
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Syöteliuoksen tilavuudenalenemiskerroin (volume reduction factor, VRF) ilmaisee alkuperäisen
syöteliuoksen tilavuuden ja konsentraatin tilavuuden suhteen. Tässä työssä membraanisuodatusten
eri fraktiot mitattiin tilavuuksien sijaan massoina ja ilmoitetaan kuitenkin tilavuuksina, koska
permeaattien, konsentraattien ja syöteliuosten tiheyserot ovat erittäin pieniä (3):
𝑉𝑅𝐹 = 𝑉

𝑉𝑓

(3)

𝑓 −𝑉𝑝

Dv, diatilavuuksien määrä, joka on diasuodatuksen aikaisen permeaatin kokonaismäärä suhteutettuna
syöteliuoksen/konsentraatin tilavuuteen diasuodatuksen alussa (tai diasuodatuksen aikana
säilytettyyn vakiotilavuuteen) (4):
𝐷𝑣 =

𝑉𝑝

(4)

𝑉𝑓

Membraanin aiheuttama retentio R syöteliuoksen tietyn komponentin suhteen suodatuksen loputtua,
ottaen huomioon konsentroituminen (5):
𝑅 = (1 −

𝐶𝑝 𝑥 2
𝐶𝑓 + 𝐶𝑐

) ∗ 100 %

(5)

jossa Cp on komponentin konsentraatio permeaatissa, Cf on konsentraatio alkuperäisessä syötteessä
ja Cc on konsentraatin konsentraatio.
Konsentroitumiskerroin Cx, joka kuvaa komponentin konsentraation nousua suodatuksessa:
𝐶𝑥 =

𝐶𝑐

(6)

𝐶𝑓

jossa Cc on komponentin konsentraatio konsentraatissa, ja Cf on konsentraatio alkuperäisessä
syötteessä.
Membraanien likaantumisen arviointiin käytettiin puhtaan veden vuon alenemaa, joka lasketaan
yhtälöllä (6):
𝑃𝑊𝐹

𝑙𝑖𝑘𝑎𝑎𝑛𝑡𝑢𝑚𝑖𝑛𝑒𝑛 (%) = (1 − 𝑃𝑊𝐹𝑎 ) ∙ 100 %
𝑏

(7)

jossa PWFa on puhtaan veden vuo kuoriuutteen suodatuksen jälkeen ja PWFb puhtaan veden vuo
ennen suodatusta.
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Stiasny-luku (Stiasny-number, SN), joka kuvastaa kuoren vesiuutteen formaldehydisaostuvien
polyfenolien osuutta uutteessa, laskettiin yhtälöllä (7):
𝑚𝑠𝑎𝑜𝑠𝑡𝑢𝑚𝑎

𝑆𝑁 =

(8)

𝑚𝑢𝑢𝑡𝑒

jossa msaostuma on polyfenolien ja formaldehydin reaktiossa muodostunut punnittu saostuma ja muute
on saostuksessa käytetyn uutteen kuivapaino. Puhdistettaessa kuusen kuoren uutteita, Stiasny-luvun
nousu kuvastaa polyfenolien (pääosin kondensoituneet tanniinit) osuuden nousua (m/m, %) uutteen
kuivapainosta.
Tässä työssä määritettyjen liuenneiden komponenttien (kondensoituneet tanniinit, antioksidantit,
fenoliset yhdisteet) puhtausasteen ilmaisemiseen käytettiin niiden pitoisuuden suhteuttamista
mitattuun kokonaishiilipitoisuuteen, sekä tietyistä suodatusten syöteliuoksista ja konsentraateista
niiden paino-osuutta (m/m, %) uutteen kokonaiskuiva-aineesta. Kondensoituneiden tanniinien
(mitattu

happo-butanoli

-määrityksellä),

fenolisten

yhdisteiden

(mitattu

Folin-Ciocalteu

määrityksellä) ja antioksidanttien puhtauden laskemiseen käytettiin yhtälöä (8):
𝑃𝑢ℎ𝑡𝑎𝑢𝑠 (%) =

ℎ𝑖𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 𝑦ℎ𝑑𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑠𝑡ä 𝑥 𝐶𝑦ℎ𝑑.
𝑇𝐶

∙ 100 %

(9)

jossa Cyhd. on mitatun yhdisteen pitoisuus;
Pac

kondensoituneet tanniinit (antosyanidiinikloridiekvivalenttia, g/L)

AY

antioksidatiiviset yhdisteet (Trolox-ekvivalenttia, TE, g/L)

TPC

fenolisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (gallushappoekvivalenttia, GAE, g/L)

ja TC (total carbon) on uutteen kokonaishiilipitoisuus (g/L).
Kondensoituneiden

tanniinien

määrityksessä

käytetty

happo-butanoli

-määritys

perustuu

antosyanidiinien kvantifiointiin, jotka syntyvät tanniinien depolymerisaation tuotteena, ja jotka
eroavat rakenteellisesti hieman varsinaisesta monomeerista (katekiini) metsäkuusen Pac:in
rakenteessa (Gessner, Steiner 2005, Porter, Hrstich et al. 1985, Shay, Trofymow et al. 2017).
Kokonaishiilen osuutena tanniineista käytettiin kerrointa 0,836, joka on reaktion tuotteena
syntyvästä, eli absorbanssin nousun 550 nm:ssä aiheuttavan antosyanidiinin hiilen osuus yhdisteen
molekyylipainosta. Kertoimen käyttö perustuu oletukseen, että kondensoituneet tanniinit
depolymeroituvat

kokonaan

ja

että

absorbanssin

depolymerisaatiotuotteiden muodostumisesta.

nousu

550

nm:ssä

johtuu

näiden
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6.4

Uutoissa käytetty laitteisto

Laboratoriomittakaavan uutot tehtiin käyttäen 5 l astioita. Lämmitykseen käytettiin lämpölevyä
(Heidolph MR3001K) ja sekoitukseen halkaisijaltaan 10,5 cm:n laastinsekoituskärkeä ja astiat
peitettiin foliolla haihtumisen minimoimiseksi. Lämpötila pidettiin uutoissa vakioina lämpötilan
säätimellä (Heidolph EKT-Hei-Con) ja anturilla ja kuori lisättiin uuttoastiaan aina sen jälkeen, kun
haluttu lämpötila oli saavutettu. 15 litran reaktorilla lämmitys tapahtui ajastetusti, ja kuori sekä
uuttoliuotin lisättiin reaktoriin ennen lämmityksen alkua.

Laboratoriomittakaavan uuttojen ja

koeasetelma ja 15 litran reaktori on esitetty kuvassa 31.

Kuva 31. Laboratoriomittakaavan uuttojen (5 l astia) koeasetelma (vas.), sekä 15 litran reaktori.

6.5

Uuttokokeet

Uuttokokeiden tarkoituksena oli tuottaa membraanisuodatuksissa käytettävät syöteliuokset ja
selvittää eri uuttoparametrien vaikutusta uuttosaannon lisäksi tuotettujen uutteiden puhtauteen
antioksidatiivisten yhdisteiden paino-osuutena, Stiasny-luvulla ja kondensoituneiden tanniinien
osuudella kokonaishiilestä, sekä vesiuutteen kuivapainosta mitattuna.
Uuttoja tehtiin kahdessa eri mittakaavassa; pienemmän mittakaavan uuttoihin käytettiin viiden litran
astioita, ja isomman mittakaavan uutot tehtiin käyttäen 15 L:n panosreaktoria. Uutoissa vaihdellut
parametrit olivat lämpötila-alue (40–100 °C), sekoitusnopeus (0 tai 45 rpm), uuttoaika 1–23 h ja
kiintoaineen %-osuus uutossa (kuoren kuivapaino / uuton kokonaismassa) välillä 3,6-7 %:a. Lisäksi
15 L:n uutoissa käytettiin kokonaan suljettua reaktoria, joka aiheutti paineen nousun 1 bar:iin uuton
aikana. Kaikissa uutoissa käytettiin uuttoliuottimena vettä.
6.5.1

Laboratoriomittakaavan uutot

Yhteenveto laboratoriomittakaavassa tehdyistä uutoista ja uuttoparametreista on esitetty taulukossa
12. Kaikissa tehdyissä uutoissa käytettiin sekoitusroottorien kierrosnopeuden asetusarvoa 45 rpm.
Kiintoaineen osuus on laskettu kuivatun kuoren (uunikuivaus 105 °C) osuutena uuton

63
kokonaismassasta (kuivaamaton kuori + uutossa käytetty vesi). Kuori lisättiin uuttoreaktoreihin
kuivaamattomana, kun haluttu lämpötila oli saavutettu.
Taulukko 12. Laboratoriomittakaavan kuusen kuoren vesiuutot, jotka tehtiin 5 l astioissa. Uutteita A1-A6
käytettiin syötteinä alustavissa suodatuskokeissa (kappale 6.8.2.1). Kaikissa uutoissa käytettiin
sekoitusnopeutta 45 RPM.
Uuttoerä

Lämpötila (°C)

Aika (h)

Kiintoaine (m-%)

Kuori

A1

40

2

6,9

J

A2

40

2

6,9

E

A3

85

2

6,9

J

A4

40

22

6,9

E

A5

65

22

6,9

E

A6

40

2

6,9

E

B1

60

6

7

E

B2

80

6

7

E

B3

100

6

7

E

B4

80

2

6,9

E

B5

80

2

3,6

J

B6

100

2

6,9

E

B7

100

2

3,6

J

B8

100

2

6,9

E

B9

40

23

6,9

E

B10

40

23

6,9

E

B11

40

23

6,9

E

B12

65

23

6,9

E

E: ei jauhettu, J: jauhettu

Uutot B1-B3 tehtiin tarkoituksena selvittää antioksidatiivisten yhdisteiden (AY) ja fenolisten
yhdisteiden kokonaispitoisuuden (TPC), sekä uuttosaannon kehitys ajan funktiona lämpötiloissa 60,
80 ja 100 °C. Ensimmäiset näytteet uutoista B1-B3 otettiin 30 min ja 1 h kohdilla ja tämän jälkeen 1
h välein 6 h asti. Samoista uutoista selvitettiin myös ajan ja lämpötilan vaikutus antioksidatiivisten
yhdisteiden ja fenolisten yhdisteiden puhtauteen suhteuttamalla määritetyt pitoisuudet näytepisteiden
kokonaishiilipitoisuuksiin. Veden haihtuminen alle 100 °C uutoissa oli minimaalista, alle 100 mL 6
h aikana. 100 °C:ssa tehdyissä uutoissa vettä lisättiin uuttoihin n. 0,5 L kerrallaan niin, että uuton
kokonaistilavuus pysyi vakiona. Veden lisäys tehtiin vähintään 15 min ennen näytteenottoja 6 h
kestäneessä 100 °C uutossa.
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6.5.2

Isomman mittakaavan uutot

15 litran pyörivällä reaktorilla valmistettiin CR-suodattimella tehdyssä kokeessa käytetty uute P1.
P1:hen yhdistettiin 3 eri uuttoerää, joissa käytettiin veden määränä 8 L, ja kuivaamattoman kuoren
määränä 1 ± 0,01 kg. Uuttojen kuiva-aineen osuus oli 6,9 ± 0,1 %:a. Uuttolämpötilana näissä uutoissa
käytettiin 100 °C:tta ja uuttoaikana kaksi tuntia. Lämpötilan säätö tapahtui ajastetusti, ja 100 °C:een
saavuttamiseen kulunut aika oli keskimäärin 30 min 30 s, jonka jälkeen uuton kesto oli kaksi tuntia.
Keskimääräinen uuttolämpötila lämmityksen alkamishetkestä ja uuton loppumiseen oli 92,5 °C:a.
Nämä kolme uuttoerää sentrifugoitiin käyttäen g-arvona 3700:aa (Heraeus Multifuge 3 L sentrifugi)
30 min ajan ja yhdistettiin (uute P1), jonka jälkeen uutteesta mitattiin Pac, SN, TC ja AY ja tätä
uutetta käytettiin syötteenä CR-suodattimella tehdyssä membraanisuodatuskokeessa.
6.6

Membraanit

Taulukossa 13 on esitetty tässä työssä käytettyjen polymeeristen ultrasuodatusmembraanien ja
nanosuodatusmembraanin NF270 valmistajien antamat tiedot.
Taulukko 13. Työssä käytettyjen membraanien valmistajien tiedot.
Membraani

Materiaali/tuki

Valmistaja

Katkaisu (Da)

pH-alue

Lämpötilaalue (°C)

RC70PP

RC/PP

Alfa Laval

10 000

1-13

5-60

UC100

RC/PET

Microdyn Nadir

100 000

1-11

5-55

NF270

PA komposiitti

Dow Chemicals

200-400

2-11

<40

UF-membraanin RC70PP pintakerroksen materiaali on regeneroitu selluloosa-asetaatti, ja materiaalin
hydrofiilisuutta on yleisesti pidetty likaantumista alentavana ominaisuutena suodatettaessa
vesiliuoksia, sekä suotuisana vuon tasaisena pysymisen kannalta. UC100 membraani valittiin
vertailun vuoksi toisena UF-membraanina, jonka pintamateriaali on sama, mutta MWCO
huomattavasti RC70PP:tä isompi. NF270 membraani valittiin käytettäväksi UF-vaiheen permeaattien
käsittelyyn ja sen materiaalina on aromaattisen ja alifaattisen polyamidikomposiitin yhdistelmä.
NF270 on verrattaen hydrofiilinen nanosuodatusmembraani (Vieira, Moreira et al. 2018), ja sillä on
todettu olevan korkea retentio (>95 %) polyfenoleille ja antioksidanteille (Giacobbo, Bernardes et al.
2017, Brás, Guerreiro et al. 2015, Papaioannou, Mitrouli et al. 2020) ja isoelektrinen piste pH:ssa 5,
jonka yläpuolella sen pintavaraus on negatiivinen (Papaioannou, Mitrouli et al. 2020).
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6.7
6.7.1

Suodatuslaitteisto
Laboratoriomittakaavan suodatuslaitteisto

Suurin osa tässä työssä kuusen kuoren uutteille tehdyistä membraanisuodatuskokeista tehtiin käyttäen
400 ml:n tilavuuden Amicon dead-end suodatusyksikköä. Laboratoriomittakaavan suodatuksiin
käytetty koeasetelma ja laitteisto on esitetty kuvassa 32. Amiconin magneettisekoittimellisen
syöteliuossäiliön kannessa on läpiviennit lämpötila-anturille ja typpiletkulle. Suodatuspaine
aikaansaatiin paineellisen typpisäiliön avulla käyttäen paineensäätöön venttiiliä ja paineanturia.
Suodatuspaine pidettiin kaikissa Amicon-laitteella tehdyissä kokeissa vakiona. Käytettävät
membraanit asetettiin syötesäiliön pohjaan, jonka aktiivinen membraanipinta-ala oli 0,0038 m2.
Permeaatin keräys tapahtui Precisa 2200C -vaa’an päällä, jonka avulla laskettiin suodatuksien
permeaattivuot.

Kuva 32. Laboratoriomittakaavan dead-end suodatuslaitteisto.
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6.7.2

CR-suodatin

Cross-rotational (CR200) suodattimessa syöteliuos kulkeutuu 2-puolisen levyn halki, jonka
molemmilta puolilta syöteliuos läpäisee membraanin, jotka ovat levyjen päällä. Virtaus
vaakasuuntaan membraanien päällä aikaansaadaan sekoitusterien avulla, minkä avulla vähennetään
konsentraatiopolarisaatiota ja membraanin likaantumista. Membraanin kokonaispinta-ala on 0,04 m2.
Koeasetelma ja käytetty laitteisto CR-suodattimella on esitetty kuvassa 33.

Kuva 33. CR-suodattimen koeasetelma ja laitteisto. 1. membraaniyksikkö 2. syöteliuoksen säiliö 3.
syöteliuoksen lämpötilan säätö 4. permeaatti+vaaka 5. ja 6. diapesuveden syöttö ja pumppu 7. membraani

6.8
6.8.1

Uutteille tehdyt membraanisuodatuskokeet
Membraanien esikäsittely

Amicon -suodatusyksiköllä tehdyissä kokeissa käytetyt membraanit esikäsiteltiin pesemällä ne 0,1
%:lla Ultrasil -liuoksella, jonka jälkeen ne säilöttiin vähintään yön yli deionisoidussa (DI) vedessä.
Ennen asettamista suodatusyksikön pohjaan membraanit huuhdeltiin DI-vedellä. Membraanit
puristettiin suodattamalla DI-vettä 30 min ajan ennen vesivuomittauksia ja varsinaisia uutteiden
suodatuksia, minkä tarkoituksena oli paineesta johtuvien membraanien rakenteellisten muutosten
(mm. huokosten mahdollinen pieneneminen) välttäminen kuoriuutteiden suodatusten aikana. UF membraaneilla (UC100 ja RC70PP) puristukseen käytettiin 2,5 bar painetta, lukuun ottamatta
alustavia suodatuskokeita, joissa käytettiin 5 bar painetta. NF270 membraani puristettiin 8 bar
paineessa.
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6.8.2

Ultrasuodatus ja ultrasuodatuksen permeaattien diasuodatus

Laboratoriomittakaavan

dead-end-suodatuskokeet

tehtiin

5

L

reaktoreissa

valmistetuille

kuoriuutteille A1-A6, joiden uuttoparametrit on esitetty taulukossa 14. CR cross-flow suodattimella
tehtiin erillinen suodatus bench-mittakaavan reaktorilla valmistetulle kuoriuutteelle. Uutteiden
membraanisuodatuksissa käytettiin UF-membraaneja RC70PP ja UC100, sekä tietyille permeaateille
NF-membraania NF270. Amicon suodatinyksiköllä tehtyjä ultrasuodatuksia ennen kuoriuutteet
selkeytettiin vakuumiavusteisesti Schleicher & Schuell grade 859 suodatinpaperilla ja CRsuodattimella tehtyä suodatusta ennen selkeytykseen käytettiin sentrifugia (g-arvo 3700, 30 min).
Yleinen vuokaavio kuusen kuorelle tehdyistä prosessivaiheista on esitetty kuvassa 34.

Kuva 34. Yleinen vuokaavio kuoriuutteille tehdyistä prosessivaiheista.

Tässä työssä membraanien likaantuminen (%) määriteltiin yhtälöllä (7), joka ilmaisee membraanien
irreversiibeliä likaantumista: ultrasuodatuskokeista mitattiin keskimääräinen puhtaan veden vuo (DIvedellä) 10 min ajalta ennen ja jälkeen varsinaisia uutteiden suodatuksia käyttäen 2,5 bar painetta ja
21°C lämpötilaa, ja näistä vuon arvoista laskettiin membraanin likaantuminen. NF270 membraanilla
puhtaan veden vuo mitattiin 8 bar paineessa. Kaikkien tehtyjen suodatuskokeiden mitatut vesivuot
ennen ja jälkeen suodatusten, sekä näistä lasketut likaantumiskertoimet, on esitetty liitteessä V.
6.8.2.1 Uutteiden suodatettavuuden selvittäminen
Amicon -suodatusyksiköllä tehtiin alustavat kokeet eri parametreilla valmistetuille uutteille, missä
käytettiin 150 ml:n syöteliuoksen määrää ja suodatuksia jatkettiin, kunnes permeaattia oli kerätty 30
ml (VRF 1,25). Näiden kokeiden tarkoituksena oli selvittää valmistettujen uutteiden suodatettavuus
ja saada alustavaa tietoa suodatusparametrien vaikutuksesta suodatuksen tehokkuuteen, joka
määriteltiin mm. likaantumisen suuruudella ja vuon kehityksellä, sekä TPC-retentioilla. Alustavissa
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suodatuksissa käytettyjen uutteiden tiedot ja suodatusparametrit on esitetty taulukossa 14 ja loput
tiedot mukaan lukien TC- ja TPC-retentiot on esitetty liitteessä II.
Taulukko 14. Alustavien dead-end suodatuskokeiden syöteuutteiden uuttoparametrit, sekä suodatusparametrit.
Uutoissa A1-A6 käytettiin 1. kuorierää jauhettuna tai jauhamattomana. Kaikissa uutoissa käytettiin
liuottimena vettä ja lapasekoittimien asetusarvoa 45 rpm. Suodatuksissa käytettiin sekoitusnopeutena 250 rpm
ja 21 °C lämpötilaa. Alustavat suodatuskokeet lopetettiin VRF 1,25 kohdalla. Membraanien katkaisuluvut:
RC70PP: 10 kDa, UC100: 100 kDa.
Uute/uuttoparametrit

Uutteelle testatut
suodatusparametrit

Uute

Uuttoaika

Lämpötila

Kuori-

Suodatuspaine

(h)

(°C)

materiaali

(bar)

A1

2

40

J

5

RC70PP

A2

2

40

E

5

RC70PP

A3

2

85

J

5

RC70PP

2

UC100

5

RC70PP

2

UC100

2,5

RC70PP

A4

22

40

E

Membraani

A5

22

65

J

2,5

RC70PP

A6

2

40

E

5

RC70PP

E: jauhamaton kuori, J: jauhettu kuori
6.8.2.2 Varsinaiset korkeamman konsentroinnin suodatuskokeet
Membraanisuodatuksia tehtiin sekä 40 °C:ssa, että 100 °C:ssa tuotetuille uutteille, tavoitteena
selvittää mahdollisia eroavaisuuksia komponenttien retentioissa ja lopullisten permeaattien ja
retentaattien puhtauksissa TPC:n, AY:n ja Pac:ien osalta. Suodatuksista S22-S27 (taulukko 15.),
joissa käytettiin kaikissa membraania RC70PP, konsentraateista mitattiin myös Stiasny-luvut, joita
verrattiin syötteistä mitattuihin arvoihin. Suodatuksissa S11, 12 ja 28 tehtiin diapuhdistukset
konsentroiduille uutteille (taulukossa 15. ylempi VRF:n arvo) lisäämällä DI-vettä niin, että tilavuus
palautettiin alkuperäiseen määrään, jonka jälkeen suodatusta jatkettiin (alempi VRF:n arvo).
Suodatuksissa käytetyt parametrit, mukaan lukien syöteuutteet on esitetty taulukossa 15. Kaikissa
suodatuksissa sekä lämpötila, että paine pidettiin vakiona.
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Taulukko 15. Kuoriuutteille tehtyjen laboratoriomittakaavan dead-end-suodatuskokeiden parametrit, sekä
syötteinä käytetyt uutteet. Ylempi VRF:n arvo on suodatuksissa konsentrointivaiheen VRF, ja alempi
diapuhdistusveden lisäyksen jälkeisen konsentroinnin VRF. Suodatusten syöteuutteiden uutoissa käytettiin 2.
kuorierän kuorta jauhettuna tai jauhamattomana, ja kaikissa uutoissa liuottimena vettä ja sekoituksen
asetusarvoa 45 rpm.
Suodatus Syöte/
nro.
S11

S12

Membraani Panostilavuus T (°C)

uuttoparametrit

p (bar)

VRF

V (ml)

B6: 2 h 100 °C, E,

RC70PP

300

diapuhdistus

(10 kDa)

300

B6: 2 h 100 °C, E,

RC70PP

300

diapuhdistus

21

2,5

2,7
1,4

45

2,5

300

2,9
2,9

S14

B7: 2 h 100 °C, J

RC70PP

200

40

2

2,0

S15

B7: 2 h 100 °C, J

RC70PP

200

60

2

2,0

S16

B8: 2 h 100 °C, E

RC70PP

300

60

1

3,9

S17

B8: 2 h 100 °C, E

RC70PP

300

60

3

5,2

S18

B8: 2 h 100 °C, E

UC100 (100

300

40

2

3,0

kDA)
S19

B10: 23 h 40 °C, E

UC100

300

40

2

3,1

S20

B9: 6 h 40 °C, E

RC70PP

269

40

1

3,3

S21

S18 permeaatti

NF270

151

40

6

3,3

S22

B8: 2 h 100 °C, E

RC70PP

300

40

1

1,9

S23

B11, 23 h 40 °C, E

RC70PP

300

40

1

4,5

S24

B12: 23 h 65 °C, E

RC70PP

300

40

1

4,7

S25

B11, 23 h 40 °C, E

RC70PP

264

40

1,5

3,7

S26

B8: 2 h 100 °C, E, laim.

RC70PP

300

40

1

4,9

RC70PP

300

40

1

4,9

RC70PP

300

40

1

4,5

1/2
S27

B8: 2 h 100 °C, E, laim.
1/3

S28

B8: 2 h 100 °C, E, laim.
1/3, diapuhdistus

S29

B8: 2 h 100 °C, E

300
UC100

150

4,0
40

1

3,0

E: jauhamaton kuori, J: jauhettu kuori

CR-suodattimella tehty suodatus tehtiin käyttäen syötteenä 5 L bench-mittakaavassa 2. kuorierän
jauhamatonta 100 °C:ssa 2 h uuttoajalla tuotettua uutetta (P1) ja membraanina RC70PP:tä.
Suodatuksessa tehtiin konsentrointivaihe 5 litralle syöteuutetta (VRF 5), jonka jälkeen tehtiin
diasuodatus 1 l vakiotilavuudessa, jota jatkettiin, kunnes permeaattia oli kerätty 5 l. Vakiotilavuuden
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diasuodatus tehtiin lisäämällä DI-vettä peristalttisella pumpulla (kuva 33.) CR-suodattimen
syötesäiliöön ja pitäen syötetyn veden kokonaistilavuus samana, kuin kerätyn diasuodatuksen
aikaisen permeaatin määrä.
6.8.2.3 100 °C:ssa tuotetun kuoriuutteen ultrasuodatus ja ultrasuodatuksen permeaatin
diananosuodatus
Nanosuodatusta NF270 membraanilla ultrasuodatuksen permeaateille tutkittiin tässä työssä kahdella
kokeella: CR-suodatuksen konsentroinnin kokoomapermeaatille (konsentrointi VRF 5 asti), jonka
syötteenä käytettiin 15 L reaktorilla tuotettua kokonaisen kuoren uutetta P1 (100 °C, 2 h), sekä
suodatuksen S29 permeaatille. CR-suodatuksessa käytettiin membraania RC70PP ja S29:ssä
UC100:ta. S29 syötteenä käytettiin uutetta B8 (100 °C, 2 h). Molemmissa nanosuodatuksissa
syötteenä käytetyt permeaatit konsentroitiin VRF 10:een asti, jonka jälkeen lisättiin diapuhdistusvesi
alkuperäiseen tilavuuteen ja konsentrointia jatkettiin uudestaan; CR-suodatuksen (RC70PP)
permeaatilla VRF 10:een ja S29:n (UC100) permeaatille VRF 5,7:een. Konsentraateista ja
permeaateista otettiin 3 ml:n näytteet konsentrointivaiheen jälkeen ja uudestaan diapuhdistuksen
jälkeen. CR-suodatuksessa käytetyn uutteen P1 prosessivaiheet on esitetty kuvassa 35.

Kuva 35. Vuokaavio bench-mittakaavan uutteelle tehdyistä prosessivaiheista. Ultrasuodatus tehtiin CRsuodattimella käyttäen membraania RC70PP ja diananosuodatus laboratoriomittakaavan dead-endsuodattimella käyttäen membraania NF270.
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7

TULOSTEN KÄSITTELY

7.1

Uuttokokeet

Uuttojen (B1-B3) tarkoituksena oli selvittää uuttosaannon ja mitattujen yhdisteiden puhtauden
kehitys ajan funktiona eri lämpötiloissa. Antioksidatiivisten yhdisteiden ja fenolisten yhdisteiden
puhtauden kannalta sopiva uuttolämpötila ja -aika arvioitiin suhteuttamalla näytepisteistä mitatut
DPPH:n absorbanssin alenemat ja TPC-pitoisuuksien arvot näytepisteiden kokonaishiilipitoisuuteen
(TC). Uuttokokeiden tarkoituksena oli myös selvittää metsäkuusen kuoren kondensoituneiden
tanniinien ja antioksidatiivisten yhdisteiden puhtaus uuttolämpötilan ja -ajan funktiona, sillä ne ovat
yleisesti merkittävimmiksi parametreiksi tanniinien ja antioksidanttien uutossa havaittuja, sekä
pidemmän uuttoajan käytettävyys matalassa lämpötilassa. Uuttojen tarkoitus oli myös selvittää
mahdollinen korkeasta uuttolämpötilasta ja -ajasta johtuva yhdisteiden lämpöhajoaminen, joka
selviäisi konsentraatioiden laskusta uuttoajan kasvaessa. Kaikki uutot tehtiin käyttäen liuottimena
vettä, koska kuumavesiuuton tiedetään pystyvän uuttamaan metsäkuusen kuoresta tanniineja
korkealla saannolla ja se on myös ympäristöystävällinen liuotinvaihtoehto (Bianchi 2016,
Kemppainen, Siika-aho et al. 2014).
Koska uuttojen päätarkoitus työssä oli uutteiden valmistus mahdollisimman korkealla saannolla ja
puhtaudella käytössä olleilla laitteilla, määritettyjen yhdisteryhmien pitoisuudet on ilmoitettu
näytepisteiden pitoisuuksina sen sijaan, että olisi käytetty uuttosaantoa (paino-osuus kuoren
kuivapainosta).
7.1.1

Uuttoparametrien vaikutus yhdisteiden uuttosaantoon ja puhtauteen

7.1.1.1 Fenolisten-,

antioksidatiivisten

yhdisteiden

ja

kondensoituneiden

tanniinien

uuttosaannot
0,2 mM:n DPPH-liuoksen absorbanssin alenemat ja TPC- pitoisuudet ajan funktiona uutoissa B1-B3
on esitetty kuvissa 36 ja 37. Uutteen antioksidatiivisten yhdisteiden pitoisuus on suoraan
verrannollinen sen aiheuttamaan DPPH-liuoksen absorbanssin alenemaan. Uutot B1-B3 tehtiin
käyttäen materiaalina jauhamatonta ja lajittelematonta 2. kuorierän kuorta. Mitatut arvot uutoista
mukaan lukien TC-pitoisuudet on esitetty liitteessä III.
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0,2 mM DPPH-liuoksen absalenema

0,7
0,6
0,5
0,4

B3 (100 °C)

0,3

B2 (60 °C)

0,2
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0,1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Uuttoaika (h)

2,0

0,4

1,8

0,35

TPC-pitoisuus (g/L, GAE)

1,6

0,3

1,4
1,2

0,25

1,0

0,2

0,8

0,15

0,6

0,1

0,4

0,05

0,2
0,0

Pac-pitoisuus (g/L, CCE)

Kuva 36. Kokonaiselle kuorelle (kuorierä 2.) tehdyn uuton aiheuttama 0,2 mM DPPH:n Abs-alenema eri
näytepisteissä (30 min – 6 h) uuttolämpötiloissa 60, 80 ja 100 °C.

B1 (80 °C) TPC-pit.
B2 (60 °C) TPC-pit.
B3 (100 °C) TPC-pit.
B1 (80 °C) Pac-pit.
B2 (60 °C) Pac-pit.
B3 (100 °C) Pac-pit.

0
0

1

2

3

4

5

6

7

Uuttoaika (h)

Kuva 37. Fenolisten yhdisteiden ja Pac:ien kokonaispitoisuus (GAE, g/L ja CCE, g/L) kokonaiselle kuorelle
(kuorierä 2.) tehdyn uuton eri aikapisteissä (30 min - 6 h) uuttolämpötiloissa 60, 80 ja 100 °C.

Yleisesti kaikkien mitattujen komponenttien pitoisuudet nousivat uutoissa ajan funktiona viimeiseen
mitattuun aikapisteeseen (6 h) asti ja konsentraation nousu oli kuoren uutolle tyypillisesti jyrkempi
uuton alkuvaiheessa. Kuoren ja uuttoliuottimena käytetyn veden suhde oli sama uutoissa B1-B3 (7
%). Uutteen B3 (100 °C) uuttosaannot olivat merkittävästi korkeammat verrattuna uutteisiin B1 (80
°C) ja B2 (60 °C) kaikista mitatuista näytepisteistä. 100 °C:ssa tehdyssä uutossa

(B3) TPC-

pitoisuudet olivat mitatuista näytepisteistä keskimäärin 1,9-kertaiset ja DPPH abs-alenemat
keskimäärin 2,8-kertaiset uutteeseen B1 (80 °C) nähden ja molemmilla parametreilla uuttojen väliset
TPC- ja DPPH:n absorbanssin alenemien erot pienenivät uuttoajan edetessä 30 minuutista 6 tuntiin.
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DPPH-abs alenema oli 30 min mitatusta pisteestä 4,4-kertainen uutteella B3 uutteeseen B1 nähden ja
TPC-pitoisuus 2,3-kertainen; kertoimet olivat 6 h kohdalla 2,8 ja 1,9. Suuret uuttosaantojen erot
selittyvät

lämpötilan

lisäksi

osittain

uuton

B3

korkeammalla

kiehumisesta

johtuvasta

aineensiirrosta/sekoittumisesta.
Pitoisuusmittauksista muodostetut TPC- ja AY- uuttokäyrät näyttivät edelleen nousevan 6 h -pisteestä
mitattujen arvojen perusteella, joissa varsinkin 100 asteessa tehdyn uuton (B3) AY-pitoisuus oli
merkittävästi 5 h mittausta korkeampi. Esimerkki vertailukelpoisesta kuoren uutosta (Eucalyptus
globuluksen kuori) on Mota, Rodrigues Pinto et al. (2012) tekemässä tutkimuksessa, jossa TPCsaanto mallinnettiin 4 l tilavuuden uutossa ajan lämpötilan vaste-pinta-analyysillä max. 350 min
uuttoaikaa käyttäen. Tutkimuksessa ei ollut mainintaa kuoren jauhamisesta ennen uuttoa, mutta 100
°C uuttolämpötilalla TPC-saanto ei juurikaan kasvanut yli 100 min uuttoajalla. Tutkimuksessa
käytettiin sekoitusreaktorin sijaan läpivirtausuuttoa, jossa aineensiirto oli todennäköisesti
tehokkaampaa. Max. 1 h ajalla tehdyssä uutossa 90 °C lämpötilalla Bianchi (2016) tekemässä
tutkimuksessa uuttotasapainoa ei kuitenkaan selvästi saavutettu vielä 60 min kohdalla (Soxhletuutto).
Tässä työssä käytetyssä korkeimmassa uuttolämpötilassa (100 °C) ei havaittu mitattujen
pitoisuuksien perusteella yhdisteiden hajoamista uuttoajan edetessä. Myös (Mota, Rodrigues Pinto et
al. 2012) tekemässä tutkimuksessa uuttolämpötilan nosto lisäsi uuttosaantoa korkeimpaan käytettyyn
lämpötilaan asti (140 °C), eikä TPC:n uuttosaanto laskenut uuttoaikaa nostettaessa 350 minuuttiin,
mikä oli tutkimuksessa pisin käytetty uuttoaika. Vesiuuton lämpötila-aluetta 80-180 °C käytettiin
(Co, Fagerlund et al. 2012) tekemässä metsäkuusen kuoren uutossa, ja mitattu antioksidatiivisuus
DPPH-menetelmällä oli korkeimmillaan 160 °C:n uutteessa. Matalaa lämpötilaa ja pitkää uuttoaikaa
käytettäessä ei myöskään lähestytty uuttosaannoissa samaa tasoa kuin korkean lämpötilan uutoissa
uuton B2 (60 °C) ja 40 °C:ssä (seuraava kappale) tehtyjen uuttojen perusteella.
Mitatut Pac-pitoisuudet olivat uutoissa B1-B3 alhaiset, mukaan lukien uutto, jossa käytettiin 100 °C:n
lämpötilaa (B3). Korkein pitoisuus (0,35 g/L, CCE)) mitattiin 6 h näytepisteestä, jossa pitoisuus oli
kokonaisfenolisten pitoisuudesta 20,1 %:ia. Mm. Bianchin et al. (2015) tekemässä metsäkuusen
kuumavesiuutteen karakterisoinnissa 60 °C:n uutteessa kondensoituneiden tanniinien fenolisista
yhdisteistä oli n. 53,87 %, ja Kemppainen et al. (2014) puolestaan mittasivat kondensoituneiden
tanniinien pitoisuuden olevan korkeampi, kuin Folin-Ciocalteu -määrityksellä mitattu TPC-pitoisuus.
Yhtenä tekijänä saattaa tässä työssä happo-butanoli –määrityksen standardointi syanidiinikloridilla,
jonka takia ilmoitetut pitoisuudet syanidiinikloridiekvivalentteina ovat matalampia, kuin jos määritys
olisi standardoitu tanniinipitoisella uutteella (Porter, Hrstich et al. 1985).
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7.1.1.2 Fenolisten-, antioksidatiivisten yhdisteiden ja kondensoituneiden tanniinien puhtaudet
Uuttoparametrien vaikutus TPC, AY ja Pac-puhtauksiin arvioitiin uuttojen B1-B3 (60, 80 ja 100 °C)
perusteella suhteuttamalla mitatut abs-alenemat samojen näytepisteiden TC-pitoisuuksiin, sekä
suodatuksissa käytetyistä uutteista, joista mitattiin em. pitoisuuksien lisäksi Stiasny-luvut. TPC, AY
ja Pac-pitoisuudet mitattiin myös suodatuksissa käytetyistä 65 °C:ssa uunikuivatuista uutteista, minkä
tarkoituksena oli komponenttien puhtauden selvittäminen liuenneiden aineiden kokonaispitoisuuden
suhteen. Uuttojen B1-B3 mitatut TPC ja AY-pitoisuudet suhteutettuna samojen näytepisteiden TCpitoisuuksiin on esitetty kuvissa 38 ja 39.
0,35

DPPH abs alenema / TC

0,3
0,25
0,2

B1 (80 °C)

0,15

B2 (60 °C)

0,1

B3 (100 °C)

0,05
0
1

2

3

4

5

6

Uuttoaika (h)

Kuva 38. Uutenäytteiden 0,2 mM DPPH-liuoksen absorbanssin alenema suhteutettuna näytepisteen
kokonaishiilimäärään kokonaiselle kuorelle (kuorierä 2.) tehdyissä laboratoriomittakaavan uutoissa B1-B3
(60, 80 ja 100 °C) uutoissa aikavälillä 1-6 h.
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Kuva 39. TPC (GAE) ja Pac (CCE) %-osuus näytepisteen kokonaishiilimäärästä laboratoriomittakaavan
uutoissa B1-B3 (60, 80 ja 100 °C) ja tehdyissä uutoissa aikavälillä 1-6 h. TPC-pitoisuudet suhteutettuna
kokonaishiileen ilman kerrointa, Pac:eille käytetty hiilen osuutena kerrointa 0,836 (yhtälö 9).

Kokonaisfenolisten yhdisteiden ja antioksidatiivisten yhdisteiden pitoisuudet määritettiin FolinCiocalteu -menetelmällä, ja antioksidatiivisten yhdisteiden pitoisuuden määritykseen käytettiin
DPPH-menetelmää. Molemmat menetelmät kvantifioivat redusoivia yhdisteitä, kuten fenoleja ja
polyfenoleja. Metsäkuusen kuoren vesiuutteille käytettäessä määritys kvantifioi eri rakenteisia ja
kokoisia yhdisteitä, joiden rakenteessa hiilen osuus vaihtelee. Hiilen osuus em. määrityksellä
kvantifioiduista yhdisteistä todennäköisesti vaihtelee riippuen uuttoparametreistä, ja uuttolämpötilan
nosto aiheuttaa myös uutteissa keskimääräisen molekyylikoon nousun (Bianchi 2016). Kuvaajissa
39 ja 40 ei ole kuitenkaan käytetty kertoimia hiilen osuuksille fenolisista- ja antioksidatiivisista
yhdisteistä, koska kertoimien käyttö vaatisi keskimääräisen hiilen osuuden tuntemisen em. yhdisteistä
kyseisissä uutteissa. Kuvaajien perusteella pystyy kuitenkin toteamaan käytetyillä uuttolaitteilla ja parametreilla 100 °C:ssa tehdyn uutteen olevan huomattavasti puhtaampaa varsinkin AY:den osalta,
kuin uutoissa B1 (80 °C) ja B2 (60 °C) mitatuissa pisteissä. Tämän lisäksi 100 °C:ssä myös AY:iden
uuttosaanto oli korkeampi. Uutoissa B1-B3 puhtauden muutos uuttoajan mukaan oli huomattavasti
pienempää, kuin uuttosaantojen. 60 °C:ssa tehdyssä uutossa (B2) puhtauden kannalta matalamman
uuttolämpötilan käytöllä ei saavutettu etua korkeamman lämpötilan käyttöön nähden ja myöskään
uuton edetessä puhtauden kehityksessä ei havaittu muutosta.
Membraanisuodatuskokeissa käytetyistä uutteista B8-B11, jotka valmistettiin myös 5 L reaktoreissa
käyttäen jauhamatonta kuorta, mitatut Stiasny-luvut, sekä kuivatuista uutteista määritetyt AY- ja Pacpitoisuudet vahvistivat myös osaltaan tulokset, joiden mukaan 100 °C:ssa tehdyt uutot tuottivat
antioksidatiivisten yhdisteiden ja kondensoituneiden tanniinien osalta puhtaamman uutteen. Pitkän
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uuttoajan (23 h) ja matalan lämpötilan (40 °C ja 65 °C) yhdistelmä selvitettiin myös uutteilla B10B12 käyttäen 5 L reaktoreita ja kokonaista kuorta. Uunikuivattujen uutteiden B8 ja B11
(pitoisuuksissa 1,02 ja 1,06 g/L) happo-butanoli-määrityksen värinmuodostukset, sekä samojen
uutteiden formaldehydisaostumat on esitetty kuvassa 40.

Kuva 40. Happo-butanoli-määrityksen reaktion aikaansaama värinmuodostus uunikuivatuille uutteille B8 ja
B11 pitoisuuksissa 1,02 ja 1,06 g/L, sekä samojen uutteiden suodatetut ja pestyt formaldehydisaostumat.
Pac-pitoisuudet: 0,269 (B8) ja 0,105 (B11) g/L. SN:ät: 40,11 ja 18,95. Uutteiden B8 ja B11 uuttoparametrit:
100 °C, 2 h ja 40 °C, 23 h.

Uutteiden B9-12 mitatut TPC- ja TC-pitoisuudet on esitetty taulukossa 16. Näissä uutoissa käytettiin
samaa kuorimateriaalia (kuorierä 2.), kiintoaine/neste -suhdetta (6,9 %), sekä sekoitusnopeutta (45
rpm).
Taulukko 16. Uuttojen B9-B12 TPC- ja TC-pitoisuudet, sekä fenolisten yhdisteiden %-osuudet TC:stä.
Uutto Uuttoparametrit

TPC

TC

°Bx

TPC/TC
(%)

B9

40 °C, 6 h

0,31

0,44

0,2

71,3

B10

40 °C, 23 h

0,41

0,56

0,3

72,5

B11

40 °C, 23 h

0,50

0,69

0,3

72,1

B12

65 °C, 23 h

0,86

1,4

0,6

61,7

Uutot B10 ja B11 tehtiin samoilla parametreilla ja uutossa B9 käytettiin lyhyempää uuttoaikaa (6 h).
Uutteen B12 TPC-puhtaus oli myös hieman alhaisempi (61,71 %) kuin uutteen B2 (60 °C) puhtaus 6
h uuttoajan kohdalla (68,71 %). Verrattaessa uutetta B9 voidaan myös todeta pidemmän uuton
nostavan TPC-uuttosaantoa jonkin verran, kun käytetään matalaa uuttolämpötila, ilman että
puhtaudessa tapahtuu merkittävää muutosta.
Uuttolämpötilan noston tiedetään aiheuttavan suuremman vasteen kondensoituneiden tanniinien
uuttumisesta metsäkuusen kuoresta hiilihydraatteihin verrattuna, jonka perusteella tulokset ovat
yhtenevät aikaisempien tutkimuksien perusteella (Bianchi 2016, Kemppainen, Siika-aho et al. 2014).
Myös (Mota, Rodrigues Pinto et al. 2012) tutkimuksessa tehdyn lämpötilan ja ajan vastepinta-
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analyysin mukaan, joka tehtiin Pac ja TPC uuttosaantojen lisäksi em. yhdisteiden %-osuuksille
uutteen kuivapainoista, Pac ja TPC -osuudet olivat korkeimmillaan 100 °C uuttolämpötilaa käyttäen.
Metsäkuusen kuoren vesiuutteiden yhdisteryhmistä kondensoituneiden tanniinien tiedetään myös
korreloivan uutteiden antioksidatiivisuuden kanssa huomattavasti (Piccand, Bianchi et al. 2019).
7.1.1.3 Kuoren jauhamisen vaikutus
Uutot B5 (80 °C) ja B7 (100 °C) tehtiin vasaramyllyllä jauhetulle kuorelle, joka oli läpäissyt 8 mm
läpimitan siivilän, käyttäen molemmilla 2 h uuttoaikaa. Jauhetulle kuorelle tehdyissä uutoissa
käytettyä kuorta ei lajiteltu enempää, vaan uutettu materiaali sisälsi sekä hienojakoisimman
kuorijauheen, että suurimmat 8 mm siivilän läpäisseet partikkelit. Näiden uuttoerien lisäksi tehtiin
rinnakkaiset uutot B4 ja B6 käyttäen jauhamatonta kuorta, mahdollistaen jauhamisen vaikutuksen
selvittämisen TPC, AY ja TC uuttosaantoihin. Rinnakkaiset uutot tehtiin 80 ja 100 °C:ssa. Sekä
jauhamattoman, että jauhetun kuoren uutoista mitatut konsentraatiot ilmoitetaan pitoisuuksina
uuttosaannon sijaan. Jauhetun kuoren uutoissa käytettiin kuitenkin melkein puolet pienempää
kiintoaineen määrä (3,6 %:a) kuin jauhamattoman kuoren uutoissa, mikä mahdollisti uutteen
helpomman

selkeytyksen

/

kuoren

erotuksen

uutetusta

kuoresta

uuttojen

lopussa

membraanisuodatuksia varten. Näytteenotot tehtiin näistä 4:stä uutosta näytepisteistä 30 min, 1 h ja
2 h. Molemmissa uutoissa käytettiin lisätyn veden määränä 3,5 L. Uuttojen näytepisteiden TPC- AYja TC -pitoisuuksien vertailut näytteenottopisteiden mukaan on esitetty kuvissa 41 (80 °C) ja 42 (100
°C).
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1,40

Pitoisuus (g/L)

1,20
1,00
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0,60
0,40
0,20
0,00

30 min

1h

2h

AY (TE, g/l), jauhamaton

0,77

0,93

1,02

TPC (GAE, g/l), jauhamaton

0,29

0,59

0,87

TC (g/l), jauhamaton

0,57

0,77

1,07

AY (TE, g/l), jauhettu

1,07

1,12

1,30

TPC (GAE, g/l), jauhettu

0,68

0,76

1,06

TC (g/l), jauhettu

0,87

1,02

1,16

Kuva 41. Kuva 40. 80 °C:ssa tehtyjen uuttojen B4 (jauhamaton) ja B5 (jauhettu) AY-, TPC- ja TC-pitoisuudet
(g/L) näytteenottopisteissä 30 min, 1 h ja 2 h. Jauhamattoman kuoren uutossa kiintoaineen määrä oli n. 2kertainen (6,9 %) B5:een nähden (3,6 %).

79

3,50

Pitoisuus (g/l)

3,00
2,50
2,00
1,50
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0,50
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30 min

1h

2h
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1,05

1,31

1,38
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0,74

1,23

1,75

TC (g/l), jauhamaton

0,91

1,53

2,00

AY (TE, g/l), jauhettu

1,32

1,35

1,39

TPC (GAE, g/l), jauhettu

1,35

2,09

2,68

TC (g/l), jauhettu

1,44

2,05

3,21

Kuva 42. 100 °C:ssa tehtyjen uuttojen B6 (jauhamaton) ja B7 (jauhettu) AY-, TPC- ja TC-pitoisuudet (g/L)
näytteenottopisteissä 30 min, 1 h ja 2 h. Jauhamattoman kuoren uutossa kiintoaineen määrä oli n. 2-kertainen
(6,9 %) B7:een (3,6 %) nähden.

Mitatut AY- ja TPC-pitoisuudet, sekä suhteutukset kokonaishiileen on esitetty liitteessä IV. 100
°C:een lämpötilan käyttö oli merkittävämpi tekijä yhdisteiden puhtauksien kannalta, kuin kuoren
jauhaminen, jolla oli kuitenkin suuri positiivinen vaikutus yhdisteiden uuttosaantoihin. TPC-puhtaus
oli myös korkeampi jauhetulla kuorella molemmissa käytetyissä lämpötiloissa, ja AY-puhtaudessa
kuoren jauhatuksella vaikutus oli päinvastainen. TPC-uuttosaannot ovat aikaisempien tutkimuksien
kanssa samalla tasoilla ainoastaan jauhetun kuoren uutossa B7 (100 °C). TPC-uuttosaanto uutossa B7
70,38 mg/g (GAE) kuivattua kuorta kohti 2 h uuttoajan jälkeen, ja vastaavassa ajassa vain 23,98 mg/g
(GAE) kuorta kohti jauhamattoman kuoren uutossa B6 olettaen, että mitatut TPC-pitoisuudet
edustavat kaikkea uutossa olevaa nestettä. Alhaisempi uuttosaanto johtui kuoren jauhamatta
jättämisen lisäksi myös suuremman kiintoaineen osuuden käytöstä uutossa. Mm. Bianchin (2016)
tekemässä 1 h kestäneessä 90 °C jauhetun kuoren uutossa TPC-uuttosaanto oli n. 40 mg/g kuoren
kuivapainoa kohti.
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7.2

Uutteiden tanniinien ja antioksidanttien konsentrointi ja puhdistus membraaneilla

7.2.1

Alustavat dead-end suodatukset ja uutteiden suodatettavuus

Alustavien dead-end suodatusten TPC-retentiot, sekä suodatuksissa käytetyt parametrit on esitetty
kuvassa 43. Syöteliuosten TPC-pitoisuudet ja muut tiedot on esitetty liitteessä II.

Kuva 43. Alustavien dead-end suodatuksien TPC-retentiot, vuo keskiarvot, likaantumiskertoimet (%), sekä
käytetyt suodatusparametrit. S5-S6:ssa käytettiin membraania UC100, muissa RC70PP:tä. Uutoissa A1 ja A3
käytettiin jauhettua kuorta.

Kuvan perusteella voidaan päätellä käytettyjen uutteiden pitoisuuksien ja suodatusparametrien
perusteella ainakin seuraavaa:
➢ Suodatukset S1-S10 lopetettiin VRF-arvon 1,25 kohdalla, minkä takia mitattuja
likaantumiskertoimia ei voida vielä yhdistää konsentroitumisesta johtuvaksi.
➢ RC70PP-membraaneilla käytetty 5 bar paine oli membraanin valmistajan ilmoittamalla
ylärajalla ja tämän paineen käytöllä ei saavutettu etua vuon kannalta vert. 2,5 bar:in käyttöön
suodatuksissa, joissa syöteliuos oli sama. (vert. S10 ja S7, sekä S9 ja S4). Likaantuminen oli
kuitenkin korkeampaa S7:ssä (70 %), kuin S10:ssä (57 %), joissa käytettiin 5 ja 2,5 bar.
➢ Paineen vaikutusta TPC retentioon ei voinut selvästi päätellä tuloksista, mutta retentio oli
korkein käytettäessä syöteliuoksia, joissa TPC pitoisuus oli korkein (jauhetun kuoren uutot,
S1,S3,S5).
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➢ Käytetyn syöteuutteen ja tuotetun konsentraattijakeen TPC-pitoisuudella ei ollut selvää
yhteyttä likaantumiseen, mm. eniten likaantumista tapahtui suodatuksissa S2 ja S7, joissa
syöteliuoksen TPC-pitoisuus oli muihin uutteisiin nähden matala.
➢ Keskiarvovuo suodatuksissa oli huomattavasti korkeampi syöteliuoksilla, joilla TPCpitoisuus ja °Bx-arvo oli matala.
7.2.2

Varsinaiset suodatuskokeet

Tämä kappale on yhteenveto ultrasuodatuskokeiden S14-S29 tuloksista, joissa käytetyt
syöteliuosuutteet ja parametrit on esitetty kappaleessa 6.8.2.2. Ultrasuodatusten tulokset käytettäessä
membraaneja RC70PP ja UC100 numeroituina S14-S29 on esitetty kuvassa 44. Kuvassa ilmoitettu
suodatuskokeessa saavutettu TPC -selektiivisyys on laskettu kaavalla RTPC/RTC fenolisten yhdisteiden
ja TC:n retentioilla. Loput tiedot mukaan lukien eri virtojen konsentraatiot ja puhtaudet on ilmoitettu
liitteessä VII. TPC-puhtaudet laskettiin osuutena hiilestä kaavalla (9) käyttäen hiilen osuudelle
fenolisista yhdisteistä kerrointa 0,7.

Kuva 44. Yhteenveto dead-end ultrasuodatuskokeiden S14-29 tuloksista, ilmaistuna saavutetulla TPCselektiivisyydellä. Kuvaajassa myös membraanin likaantuminen, TC- ja TPC-retentiot (%). R: retentaatti
tuotettu puhtaampi jae. Suodatuksessa S28 vaiheet 1. ja 2.: konsentrointi ja konsentrointi diapesuveden
lisäyksen jälkeen.
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Tavoite membraanien käytössä oli tässä työssä määritettyjen komponenttien talteenotto kuusen
kuoren vesiuutteista mahdollisimman suurella puhtaudella. Kuten kuvasta 44 huomataan,
käytettäessä RC70PP ja UC100 membraaneja, fenoliset yhdisteet puhdistuivat kokonaishiilestä
tietyissä kokeissa permeaattiin, ja tietyissä retentaattiin. Suodatuksissa korkein puhdistuvuus
fenolisille yhdisteille retentaattiin TC:n suhteen saavutettiin suodatuksissa 16, 17 ,18, 22 ja 26, jotka
tehtiin käyttäen RC70PP membraania, pois lukien S18, jossa käytettiin membraania UC100. Kaikissa
em. suodatuksissa käytettiin uutetta B8, ja koe S26 tehtiin käyttäen DI-vedellä laimennettua
(uuttoliuotin) B8:aa. Yksi syy korkeammille retentioille saattaa olla 100 °C:n uuttolämpötilan käyttö
B8:n uutossa, jonka seurauksena Folin-Ciocalteu -menetelmällä mitatut yhdisteet ovat
keskimääräiseltä molekyylikooltaan isompia. Korkea lämpötila nostaa tosin myös kuusen kuoren
vesiuutteen polysakkaridien keskimääräistä molekyylikokoa, mutta on mahdollista, että
uuttolämpötilan

nostolla

on

suurempi

vaikutus

fenolisten

yhdisteiden

keskimääräiseen

molekyylikokoon, koska mm. Pac:ien polymeroitumisaste uutteessa on korkeampi käytettäessä
korkeampia uuttolämpötiloja (Bianchi 2016, Bianchi, Koch et al. 2015). Korkeamman konsentraation
syöteliuosta suodatettaessa konsentraatiopolarisaatio on yleensä suurempaa ja on mahdollista, että
ilmiö nostaa TPC-retentiota selektiivisesti (Giacobbo, Moura Bernardes et al. 2018). Suodatukset S27
ja S28 tehtiin myös uutteelle B8 (100 °C, 2 h), mutta niissä käytettiin suurempaa laimennosta (1/3,
uutteen suhde kokonaistilavuuteen) ja retentiot olivat hieman matalampia ja likaantuminen
huomattavasti vähäisempää.
Kaikissa em. suodatuksissa membraanit likaantuivat paljon (matalin 64 % S22:ssa ja korkein 96 %
S18:ssa) ja vuot suodatuksen lopetushetkellä / korkeimman VRF:n hetkellä matalia, korkeimmillaan
vain 12,13 kg/m2h S26:ssa (VRF 4,9). Korkein konsentroituminen fenolisille yhdisteille (Cx TPC: 3,99)
saavutettiin S17:ssä, ja likaantuminen oli tässä suodatuskokeessa 87 %. Tämän suurusluokan
likaantumisen voidaan kuitenkin todeta tekevän kyseisen uutteen suodatettavuudesta todennäköisesti
teollisesti kannattamattoman, koska myös vuo, sekä VRF olivat vielä suhteellisen matalia (10,86
kg/m2h ja 5,17). Edellä mainitut suodatukset (16, 17, 18, 22, 26) toteutettiin suodatuspaineilla välillä
1-3 bar, ja korkein paine (3 bar) oli suodatuksessa S17, jossa myös TPC- ja TC-retentiot olivat
korkeimpia. Huolimatta kolminkertaisesta paineesta verrattuna kokeisiin S16, S22 ja S26, vuo
suodatusten lopussa oli samaa suuruusluokkaa muiden em. suodatusten kanssa. Vaikka S17:ssa
suodatusta jatkettiin korkeampaan VRF:ään kuin muita em. suodatuksia, samojen VRF:ien kohdalla
vuot olivat vielä samoissa suuruusluokissa. Suodatusten S16-S18, 22 ja 26 vuon kehitykset on esitetty
kuvassa 45.
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Kuva 45. Uutteen B8 (100 °C, 2 h jauhamaton kuori) laboratoriomittakaavan dead-end suodatuskokeiden
vuon kehitykset suodatuksissa (S16, S17, S18, S22 ja S26), joissa saavutettiin korkein selektiivinen retentio
TPC-pitoisuudelle TC:n suhteen.

Suodatuksessa käytettävän paineen alentamisella oli näissä pidempään konsentraation viedyissä
uutteen B8:n suodatuksissa samankaltainen vaikutus, kuin alustavissa suodatuskokeissa, jotka tehtiin
vain VRF 1,25:een: suodatusvuota ei juuri menetetty, mutta TPC- ja TC-retentiot olivat matalampia.
Paineen nosto ei näytä auttavan vuon nostossa, mikä johtuu todennäköisesti uutteiden
koostumuksesta johtuvasta konsentraatiopolarisaatiosta. Tämän voi myös todeta vuon jyrkän laskun
perusteella kaikissa suodatuksissa heti suodatusten alussa, sekä siitä, että puhtaan veden vuot pysyivät
aina vesivuon mittauksissa samalla tasolla (Giacobbo, Moura Bernardes et al. 2018). Kuvaajasta
myös huomataan, että suodatuksissa S17 ja S16, jotka tehtiin suodatuspainetta (3 ja 1 bar) lukuun
ottamatta samoilla parametreilla, vuon kehityksissä ei ollut kovinkaan suurta eroa.
Likaantuminen oli laboratoriomittakaavan dead-end-suodatuksissa alle 50 % ainoastaan
suodatettaessa laimennettuja 100 °C:ssa 2 h uutolla (B8, jauhamaton kuori) tuotettuja uutteita, sekä
suodatettaessa 40 °C:ssa tuotettuja uutteita. S27 ja S28:ssa suodatus tehtiin 1/3 laimennetulle B8:lle,
ja laimennoksella oli huomattava likaantumista ehkäisevä vaikutus verrattuna ½ laimennoksen
käyttöön (S26). Likaantumiskertoimet olivat em. suodatuksissa 8, 29 ja 64 %.
Suodatuksissa S18, S19 ja S29 käytettiin membraania UC100, jonka MWCO on 100 kDa. Koedataa
tämän membraanin käytöstä ei ollut paljoa, mutta näiden kokeiden perusteella suurena erona
RC70PP:n käyttöön oli korkea likaantuminen suodatettaessa 40 °C:ssä valmistettua uutetta (S19),
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jossa likaantumiskerroin oli 87 %. Konsentroitumiskerroin TPC-pitoisuudelle oli S19:ssä vain 1,92,
ja mm. RC70PP:llä tehdyillä 40 °C:n uutteiden suodatuksissa (S22 ja S25) saavutettiin TPCkonsentroitumiskertoimet 2,79 ja 3,81, likaantumiskertoimien ollessa 9 ja 30 %. TPC-retentio oli
matalampi käytettäessä UC100:ta 40 °C:ssä valmistetuille uutteille, mutta uutteille B8 tehdyissä
suodatuksissa retentioilla ei ollut merkittävää eroa verrattuna RC70PP:llä tehtyihin. Myös 100 °C:ssä
valmistetulle uutteelle (B8, jauhamaton kuori) tehdyistä suodatuksista likaantuminen oli korkein
käytettäessä UC100 membraania (S18). Korkeampi likaantuminen saattaa johtua suuremmasta
MWCO:sta, koska membraanien suuremman huokoskoon on todettu lisäävän partikkelien
adsorboitumista membraanin huokosten sisäpinnoille (Hwang, Liao et al. 2008), mutta 40 °C:n
uutteen suodatuksessa käytettiin myös korkeampaa painetta (2 bar).
Suodatuksille S11, S12 ja S28 tehtiin diasuodatukset käyttäen membraania RC70PP, lisäämällä DIvettä konsentroinnin (VRF 2,67, 2,9 ja 4,5) jälkeen niin, että alkuperäinen tilavuus ennen
konsentrointia palautettiin. Vuon kehitykset em. suodatuksissa on esitetty kuvassa 46.
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Kuva 46. Dead-end suodatusten S11, S12 ja S28 vuon kehitykset konsentroinnin aikana (vaihe 1), ja veden
lisäysten jälkeen (konsentrointivaihe 2). Suodatuksissa S11 ja S12 käytettiin 2,5 bar painetta, ja 21 ja 45 °C
lämpötiloja ja suodatuksen S28 parametrit olivat 1 bar ja 40 °C. Suodatuksissa käytettiin membraania
RC70PP ja syöteuutteina B5:ttä (S11 ja S12) ja B8:aa (S28), jotka oli uutettu 100 °C:ssa käyttäen
jauhamatonta kuorta.

S28 tehtiin 1/3 laimennetulle uutteelle B8, ja suodatuksen syöteliuoksen TC- ja TPC-pitoisuudet
olivat n. 3-kertaa pienemmät verrattuna suodatuksiin S11-S12, joissa käytettiin syötteenä 100 °C:ssa
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tuotettua jauhamattoman kuoren uutetta (B5) ja S22, jossa käytettiin laimentamatonta uutetta B8 (100
°C, 2 h, jauhamaton kuori). Suodatuksien S11-S12 eroina oli niissä käytetty lämpötila. Suodatuksista
S11-12 diapuhdistuksen vaikutusta ei mitattu, mutta likaantuminen em. suodatuksissa oli myös
korkeaa (86 ja 89 %), sekä suodatuksessa S22 (65 %), jossa käytettiin samaa uutetta, kuin S28:ssa,
mutta ilman laimennosta. S22:ssä myös konsentrointi lopetettiin huomattavasti aikaisemmin (VRF
1,88). Vaikka likaantuminen oli huomattavasti matalampaa ja vuo pysyi korkeampana, suurempaa
laimennosta käytettäessä ei saavutettu merkittävää puhdistuvuutta TPC:eille ja Pac:eille, eikä
myöskään SN:n nousun kannalta, diasuodatuksen ja pidemmän konsentroinnin johdosta.
7.2.2.1 40 °C:ssa uutetun kuoriuutteen ultrasuodatus
Osana työtä 40 °C:ssa (23 ja 6 h uuttoajat) tuotetuille uutteille tehtiin ultrasuodatukset pääosin
RC70PP membraanilla tavoitteena selvittää, onko alhaisemman puhtauden ja uuttosaannon (vert. 100
°C:ssa tuotetut uutteet) kuoriuutteiden fenolisten yhdisteiden pitoisuuksia mahdollista nostaa näissä
uutteissa, sekä arvioida UF:n vaikutusta alkuperäisen uutteen puhtauteen. Puhtaudet määriteltiin
vertaamalla suodattamattomien uutteiden Stiasny-lukuja, ja Pac-pitoisuuksia konsentraatteihin.
Syötteistä ja permeaateista mitattiin myös TPC- ja TC-pitoisuudet, joita käytettiin puhtauksien
määrittelyyn. Yhteenveto jauhamattoman kuoren (2. kuorierä) 40 °C:ssä uutetuille kuoriuutteille B9
(6 h), B10 ja B11 (23 h) tehdyistä suodatuksista on esitetty kuvassa 47.
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Kuva 47. Dead-end suodatusten yhteenveto 40 °C:ssä tuotetuilla jauhamattoman kuoren uutteilla B9 (6 h
uuttoaika), B10 ja B11 (23 h uuttoaika). Suodatuslämpötilana käytettiin suodatuksissa 40 °C:tä, ja
membraanina RC70PP:tä, lukuun ottamatta S19:tä, jossa käytettiin UC100:ta.

Kaikki 40 °C:ssä tuotetuille uutteille tehdyt suodatukset tehtiin laboratoriomittakaavan dead-endsuodatuksena käyttäen 40 °C lämpötilaa ja näiden kokeiden tuloksia on vertailtu tarkemmin 100 °C:n
uutteiden suodatuksiin seuraavassa kappaleessa. Likaantuminen oli suodatettaessa 40 °C:n uutteita
huomattavasti matalampaa käytettäessä membraania RC70PP. Vain yksi koe tehtiin membraanilla
UC100 40 °C:n uutteelle ja membraani likaantui huomattavasti enemmän (86 %), kuin suodatettaessa
40 °C:n uutteita membraanilla RC70PP (0, 9 ja 30 %) huolimatta matalasta konsentroinnista (VRF
3,1) verrattuna RC70PP:llä tehtyihin suodatuksiin S20, 23 ja 25 (VRF 3,3, 4,5 ja 3,7).
7.2.2.2 40 ja 100 °C:ssa tuotettujen uutteiden puhdistuvuuden vertailu
Pac -pitoisuus mitattiin TPC-pitoisuuden lisäksi tietyistä uutteista, sekä näiden uutteiden
ultrasuodatusten konsentraateista ja kokoomapermeaateista. Kuvassa 48. on esitetty suodatusten
yhteenveto mukaan lukien vuon kehitykset VRF:n mukaan. Näissä suodatuksissa käytettiin
lämpötilaa 40 °C. Suodatuksissa käytettiin UF-membraania RC70PP, lukuun ottamatta suodatusta
S29, jossa käytettiin membraania UC100. Uute B11 on 40 °C:ssa (23 h uutto) tuotettu uute, ja B8:n
uuttoparametrit olivat 100 °C ja 2 h.
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Kuva 48. Uutteille B8 (100 °C, 2 h, jauhamaton kuori) ja B11 (40 °C, 23 h, jauhamaton kuori) tehtyjen deadend ultrasuodatusten vuon kehitykset. Suodatuksissa käytettiin membraania RC70PP, lukuun ottamatta
suodatusta S29, jossa käytettiin UC100:ta. Suodatuksissa käytettiin lämpötilaa 40 °C ja paineena 1 bar,
lukuun ottamatta suodatusta 25, jossa paine oli 1,5 bar.

Taulukossa 17. on esitetty Pac:ien konsentraatiot ja puhtaus kokonaishiilestä laskettuna yhtälöllä (8),
sekä TPC, TC ja Pac retentiot ottaen huomioon konsentroituminen yhtälöllä (5).
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Taulukko 17. TPC ja Pac konsentroituminen ja puhdistuminen, sekä retentiot 40 ja 100 °C jauhamattoman
uutteiden suodatuksissa (B8 ja B11). Suodatuksissa käytettiin UF membraania RC70PP lukuun ottamatta
suodatusta S29, jossa käytettiin membraania UC100.
Syöte

Suodatus

Pac pitoisuus (g/L)

Pac puhtaus TC:stä

Retentiot

Syöte

C

P

Syöte

C

P

Pac

TPC

TC

B8

S22

0,414

0,595

0,208

22,1

20,0

33,6

58,7

78,8

74,4

B8 1/3

S28 E*

0,138

0,456

0,039

22,1

23,8

19,3

86,8

85,1

83,5

S28E C

S28 J*

0,108

0,374

0,0272

23,8

23,5

34,1

88,7

91,8

92,2

B8

S29

0,414

0,724

0,260

22,1

18,2

31,4

82,4

69,2

71,7

B11

S23

0,0876

0,344

0,0157

10,6

14,2

4,29

92,7

73,6

76,7

S25

0,0876

0,343

0,0350

10,6

9,4

14,4

83,7

82,6

89,1

Syötteiden uutto-olosuhteet: B8: 100 °C, 2 h, B11: 40 °C, 23 h. Suodatus S28 J* on suodatuksen diapesuveden
lisäyksen jälkeinen 2. konsentrointivaihe.

Pitkän ajan uutolla (23 h) 40°C:ssä tuotetut kuoriuutteet olivat sekä uuttosaannoltaan että
puhtauksiltaan lyhyeen 100 °C:een uuttoon verrattuna huonompia. Ultrasuodatusta 40 °C:ssa
tuotetuille

uutteille

kuitenkin

tutkittiin

sen

selvittämiseksi,

pystyttäisiinkö

tuotekonsentraatioita/puhtauksia nostamaan. Oli odotettavissa, että laimeammilla syöteliuoksilla eli
40 °C uutteilla suodatusvuot olisivat korkeampia ja membraanien likaantuminen vähäisempää kuin
100 °C:n uutteilla, kun suodatuksissa käytetään saman suuruusluokan VRF:iä (3–5). Pienin
likaantuminen tässä työssä oli käytettäessä membraania RC70PP 40 °C uutteille (S20, S23, S25),
sekä 1/3 laimennetulle uutteelle B8 (100 °C:n uute). TPC-pitoisuus konsentraatissa suodatuksessa
S25 (VRF 3,7) oli samaa suuruusluokkaa kuin S28:ssa (VRF 4) ennen diapesua (1,91 ja 1,96 g/L) ja
TC konsentraatiot olivat 3,61 ja 1,59 g/L. Em. suodatuksissa lopulliset likaantumiskertoimet (29 ja
30 %), sekä vuon kehitykset, olivat myös samaa suuruusluokkaa. Suodatettaessa laimentamatonta
100 °C:ssa 2 h uutolla tuotettua uutetta (B8) suodatuksessa S22, likaantuminen oli huomattavasti
suurempaa (65 %), vaikka konsentrointi tehtiin vain VRF 1,9:ään, jossa TC-pitoisuus oli 2,49 g/L ja
TPC pitoisuus 2,59 g/L. Vertailuna mm. 40 °C uutteen S23 (RC70PP) konsentraatin TPC-pitoisuus
oli noin puolet tästä (1,39 g/L), kun konsentrointia oli jatkettu VRF 4,54:ään asti ja likaantuminen 9
%. Em. suodatuksessa saavutettiin TPC:lle konsentraation nousu 0,5:sta 1,393 g/L:aan ja S22:ssa
1,832:sta 2,593 g/L:ään.
40 °C:n uutteiden TPC- ja Pac-pitoisuuksia pystyttiin nostamaan retentaateissa 100 °C:ssa 2 h uutolla
tuotetun uutteen (B8) kanssa vertailtavaan tasoon. Kaikissa 40 °C:n uutteille tehdyissä suodatuksissa
TPC:t puhdistuivat TC:n suhteen permeaattiin. Suodatusten S19, 20, 23 ja 25 retentaattien TPCpuhtaudet olivat 47,6, 60,0, 43,7 ja 48,1 %, ja TPC-pitoisuudet 0,79, 0,900 1,39 ja 1,91 g/L. Ottaen
huomioon 100 °C:ssa tehdyn uutteen B8 TPC- ja Pac-puhtaudet ja -pitoisuudet, jotka olivat TPC:
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81,8 %, 1,83 g/L ja Pac: 22,1 %, 0,414 g/L, fenolisten yhdisteiden konsentrointi matalan lämpötilan
uutteista ei kannata tehtyjen kokeiden perusteella.
Stiasny-luku nousi ultrasuodatuksissa suhteellisesti enemmän 40 °C uutteilla, kuin 100 °C:ssa
tuotetuilla uutteilla. Uutteen B11 (23 h, 40 °C) SN nousi 19,0:stä 29,8:aan suodatuksessa S23 ja
31,0:een suodatuksessa S25, joissa käytettiin RC70PP membraania ja konsentrointia VRF 4,47:ään
ja 3,7:ään. Stiasny-luvut mitattiin tässä työssä laboratoriomittakaavan suodatuksista ainoastaan
konsentraateista. Myös 100 °C uutteilla SN:t nousivat kaikkien suodatusten konsentraateissa
syöteuutteisiin nähden, mikä oli osittain ristiriidassa mitattujen Pac puhtauksien kanssa.
Formaldehydin reaktiota kuoriuutteiden polyfenolien kanssa ei kuitenkaan tunneta tarkkaan ja
reaktioon saattaa osallistua ja/tai muodostuneeseen saostumaan jäädä saostuman pesusta huolimatta
muita yhdisteitä, nostaen SN:ää mitattaessa muodostuneen saostuman painoa (Tahir, Musgrave et al.
2002, Hillis, Urbach 1959). Näiden yhdisteiden jääminen selektiivisesti UF:n retentaatteihin voisi
osittain selittää SN:n nousun retentaateissa syötteeseen nähden suodatuksissa, joissa kuitenkin
permeaatti oli Pac:ien osalta puhtaampi TC:stä kaavalla (9) laskettuna.
7.2.3

Ultrasuodatuksen ja diananosuodatuksen yhdistelmä

Vaikka retentiot kaikille mitatuille yhdisteille olivat korkeat (yli 80 %) käytettäessä UF membraaneja
RC70PP ja UC100, merkittävä osa kyseisistä yhdisteistä läpäisi ultrasuodatusmembraanin.
Ultrasuodatuksen

permeaateille

tehtiin

diananosuodatus

Pac:ien

konsentroimiseksi

ja

puhdistamiseksi. Diananosuodatus NF270 membraanilla tehtiin 100 °C:ssa 2 h uutolla tuotetun
uutteen (P1) RC70PP:llä ultrasuodatetulle permeaatille, sekä uutteen B8 UC100:lla ultrasuodatetulle
permeaatille. Koska membraanien UC100 ja RC70PP katkaisulukujen erot ovat suuria, oli
oletettavaa, että myös näiden UF:ien permeaattien käsittelyssä nanosuodatuksella olisi eroa, sekä
diapestyjen konsentraattien, että membraanin (NF270) suorituskyvyn osalta.
Uutteen P1 ultrasuodatus RC70PP-membraanilla ja konsentroinnin aikana kerätyn permeaatin
diananosuodatus NF270:llä
P1 uute (100 °C, 2 h, jauhamaton kuori) ultrasuodatettiin käyttäen CR-suodatinta, joka oli tässä työssä
ainoa

toteutettu

membraanisuodatuskoe

cross-flow-prosessivaihtoehdolla.

Vuon

kehitys

konsentroinnin aikana (VRF 5:een asti), sekä vakiotilavuuden diasuodatuksen aikana on esitetty
kuvassa 49.
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Kuva 49. Uutteen P1 vuon kehitys cross-flow suodatuksessa konsentroinnin (VRF 5) ja vakiotilavuuden (n.
900 ml) diasuodatuksen aikana. Suodatuksessa käytettiin membraania RC70PP, paineena 1 bar ja
lämpötilana 40 C°.

Kuvaajien perusteella sekä konsentroinnin aikainen vuo, että vuon nousu diasuodatuksen aikana oli
huomattavasti parempi verrattuna laboratoriomittakaavan dead-end -suodatusten vastaaviin, joissa
RC70PP membraanilla suodatettiin 100 C°:ssa tehtyjä uutteita käyttäen samaa painetta ja lämpötilaa
suodatuksen aikana (1 bar, 40 °C). Uutteen P1 uuttoparametrit olivat 100 C°:n lämpötila ja 2 h
uuttoaika 15 L pyörivällä reaktorilla ja materiaalina käytettiin jauhamatonta kuorta. P1:n mitatut Pac, TC- ja AY- pitoisuudet (0,416, 1,65, 1,33 g/L) verrattavissa uutteeseen B8 (0,414, 1,57, 1,11 g/L),
joka valmistettiin käyttäen samaa lämpötilaa, uuttoaikaa ja kiintoaine/neste -suhdetta.

Pac-

pitoisuudet ja -puhtaudet konsentrointi- ja diasuodatusvaiheiden jälkeen UF- ja NF-suodatuksissa on
esitetty taulukossa 18. Stiasny-luvut mitattiin vain syötteenä käytetystä P1-uutteesta, VRF 5
konsentraatista ja diapestystä konsentraatista.
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Taulukko 18. Uutteen P1 (100 °C, 2 h, jauhamaton kuori) Pac-pitoisuudet ja -puhtaudet UF- ja NFmembraaneilla sarjassa toteutetussa prosessissa. UF-vaiheessa käytettiin CR-suodatusta ja
nanosuodatuksessa laboratoriomittakaavan dead-end-suodatinta.
Cross-flow UF (RC70PP)

Pac (g/L)

TC (g/L) Pac puhtaus Stiasny(%)

luku

Syöte (P1)

0,416

1,65

21,1

39,6

VRF 5 konsentraatti

1,85

6,20

24,9

38,3

Konsentroinnin kokooma

0,0658

0,530

10,4

-

0,0361

0,235

12,9

-

1,65

4,95

27,8

53,6

permeaatti
Diasuodatuksen kokooma
permeaatti
Diapesty konsentraatti
Nanosuodatus

-

Syöte (kok. P VRF 5)

0,0658

0,530

10,4

-

Konsentroinnin konsentraatti

0,658

5,25

10,5

-

Diapesty konsentraatti

0,672

5,09

11,0

-

Pac-retentiot RC70PP-membraanilla CR-suodatuksessa konsentrointi- ja diasuodatuksen aikana
olivat 94,2 ja 98,0 % ja TC-retentiot olivat 86,5 ja 95,8 %. Konsentrointi tehtiin 5 L panostilavuudella
VRF 5 asti, jonka jälkeen diasuodatus tehtiin vakiotilavuudessa noin 900 ml tilavuudessa.
Kondensoituneiden tanniinien puhtautta määriteltynä näytepisteiden kokonaishiilen perusteella
voidaan todeta, että RC70PP:tä käytettäessä Pac:it puhdistuvat retentaattiin ja tämän takia myös
diapuhdistusvaiheella puhtaus nousi hieman. Stiasny-luku oli lopullisessa diapestyssä konsentraatissa
korkeampi syötteeseen nähden, vaikka ristiriitaisesti VRF 5:n kohdalla SN oli vielä samaa
suurusluokkaa syötteen kanssa. Kuusen kuoren kuumavesiuutteiden SN:ät ovat tyypillisesti
korkeimmillaan 50-60, joita pidetään kaupallistamisen kannalta liian matalina (Roffael, Dix et al.
2000, Suomi-Lindberg 1986). Diatilavuudet UF- ja NF- vaiheissa olivat noin 5 ja 10, joihin nähden
puhdistuvuus oli kuitenkin suhteellisen pientä. Membraanin RC70PP likaantumista ei mitattu
käytettäessä CR-suodatinta, mutta membraanin likaantumisen voi päätellä olevan alhaisempaa
verrattuna laboratoriomittakaavan dead-end suodatuksiin mm. sen perusteella, että vuo palautui
vakiotilavuuden diasuodatuksen aikana huomattavasti.
P1-uutteesta

RC70PP-membraanilla

tuotettu

permeaatti

suodatettiin

NF270-membraanilla

laboratoriomittakaavan dead-end-suodattimella käyttäen 8 bar painetta ja 40 °C lämpötilaa.
Nanosuodatuksen vuon kehitys on esitetty kuvassa 50.
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Kuva 50. Ultrasuodatetun P1-permeaatin vuon kehitys konsentroinnin ja veden lisäyksen jälkeen NF270
membraanilla laboratoriomittakaavan dead-end-suodatuksessa, käyttäen 8 bar painetta ja 40 °C:n
lämpötilaa.

Likaantumiskerroin (%) NF270 -membraanilla oli 56 %, jota voidaan pitää korkeana.
Diasuodatusvaiheella ei saavutettu merkittävää puhtauden nousua, joten vaiheen voi jättää pois
turhana veden lisäyksenä.
Fenolisten yhdisteiden talteenotto 100 °C:ssa valmistetusta uutteesta UC100 ja NF270
membraaneilla
Kuvassa 51 on esitetty 100 °C:ssa tuotetun uutteen (B8, jauhamaton kuori) prosessivaiheet
ultrasuodatuksen ja nanosuodatuksen yhdistelmästä, sekä Pac-pitoisuudet ja puhtaudet (kaavalla (8))
mitatuista virroista.
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Kuva 51. Pac-pitoisuudet ja -puhtaudet näytepisteiden kokonaishiilestä, sekä retentiot eri vaiheissa uutteelle
B8 tehdyssä ultra- ja nanosuodatuksen yhdistelmässä.

Tuloksista huomataan, että UF membraani UC100 pystyi puhdistamaan osittain kondensoituneita
tanniineja suhteellisen matalalla VRF:llä. Ultrasuodatuksen permeaatti oli puhtaudeltaan hieman
retentaattia alhaisempi, ja diananosuodatuksella käyttäen membraania NF270 ei pystytty
merkittävästi nostamaan puhtautta, koska myös TC-retentiot olivat korkeita.
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Kuva 52. UC100 membraanin (S29) permeaatin vuo NF270 membraanilla konsentroinnin ja diapesun aikana
laboratoriomittakaavan dead-end-suodatuksessa, käyttäen 8 bar painetta ja 40 °C lämpötilaa.

Likaantuminen NF270 membraanilla oli 25 %:a käytettäessä konsentrointia VRF-arvoon 10 ja 8 bar
painetta UC100-membraanilla tuotetulle permeaatille. Likaantuminen oli noin kaksinkertaista (56 %)
nanosuodatuksessa, kun samoja suodatusparametreja käytettiin RC70PP-membraanin permeaatille,
joka oli tuotettu 100 °C:ssä tuotetun uutteen cross-flow-suodatuksessa (suodatus CR1). Suodatuksien
eroina oli se, että veden lisäyksen jälkeinen konsentrointi NF:ssä tehtiin VRF 10:een asti CR1permeaatille ja lopullisten NF-vaiheen konsentraattien TC-pitoisuudet olivat UC100 permeaatilla
3,78 ja 5,09 g/L CR1-permeaatilla (RC70PP:n permeaatti). Vaikka likaantuminen oli suurempaa CR1
permeaatin -nanosuodatuksessa, vuo palautui paremmin kyseisessä suodatuksessa.
Työn tuloksista membraanisuodatuksen käytöstä fenolisten yhdisteiden talteen ottamiseksi
ultrasuodatettujen uutteiden permeaateista voidaan tehdä ainakin seuraavat johtopäätökset:
➢ Vaikka

kondensoituneiden

tanniinien

puhdistuvuus

oli

minimaalista

käytettäessä

nanosuodatusta UF:n permeaateille, membraania NF270 pystytään käyttämään Pac:ien
konsentrointiin ilman tuotehäviötä (retentio 100 %). NF270 membraanilla on yleisesti todettu
olevan korkea retentio (>95 %) polyfenoleille, ja retentio ei todennäköisesti muutu
merkittävästi suodatusparametreja muutettaessa (Giacobbo, Bernardes et al. 2017, Avram,
Morin et al. 2017).
➢ Permeaattien konsentrointi ja Pac:ien talteenotto nanosuodatuksella saattaa olla kannattavaa,
jos suodatukselle löydetään parametrit, joilla likaantuminen on vähäistä. Tässä työssä
korkeimman konsentraation liuokset Pac:ien osalta olivat nanosuodatuksella konsentroidut
RC70PP membraanin (CR suodatus), ja UC100 membraanin (S29) permeaatit. 2-vaiheisissa
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membraanisuodatuksissa käytettiin molemmissa tapauksissa syöteuutteina 100 °C:ssa
tuotettua jauhamattoman kuoren uutetta.
8

JOHTOPÄÄTÖKSET

Diplomityön tarkoitus oli tutkia arvokkaiden fenolisten yhdisteiden talteenottoa metsäkuusen
kuoresta käyttäen uuttoa ja membraanisuodatusta. Työn kirjallisuusosassa käytiin läpi aikaisemmat
tutkimukset aiheeseen liittyen, joiden perusteella kokeellisen osan menetelmiksi valittiin
kuumavesiuutto, koska tämän tiedettiin oleva tehokas menetelmä kondensoituneiden tanniinien
uuttamiseen, sekä ultra- ja nanosuodatus, joilla on paljon potentiaalia teollisen mittakaavan
uuteaineiden erotustekniikkana.
Kokeellisessa osassa tutkittiin sahalta vastaanotetun metsäkuusen kuoren uuttoa eri lämpötiloilla ja
uuttoajoilla,

sekä

fenolisten

yhdisteiden

talteenottoa

näistä

uutteista

kahdella

eri

ultrasuodatusmembraanilla (RC70PP ja UC100), sekä nanosuodatusmembraanilla NF270.
Lämpötilan

nostolla

saavutettiin

mitattujen

fenolisten

yhdisteiden

pitoisuuden,

sekä

antioksidatiivisuuden ja Stiasny-luvun kannalta puhtaammat uutteet, ja myös saanto oli korkeampi.
Pitkän uuttoajan (23 h) vaikutusta 40 °C ja 65 °C lämpötiloilla tutkittiin uuttosaantoon ja puhtauteen,
mutta pidemmän uuttoajan vaikutus oli suhteellisen pieni.
Sekä 40 °C:ssa, että 100 °C:ssa tuotettujen uutteiden fenolisten yhdisteiden konsentrointia ja
puhdistuvuutta membraaneilla tutkittiin ja kokeiden perusteella voi päätellä seuraavaa:
1) Käytetyillä membraaneilla mitattujen yhdisteiden puhdistuvuus ei ollut suurta. Pac:eille
saavutettiin korkein puhdistuvuus permeaattiin suodatettaessa 100 °C:ssa tuotettua
jauhamattoman kuoren uutetta (B8) membraanilla RC70PP suodatuksissa S22 ja S28, mutta
näissä permeaateissa pitoisuus oli matalaa (0,208 ja 0,0272 g/L).
2) Myös diasuodatuksella saavutetut puhtauksien nousut määriteltynä TPC- ja Pac-pitoisuuksien
suhteutuksella

kokonaishiileen

olivat

melko

matalia,

tehden

diasuodatuksesta

kannattamattoman tämän työn koeolosuhteissa. Alkuperäinen 100 °C:ssä uutetun
kuoriuutteen (P1) puhtaus nousi konsentroinnin seurauksena (VRF 5) 21,1 %:sta 24,9 %:iin,
josta puhtauttaan pystyttiin nostamaan 27,8 %:iin vakiotilavuuden diasuodatuksella käyttäen
diatilavuutta 5. SN:t olivat samoissa näytteissä 39,6, 38,3 ja 53,6.
3) Myös SN:t olivat vain hieman korkeampia diapestyissä konsentraateissa alkuperäiseen
syötteeseen nähden. 100 °C:ssa 2 h uutolla tuotettujen uutteiden (B8 ja P1) SN:t olivat 40,11
ja 39,59. B8:n SN nousi suodatuksissa S28 ja S22 48,38:aan ja 47,91:een, ja P1
diasuodatuksen jälkeen 53,58. Suurta puhdistuvuutta ei saavutettu ottaen huomioon, että
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vesiuutolla metsäkuusen kuoren SN voi korkeimmillaan olla 52,3 (Roffael, Dix et al. 2000)
ja kaupallisilla Pac-pitoisilla kebratso- ja mimosauutteilla 102 ja 87,4 (Tahir, Musgrave et al.
2002).
4) 40 °C:ssa tuotettujen uutteiden TPC- ja Pac-konsentraatioita pystyttiin nostamamaan 100
°C:ssa tuotettujen uutteiden tasolle ultrasuodatuksella likaantumisen pysyessä suhteellisen
matalana ja ilman että vuo laski liian alhaiseksi. Näissä suodatuksissa tuotettujen
konsentraattien puhtaus oli kuitenkin matalampi verrattuna 100 °C:n uutteeseen.
5) CR-suodattimella tehdyn kokeen perusteella cross-flow-suodatuksen käyttö vähentää
likaantumista huomattavasti ja vuon säilytys on parempi, minkä perusteella voidaan sanoa,
että RC70PP -membraani on potentiaalinen vaihtoehto käytettäväksi kondensoituneiden
tanniinien konsentrointiin/liuottimen talteenottoon kuoren vesiuutteesta.
6) Nanosuodatuksella pystyttiin konsentroimaan Pac:eja VRF-arvoon 10 asti suhteellisen
matalalla likaantumisella. Nanosuodatuskokeissa ei mitattu TPC- ja AY-pitoisuuksia, mutta
on oletettavaa, että retentiot ovat myös näille lähellä 100 %:ia. Myös NF270 membraanilla
Pac:ien puhdistuvuus oli pientä ja nanosuodatuksella saavutettiin pääasiassa yhdisteiden
konsentrointi, koska TC-retentio oli erittäin korkea. Diasuodatusvaihe voitiin em.
membraanilla todeta kannattamattomaksi.
9
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Työn membraanisuodatusvaiheen yhtenä tavoitteena oli puhdistaa fenolisia yhdisteitä kuusen kuoren
vesiuutteista ja puhtaus määriteltiin pääosin osuutena kokonaishiilestä. Koska ei-fenolisten
yhdisteiden tiedetään uutteissa olevan pääosin eri mono- ja polysakkarideja, kokonaishiilihydraattien
retentioiden ja -pitoisuuksien määritykset antaisivat tarkempaa tietoa membraanien kyvystä erottaa
näitä yhdisteryhmiä. Myös molekyylikokojen määritykset syötteistä ja permeaateista ovat
tarpeellisia, jotta saadaan parempi ymmärrys kyseisten membraanien käytöstä uutteiden
fraktioinnissa, koska tässä työssä käytettiin pelkästään kolorimetrisiä menetelmiä pitoisuuksien
mittauksiin.
Uutto- ja membraanisuodatusvaihetta tulisi optimoida pidemmälle, ja membraanisuodatuksella
fenolisten yhdisteiden osuutta liuenneiden aineiden kokonaispainosta saattaa olla mahdollista nostaa
enemmän. Esimerkiksi nanosuodatuksen sijaan pienen katkaisuluvun UF-membraanilla (esim. 1
kDa) voi olla mahdollista puhdistaa aikaisemman UF-vaiheen permeaattien kondensoituneita
tanniineja pelkän konsentroinnin sijaan, koska pienimpien metsäkuusen kuoren vesiuutteiden
kondensoituneiden tanniinien tiedetään olevan kokoluokkaa 1 kDa. On kuitenkin todennäköistä, että
pelkästään membraanitekniikalla ei päästä lähelle lopputuotteilta vaadittavaa puhtautta.
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LIITE I, 1(1) Kuoritutkimuksissa käytettyjä antioksidatiivisuuden mittausmenetelmiä

DMPD

x

TEAC

x

ABTS

ORAC

(Co, Fagerlund et al. 2012)

FRAP

DPPH

Tutkimus

SCAV

Kuoren uuttotutkimuksissa käytettyjä antioksidatiivisuuden mittausmenetelmiä

x

(Välimaa, Raitanen et al. 2020)
(Raitanen, Järvenpää et al. 2020)
(Piccand, Bianchi et al. 2019)

x

(Hubert, Angelis et al. 2016)

x

(Aspé, Fernández 2011)

x

(Bocalandro, Sanhueza et al. 2012)

x

x

(Piwowarska, González-Alvarez 2012)

x

x

(Vieito Catarina, Fernandes Élia et al. 2018)

x

x

(Elena Cretu, Maarit Karonen et al. 2013)

x

(Kreps, Burčová et al. 2017)

x

(Coșarcă, Coșarcă et al. 2019)

x

(Nakurte, Stankus et al. 2017)

x

(Haiyan Chen, Han Xiao et al. 2020)

x

x

(Shariati, Hassanpour et al. 2020)

x

x

(Ku, Jang et al. 2007)

x

(Neiva, Araújo et al. 2018)

x

(Jerez, Selga et al. 2007)

x

(Sillero, Prado et al. 2019)

x

x

x

x

(Gurrea, Arroyo et al. 2014)

x

x

x

(Gurrea, Arroyo et al. 2017)

x

x

x

(Yalaci Fatma, Kolayli Sevgi et al. 2006)

x

(Škulcová, Hašcicová et al. 2017)

x

(Kafuti, Ojerinde et al. 2019)

x

(Gulcin, I., Gulcin et al. 2019)

x

(Dróżdż, Pyrzynska 2018)

x

(Syaefudin, Nitami et al. 2018)

x

(Prudêncio, Prudêncio et al. 2012)

x

x

x
x

x

LIITE II, 2(1)
Alustavien laboratoriomittakaavan dead-end suodatuksien parametrit
Alustavien dead-end membraanisuodatuksien tiedot
°Bx
Suodatus

Syöteliuos/

Membraani

Syöte

P

uute
S1 (5 bar)

A1 (jauhettu, 40

TPC

Likaantumis-

Permeaattivuo

retentio (%)

kerroin [%]

KA (kg/ m2h)

RC70PP

2,2

0,7

78,91

25,0 %

18,6

RC70PP

0,9

0,5

54,76

65,9 %

22,52

RC70PP

2,9

0,8

80,50

45,0 %

10,21

RC70PP

0,9

0,4

63,46

46,8 %

20,82

UC100T

3,1

0,8

73,61

35,0 %

10,45

UC100T

0,9

0,7

56,12

50,5 %

24,71

RC70PP

1,4

0,6

69,51

76,3 %

12,896

RC70PP

0,4

0,1

15,65

51,1 %

32,19

RC70PP

0,9

0,6

50,15

25,6 %

20,33

RC70PP

1,4

0,4

60,16

56,63 %

13,307

°C)
S2 (5 bar)

A2
(jauhamaton, 40
°C)

S3 (5 bar)

A3
(jauhettu, 85 °C)

S4 (5 bar)

A4
(jauhamaton, 40
°C, 22 h)

S5 (2 bar)

A3
(jauhettu, 85 °C)

S6 (2 bar)

A4
(jauhamaton, 40
°C, 22 h)

S7 (5 bar)

A5 (jauhamaton,
65 °C, 22 h)

S8 (5 bar)

A6 (40 °C,
jauhamaton, 2 h)

S9 (2,5 bar)

A4
(jauhamaton, 40
°C, 22 h)

S10 (2,5 bar)

A5 (jauhamaton,
65 °C, 22 h)

Suodatuksien S1-S10 retentaattien ja permeaattien TPC-pitoisuudet (g/l)
Suodatus

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

Syöte

0,687

0,260

0,961

0,417

0,961

0,431

0,439

0,121

0,330

0,439

Retentaatti

0,823

0,296

1,039

0,483

1,137

0,492

0,515

0,125

0,371

0,439

Permeaatti

0,145

0,118

0,187

0,152

0,253

0,189

0,134

0,102

0,165

0,175

LIITE III, 1(1) Uuttojen B1-B3 mittaustulokset ja yhdisteiden puhtaudet
B1 (80 °C)
°Bx
DPPH abs
Näytepiste °Bx (g/L) alenema
30 min
0,1
1
1h
0,2
2
2h
0,3
3
3h
0,3
3
4h
0,4
4
5h
0,4
4
6h
0,4
4

B2 (60 °C)
30 min
1h
2h
3h
4h
5h
6h

°Bx
DPPH abs
°Bx (g/L) alenema
0,1
1
0,2
2
0,2
2
0,2
2
0,2
2
0,2
2
0,2
2

B3 (100 °C)
30 min
1h
2h
3h
4h
5h
6h

°Bx
DPPH abs
°Bx (g/L) alenema
0,3
3
0,4
4
0,6
6
0,6
6
0,6
6
0,6
6
0,7
7

0,020
0,041
0,081
0,085
0,092
0,124
0,136

TPC
TC
DPPH alenema/TC
Alenema/°Bx TPC/Bx
Pac (g/L)
(g/L)
(g/L)
(%)
TPC/TC % (%)
(%)
0,41
0,204
41,02
0,102
0,54 0,907
9,862
59,88
0,207
27,14
0,134
0,76
1,18
15,13
64,21
0,269
25,22
0,86
1,24
15,15
69,54
0,284
28,78
0,175
1,06
1,37
14,83
77,50
0,229
26,52
1,20
1,49
18,52
80,28
0,311
29,95
0,211
1,27
1,64
18,41
77,46
0,339
31,73

0,027
0,034
0,036
0,043
0,046
0,039
0,035

TPC
TC
DPPH alenema/TC
Alenema/°Bx TPC/Bx
Pac (g/L)
(g/L)
(g/L)
(%)
TPC/TC % (%)
(%)
0,372
0,269
37,22
0,0674
0,372 0,620
11,624
59,90
0,169
18,58
0,0740
0,519 0,668
11,364
77,76
0,178
25,97
0,552 0,678
13,578
81,39
0,213
27,60
0,0832
0,567 0,813
12,333
69,68
0,232
28,33
0,505 0,815
10,363
61,94
0,197
25,25
0,0902
0,567 0,825
9,160
68,71
0,177
28,36

0,089
0,157
0,213
0,234
0,210
0,219
0,295

TPC
TC
DPPH alenema/TC
Alenema/°Bx TPC/Bx
Pac (g/L)
(g/L)
(g/L)
(%)
TPC/TC % (%)
(%)
0,948
0,298
31,61
0,214
1,273 1,499
23,33
84,96
0,392
31,83
0,299
1,621 1,885
25,32
86,03
0,355
27,02
1,736 1,998
26,22
86,90
0,390
28,94
0,290
1,593 2,013
23,31
79,14
0,349
26,55
1,666 2,075
23,68
80,33
0,366
27,78
0,35
1,737 2,159
30,65
80,45
0,421
24,82

LIITE IV, 1(1) Jauhetun ja jauhamattoman kuoren vertailu
Uutto
B4, 80 °C

B5, 100 °C

B6, jauh. 80 °C

B7, jauh. 100 °C

Näytepiste
30 min
1h
2h
30 min
1h
2h
30 min
1h
2h
30 min
1h
2h

Näytepiste
B4, 80 °C
30 min
1h
2h
B5, 100 °C
30 min
1h
2h
B6, jauh. 80 °C 30 min
1h
2h
B7, jauh. 100 °C 30 min
1h
2h

AY (TE)
0,766
0,931
1,017
1,051
1,308
1,382
1,073
1,123
1,304
1,325
1,346
1,385

Pitoisuus (g/L)
TPC (GAE)
0,289
0,585
0,866
0,736
1,225
1,751
0,678
0,761
1,059
1,352
2,090
2,679

%-suhteutus kokonaishiileen
AY
TPC
135,63
51,22
120,55
75,76
94,95
80,85
115,14
80,67
85,75
80,30
68,94
87,38
123,79
78,23
110,07
74,63
112,77
91,59
92,24
94,18
65,58
101,85
43,15
83,47

TC
0,565
0,773
1,071
0,913
1,526
2,004
0,867
1,020
1,156
1,436
2,052
3,210

LIITE V, 1(1) Laboratoriomittakaavan suodatusten vesivuot, sekä likaantumiskertoimet
Suodatusten vesivuot (kg/m2h)
Suodatus

ennen

jälkeen

Likaantumiskerroin (%)

S1

143,09

107,32

25,00

S2

137,89

47,02

65,90

S3

119,21

65,57

45,00

S4

144,87

77,07

46,80

S5

229,14

148,94

35,00

S6

257,37

127,40

50,50

S7

148,58

35,21

76,30

S8

145,09

70,95

51,10

S9

139,47

103,77

25,60

S10

120,17

52,12

56,63

S11

133,42

18,16

86,4

S12

156,32

17,61

88,7

S14

144,47

33,16

77,0

S15

168,16

43,11

74,4

S16

161,05

29,21

81,9

S17

164,21

22,11

86,5

S18 (UC100)

273,68

10,55

96,14

S19

278.53

38,84

86.05

S20

163,42

163,82

0

S21 (NF270)

52,93

31,34

40,78

S22

147,83

51,95

64,86

S23

171,05

155,08

9,34

S24

162

69,54

57,08

S25

178,74

125,53

29,77

S26 (laim. ½)

157,74

56,97

63,88

S27 (laim 1/3)

163,16

150

8,06

S28

168,16

118,95

29,26

S29 (UC100)

322,74

163,16

49,45

LIITE VI, 1(4) 100 °C:n uutteille tehdyt suodatuskokeiden tulokset
Suodatusparametrit

S16

S17

S18

S22

Paine (bar)

1

3

2

1

Lämpötila (°C)

60

60

40

40

Syöteliuoksen

300

300

300

300

kokonaismäärä (ml)
Syöteliuoksen TC (g/L)

1,569

1,569

Syöteliuoksen TPC (g/L) 1,832

1,832

Permeaatin

222,6 242

200

140,3

0,682 0,539

0,673

0,519

kokonaishiili 0,152 0,130

0,135

0,0728

kokonaishiili 40

35,40

19,16

kokonaismäärä (ml)
Permeaatin TC (g/L)
Läpäissyt
(g)
Läpäissyt

34,21

(g / m2)
Konsentraatin TC (g/L)

4,127 5,87

3,36

2,49

Konsentraatin TPC (g/L)

5,057 7,303

4,34

2,59

Likaantuminen (%)

81,9

86,5

96,14

64,86

Retentiot

S20

S21

S22

S27

TC R (%)

76,01 85,50

72,71

66,92

TPC R (%)

79,36 88,59

78,80

74,35

LIITE VI, 2(4)

Suodatusparametrit

S26

S27

Retentiot

S26

S27

Paine (bar)

1 bar

1 bar

TC R (%)

83,45

81,81

Lämpötila (°C)

40

40

TPC R (%)

86,58

84,43

Syöteliuoksen

300

300

Syöteliuoksen

kokonaismäärä (ml)

6,74

AY (TE, m%)

Syöteliuoksen

TC 0,784

0,523

(g/L)

Konsentraatin

7,01

6,12

AY-% (TE m%)

Syöteliuoksen TPC 0,916

0,611

(g/L)
238,2

239

kokonaismäärä (ml)
TC 0,288

Läpäissyt

0,2075

0,0686

0,0495

18,06

13,05

TC 2,697

1,758

Konsentraatin TPC 3,345

2,159

kokonaishiili (g)
Läpäissyt
kokonaishiili (g /
m2)

(g/L)

(g/L)
Likaantuminen (%)

Konsentraatin
Stiasny-luku

(g/L)

Konsentraatin

40,11

Stiasny-luku

Permeaatin

Permeaatin

Syötteen

63,88 %

8,07 %

46,83

44,26

LIITE VI, 3(4)
S28
Suodatusparametrit Diatilavuuden Diapesun
lisäystä ennen

Retentiot

jälkeen

Diatilavuuden Diapesun
lisäystä ennen

jälkeen

Paine (bar)

1 bar

TC R (%)

66,77

82,32

Lämpötila (°C)

40

TPC R (%)

68,72

80,86

Syöteliuoksen

300

Syöteliuoksen

6,74 %

300

kokonaismäärä

AY-% (TE m-

(ml)

%)

Syöteliuoksen TC 0,523

0,377

(g/L)

Diapestyn

8,01 %

konsentraatin
AY (TE m-%)

Syöteliuoksen TPC 0,611

0,465

(g/L)

Syötteen

40,11

(B14)
Stiasny-luku

Permeaatin

228,2

229,95

Konsentraatin

kokonaismäärä

(diapesty)

(ml)

Stiasny-luku

Permeaatin

TC 0,174

0,067

(g/L)
Membraanin

0,0540

läpäissyt
kokonaishiili (g)
Läpäissyt

14,20

kokonaishiili
(g/m2)
Konsentraatin

TC 1,588

1,321

Konsentraatin TPC 1,959

1,699

(g/L)

(g/L)
Likaantuminen (%)

29,26 %

48,38

LIITE VI, 4(4)

S29 (membraani: UC100)
Suodatusparametrit

Retentiot

Paine (bar)

1

TC R (%)

55,90

Lämpötila (°C)

40

TPC R (%)

64,7

Syöteliuoksen

150

Syöteliuoksen

kokonaismäärä (ml)
Syöteliuoksen TC (g/L)

AY

6,74 %

AY-%

7,30 %

Syötteen (B14) Stiasny-

40,11

(TEAC %)
1,569

Konsentraatin
(TE m-%)

Syöteliuoksen

TPC 1,832

(g/L)

luku

Permeaatin

100,1

kokonaismäärä (ml)
Permeaatin TC (g/L)
Membraanin

luku
0,692

läpäissyt 0,0693

kokonaishiili (g)
Läpäissyt kokonaishiili 18,23
(g/m2)
Konsentraatin TC (g/L)
Konsentraatin

3,32

TPC 2,38

(g/L)
Likaantuminen (%)

Konsentraatin Stiasny-

49,5

43,35

LIITE VII, 1(1)
Suodatuksien S14-S29 parametrit, sekä saavutetut TPC-puhtaudet laboratoriomittakaavan dead-end suodatuksissa
TPC-konsentraatio (g/L, GAE)
Koe nro.

Syöteuute
parametrit

T
(°C)

S14 (2 bar)
S15 (2 bar)
S16 (1 bar)
S17 (3 bar)
S18 (2 bar)
S19 (2 bar)
S20 (2 bar)
S21 (6 bar)
S22 (1 bar)
S23 (1 bar)
S24 (1 bar)
S25 (1,5
bar)
S26 (1 bar)
S27 (1 bar)
S28 (1 bar)
vaihe 1.
S28 (1 bar)
vaihe 2.
S29 (1 bar)

B7
B7
B8
B8
B8
B10
B9
B8
B11
B12
B11

TPC-puhtaus
Permeaatti konsentr.

Permeaatti

konsentr.

Syöte

Syöte

TPC
Cx

Likaantuminen
(%)

TC retentio
(%)

TPC R
(%)

40
60
60
60
40
40
40
40
40
40
40
40

0,633
0,729
0,711
0,521
0,580
0,230
0,140
0,03
0,470
0,250
0,380
0,210

4,191
4,095
5,057
7,303
4,336
0,787
0,900
1,698
3,029
1,393
2,622
1,907

2,412
2,412
1,832
1,832
1,832
0,410
0,310
0,692
1,832
0,500
0,860
0,500

82,12
83,00
72,95
67,67
60,37
57,80
51,77
51,77
63,42
55,29
43,56
72,12

B8 (1/2)
B8 (1/3)
B8 (1/3)

40
40
40

0,286
0,216
0,191

3,345
2,159
1,959

0,916
0,611
0,611

-

40

0,089

1,699

51,46
50,96
85,96
87,17
90,33
47,55
59,99
60,03
85,12
48,10
42,72
43,73

54,11
54,11
81,77
81,77
81,77
50,985
59,67
69,99
81,77
50,67
43,01
50,67

1,74
1,70
2,76
3,99
2,37
1,92
2,90
2,45
1,65
2,79
3,05
3,81

77
74,4
81,9
86,5
96,14
86,05
0
40,78
64,86
9,34
57,08
29,77

87,77
85,94
76,01
85,50
72,71
67,63
80,80
96,96
74,44
76,71
78,55
89,11

80,83
77,60
79,36
88,59
78,80
61,56
76,87
97,38
78,76
73,59
78,17
82,55

2
2,04
3,88
5,17
3
3,09
3,32
3,3
1,88
4,47
4,67
3,7

69,48
72,75
76,98

86,83
85,93
83,39

81,77
81,77
81,77

3,65
3,53
3,21

63,88
8,06
-

83,45
81,81
83,97

86,58
84,43
85,13

4,85
4,85
4,5

0,465

93,53

85,29

86,41

3,65

29,26

92,48

91,78

4

B8

40

0,647

4,210

1,832

65,52

88,55

81,77

2,30

49,45

71,75

69,24

3

x: ei mitattu, S28:ssa vaiheen 2. syötteenä käytettiin vaiheen 1. konsentraattia diapuhdistusveden lisäyksen jälkeen alkup. syötetilavuuteen

VRF

Vuo (max.
VRF)
10,26
18,25
8,68
10,86
7,75
17
23,37
x
9,5
17,92
10,23
23,37
12,13
13,88
17
19,89
13,72

LIITE VIII, 1(1)

Suodatuksien vuot max. VRF:ien kohdalla, sekä TC:n konsentroitumiskertoimet ja konsentraattien lopulliset
konsentraatiot

7

6

5,70

5,86
5,63

5
4,12
4

4,42

4,30
3,74

3,44
3,10

2,63
2,14

2

2,94

2,86

3

1,83 1,825 1,80

1,026
1 0,77

0,868
0,9614
0,865
0,775
0,819
0,744

2,337

1,98

2,06

1,59

2,337
2,03
1,792

S14 (2
bar)

S15 (2
bar)

S16 (1
bar)

S17 (3
bar)

Likaantumiskerroin (%)

S18 (2
bar)

S19 (2
bar)

1,76 1,7

S20 (2
bar)

S21 (1
bar)

Vuo max. VRF:n kohdalla (10 kg / m2h)

S22 (1
bar)

1,213

S23 (1
bar)

0,2977

S24 (1
bar)

1,64
1,39 1,372

1,388

0,6388

0,5708
0,0934

0

2,12

1,989

1,023

0,4078
0

3,15

2,70

0,95
0,6486

0,865

3,36

3,05

1,36

1,16

0

3,07

2,49

1,7
1,086

3,3
3

3,70

3,36

0,0806

S25 (1 S26 (1,5 S27 (1
bar)
bar)
bar)

TC konsentroitumiskerroin

0,2926

0,4945

0
S28 (1
bar)

S28 (1
bar)

Lopullinen TC-konsentraatio retentaatissa

S29 (1
bar)

