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Heksanaali on pääkomponentti kartongin haju- sekä makuominaisuuksiin vaikuttavista yhdis-

teistä. Heksanaalia muodostuu painehiokkeesta tyydyttymättömien rasvahappojen hapettuessa.  

Tuotettaessa kartonkia elintarvikepakkauksia varten kyseisen yhdisteen liiallinen muodostumi-

nen ei ole lopputuotteen kannalta suotavaa. Kartongin heksanaalipotentiaalia voidaan yleisesti 

kuitenkin pienentää muuttamalla yhdisteen muodostumiseen vaikuttavia prosessiparametreja. 

Tässä työssä perehdytään heksanaalin muodostumisessa vaikuttaviin prosessitekijöihin pai-

nehiokkeen valmistuksen aikana. Tarkasteltaviksi prosessiparametreiksi valikoituivat seuraa-

vat: hiomaprosessi, massan sakeus, valkaisuprosessi, varastointi, pH-olosuhteet, metalli-ionit, 

biosidit sekä antioksidantit. Työn kokeellisessa osassa määritettiin Stora Enson kartonkiteh-

taalla viiden erilaisen kartonkinäytteen heksanaalipotentiaalit. Tämän lisäksi näytteistä selvitet-

tiin Imatran tutkimuskeskuksella metalli- sekä uuteainepitoisuudet. 

Tutkimustulosten perusteella prosessiolosuhteilla on suuri vaikutus kartongin heksanaalipoten-

tiaaliin. Usein siis kartongin heksanaalipotentiaalia voidaan säädellä muuttamalla yllä mainit-

tuja prosessiparametrejä. Erityisesti ditioniittiannostuksen kasvu sekä mahdollisimman happa-

mat olosuhteet hidastavat heksanaalin muodostumista kartongissa.
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I KIRJALLISUUSOSA 

 

1 JOHDANTO 

 

Kartongista valmistetaan nykyisin useita elintarvikepakkauksia. Pakkauksien ensisijainen 

tarkoitus on suojata elintarvikkeita pilaantumiselta. Kartonki sisältää kuitenkin itsessään 

useita hajuja aiheuttavia haihtuvia yhdisteitä, jotka voivat pilata pakkauksessa olevan elin-

tarvikkeen. Liiallisina pitoisuuksina nämä yhdisteet voivat vaikuttaa negatiivisesti elintar-

vikkeen maku- sekä hajuominaisuuksiin. Kartongista haihtuvia yhdisteitä on useita, joista 

esimerkkeinä toimivat aldehydit, aromaattiset hiiliyhdisteet, ketonit sekä eetterit (Czerny 

2017). Kartongista aiheutuvat hajut voivat siis olla peräisin useista eri yhdisteitä, mutta 

yleensä aldehydit, kuten heksanaali, ovat hajuja aiheuttavista yhdisteistä hallitsevimpia (Lin-

dell 1993; Wiik & Helle 1999). 

 

Kartongin rakenne koostuu kolmesta kerroksesta. Kerrokset ovat selkä-, runko- sekä pinta-

kerros. Runkokerros sisältää hioketta ja hylkyä. Hiokkeen valmistusprosessista on olemassa 

monia erilaisia variaatioita, mutta tässä työssä keskitytään painehiomakoneella valmistet-

tuun painehiokkeeseen. Kandidaatintyössä tutkitaankin painehiokkeen vaikutusta kartongin 

heksanaalipotentiaaliin. Heksanaalipotentiaali tarkoittaa näytteelle ominaista heksanaalin 

kokonaismäärää (Kangas et al. 2008). Heksanaalilla on hyvin pieni kynnysarvo, jolla haju 

havaitaan (Øyaas 2003). Kyseinen yhdiste aiheuttaakin jo pieninä pitoisuuksina elintarvike-

kartongeissa haju- sekä makuhaittoja (Pugh & Guthrie 2000). Tämän vuoksi on tärkeää sel-

vittää heksanaalin muodostumiseen vaikuttavia prosessitekijöitä, jotta tulevaisuudessa kar-

tongin heksanaalipotentiaalia pystyttäisiin mahdollisesti pienentämään.  

 

Kirjallisuusosassa on tarkoitus perehtyä heksanaalin muodostumismekanismiin painehiok-

keesta. Tämän lisäksi tavoitteena on määrittää prosessitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa alde-

hydien muodostumiseen kartongista. Prosessitekijöistä tutkitaan esimerkiksi hiomaproses-

sia, valkaisua, massan sakeutta sekä massan säilytyksen olosuhteita, kuten kestoa ja lämpö-

tilaa. Massan valkaisusta tarkoituksena on selvittää, miten ditioniittivalkaisu vaikuttavaa 

kartongin heksanaalipotentiaaliin sekä lisääkö vai vähentääkö se heksanaalin muodostu-

mista.  
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Kokeellisessa osassa selvitetään Inkeroisten kartonkitehtaalla ajettujen koeajojen perusteella 

eri kartonkinäytteiden heksanaalipotentiaaleja. Laboratoriossa tutkittiin alhaisen ja korkean 

ditioniittiannoksen sekä painesaostimen osittaisen ohittamisen vaikutusta kartongin heksa-

naalipotentiaaliin. Mittaukset suoritettiin eri näytteille kaasukromatogrammilla käyttäen 

headspace GC-MS analyysia. Tutkittavista kartonkinäytteistä määritettiin myös Imatran tut-

kimuskeskuksella metalli- sekä uuteainepitoisuudet. 

 

Tutkimuksen tärkein teema on painehiokkeen valmistusprosessissa sekä tekijöissä, jotka vai-

kuttavat heksanaalin muodostumiseen kartongista. Kandidaatintyön keskeisimmäksi tutki-

muskysymykseksi valikoituikin seuraava: 

 

Mitkä tekijät painehiokkeen valmistusprosessissa vaikuttavat heksanaalipotentiaaliin  

kartongissa? 

 

Lisäksi kirjallisuusosassa pyritään vastaamaan vielä hieman yksityiskohtaisempaan kysy-

mykseen:  

 

Voidaanko kartongin heksanaalipotentiaalia pienentää vaikuttamalla näihin  

prosessitekijöihin? 
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2 PAINEHIOKE 

 

Painehioke on mekaanista massaa, jota valmistetaan mekaanisesti hiomalla puuta. Hion-

nassa puun kuidut irtoavat toisistaan ja lopulta erkaantuvat puumatriisista. Mekaanisen mas-

san hiontaprosessin yksi tärkeimmistä tekijöistä on puun sisältämän ligniinin pehmentämi-

nen, jotta hionnan aikana kuidut eivät tuhoutuisi käyttökelvottomiksi. Ligniini pehmenee 

riittävän lämpötilan sekä kosteuden vaikutuksesta. Tarvittavat olosuhteet luodaan syöttä-

mällä kuumaa vettä hiomaprosessiin. Painehiokkeen valmistusprosessissa mekaanista mas-

saa saadaan suurella saannolla, sillä hionnan yhteydessä puumassasta ei poisteta ligniiniä tai 

muita puun rakenteita. (Lönnberg 2009) Tällöin myös valmistettu painehioke koostuu 

useista eri puun osista, kuten pehmenneestä ligniinistä, uuteaineista sekä itse hiotuista puu-

kuiduista. Hiontaprosessin jälkeen kuituja tulee edelleen käsitellä, jotta massasta saadaan 

ominaisuuksiltaan sopivaa kartongin valmistusta varten (Lönnberg 2009). Painehiokkeen 

valmistusprosessin yhteydessä voi muodostua heksanaalia, jonka vuoksi prosessin tuntemus 

on tärkeää tämän haihtuvan yhdisteen alkuperän selvittämiseksi.  

 

2.1 Painehiokkeen valmistusprosessi 
 

Painehiokkeen valmistuksessa puutukit siirretään paineistettavasta välikammiosta hiomako-

neeseen. Tukkeja painetaan ylipaineessa hiomakiveä vasten syöttäen prosessiin samalla 

vettä. Lämmön ja mekaanisen rasituksen vaikutuksesta ligniini pehmentyy, jolloin myös kui-

tujen väliset sidokset alkavat aukeamaan ja hioutumaan. (Lönnberg 2009) Mekaanisen mas-

san valmistusprosessissa suihkuvettä käytetään säätelemään puun hiontapinnan lämpötilaa 

sekä pienentämään kitkaa puun ja hiomakivien välillä.  Suihkuveden lämpötila määräytyy 

hiontaprosessin mukaan. Painehionnassa suihkuvesi syötetään hiomakoneeseen kuitenkin 

70–95 °C lämpötilassa. Hiomakoneessa irronneet kuidut johdetaan prosessissa eteenpäin sä-

lemurskaimen ja sykloonan kautta painesaostimeen. (Seppälä et al. 2004) 

 

Kuitujen mekaanisen hionnan jälkeen painehiokkeessa voi vielä esiintyä isompia tikkuja tai 

säleitä. Tästä syystä valmistusprosessiin kuuluu hionnan jälkeen sälemurskain. Sälemurskai-

men tarkoituksena on murskata hiotun kuidun seassa olevia tikkuja pienemmiksi palasiksi, 

jotta hiokkeen laatuominaisuudet vastaisivat kartongin valmistuksessa vaadittavaa massaa. 

(Seppälä et al. 2004)  
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Valmistusprosessissa kuidutetun massan sakeus ennen painesaostinta on vain 1,5 %. Paine-

saostimessa massan kuiva-ainepitoisuus nostetaan yli 10 %:n, jolloin erotettu vesisuodos 

johdetaan suodossäiliön kautta prosessin suihkuvesikiertoon. Tämän jälkeen saostettu massa 

laimennetaan vielä 3–4 % kuiva-ainepitoisuuteen, jonka avulla kuuma massa saadaan jääh-

dytettyä lajittelua varten. (Seppälä et al. 2004) Massan lajittelun tarkoituksena on parantaa 

hiokkeen laatua poistamalla hiokkeen seassa jäljellä olevat epäpuhtaudet (Lönnberg 2009). 

Lajittelun jälkeen hiokkeen sakeus korjataan uudelleen 3–5 %:iin ja massa johdetaan valkai-

suprosessiin (Seppälä et al. 2004). 

 

Massan valkaisun tarkoituksena on parantaa lopputuotteen vaaleustasoa sekä ehkäistä vaa-

leudesta johtuvia epätasaisuuksia lopputuotteessa. Kartongin vaaleustaso määritellään ISO 

vaaleutena (Sappi 2017). Valkaisemattoman painehiokkeen ISO vaaleus on 61–64 % välillä 

(Seppälä et al. 2004), mutta valmiin kartongin laatuvaatimuksena on vähintään 70 %:n ISO 

vaaleus. Mekaanisen massan valkaisussa tavoitteena on lisätä kartongin vaaleustasoa muut-

tamalla ligniinin sisältämät värilliset kromoforiset ryhmät värittömiksi yhdisteiksi kuiten-

kaan poistamatta ligniiniä massan seasta. Mekaanisen massan valkaisukemikaaleina voidaan 

käyttää natriumditioniittia tai vetyperoksidia. Valkaisuprosessista massa pumpataan hioke-

torniin varastointia varten. (Lönnberg 2009) 

 

 

3 HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET 

Elintarvikepakkauksissa käytettävät kartonkimateriaalit voivat sisältää useita hajuja aiheut-

tavia yhdisteitä. Esimerkiksi Czerny:n (2017) tutkimuksen mukaan eurooppalaisten valmis-

tajien näytteistä on tunnistettu yhteensä yli 200 haihtuvaa yhdistettä. Elintarvikkeen ei tar-

vitse välttämättä edes olla suorassa kosketuksessa pakkauksen kanssa, jotta hajuaineet voi-

sivat päästä kartonkipakkauksista kontaktiin ruuan kanssa. Pakkausmateriaalista vapautuvat 

haihtuvat yhdisteet pystyvät diffundoitumaan ruuan pintakerrokseen höyryfaasin kautta, jol-

loin suoraa kosketusta kartonkiin ei tarvita. (Tice & Offen 1994) Haihtuvien yhdisteiden 

diffundoituminen kartongista höyryfaasiin ja edelleen höyryfaasista elintarvikkeeseen ei 

myöskään vaadi tapahtuakseen paljon huoneen lämpötilaa korkeampia lämpötiloja (Pugh & 

Guthrie 2000). Tämän vuoksi on tärkeää kiinnittää huomiota näihin haihtuviin yhdisteisiin, 
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sillä ne voivat helposti kontaminoida pakkauksessa olevan elintarvikkeen ympäristön läm-

pötilassa. 

Kyseiset yhdisteet ovat yleensä funktionaalisiaryhmiä sisältäviä haihtuvia orgaanisia aineita, 

jotka vaikuttavat negatiivisesti elintarvikkeiden haju- sekä makuominaisuuksiin (Tice & Of-

fen 1994). Hajuja aiheuttavat yhdisteet voidaan jakaa funktionaalisen ryhmänsä perusteella 

ainakin aromaattisiin hiilivetyihin, aldehydeihin, ketoneihin sekä alkoholeihin (Czerny 

2017). Kartongista haihtuvat yhdisteet voivat muodostua useista eri lähteistä koko valmis-

tusprosessin ajan. Øyaas (2003) sekä Forsgren (2009) ovat tutkimuksissaan kuitenkin rajan-

neet massan ja kartongin hajua aiheuttaville yhdisteille kolme päälähdettä näin: mikrobiolo-

ginen aktiivisuus, prosessissa käytettävät kemikaalit sekä puun uuteaineet. (Forsgren 2009; 

Øyaas 2003)  

Hapettomissa olosuhteissa elävät anaerobiset bakteerit tuottavat haitallisia yhdisteitä loppu-

tuotteelle. Mikro-organismit muodostavat otollisissa olosuhteissa haihtuvia rasvahappoja, 

jotka ovat lyhyt hiiliketjuisia haisevia yhdisteitä. (Robertson 2006) Mikrobien ei kuitenkaan 

ole todettu vaikuttavan kartongin heksanaalipotentiaaliin (Ziegleder 1998). Prosessiin lisät-

tävät kemialliset lisäaineet voivat reagoida massassa muodostaen jonkinlaista reaktioreittiä 

pitkin aldehydejä, kuten heksanaalia. Erityisesti kuitenkin puun sisältämät uuteaineet voivat 

reagoida kemiallisesti muodostaen aldehydejä, ketoneja sekä alkoholeja. Nämä yhdisteet 

syntyvät puun uuteaineiden, etenkin tyydyttymättömien rasvahappojen, hapettuessa. (Fager-

lund et al. 2003) Heksanaalia on todettu muodostuvan 13-hydroperoksidin kautta tyydytty-

mättömän rasvahapon, linolihapon, hapettumistuotteena (Azarbad & Jelen 2015).   

 

Heksanaali on kuusi-atominen-hiiliyhdiste, jossa ketjun viimeiseen hiileen on kiinnittynyt 

kaksoissidoksella happiatomi (Kuva 1). Kemiallinen kaava heksanaalille on C6H12O. Funk-

tionaalisen ryhmänsä perusteella heksanaali luetaan kuuluvaksi aldehydeihin. Yhdisteelle on 

kuvattu vahvaa pistävää hajua, mikä on tavanomaista aldehydeille. Heksanaalin on luonneh-

dittu kartongista haihtuessaan aiheuttavan rasvaa ja ruohoa vastaavia haju- sekä makuomi-

naisuuksia lopputuotteessa (Vera et al. 2020). Heksanaalipitoisuutta käytetäänkin yleisesti 
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indikaattorina näiden kartongista haihtuvien yhdisteiden analysoimisessa (Wiik & Helle 

2000).  

 

 

 

4 HEKSANAALIN MUODOSTUMISMEKANISMI 

 

Kartongissa muodostuvan heksanaalin päälähde on puun sisältämät uuteaineet. Puulajista 

riippuen uuteaineita on puussa eri määriä. Triglyseridit, vapaat rasvahapot sekä vahat ovat 

esimerkkejä puun uuteaineista. Juuri nämä uuteaineet, erityisesti tyydyttymättömät rasvaha-

pot, voivat reagoida kemiallisesti hapen kanssa muodostaen haihtuvia yhdisteitä. (Jung & 

Kappen 2010)  

 

Lipidien peroksidaatio eli rasvahappojen hapettuminen etenee radikaalimekanismillä muo-

dostaen lopputuotteena orgaanisia yhdisteitä, kuten aldehydejä sekä ketoneja. Heksanaalia 

muodostuu kartongin sisältämän tyydyttymättömän rasvahapon, linolihapon, hapettuessa. 

(Ho & Chen 1994) Näiden lipidien reagoiminen hapen kanssa perustuu rasvahappojen tyy-

dyttymättömiin hiiliketjuihin, joiden vaikutuksesta ketjujen välillä olevat dispersiovoimat 

ovat heikompia kuin tyydyttyneillä rasvahapoilla (Brown 1987). Heikompien kemiallisten 

sidosten vuoksi tyydyttymättömät rasvahapot ovat epästabiilimpia yhdisteitä kuin rasvaha-

pot, joissa on tyydyttyneet hiiliketjut. Azarbadin ja Jelenin (2015) mukaan linolihapon pe-

roksidaatio tuottaa ensisijaisesti linolihydroperoksidin, joka tunnetaan myös nimellä 13-hyd-

roperoksidi. Linolihydroperoksidi hajoaa reaktiossa vielä sekundäärisiksi aldehydeiksi (Ya-

mauchi et al. 2014).   

Lipidien peroksidaatio voidaan jakaa yksinkertaistettuna kahteen osaan, jossa tyydyttymät-

tömistä rasvahapoista muodostuu ensisijaisesti lipidihydroperoksideja ja edelleen aldehy-

dejä (Kuva 2). Lipidien hapettuminen vapaiden radikaalien kautta lipidihydroperoksideiksi 

Kuva 1  Heksanaalin molekyylirakenne. 
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on nopea reaktio. Heksanaalin muodostuminen näistä lipidihydroperoksideista tapahtuu pal-

jon hitaammin. Rasvahappojen hapettumisen päätuotteena syntyvän hydroperoksidin muo-

dostuminen riippuu siis tyydyttymättömien rasvahappojen sekä hapen pitoisuudesta mas-

sassa. (Jung & Kappen 2010) Tällöin myös heksanaalin muodostumisnopeuden voidaan aja-

tella olevan riippuvaista rasvahappojen ja hapen pitoisuuksista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Jotkin mekaanisen massan sisältämät metalli-ionit, kuten kupari, rauta ja mangaani pystyvät 

katalysoimaan lipidien peroksidaatiota ja näin kiihdyttämään heksanaalin muodostumista 

(Wiik & Helle 1998). Suurin osa painehiokkeen sisältämistä metalleista ovat peräisin käyte-

tystä puusta, mutta metalli-ioneja voi kulkeutua massan joukkoon myös valmistusprosessin 

aikana vedestä, prosessilaitteista sekä kemiallisista lisäaineista (Michalowski 1993). Kupari, 

rauta ja mangaani ovat siirtymämetalleja, jotka pystyvät hapettumaan useilla eri hapettumis-

luvuilla. Hyvän hapettumiskykynsä vuoksi ne luokitellaan hyviksi katalyyteiksi lipidien pe-

roksidaation kaltaiselle radikaalireaktiolle. Tällöin myös näiden siirtymämetallien läsnä-

ololla on merkitystä hydroperoksidien muodostumisessa (Jung & Kappen 2010). 

Tyydyttymättömät rasvahapot 

Fe, Cu, Mn 

Vapaiden radikaalien 

 muodostuminen 

O2, H2O 

Lipidihydroperoksit 

Haihtuvat yhdisteet, 

 kuten heksanaali 

Nopea reaktio 

Hidas reaktio 

Kuva 2  Lipidien peroksidaatio ja lipidihydroperoksidien hajoaminen heksanaaliksi 
(Jung & Kappen 2010, muokattu). 
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Happimolekyyli ei ole itsessään tarpeeksi reaktiivinen yhdiste, jotta se pystyisi hapettamaan 

tyydyttymättömiä rasvahappoja. Se voi kuitenkin muuntua reagoidessaan siirtymämetallien 

kanssa reaktiivisemmaksi happiyhdisteeksi. Rauta on yksi tärkeimmistä katalyyteistä rasva-

happojen hapettumisprosessissa, sillä happimolekyylit reagoivat rautaionien kanssa muo-

dostaen reaktiivisempien happiyhdisteiden. (Huang & Ahn 2019) Rautaionit reagoivat hapen 

kanssa Fentonin reaktiolla muodostaen yhtenä reaktiotuotteena hydroksidiradikaaleja (Kuva 

3). Kyseisessä reaktiossa rautaionit hapettuvat ylemmälle hapetusluvulle. Reaktiossa muo-

dostuu negatiivisesti varautunut happiradikaali. Negatiivisesta varauksesta johtuen happira-

dikaali on reaktiivinen yhdiste. Se reagoi herkästi vetyprotonien kanssa muodostaen vety-

peroksideja. Vetyperoksidit voivat vielä hajota rautaionien vaikutuksesta. Fentonin reaktion 

viimeisessä vaiheessa vetyperoksidien reagoidessa rautaionin kanssa muodostuu hydroksi-

diradikaaleja. Hydroksyyliradikaalilla on tärkeä asema erityisesti rasvahappojen hapettumi-

sen initiaatiovaiheessa. (Dominguez et al. 2019)  

 

Initiaatiovaiheen aktivoitumisenergian alentamisen lisäksi nämä metalli-ionit pystyvät kata-

lysoimaan myös muita reaktiovaiheita rasvahappojen hapettumisprosessissa (Pugh 1998). 

Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin heksanaalin muodostumista 

tyydyttymättömistä rasvahapoista. 

 

 

 

 

Kuva 3  Rautaionin ja hapen välinen Fentonin reaktio, jossa yhtenä reaktiotuotteena 
muodostuu hydroksidiradikaaleja (Dominguez et al. 2019, muokattu). 
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4.1 Lipidien peroksidaatio 

 

Käytännössä linolihapon hapettuminen on monimutkainen ketjureaktio, johon radikaalime-

kanismille tyypillisesti kuuluu kolme seuraavaa päävaihetta: initiaatio eli aloitusreaktio, pro-

pagaatio eli ketjureaktio ja terminaatio eli päätösreaktio. Reaktio etenee vapaan radikaalin 

kautta, jossa vasta monen reaktiovaiheen jälkeen muodostuu stabiilina lopputuotteena hek-

sanaalia (Øyaas 2002).  

 

Initiaatiovaiheessa tyydyttymättömän rasvahapon hapettuminen käynnistyy vapaan hydrok-

sidiradikaalin poistaessa hiiliketjusta vetyatomin (Kuva 4). Hydroksidiradikaali reagoi hiili-

ketjun kaksoissidoksen lähettyvillä olevan hiilen kanssa. Reaktiossa hiiliketjusta lohkeaa 

vettä ja samalla muodostuu uusi radikaali. (Halliwell 1989)  

 

 

 

 

 

 

Kun vety irtoaa hiiliketjusta, ketjuun jää negatiivisesti varautunut hiilikeskeinen radikaali. 

Tätä radikaalia nimitetään lipidiradikaaliksi. Propagaatiovaiheessa muodostunut lipidiradi-

kaali reagoi herkästi ympäristössä olevan hapen kanssa, jolloin lipidiradikaalista syntyy pe-

roksyyliradikaali (Kuva 5). (Halliwell 1989; Barden 2014) 

 

Kuva 4  Lipidien peroksidaation initiaatiovaihe, jossa hydroksidiradikaali reagoi hiiliket-
jussa olevan vetyatomin kanssa (Halliwell 1989, muokattu). 

Kuva 5  Lipidien peroksidaation propagaatiovaihe, jossa muodostunut lipidiradikaali 
reagoi hapen kanssa. Reaktiossa syntyy peroksyyliradikaali. (Halliwell 1989, 
muokattu) 
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Muodostuneet peroksyyliradikaalit ovat reaktiivisia ja voivat reagoida edelleen toisessa tyy-

dyttymättömässä hiiliketjussa olevan vedyn kanssa muodostaen lipidihydroperoksideja sekä 

uusia lipidiradikaaleja (Kuva 6). Uusien lipidiradikaalien muodostuminen mahdollistaa re-

aktion etenemisen. (Halliwell 1989) Uuden lipidiradikaalin muodostuminen kasvattaa sa-

malla hapettumisnopeutta, sillä hapen kanssa herkästi reagoivia lipidiradikaaleja syntyy nyt 

kahta eri reaktiomekanismia pitkin. Myös Øyaas (2002) esittää lipidien hapettumisprosessin 

olevan autokatalyyttinen reaktio, jonka vuoksi hapettumisnopeus kasvaa reaktion edetessä. 

Tämä voi osaltaan selittää rasvahappojen nopeaa hapettumista lipidihydroperoksideiksi. 

 

Radikaalimekanismin viimeisessä vaiheessa, terminaatioreaktiossa, vapaat radikaalit muo-

dostavat keskenään stabiileja yhdisteitä. Radikaalien muuttuessa stabiileiksi yhdisteiksi ket-

jureaktion eteneminen pysähtyy. (Ylä-Herttuala & Salonen 1994) Uusi hydroksidiradikaali 

voi todennäköisesti käynnistää hapettumisreaktion uudelleen, jos massassa on vielä reagoi-

mattomia tyydyttymättömiä rasvahappoja jäljellä. 

 

 

4.2 Linolihydroperoksidin hajoaminen 

Lipidien peroksidaatiossa syntyvät päätuotteet, lipidihydroperoksidit, ovat hajuttomia ja 

mauttomia yhdisteitä, kuten esimerkiksi linolihydroperoksidi (Belitz et al. 2009). Tällä yh-

disteellä ei siis ole vaikutusta kartongin hajuominaisuuksiin ennen kuin linolihydroperoksidi 

hajoaa pienemmiksi haihtuviksi orgaanisiksi yhdisteiksi. Koska lipidien peroksidaatiossa 

syntyvät lipidihydroperoksidit ovat epästabiileja yhdisteitä (Ho & Chen 1994), ne hajoavat 

hitaasti sekundäärisiksi aldehydeiksi jo huoneen lämpötilassa (Jung & Kappen 2010).  

Kuvassa (Kuva 7) on esitettynä heksanaalin muodostumismekanismi linolihydroperoksi-

dista. Belitz et al. (2009) tekemässä tutkimuksessa tuodaan esiin, että heksanaalin 

Kuva 6  Peroksiradikaali reagoi toisen hiiliketjun vetyatomin kanssa. Reaktiossa syn-
tyy lipidihydroperoksidi sekä uusi lipidiradikaali. (Halliwell 1989, muokattu) 
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muodostuminen linolihydroperoksidista voidaan selittää ionimekanismilla. Mekanismissa 

hydroperoksidiryhmä protonoituu vetyionin vaikutuksesta. Hiiliketjusta lohkeaa tällöin sa-

malla vettä. Jäljelle jäävä molekyyli reagoi insertioreaktiolla, jossa kaksoisidoksen vierei-

seen hiili-hiili-sidokseen sitoutuu hydroksidi-ioni. Reaktiivisena välituotteena syntynyt kar-

boniumioni vielä hajoaa muodostaen heksanaalia sekä oksohappoa. (Belitz et al. 2009)  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7  Heksanaalin muodostuminen lipidihydroperoksidista ionimekanismilla (Belitz et 
al. 2009, muokattu). Lyhenne R1 esittää hiiliketjua CH3(CH2)4 sekä lyhenne R2 
esittää ketjua (CH2)7-COOH. 
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5 HEKSANAALIN MUODOSTUMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 

 

Rasvahappojen hapettumiseen sekä heksanaalin muodostumisnopeuteen painehiokkeessa 

vaikuttaa massan valmistusprosessissa moni tekijä, joita tässä kappaleessa on tarkoitus kä-

sitellä tarkemmin. Kuten yllä on mainittu, heksanaalin muodostuminen painehiokkeessa on 

riippuvaista erityisesti tyydyttymättömien rasvahappojen, hapen sekä siirtymämetallien läs-

näolosta massassa.  

 

Yksityiskohtaisemmin tarkasteltaessa rasvahapot ovat osa puun uuteaineita. Näitä uuteai-

neita on puussa eri määriä riippuen puulajista, vuoden ajasta, puun kasvupaikasta sekä sää 

olosuhteista. (Adamova et al. 2020) Esimerkiksi Øyaasin (2003) tutkimuksen mukaan mänty 

sisältää enemmän uuteaineita kuin kuusi. Tällöin myös raaka-aineen valinnalla on vaikutusta 

massan rasvahappopitoisuuteen. Øyaas (2003) mainitsee heksanaalin muodostumiseen vai-

kuttavista prosessitekijöistä myös lämpötilan sekä massan altistumisen valolle. Valon vai-

kutuksesta lipidien hapettumisreaktio voi kiihtyä (Kangas et al. 2008).  

 

5.1 Hiomaprosessi 
 

Hiomaprosessissa puutukeista hiotaan partikkelikooltaan paljon pienempiä kuituja. Materi-

aalin pinta-ala kasvaa partikkelikoon pienentyessä. Pinta-alan kasvu mahdollistaa hapen 

pääsyn kontaktiin puun kanssa suuremmalta alalta. Kuidutusprosessi antaa siis periaatteessa 

lisää pinta-alaa lipidien hapettumisreaktiolle. Näiden reaktioiden tiedetään olevan pienem-

millä partikkelikoilla nopeampia myös varastoinnin yhteydessä, sillä esimerkiksi hakkeen 

muodossa oleva puutavara hapettuu puutukkeja nopeammin (Kangas et al. 2008). 

 

Hiomaprosessissa hioutuvat kuidut sekoittuvat myös tehokkaasti. Kuitujen sekoittuminen 

hionnan aikana tehostaa rasvahappojen hapettumista (Barden 2014). Sekoituksella voidaan 

lisätä hapettumisen reaktionopeutta parantamalla reagoivien hiukkasten vuorovaikutusta 

keskenään. Tämä pätee myös kuitujen valmistusprosessissa. Kuitujen sekoittumisesta joh-

tuen yhä suurempi osa kuiduista joutuu kontaktiin hapen kanssa, jolloin lipidien hapettumi-

nen tehostuu. 
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5.2 Sakeus 
 

Painehiokkeen sakeudella tarkoitetaan hiomakoneella valmistettujen kuitujen massaprosent-

tista osuutta vedessä. Hiokkeen sakeus vaihtelee massan valmistusprosessissa eri vaiheiden 

aikana. Sakeutta voidaan tarpeen mukaan sekä vähentää että lisätä muuttamalla veden mää-

rää valmistetun massan joukossa. Tätä tarkoitusta varten valmistusprosessissa on olemassa 

erilaisia saostimia, joiden läpi massa kulkee esimerkiksi kuidutusprosessin jälkeen. Hionta-

prosessin jälkeen painehiokkeen sakeus on noin 1,5 m-%, jonka vuoksi sakeus nostetaan 

painesaostimessa korkeampaan massaprosenttiin (Seppälä et al. 2004). Myös ennen valkai-

suprosessia massa säädetään valkaisulle sopivaan sakeuteen. Hiokkeen sakeuden säätäminen 

valmistusprosessissa on tärkeää, jotta esimerkiksi massan varastointikapasiteettia pystytään 

nostamaan. Toisaalta massassa olevalla veden määrällä uskotaan olevan yhteys myös rasva-

happojen hapettumisen kanssa (Barden & Decker 2016).  

 

Veden aktiivisuus voi vaikuttaa voimakkaasti tyydyttymättömien rasvahappojen hapettumi-

seen (Barden & Decker 2016). Veden aktiivisuus kuvaa liuoksessa olevaa vapaan veden 

määrää. Käytännössä aktiivisuus siis kasvaa, kun veteen liuenneiden yhdisteiden pitoisuus 

pienenee. (Ruokavirasto 2020) Bardenin ja Deckerin (2016) suorittamassa tutkimuksessa 

rasvahappojen hapettumisnopeus kasvoi enemmän alhaisella veden aktiivisuustasolla. Ve-

dellä voi siis olla tärkeä rooli heksanaalin muodostumisessa. 

 

Hapettumisreaktiossa muodostuvien hydroperoksidien on huomattu muodostavan keske-

nään komplekseja vetysidoksin (Kuva 8). Kyseinen ilmiö perustuu vetysidosten mahdolli-

suuteen muodostaa dimeerejä hydroperoksideista. Kahdesta hydroperoksidista muodostu-

neen dimeerin hajoamisreaktio on energeettisesti suotuisa, jonka vuoksi muodostuneet di-

meerit hajoavat negatiivisesti varautuneiksi radikaaleiksi ja vedeksi. (Pugh 1998) 

 

Kuva 8  Hydroperoksidit voivat muodostaa keskenään kemiallisesti vetysidoksia (Pugh 
1998, muokattu). 
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Heksanaalia muodostuu näiden primääristen hapettumistuotteiden, hydroperoksidien, ha-

joamisreaktiossa. Pugh:n (1998) mukaan liuottimen läsnäolo vaikuttaa kyseisen hajoamisre-

aktion nopeuteen. Ilmiö perustuu liuottimen häiritsevään vaikutukseen hydroperoksidien vä-

lillä. Vedellä on rasvahappoja suojaava ominaisuus, sillä se pystyy estämään hapen pääsyn 

kontaktiin rasvahappojen kanssa (Barden & Decker 2016). Tällöin laimeammissa sakeuk-

sissa hapen on vaikeampi päästä käsiksi puun sisältämiin rasvahappoihin. Pugh:n (1998) 

mukaan liuottimen läsnä ollessa vetysidoksia muodostuukin peroksidien ja liuottimen vä-

lille, eivätkä hydroperoksidit pääse tällöin reagoimaan keskenään. Hydroperoksidien ha-

joamisreaktion reaktionopeus pienenee liuottimen vuorovaikutuksen kasvaessa. (Pugh 1998)  

 

Massan sakeudella on siis potentiaalinen asema rasvahappojen hapettumisen reaktionopeu-

den hidastamisessa. Vesi pystyy sitomaan hydroperoksideja vetysidoksin, mikä lisää samalla 

hydroperoksidien stabiilisuutta (Barden & Decker 2016). Stabiilisuuden lisääntyessä hyd-

roperoksidien hajoamisreaktiokin hidastuu. Massan joukkoon jää enemmän stabiilimmassa 

muodossa olevia hydroperoksideja, jolloin hajoamisreaktion lopputuotteena syntyvän hek-

sanaalin määrä pienenee. Chen et al. (1992) huomasivat, että veden konsentraation kasvat-

taminen hidastutti kyseistä hajoamisreaktiota. Samassa tutkimuksessa huomattiin veden 

muodostavan komplekseja myös metalli-ionien kanssa. (Chen et al. 1992) Muodostuneet 

kompleksit tosin pystyvät vielä katalysoimaan hapettumista (Lindell 1993). Yllä mainittujen 

tutkimuksien mukaan hydroperoksidien reagoidessa veden kanssa näiden yhdisteiden ha-

joamisreaktion tulisi siis hidastua. Reaktionopeuden hidastuminen johtuu veden ominaisuu-

desta muodostaa stabiilimpia yhdisteitä hydroperoksidien kanssa. (Chen et al. 1992) 

 

5.3 Valkaisuprosessi 
 

Natriumditioniittivalkaisussa painehioke valkaistaan valkaisutornissa. Natriumditioniitti on 

voimakkaasti pelkistävä kemikaali, joka pelkistää ligniinin sisältämät värilliset kromoforiset 

yhdisteet värittömiksi. Kemiallinen kaava natriumditioniitille on Na2S2O4. (Suess 2010)  

 

Øyaas (2003) on tutkinut ditioniittivalkaisun vaikutusta massan rasvahappopitoisuudelle 

sekä aldehydien muodostumiselle. Kokeessa hän vertaili ditioniittivalkaistun massan eroa-

vaisuuksia valkaisemattomaan massaan. Koe suoritettiin valkaisemalla vain toinen mas-

soista natriumditioniitilla. Valkaisuprosessin jälkeen molemmat massat varastoitiin 
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identtisesti 12 °C lämpötilassa, jonka jälkeen aldehydipitoisuus mitattiin 3 sekä 19 viikon 

kuluttua valkaisusta. Viikolla 3 suoritetussa mittauksessa aldehydien konsentraatio oli ditio-

niittivalkaistussa massassa pienempi kuin valkaisemattomassa massassa. Viikolla 19 alde-

hydikonsentraatio valkaistussa massasta oli edelleen huomattavasti pienempi. Molempien 

massojen aldehydikonsentraatio kuitenkin kasvoi varastointi ajan pidentyessä. Tuloksien pe-

rusteella ditioniittivalkaisu vähentää rasvahappojen hapettumista ja näin ollen myös heksa-

naalin muodostumisnopeus pienenee. (Øuuas 2003) 

 

Natriumditioniitti reagoi voimakkaasti hapen läsnä ollessa muodostaen reaktiotuotteena nat-

riumvetysulfiittia NaHSO3. Kyseinen reaktio eliminoi nopeasti massan seassa olevan hapen. 

(Øuuas 2002) Natriumditioniitin hapettumisreaktio on esitettynä yhtälössä (1).  

 

2𝑁𝑎!𝑆!𝑂" + 𝑂! + 2𝐻!𝑂 → 4𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂#   (1) 

 

Haihtuvien aldehydien pienempi konsentraatio ditioniittivalkaistussa massassa voi johtua al-

haisesta happipitoisuudesta. Natriumditioniitin reagoidessa hapen kanssa massan happipi-

toisuus pienenee. Hapen ollessa reaktion rajoittava tekijä rasvahappojen hapettumisprosessi 

hidastuu. Rasvahappojen hapettumisen propagaatiovaiheessa tarvitaan happea, jotta reaktio 

etenee. Alhainen happipitoisuus rajoittaa tällöin reaktion etenemistä, mikä edelleen hidastaa 

heksanaalin muodostumista. Painehiokkeen ditioniittivalkaisu on tutkimuksien perusteella 

suotuisa prosessi ehkäistäessä heksanaalin muodostumista. (Øuuas 2002) 

 

Painehioke voidaan valkaista myös käyttämällä peroksidivalkaisua. Vetyperoksidi reagoi 

hapettavasti muuttaen kromoforiset ryhmät värittömiksi yhdisteiksi. (Seppälä et al. 2004) 

Peroksidivalkaisu voi aktivoida rasvahappojen hapettumisprosessia (Øyaas 2002). Tällöin 

heksanaalin muodostuminen todennäköisesti tehostuu peroksidivalkaistuissa massoissa. 

 

5.4 Massan varastointi 
 

Massan varastointi sekä varastoinnin olosuhteet ovat painehiokkeen heksanaalipotentiaaliin 

vaikuttavia tekijöitä. Ridgway et al. (2010) ja Van Ruth et al. (1999) listaavat varastoinnin 

keston sekä varastointi olosuhteiden vaikuttavan selvästi heksanaalipitoisuuteen. 
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Heksanaalia muodostavat kemialliset reaktiot jatkuvat painehiokkeessa valmistusprosessin 

jälkeen, jonka vuoksi varastoinnin olosuhteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

 

Kartongin hajua aiheuttavien yhdisteiden pitoisuudet muuttuvat varastoinnin aikana. Tämä 

on loogista, sillä lipidien mahdollisuus hapettua kasvaa ajan myötä. Heksanaalipitoisuus 

massassa voi siten kasvaa varastointi ajan pidentyessä (Bakkalbasi et al. 2012). Myös Øyaa-

sin (2003) suorittamassa tutkimuksessa aldehydien konsentraatio kasvoi kaikilla erityyppi-

sillä massoilla varastointiajan pidentyessä. Tämä on seurausta tyydyttymättömien rasvahap-

pojen peroksidaatiosta, joka etenee painehiokkeessa vielä valmistusprosessin jälkeen. Ky-

seinen ilmiö käsittää niin painehiokkeen kuin myös lopputuotteena olevan kartongin varas-

toinnin. Huomioitavaa varastoinnissa on myös painehiokkeen happipitoisuus. Hapettumis-

prosessi ei ole mahdollinen ilman hapen läsnäoloa massassa (Huang & Ahn 2019), jolloin 

happipitoisuuden pienentäminen hidastaa heksanaalin muodostumista.  

 

Varastoinnin lämpötilalla on merkittävä vaikutus massan aldehydipitoisuudelle. Aldehydi-

konsentraatio kasvaa massassa lämpötilan kasvaessa (Wiik & Helle 1999; Pugh 1998). Kor-

keammissa lämpötiloissa lipidien peroksidaation reaktionopeuden täytyy olla suurempi, jol-

loin myös heksanaalin muodostumisnopeus on korkeammalla tasolla. Pugh (1998) suoritta-

massa tutkimuksessa lämpötilan vaikutuksesta massan heksanaalipotentiaalille tulee ilmi, 

että heksanaalipitoisuus ei kasva kuitenkaan lineaarisesti lämpötilan kasvaessa. Kyseinen 

koe suoritettiin kolmelle 20°C, 40°C sekä 50°C lämpötilassa oleville massoille, jotka varas-

toitiin valolta suojattuna 42. päiväksi. Heksanaalipitoisuutta seurattiin joka päivä ja mittaus-

tulokset otettiin ylös. Tuloksien perusteella heksaanalia muodostui aluksi vähiten alhaisim-

massa lämpötilassa. Tämän perusteella hydroperoksidin hajoaminen on hidasta ympäristön 

lämpötilassa. Kokeen alussa heksanaalia muodostui nopeimmin 40°C lämpötilassa. Varas-

tointipäivän 34. kohdalla, 20°C lämpötilassa oleva massa saavutti korkeammissa lämpöti-

loissa olevien massojen heksanaalipitoisuudet. Kokeen lopussa, varastointi ajan vielä piden-

tyessä, ympäristön lämpötilassa olevalla massalla oli suurin heksanaalipitoisuus. Pienempi 

heksanaalipitoisuus korkeammissa lämpötiloissa voi selittyä heksanaalin nopealla hajoamis-

reaktiolla. Tämä hajoaminen tapahtuu nopeammin korkeammissa lämpötiloissa, jonka 

vuoksi ympäristön lämpötilassa olevalla massalla on lopulta pitkän varastointi ajan jälkeen 

suurin heksanaalipitoisuus. (Pugh 1998) Tämä kuitenkin pätee vain pitkillä varastointi 
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ajoilla. Jos massan varastointiajat ovat lyhyempiä, on kannattavaa pitää massa mahdollisim-

man alhaisessa lämpötilassa heksanaalin hitaamman muodostumisnopeuden vuoksi. 

 

5.5 pH-olosuhteet 
 

Painehiokkeen pH-arvo on tärkeä tekijä tuotettaessa kartonkia. Painehiokkeen pH vaikuttaa 

myös muihin massan kemiallisiin ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi varaustilaan. (Tervo 

2017) Näin ollen massan ajettavuus kartonkikoneella heikkenee, jos pH-arvot eivät ole koh-

dillaan. Kartonkikoneen ajettavuuden lisäksi pH-olosuhteiden on todettu vaikuttavan pai-

nehiokkeen aldehydikonsentraatioon. 

  

Van Ruth et al. (1999) käsittelevät tutkimuksessaan pH:n vaikutusta tyydyttymättömien ras-

vahappojen hapettumisnopeuteen. He huomasit rasvahappojen hapettumistuotteena synty-

vien hydroperoksidien pitoisuuksien kasvavan hitaammin happamissa olosuhteissa. Myös 

heksanaalipitoisuuden kasvussa oli havaittavissa samanlaista hidastumista happamissa olo-

suhteissa. Heksanaalipitoisuus kasvoi selkeästi hitaammin näytteen ollessa happamammassa 

olosuhteessa. (van Ruth et al. 1999) Øyaasin (2003) tekemä tutkimus tukee happamien olo-

suhteiden paremmuutta ehkäistäessä heksanaalin muodostumista. Hitaan heksanaalin muo-

dostumisnopeuden perusteella rasvahappojen reaktionopeus hapen kanssa on alhaisempi 

happamissa olosuhteissa. Tarkasteltaessa pelkästään rasvahappojen hapettumisnopeutta 

mahdollisimman happamat olosuhteet olisivat vähäisen heksanaalin muodostumisen kan-

nalta oleelliset. Tämä ei kuitenkaan ole täysin mahdollista haluttaessa säilyttää kartonkiko-

neen ajettavuus hyvällä tasolla. 

 

Siirtymämetalli-ionien katalysoima rasvahappojen hapettumisreaktio on riippuvaista ympä-

ristön pH-olosuhteista.  Emäksisissä olosuhteissa massan sisältämät metalli-ionit ovat pa-

remmin hapen tavoitettavissa, jonka vuoksi korkeissa pH-arvoissa siirtymämetallit kataly-

soivat herkemmin hapettumisreaktion initiaatiovaihetta. (van Ruth et al. 1999) Koska kor-

keissa pH-arvoissa vapaat rasvahapot voivat kerääntyä liukenemattomiksi rykelmiksi, ovat 

ne myös alttiimpia hapettumiselle. Toisaalta epästabiilien hydroperoksidien hajoamisnopeus 

heksanaaliksi voi olla korkeampaa emäksisessä pH:ssa. (Øyaasin 2003) Tämän lisäksi hap-

pamissa liuoksissa positiiviset vetyprotonit ovat aktiivisia ioneja. Vapaat vetyprotonit voivat 

reagoida peroksidaation aikana muodostuneiden negatiivisten radikaalien kanssa. Protonien 
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sitoutuessa radikaaleihin reaktiiviset radikaalit muuttuvat stabiileiksi yhdisteiksi ja hapettu-

misen eteneminen hidastuu tai pysähtyy kokonaan. Alhaisessa pH:ssa protonit suojaavat siis 

tyydyttymättömiä rasvahappoja hapettumiselta. (Kim et al. 2016) Painehiokkeen alhaisempi 

pH-arvo voi siten monella tapaa hidastaa lipidien hapettumisnopeutta. 

 

5.6 Metalli-ionit 
 

Muutamat tutkijat ovat maininneet metalli-ionien kiihdyttävän tyydyttymättömien rasvahap-

pojen hapettumisreaktiota tehokkaammin kuin lämpötila. Tämä johtuu siirtymämetallien ka-

talyyttisestä ominaisuudesta, jonka vuoksi heksanaalin muodostumisnopeus on korkeampi 

metalli-ionien katalysoidessa reaktiota. (Dominguez et al. 2019) Painehiokkeen sisältämät 

siirtymämetallit katalysoivat rasvahappojen hapettumisreaktiota. Metalli-ionien pääasialli-

nen vaikutus hapettumisreaktiossa on reaktion initiaatiovaiheen aktivoitumisenergian pie-

nentäminen (Pugh 1998). Aktivoitumisenergian pienentyessä reaktio ei enää vaadi yhtä pal-

jon energiaa, jolloin myös kemiallisen reaktion nopeus kasvaa.  

 

Koska siirtymämetallit ovat tärkeässä asemassa rasvahappojen hapettumisen initiaatioteki-

jöinä, näiden metalli-ionien eliminointi massan joukosta voi vähentää heksanaalin muodos-

tumista. Metalli-ioneja pystytään inaktivoimaan stabiileihin komplekseihin EDTA:n (Øyaas 

2003), mutta myös DTPA:n avulla. Molemmat yhdisteet ovat kelaatinmuodostajia, joita käy-

tetään metalli-ioneja sitovina aineina. EDTA sekä DTPA muodostavat kompleksiyhdisteitä 

painehiokkeen joukossa olevien metalli-ionien kanssa. Massassa olevat metalli-ionit muo-

dostavat herkästi sidoksia kelaatinmuodostajaan. (Michalowski 1993) Esimerkiksi yhdellä 

EDTA:lla on kuusi mahdollista sidoksien muodostumispaikkaa. Muodostuneet komplek-

siyhdisteet ovat myös erityisen stabiileja johtuen ligandien monista sitoutumispaikoista. 

Tällä tavalla metalli-ioni on tehokkaasti ympäröity ja eristetty painehiokkeesta. (Maketon et 

al. 2008)   

 

Kelaatinmuodostajan lisäys inhiboi voimakkaasti tyydyttymättömien rasvahappojen hapet-

tumista (Huang & Ahn 2019), mikä osoittaa metalli-ionien olevan tärkeä tekijä heksanaalin 

muodostumisprosessissa. Myös Øyaasin (2003) tutkimuksessa kävi ilmi, että tuoreiden mas-

sojen EDTA-käsittely pienensi kaikissa tutkituissa näytteissä aldehydien konsentraatioita. 
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Samalla aldehydien muodostuminen hidastui EDTA-käsitellyillä massoilla myös varastoin-

nin aikana. (Øyaas 2003) 

 

5.7 Hapettavat kemikaalit 
 

Hapettavien kemikaalien, biosidien, avulla pystytään paperiteollisuudessa kontrolloimaan 

mikrobikantoja sekä hillitsemään niiden kasvua. Biosidit tuhoavat massassa olevia vahin-

gollisia eliöitä ja näin ollen suojaavat lopputuotetta. (Tukes 2020) Kartongin valmistuksen 

kannalta tärkeät biosidit kuuluvat puun suoja- sekä säilytysaineisiin (Echa 2020). Näiden 

säilöntäaineiden käytöllä pyritään siis minimoivaan mikrobien aiheuttamia haittoja loppu-

tuotteelle.  

 

Mikrobiologista aktiivisuutta pystytään hyvin tuloksin hallitsemaan lisäämällä massan jouk-

koon hapettavia biosideja. Wiikin ja Hellen (1998) tutkimuksen perusteella biosidit vähen-

tävät massan mikrobiologista aktiivisuutta, jonka vaikutuksesta mikrobien aiheuttamat ha-

juhaitat vähenevät. Huomattavaa on kuitenkin se, että biosidit voivat tuoda mukanaan mas-

saan epämiellyttäviä hajuja. Toinen huomioitava seuraus on hapettavien kemikaalien vaiku-

tus lipidien hapettumisreaktiolle, sillä kyseiset kemikaalit voivat käynnistää rasvohappojen 

eltaantumisen. (Wiik & Helle 1998) Hapettavan ominaisuutensa vuoksi nämä kemikaalit 

pystyvät pilkkomaan linoleenihapossa olevia kaksoissidoksia, mikä edesauttaa lipidien pe-

roksidaatiossa muodostuvan heksanaalin syntymistä (Hämäläinen et al. 2005). Esimerkiksi 

peretikkahappo on vahva biosidi, jonka on todettu kasvattavan massan heksanaalipotentiaa-

lia. Yhdiste luo hapettavan olosuhteen, joka nopeuttaa heksanaalin muodostumista. (Stor-

backa 2012) 

 

5.8 Antioksidantit  
 

Antioksidantit ovat yhdisteitä, jotka toimivat hapettumisreaktioiden inhibiittoreina (Barden 

2014). Fagerlund et al. (2003) tekemän tutkimuksen mukaan erilaisiin massoihin lisätyt an-

tioksidantit vähensivät heksanaalin muodostumista kaikissa tutkituissa näytteissä. Samoin 

Wiik & Helle (1998) ovat todenneet antioksidanttien parantavan jauhetun massan 
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aistinvaraisia ominaisuuksia. Nämä antioksidantit eivät kuitenkaan pysty suojaamaan jo ha-

pettuneita rasvahappoja. (Wiik & Helle 1998) 

 

Antioksidanttien toimintamekanismi perustuu niiden kykyyn neutralisoida rasvahappojen 

hapettumisessa syntyviä radikaaleja. Antioksidantti pystyy luovuttamaan vetyatomin rasva-

happojen hapettumisprosessissa syntyvälle negatiivisesti varautuneelle radikaalille. Reak-

tiossa muodostuu neutralisoitu lipidiradikaali sekä paljon vähemmän reaktiivinen radikali-

soitu antioksidantti. (Dominguez et al. 2019) Esimerkiksi a-tokoferoli toimii reaktioketjun 

katkaisevana antioksidanttina lipidien hapettumireaktiossa.  Kyseinen yhdiste on rasva-

liukoinen vitamiini, joka pystyy vähentämään heksanaalin muodostumista. Lipidien perok-

sidaatio tapahtuu vapaiden radikaalien kautta. Antioksidanttina toimiva a-tokoferoli pystyy 

hidastamaan heksanaalin muodostumisnopeutta vangitsemalla näitä välituotteina syntyviä 

vapaita radikaaleja. (Yamauchi 2014) Vapaat radikaalit reagoivat paljon herkemmin a-to-

koferolin kuin massan joukossa olevien rasvahappojen kanssa. Tämän johdosta tyydyttymät-

tömät rasvahapot ovat antioksidanttien avulla suojattuja vapaiden radikaalien vaikutukselta. 

(Dominguez et al. 2019)    
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II KOKEELLINEN OSA 

 

 6 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

 

Kokeellisessa osassa tarkoituksena oli tutkia kartonkinäytteiden heksanaalipotentiaaleja. 

Työ suoritettiin 8.2 – 19.2.2021 Stora Enson Inkeroisten kartonkitehtaalla. Tavoitteena oli 

selvittää, miten prosessiparametrien muuttaminen vaikuttaa heksanaalin muodostumiseen 

kartongista. Prosessiparametreista tutkittiin alhaisen ja suuremman ditioniittiannostuksen 

eroa sekä painesaostimen osittaisen ohituksen vaikutusta kartongille. Kokeet suoritettiin eri 

ajan hetkillä käyttäen headspace kaasukromatografia, johon oli kytkettynä massaspektro-

metri. Heksanaalipotentiaalien lisäksi kartonkinäytteistä määritettiin Imatran tutkimuskes-

kuksella metalli- sekä uuteainepitoisuudet. 

 

6.1 Materiaalit 
 

Heksanaalipotentiaalien määrityksissä tutkittiin viittä erilaista kartonkinäytettä. Kaksi tutki-

tuista näytteistä liittyi painehiokkeen ditioniittiannostuksen määrään. Kolme muuta karton-

kinäytettä käsitteli painesaostimen osittaista ohittamista kuitenkin sisältäen myös yhden re-

ferenssinäytteen. Tutkimuksessa tutkittiin siis viittä seuraavaa näytetyyppiä: Näyte A sisälsi 

alhaisen ditioniitttiannostuksen, näyte B sisälsi suuren ditioniittiannostuksen, näytteet C ja 

D olivat koeajonäytteitä painesaostimen osittaisesta ohituksesta sekä näyte E oli referenssi-

näyte. 

 

6.2 Mittausten suoritus 
 

Ennen mittauksien suoritusta tutkittavat näytteet säilytettiin pakastimessa foliopaketteihin 

paketoituna. Näin estettiin näytteiden ennenaikainen vanheneminen. Jokaisesta näytetyy-

pistä punnittiin tarkasti 2 grammaa näytettä kokeita varten. Näytteet leikattiin  4	cm ∗ 1	cm 

kokoisiksi kartonkipaloiksi ja siirrettiin näytepulloihin. Jokaisesta näytteestä ajettiin ajan 

hetkellä nolla kaasukromatografilla heksanaalipitoisuus. Ajon jälkeen tutkitut näytteet siir-

rettiin avonaisissa näytepulloissa lämpökaappiin tunniksi vanhenemaan. Näytteet vanhen-

nettiin lämpökaapissa 90°C lämpötilassa, jotta pystyttiin selvittämään heksanaalin 
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muodostumisen koko elinkaari tutkituissa kartongeissa. Koe toistettiin samoilla näytteillä 

uudelleen tunnin lämpökaapissa olon jälkeen. Saman päivän aikana näytteet mitattiin vielä 

kolmannen kerran kuuden tunnin kohdalla. Tämän jälkeen heksanaalin muodostumista näyt-

teissä seurattiin mittaamalla kartonkinäytteiden heksanaalipitoisuudet kerran päivässä kah-

den viikon seurantajakson ajan. 

 

6.3 Heksanaalipotentiaalin määrittäminen 
 

Kartonkinäytteistä muodostuva heksanaalipotentiaali voidaan ratkaista integroimalla labo-

ratoriossa mitatut hetkelliset heksanaalipitoisuudet. Tämä tapahtuu approksimoilla jatkuvan 

integraalin arvoa summaamalla yhteen eri ajan hetkillä otetut mittaustulokset. Heksanaali-

potentiaali voidaan siis laskea käyttämällä yhtälöä (2), mikäli aikaväli mitattujen heksanaa-

lipitoisuuksien välillä on enintään 1 tunti.  

 

𝐻𝑃 = ∑ [𝑟$%&'()((*+ 	(𝑡(𝑖)) ∗ Δ𝑡],
+-.    (2) 

 

jossa,  HP  Heksanaalipotentiaali, ng/g 

 𝑟/012343356 Mitattu heksanaalipitoisuus, ng/g 

 ∆t Mittapisteiden aikaväli, h 

 

Jos aikaväli kahden mittauspisteen välillä on yli 1 tunti, kartongin heksanaalipotentiaali voi-

daan laskea yhtälön (3) mukaisesti. 

 

𝐻𝑃 = ∑ ;7!"#$%&%%'(	(9(+));7!"#$%&%%'((9(+<.))
!

∗ ∆𝑡<,
+-.   (3) 

 

 

7 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

 

Laboratoriokokeista saadun mittausdatan perusteella saatiin selville tutkittujen kartonkinäyt-

teiden heksanaalipotentiaalit. Lisäksi tuloksien avulla voitiin vertailla tarkasteltavien proses-

siparametrien vaikutusta kartongissa muodostuvalle heksanaalille. 
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7.1 Ditioniittivalkaisu  
 

Kuvassa 9 on esitettynä kahden näytteen kuvaajat heksanaalipotentiaaleista muutettaessa 

kartongin ditioniittiannostuksen määrää. Kuvasta nähdään, että näytteen B heksanaalin ko-

konaismäärä on koko mittausjakson ajan alhaisempi kuin näytteellä A. Kuvan 9 pistejoukon 

mukaan on siis perusteltua todeta, että massan ditioniittivalkaisulla on merkitystä ehkäistä-

essä kartongissa muodostuvaa heksanaalia. Suurempi ditioniittiannostus alentaa kartongin 

heksanaalipotentiaalia mittaustuloksien mukaisesti. 

  

 

Ditioniittiannostuksen kasvaessa yhä suurempi osa massan seassa olevasta hapesta reagoi 

ditioniitin kanssa muodostaen natriumvetysulfaattia. Reaktio alentaa massan happipitoi-

suutta, joka edelleen hidastaa rasvahappojen hapettumisprosessissa syntyvän heksanaalin 

muodostumista. Taulukossa I on esitettynä vielä tarkat tulokset näiden kahden näytteen lo-

pullisista heksanaalipotentiaaliarvoista. 

 

Taulukko I  Näytteiden A ja B heksanaalipotentiaalit. 
 

 Näyte A Näyte B 

Heksanaalipotentiaali, 

(ng/g) 

68153 60951 
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80000

0 50 100 150 200 250 300 350 400
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 (n

g/
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Aika (h)

Näyte A Näyte B

Kuva 9  Heksanaalin kokonaismäärä näytteille A sekä B. 
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7.2 Painesaostimen osittainen ohitus 
 

Kuvassa 10 on esitettynä kuvaajat kartonkinäytteiden C, D ja E heksanaalipotentiaaleista. 

Painesaostimen ohittamisen koeajossa pyrittiin tutkimaan muuttuvan vesikierron vaikutusta 

tutkittavien näytteiden heksanaalipotentiaaleihin sekä metalli- ja uuteainepitoisuuksiin. Ver-

ratessa koeajonäytteitä C ja D referenssinäytteeseen E huomataan, että kartonkien heksanaa-

lipotentiaaleissa ei ole näytteiden välillä selvää eroa. Näytteen C hieman suuremman heksa-

naalipotentiaalin ei voi olettaa johtuvan vesikiertojen muutoksesta, sillä näytteen D kuvaa-

jassa ei ole havaittavissa samanlaista kasvua. Näyte D pysyy referenssinäytteen kanssa sa-

moissa lukemissa koko mittausjakson ajan. 

 

 

Mittaustuloksien perusteella painesaostimen pienellä ohituksella ei siis olisi suoraa yhteyttä 

kartongin heksanaalipotentiaaliin. Taulukossa II on esitettynä vielä tarkat tulokset näytteiden 

heksanaalipotentiaaleista. 

 

Taulukko II  Näytteiden C, D ja E heksanaalipotentiaalit. 
 

 Näyte C Näyte D Näyte E 

Heksanaalipotentiaali, 

(ng/g) 

75072 57611 65719 
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Kuva 10  Heksanaalin kokonaismäärä näytteille C, D sekä E. 
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7.3 Kartonkinäytteiden analyysit 
 

Tarkasteltavista kartonkinäytteistä määritettiin Imatran tutkimuskeskuksella myös näyttei-

den metalli- sekä uuteainepitoisuudet. Massan joukossa olevat metalli-ionit pystyvät kataly-

soimaan lipidien peroksidaatiota (Wiik & Helle 1998), jonka vuoksi on tärkeää selvittää eri 

näytteiden sisältämät metallipitoisuudet. Taulukossa III on esitettynä kartonkinäytteiden me-

tallipitoisuudet. 

 

Taulukko III  Tutkittavien kartonkinäytteiden metallipitoisuudet. 
 

Metalli, 
mg/kg 

Näyte A  Näyte B Näyte C Näyte D Näyte E 

Fe 69 70 72 68 68 

Mn 7 5,1 6,6 6,4 5,9 

Cu 0,49 0,58 0,69 0,71 0,59 

Al 1500 1600 1700 1600 1500 

Ca 38000 38000 39000 35000 43000 

K 110 110 96 110 110 

Mg 300 280 360 320 360 

Na 1200 1000 1200 1400 1200 

 

 

Rauta on tärkeä katalyytti lipidien peroksidaatiossa, sillä se osallistuu initiaatiovaiheessa tar-

vittavien reaktiivisten happiyhdisteiden tuottoon (Huang & Ahn 2019). Taulukosta nähdään, 

että näytteen C rautapitoisuus (72 mg/kg) on hieman suurempi kuin muilla näytteillä. Paine-

saostimen osittaisen ohituksen koeajossa näytteelle C määritetty heksanaalipotentiaali oli 

saaduista tuloksista myös suurin. Erot tuloksissa näytteen C sekä näytteiden D ja E välillä 

voisi ainakin osittain selittyä tällä näytteen C suuremmalla rautapitoisuudella. Näytteen C 

hieman suuremman rautapitoisuuden lisäksi metallipitoisuuksissa ei ole muita merkittäviä 

eroja näytteiden välillä. 

 



   
 

  

29 

Taulukossa IV on esitettynä tutkittavien näytteiden uuteainepitoisuudet. Tuloksista voidaan 

huomata, että kartonkinäytteiden uuteainepitoisuudet eivät merkittävästi eroa toisistaan. 

Taulukon perusteella ei siis voida löytää suoraa yhteyttä määritettyjen heksanaalipotentiaa-

lien eroavaisuuksille. 

 

Taulukko IV  Tutkittavien kartonkinäytteiden uuteainepitoisuudet. 
 

 

 

Näyte A Näyte B Näyte C Näyte D Näyte E 

Gravimetrinen 

osuus, % 

0,74 0,79 0,84 0,76 0,80 

Rasvahapot, 

mg/g 

0,53 0,58 0,54 0,55 0,57 

Hartsihapot, 

mg/g 

0,28 0,34 0,34 0,32 0,30 

Sterolit,  

mg/g 

0,08 0,10 0,10 0,07 0,09 

Steryyliesterit, 

mg/g 

0,33 0,35 0,35 0,37 0,37 

Triglyseridit, 

mg/g 

0,60 0,52 0,59 0,75 0,72 

Betulinolit, 

mg/g 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn tavoitteena oli tutkia kartongin heksanaalipotentiaaliin vaikuttavia prosessiparametrejä 

painehiokkeen valmistusprosessin aikana. Kirjallisuusosassa pääpaino oli selvittää valittujen 

prosessiparametrien avulla, miten nämä tekijät vaikuttavat kemiallisesti painehiokkeessa 

muodostuvaan heksanaaliin. Kokeellisessa osassa tutkittiin ditioniittiannostuksen määrän 

sekä painesaostimella aiheutetun muuttuvan vesikierron vaikutusta kartongin heksanaalipo-

tentiaalille. Kokeet suoritettiin 2 viikon aikana mittaamalla päivittäin samoista kartonkinäyt-

teistä kaasukromatografillla heksanaalipitoisuudet. Heksanaalipitoisuuksien lisäksi näyt-

teistä analysoitiin Imatran tutkimuskeskuksella myös metalli- sekä uuteainepitoisuudet. 

 

Taulukossa V on listattuna työssä tutkittujen prosessiparametrien vaikutukset kartongin hek-

sanaalipotentiaalille. Parametrien vertailussa kiinnitettiin erityisesti huomiota kemialliseen 

vaikutukseen sekä heksanaalin muodostumisnopeuden muutoksiin. 

 

Taulukko V  Eri prosessiparametrien vaikutukset kartongin heksanaalipotentiaalille. Mer 
kinnällä x tarkoitetaan kyseisen parametrin lisäävän heksanaalin muodostu-
mista. (x) merkityillä parametreillä vaikutus ei ole yhtä yksiselitteinen. Ilman 
merkintää olevat parametrit vähentävät heksanaalin muodostumista. 

 
Prosessiparametri Lisää heksanaalin 

 muodostumista 

Vaikutus 

Hiomaprosessi x Hapettumisreaktiolle lisää 
pinta-alaa 

Sakeus (x) Massan sakeuden kasvaessa 
muodostumisnopeus kasvaa 

Ditioniittivalkaisu  Eliminoi massan seassa ole-
van hapen 

Varastointi x Rasvahappojen hapettumisre-
aktio etenee 

pH-olosuhteet (x) Emäksisessä olosuhteessa 
muodostumisnopeus kasvaa 

Metalli-ionit x Katalyyttinen vaikutus hapet-
tumisreaktiolle 

Hapettavat kemikaalit x Käynnistävät rasvahappojen 
eltaantumista 

Antioksidantit  Inhiboivat hapettumisreak-
tiota 
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Mittaustuloksien perusteella voidaan myös todeta, että käyttämällä valkaisussa suurempaa 

ditioniittiannostusta saadaan kartongin heksanaalipotentiaalitasoa alennettua. Heksanaalipo-

tentiaali suuremman ditioniittiannostuksen omaavalla kartonkinäytteellä oli 60 951 ng/g 

kuin vastaavasti alhaisemman ditioniittiannostuksen omaavalla kartonkinäytteellä se oli 68 

153 ng/g. Painesaostimen avulla aiheutetulla massan vesikierron muutoksella ei ollut mit-

taustuloksien perusteella yhtä selvää vaikutusta heksanaalin muodostumiselle. Koeajonäyt-

teiden heksanaalipotentiaaleiksi määritettiin 75 072 ng/g ja 57 611 ng/g. Myös referenssi-

näytteelle tulokseksi saatiin 65 719 ng/g. Aiheutettu muutos ei kuitenkaan välttämättä ollut 

riittävä vaikuttamaan heksanaalipotentiaaliin, jonka vuoksi aihe tarvitsisi jatkossa lisätutki-

muksia. 

 

Jokaisen tutkittavan parametrin vaikutusmekanismi on tuloksien perusteella erilainen. Tu-

loksista havaittava toinen yksityiskohta on se, että teoriassa heksanaalipotentiaalia voidaan 

pienentää muuttamalla painehiokkeen valmistusprosessin aikana vaikuttavia prosessiteki-

jöitä. Alhaisempi massan sakeus, suurempi ditioniittiannostus, massan alhaisempi pH-arvo, 

kelaatinmuodostajien sekä antioksidanttien lisäys massan joukkoon näyttäisivät tuloksien 

perusteella pienentävän heksanaalipotentiaalia. Käytännössä prosessiparametrien radikaali 

muuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, jonka vuoksi tärkeää olisi kaikkien vaikuttavien 

tekijöiden hienosäätö ehkäistäessä heksanaalin muodostumista. Esimerkiksi esiin nostettu 

painehiokkeen happamuustaso on yksi vaikuttavista tekijöistä. Vaikka painehiokkeen pH 

vaikuttaa myös muihin massan kemiallisiin ominaisuuksiin, voisi hieman happamampi 

massa alentaa kartongin heksanaalipotentiaalia. pH-asteikon ollessa logaritminen ei happa-

muuden muutoksen tarvitse olla suuri aiheuttaakseen se hidastavan vaikutuksen heksanaalin 

muodostumisnopeudelle. 

 

Jatkotutkimuksina olisi hyvä selvittää laajempien koeajojen avulla optimiolosuhteet, joilla 

kartonkikoneen ajettavuus säilyisi hyvällä tasolla kartongin heksanaalipotentiaalin ollessa 

kuitenkin mahdollisimman pieni. Kokeissa voitaisiin seurata etenkin pH-olosuhteiden pie-

nien muutosten vaikutusta kartongin heksanaalipotentiaalille. Tässä työssä suoritettu paine-

saostimen ohitus ja sen vaikutus heksanaalin muodostumiseen jäi mittaustuloksien perus-

teella hieman avonaiseksi kysymykseksi, jonka vuoksi myös tähän olisi hyvä perehtyä lisää 

seuraavissa tutkimuksissa. 
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