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Koska muovin tuotanto kasvaa vuosi vuodelta, on tärkeää tutkia muovien pitkäaikaista 
käyttöä ja tekijöitä, jotka edistävät muovien ikääntymistä. Jotta muovien elinikää voidaan 
pidentää tai vaihtoehtoisesti niistä voidaan tehdä helpommin hajoavia, on tärkeää ymmärtää 
mekanismit, joilla muovi voi hajota erilaisissa olosuhteissa.  

Tässä työssä tutkittiin muovien, erityisesti polyeteenin ikääntymistä erilaisissa 
liuosolosuhteissa. Työssä määritettiin, millä tavoin muovi voi vanhentua, minkälaisia 
muutoksia vanheneminen voi aiheuttaa ja miten niitä voidaan havaita. Normaalissa 
ympäristön lämpötilassa kemiallinen hajoaminen vaatii joko hydrolyysin tai hapettumisen. 
Ikääntyminen voi tapahtua yhdellä mekanismilla tai yhdessä toisen mekanismin kanssa. 
Polymeerin hajotessa sen ketjut katkeavat ja siinä tapahtuu pintahalkeilua. Lisäksi 
hydroksyyli-, karbonyyli- ja/tai vinyyliryhmät lisääntyvät polymeerissä. 

Muovin ikääntymistä voidaan seurata yksinkertaisimmillaan suoraan sen pinnasta 
esimerkiksi IR-spektrometrillä tai mittaamalla pinnan karheutta. Muita menetelmiä, jotka 
soveltuvat muovin ikääntymisen mittaamiseen ovat esimerkiksi differentiaalinen 
pyyhkäisykalorimetria (DSC) ja termogravimetrinen analyysi (TGA). 

Työssä suoritettiin myös kokeellinen osuus, jossa tutkittiin IR-spektrometrian avulla 
kahdessa eri liuoksessa ollutta muovinäytettä. IR-spektreistä havaittiin selkeitä muutoksia 
liuosaltistuksen jälkeen, jotka ovat voineet ilmentyä muovin ikääntymisen johdosta. 
Kahdelle eri liuokselle altistetun näytteen spektrimuutokset olivat keskenään erilaisia ja näin 
ollen riippuvaisia altistusolosuheista. Tulosten perusteella ei kuitenkaan voida sanoa täysin 
varmaksi, että spektrien muutokset johtuivat muovin ikääntymisestä. 

Aiheesta tarvitaan lisää tutkimusta, jotta voidaan tarkemmin arvioida, kuinka kauan muovia 
voidaan pitää erilaisissa käyttöolosuhteissa ilman sen merkittävää vanhenemista. 
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1 Johdanto 

Muovi ja sen käyttökohteet ovat osa jokaisen elämää. Vuonna 2020 maailmassa tuotettiin 

367 miljoonaa tonnia muovia (Plastics Europe 2021). Luvussa ei ole otettu huomioon 

kierrätettyjä muoveja, joten todellinen muovin tuotanto on vielä suurempi. Muoveja 

käytetään laajalti esimerkiksi pakkauksissa, elektroniikassa, rakentamisessa ja 

kulkuneuvoissa. Muovit ovat suosittuja materiaaleja erityisesti niiden edullisen hinnan, 

kevyen rakenteen ja monipuolisten käyttökohteiden vuoksi (GESAMP 2015). 

Muovin avulla pystytään vastaamaan moniin yhteiskuntamme haasteisiin. Muovien kevyt 

rakenne vähentää hiilidioksidipäästöjä ajoneuvoissa, ja muovista valmistetut tehokkaat 

eristemateriaalit säästävät energiaa. Myös pakkaussovelluksissa muovit ovat tehokkaita 

kestävyytensä, painonsa ja kustannustensa ansiosta. Muovien ansiosta ruokajätteen määrää 

on myös saatu vähennettyä erilaisilla pakkausratkaisuilla, jotka suojaavat ruokaa kuljetuksen 

ja varastoinnin aikana. Muoveja voidaan siis käyttää hyvin laajasti ja niiden tuotanto onkin 

ollut kasvussa viimeiset 50 vuotta. (Leal Filho et al. 2019.)  

Muovien käyttöön liittyy myös ongelmia, sillä niiden kestävän rakenteen vuoksi ne eivät 

hajoa helposti esimerkiksi ympäristöön päätyessään. Luonnossa suuremmista 

muovikappaleista voi syntyä sekä taloudellisia että ekologisia haittavaikutuksia. 

Taloudellisia vaikutuksia syntyy esimerkiksi, kun luonnonvaraisia eläimiä, jotka ovat 

sotkeutuneet muovikappaleisiin joudutaan pelastamaan. Lisäksi muovituotteista irtoaa 

vanhenemisen myötä muun muassa mikromuovia, josta voi syntyä fysikaalisia ja kemiallisia 

vaikutuksia eliöille. Koska mikromuovit ovat hyvin pieniä partikkeleita, niiden mahdolliset 

negatiiviset vaikutukset ovat vähemmän ilmeisiä. (GESAMP 2015.) 

Vaikka muoveja käytetään hyvin laajasti erilaisissa käyttökohteissa, niiden ikääntymistä ei 

ole tutkittu kovinkaan monipuolisesti erilaisissa olosuhteissa. Muovien ikääntymistä on 

tutkittu aiemmin erityisesti merivedessä auringon valon ja lämmön vaikutuksessa, mutta 

muovien vanhenemisesta pitkäaikaisessa altistuksessa happamille tai emäksisille liuoksille 

normaalilämpötilassa, sekä ilman mikrobien vaikutusta ei ole saatavilla juurikaan 

tutkimustietoa. Kokeellisen tutkimustiedon vähäisyys voi johtua esimerkiksi siitä, että 
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erityisesti korkeatiheyksisestä polyeteenistä (HDPE) valmistettujen raskaampien 

teollisuustuotteiden täydellinen hajoaminen tapahtuu hyvin hitaasti ja voi kestää jopa 

tuhansia vuosia (Chamas et al. 2020). 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan muovin ikääntymistä tilanteessa, jossa muovista 

valmistettu prosessikomponentti altistuu vahvalle hapolle tai emäkselle. Tarkastelussa 

oletetaan, että sama liuos ei ehdi olla pitkää aikaa muovin kanssa tekemisissä. 

Tarkasteltavaksi muoviksi valittiin polyeteeni, koska se on yleisimmin käytetty muovilaatu. 

Työssä esitellään myös mekanismeja, joilla muovit voivat ikääntyä. Lisäksi työssä esitellään 

spektroskooppinen ja termogravimetrinen menetelmä, joilla muovien ikääntymistä 

liuosolosuhteissa voidaan seurata. Työn kokeellisessa osiossa tutkitaan erilaisille 

liuosolosuhteille altistettua muovia spektroskooppisella menetelmällä, ja selvitetään, onko 

eri muovinäytteiden välillä eroa ikääntymisessä. Kirjallisuudesta löytyvää tietoa verrataan 

laboratoriossa suoritettaviin kokeisiin.  

Työn tarkoituksena on kartoittaa eri menetelmät muovin ikääntymisen seuraamiselle, ja 

selvittää miten eri altistusolosuhteet vaikuttavat muovien vanhenemiseen. Työssä on tutkittu 

myös, miten ikääntymisen merkit näkyvät muovista ja miten niitä voidaan seurata. 

Muovituotteiden käytön kannalta on myös tärkeää pohtia, minkälaisten muutosten jälkeen 

muovia ei voi enää pitää käytössä. 
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2 Muovien valmistus ja ominaisuudet  

Muovit kuuluvat polymeereihin, jotka ovat kooltaan hyvin suuria molekyylejä. 

Polymeereillä on ketjumainen molekyylirakenne ja verrattain suuri molekyylimassa 

(GESAMP 2015). Polymeeriyhdisteet koostuvat monomeereistä ja ne valmistetaan 

additiopolymeroinnin tai polykondensaatioreaktion avulla (Luo et al. 2022).  

Muovityyppejä on olemassa paljon erilaisia, mutta yleisimmät niistä ovat polyeteeni (PE), 

polypropeeni (PP), polyvinyylikloridi (PVC), polystyreeni (PS), polyuretaani (PUR) ja 

polyeteenitereftalaatti (PET) (GESAMP 2015). Amobonyen et al. (2021) mukaan muovin 

tuotannosta yli 50 prosenttia on PE:tä ja PP:tä, sillä niillä on hyvin laajat käyttökohteet, kuten 

ruokapakkaukset, pullot, muovikassit ja putket. Vuonna 2020 Euroopassa käytetystä 

muovista PP:n osuus oli 20 % ja PE:n 30 % (Kuva 1). Koska PE on yksi käytetyimmistä 

polymeereistä, keskitytään tässä työssä erityisesti sen ikääntymisen tutkintaan.  

 

Kuva 1. Muovityyppien jakautuminen Euroopassa polymeerityyppien mukaan vuonna 2020. 

Muokattu (Plastics Europe 2021). 

 

Muoveja valmistetaan perinteisesti syntetisoimalla fossiilisia polttoaineita, mutta kiinnostus 

uusiutuvista luonnonvaroista valmistettua muovia kohtaan on lisääntynyt viime vuosina 

(GESAMP 2015). Biopohjaiset muovit kattavat kuitenkin alle prosentin maailmanlaajuisesti 

valmistetusta 367 miljoonasta muovitonnista (Bioplastics market data 2021). 
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Synteettisesti valmistetut muovit voidaan jakaa kestomuoveihin ja kertamuoveihin. Jako 

perustuu muovien lämpöominaisuuksiin. Yleisimmin tuotetuista muoveista PE, PP, PVC, 

PET ja PS kuuluvat kestomuoveihin, eli ne voidaan kuumentaa ja muotoilla uudelleen 

(Poulikakos et al. 2017). Lineaarisen hiilirunkonsa ansiosta kestomuovit eivät hajoa helposti. 

Kertamuoveihin kuuluva PUR taas hajoaa helpommin, sillä kertamuovien pääketjut ovat 

heteroatomisia ja hyvin silloittuneita. Kertamuoveja ei voida muotoilla uudelleen 

sulattamisen jälkeen, sillä niiden tapauksessa kemialliset muutokset ovat peruuttamattomia. 

(Amobonye et al. 2021.) 

 

2.1 Polyeteenin tyypit ja kemialliset ominaisuudet  

Yleisimmät polyeteenityypit ovat korkeatiheyksinen polyeteeni (HDPE), keskitiheyksinen 

polyeteeni (MDPE), matalatiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja lineaarinen matalatiheyksinen 

polyeteeni (LLDPE). LDPE:n rakenteessa on haaroittuneita ketjuja, jotka aiheuttavat sille 

matalamman tiheyden kuin HDPE:lle, jolla on vain vähän haaroittuneita ketjuja. Korkea 

tiheys lisää HDPE:n lujuutta. HDPE:llä on suuremmat molekyylien väliset voimat ja 

vetolujuus kuin LDPE:llä. (Ghatge et al. 2020). MDPE:llä on lyhyemmät sivuketjut ja niitä 

on vähemmän kuin LDPE:llä, joten MDPE on myös hieman jäykempää (Crawford & Throne 

2002).  

Korkeatiheyksinen polyeteeni on hyvin kestävää ja se ei taivu yhtä helposti kuin 

matalatiheyksinen. Polyeteenin erityinen kestävyys johtuu sen veteen 

liukenemattomuudesta, hydrofobisuudesta, lineaarisesta hiilirungosta, kiteisyysasteesta ja 

korkeasta molekyylipainosta. (Ghatge et al. 2020) Kuvassa 2 on esitetty kaikkien edellä 

mainittujen polymeerien rakenteet. 
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Kuva 2. Polyeteenin erilaiset rakenteet. A) korkeatiheyksinen polyeteeni (HDPE), B) 

keskitiheyksinen polyeteeni (MDPE), C) matalatiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja D) 

lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni (LLDPE). Muokattu (Ghatge et al. 2020). 

 

PE:n pääketjut koostuvat yksinkertaisista C-C sidoksista. Tyydyttymättömiä C=C sidoksia 

voi kuitenkin olla satunnaisesti joko pääketjussa tai ketjun päässä. HDPE:ssä on tyypillisesti 

vinyyliryhmiä ja LDPE:ssä vinylideenejä. (Chamas et al. 2020.) Polyeteenityyppien 

erilaisten molekyylirakenteiden vuoksi LDPE ja HDPE ikääntyvät eri tavalla erilaisissa 

olosuhteissa (Brandon et al. 2016a). 

Polyeteeni on laajasti käytettyä sen mekaanisten, fysikaalisten ja kemiallisten 

ominaisuuksien, sekä suhteellisen pienen painon, hyvän syöpymisen kestävyyden ja sähkö- 

ja lämpöeristyksen takia (Sastri 2014). Taulukossa 1 on esitetty polyeteenin eri tyyppien 

tyypilliset tiheydet, kiteisyysasteet ja käyttökohteet. 

Taulukko 1: Eri polyeteenityyppien tiheydet, kiteisyysasteet ja tyypilliset käyttökohteet. 

Polymeeri Tiheys Kiteisyys Käyttökohteet Lähteet 

Korkeatiheyksinen 

polyeteeni (HDPE) 

940–970 

kg/m3 

60–80 % Säilöntäastiat, auton 

polttoainesäiliöt, lelut, 

kotitaloustavarat, 

putket, säiliöt 

(Sastri 2014) 

(Plastics Europe 2021) 

(Ghatge, Yang, Ahn, et al 

2020) 

Keskitiheyksinen 

polyeteeni (MDPE) 

925–940 

kg/m3 

55–75 % Lelut, shampoopullot (Crawford & Throne 2002) 

Matalatiheyksinen 

polyeteeni (LDPE) 

910–930 

kg/m3 

40–50 % Lääkkeiden pakkaus, 

pullot, letkut 

(Sastri 2014) 

Lineaarinen 

matalatiheyksinen 

polyeteeni (LLDPE) 

920 kg/m3 30–40 % Pakkauskalvot, letkut (Goswami & Mangaraj 

2011) 
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2.2 Lisäaineet muoveissa  

Sekä kestomuoveihin että kertamuoveihin lisätään usein lisäaineita, joiden avulla niiden 

ominaisuuksia voidaan muokata. Lisäaineet voidaan jakaa funktionaalisiin lisäaineisiin, 

väriaineisiin, täyteaineisiin ja vahvisteisiin. Lisäaineet parantavat muovin suorituskykyä, 

toiminnallisuutta ja ikääntymisominaisuuksia. (Hahladakis et al. 2018.) Stabilointiaineet 

ovat eniten käytetty lisäaine polyeteenissä. Stabilointiaineisiin kuuluvat antioksidantit voivat 

estää muun muassa valon ja korkeiden lämpötilojen muovia hajottavia vaikutuksia. (Eltayef 

2001.) 

Lisäaineet eivät ole kuitenkaan useimmiten kemiallisesti sidottuja polymeerimatriisiin, 

minkä vuoksi ne voivat huuhtoutua materiaalista (Bridson et al. 2021). Lisäaineiden 

huuhtoutumista muovista käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.2.1. 

 

2.3 Mikromuovit 

Kun muovit hajoavat pienemmiksi kappaleiksi, joiden partikkelikoko on alle 5 mm, voidaan 

puhua mikromuoveista. Primääriset mikromuovit on valmistettu tarkoituksella 

pienikokoisiksi eri käyttötarkoituksia varten. Hygieniatuotteissa, esimerkiksi 

hammastahnoissa ja ihonpuhdistustuotteissa, mikromuovit toimivat hankausaineena. 

Sekundääriset mikromuovit puolestaan syntyvät isompien muovikappaleiden hajotessa. 

(GESAMP 2015.) 

Koska tässä työssä tarkastellaan muovin ikääntymistä olosuhteissa, joissa muovi altistuu 

samalle liuokselle monia vuosia, mutta niin että liuoserä vaihtuu usein, ei sama liuoserä ehdi 

olla pitkää aikaa tekemisissä prosessikomponentin kanssa. Voidaan siis olettaa, että 

mikromuovia ei ehdi irrota liuokseen mitattavissa olevaa määrää, jotta siitä voitaisiin havaita 

muovin ikääntyminen. Tämän vuoksi liuosaltistuksessa syntyvien mikromuovien määritystä 

ei käsitellä yhtenä menetelmänä muovin ikääntymisen arviointiin.  

Seuraavassa luvussa esitetyt muovien ikääntymisen menetelmät voivat kuitenkin päteä myös 

mikromuoveille. Ikääntymisen voidaan olettaa tapahtuvan nopeammin pienemmissä 

partikkeleissa, joilla reaktiopinta-alaa on suhteessa enemmän. (Chamas et al. 2020.) 
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3 Muovien ikääntyminen  

Muovien ikääntymiseen on olemassa monia syitä. Tässä luvussa käydään läpi ikääntymisen 

piirteet yleisesti. Luvussa tarkastellaan muovin eri ikääntymisen mekanismeja, ikääntymisen 

aiheuttamia fysikaalis-kemiallisia muutoksia, sekä sitä, miten ikääntyminen voidaan havaita. 

Tässä työssä keskitytään muovien ikääntymiseen liuosolosuhteissa, joten muista tekijöistä 

johtuvat hajoamismekanismit esitellään vain lyhyesti.  

 

3.1  Ikääntymisen mekanismilajit 

Normaalissa ympäristön lämpötilassa kemiallinen hajoaminen vaatii joko hydrolyysin tai 

hapettumisen. Hydrolyysin tapahtumiseen tarvitaan vettä ja hapettumiseen happea. 

Molempia näistä voidaan kiihdyttää muun muassa valon, lämmön tai mikrobitoiminnan 

vaikutuksella. (Chamas et al. 2020) 

Polymeerien hajoaminen hapettumisella voidaan luokitella sen aiheuttavien tekijöiden 

luonteesta riippuen valokemialliseen hapettumiseen, lämpöhajoamiseen, otsonin 

aiheuttamaan hajoamiseen, mekaaniseen hajoamiseen, katalyyttiseen hajoamiseen ja 

biohajoamiseen. (Singh & Sharma 2008.) Kirjallisuudessa muovin hajoaminen voi tarkoittaa 

depolymerisaatiota, kemiallista modifiointia, fysikaalisten ominaisuuksien muutosta, 

kokonaismassan menetystä tai täydellistä mineralisaatiota vedeksi ja hiilidioksidiksi. 

Sopivin rajaus suurten muovikappaleiden hajoamiselle on kokonaismassahäviön tarkastelu 

alkuperäisestä polymeerikappaleesta. (Chamas et al. 2020.) 

Hapettuminen tapahtuu radikaalimekanismilla ja sen kolme vaihetta on esitettynä yhtälöissä 

1–4. 

Initiaatio 

A – B à A• + •B      (1) 

Polymeerin hajoamisprosessin aloittaa esimerkiksi UV-säteily, jolla on tarpeeksi energiaa 

kemiallisten sidosten katkaisemiseksi. Initiaatiossa muodostuu radikaaliketjumekanismin 
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ensimmäinen radikaali. Initiaation vaiheet eri polymeereissä ja olosuhteissa vaihtelevat. 

(Singh & Sharma 2008.) 

Propagaatio 

 A• + C – D à A – C + D•    (2) 

 D• + E – F à D – E + •F à …   (3) 

Propagaatioreaktioiden hapetussyklin vaiheet ovat samanlaiset polymeereillä, joiden 

pääketjut ovat hiilirunkoisia. Reaktioista syntyy hydroperoksideja, jotka ovat 

päävälituotteita lisäreaktioihin, eikä niiden syntyminen johda suoraan polymeerin rungon 

katkeamiseen. (Singh & Sharma 2008.) 

Terminaatio 

 F• + G• à F – G     (4) 

Terminaatiossa hajoaminen loppuu vapaiden radikaalien ”poistamiseen”, jolloin syntyy 

inerttejä tuotteita. Tämä tapahtuu vapaiden radikaalien yhdistämisellä. Peroksyyliradikaalit 

muiden radikaalien kanssa muodostavat dialkyyliperoksideja, karbonyyleja tai alkoholeja. 

(Singh & Sharma 2008.) 

 

3.2 Ikääntymisen aiheuttamat fysikaalis-kemialliset muutokset 

Polymeerien ikääntyminen voi näkyä käytännössä muutoksina materiaalin mekaanisissa, 

optisissa tai sähköisissä ominaisuuksissa. Polymeeri voi halkeilla, värjäytyä, tai siinä voi 

syntyä eroosiota tai faasien erottumista. (Singh & Sharma 2008.) Muovien hajoamiseen 

vaikuttavat sekä ympäristön olosuhteet että kullekin polymeerille tyypilliset fysikaalis-

kemialliset ominaisuudet (Ali et al. 2021). Nämä tekijät on esitetty kuvassa 3. 
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Kuva 3.  Muovien ikääntymiseen vaikuttavat tekijät. Muokattu (Ali et al. 2021). 

 

Padsalgikarin (2017) mukaan polymeerin hajoamisnopeus kasvaa hydrofiilisyyden 

kasvaessa, eli mitä hydrofobisempi polymeeri on, sitä paremmin se kestää liuosolosuhteita. 

Hydrofobisuus tarkoittaa sitä, että aine hylkii vettä. Hydrolyysissä yhdiste hajoaa veden 

addition kautta, joten voidaan todeta, että mitä hydrofobisempi yhdiste on, sitä hitaammin 

polymeeri hydratoituu. Hydraatiossa yhdisteen sekundäärinen ja tertiäärinen rakenne 

hajoavat. Hydrolyysin seurauksena polymeeriketjut voivat muuttua vesiliukoisiksi ja 

polymeerirunko hajota. (Ishigaki et al. 1999.) Voidaan siis todeta, että koska hydrofobisempi 
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polymeeri hylkii vettä, ei vesi pääse hajottamaan polymeerin rakennetta yhtä helposti kuin 

hydrofiilisen polymeerin rakennetta.  

Mitä suurempi polymeerin molekyylipaino on, sitä kauemmin sen hajoaminen kestää (Singh 

& Sharma 2008). Polymeerin ikääntyminen riippuu tarkasteltavan kappaleen muodosta ja 

koosta (Chamas et al. 2020). Mitä suurempi reaktiopinta-ala on, sitä nopeammin materiaalin 

ikääntyminen tapahtuu. Suuremmat kappaleet hajoavat hitaammin, sillä hajoamisreaktio 

tapahtuu vain polymeerin pinnalla (Hassinen et al. 2004). 

Muovien rakenteet ja komponentit sisältävät kemiallisesti reaktiivisia ja ikääntymiselle 

altistavia kohtia, kuten tyydyttymättömiä kaksoissidoksia, haaroittuneita ketjuja, 

karbonyyliryhmiä ja hydroksyyliryhmiä ketjujen päissä (Rummel et al 2017). 

Tyydyttymättömät sidokset tekevät polymeerin alttiiksi hapettumiselle, sillä nämä sidokset 

eivät ole yhtä stabiileja kuin tyydyttyneet sidokset (Seymour ja Carraher 1984). Ketjujen 

katkeaminen, pintahalkeilu ja hydroksyyli-, karbonyyli- ja/tai vinyyliryhmät lisääntyvät 

polymeerin hajotessa (Weon 2010). 

Mitä kiteisempi polymeerirakenne on, sitä enemmän tarvitaan vettä ja happea, jotta 

polymeeri hajoaa. Kiteisyyden kasvu vähentää myös polymeerin hajoamisnopeutta (Jenkins 

& Harrison, 2008). Kun polymeerin kiteisyys pienenee, sen amorfinen osuus kasvaa (Sastri 

2014). Suurempi amorfinen osuus puolestaan mahdollistaa kemikaalien tai liuottimien 

diffundoitumisen polymeeriin (Sastri 2014). Polymeerin kiteisyys voidaan mitata 

differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria -analyysilla (DSC), josta kerrotaan kappaleessa 

4.2.2. Kiteisyysaste saadaan määritettyä myös röntgendiffraktioanalyysilla (XRD), mutta 

sitä ei käydä tarkemmin läpi tässä työssä.  

Myös muovin valmistuksessa käytetty tekniikka voi vaikuttaa suuresti sen 

hajoamisnopeuteen. Esimerkiksi massapolymerisaatiolla tai Ziegler-Natta-katalyytillä 

valmistettu PP hajoaa nopeammin valon vaikutuksesta kuin kopolymeroitu PP. Tämä johtuu 

siitä, että kopolymeroidussa PP:ssä on eteenimonomeeria, joka antaa polymeerille kyvyn 

vastustaa UV-säteilyä. (Tang et al. 2005.) 
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3.2.1  Polyeteenin muutokset ikääntyessä 

Koska korkeatiheyksisellä polyeteenillä on suurempi kiteisyys, sillä on parempi 

kemikaalinkesto kuin matalatiheyksisellä polyeteenillä. Yleisesti PE:llä on korkea 

kemikaalien kestävyys, mutta orgaaniset liuottimet, kuten sykliset eetterit ja klooratut 

hiilivedyt voivat silti aiheuttaa polymeerin halkeilua. (Sastri 2014) 

Vaikka polyeteeni on hydrofobinen, nestemäisissä olosuhteissa ja epäpuhtauksien läsnä 

ollessa sen hydrofobisuus laskee (Ghabeche et al. 2015). Kuten aiemmin todettiin, 

hydrofobisuuden laskiessa polymeeri ikääntyy nopeammin.  Hydrolyysissä polymeerin 

kemialliset sidokset hajoavat liuoksen vesimolekyylien vuoksi (Padsalgikar 2017). PE:n 

pääketjut koostuvat kuitenkin tyydyttyneistä C-C-sidoksista, jotka eivät hydrolysoidu 

helposti. Sidokset eivät myöskään ole alttiita valokemialliselle hajoamiselle, koska ne eivät 

sisällä UV-valoa absorboivia kromoforeja. Kromoforit ovat tyydyttymättömiä ryhmiä, jotka 

absorboivat valoa, esimerkiksi happoryhmiä tai kaksoissidoksia. (Chamas et al. 2020.) 

 

3.3 Muovin ikääntyminen liuosolosuhteissa  

Tässä työssä muovin ikääntymistä tutkitaan liuosolosuhteissa, joissa muovi on tekemisissä 

liuoksen kanssa pitkän ajan niin, että liuos vaihtuu uuteen erään usein. Voidaan siis olettaa, 

että koska liuoserä vaihtuu nopeasti, liuoksen kemiallisissa ominaisuuksissa ei voida havaita 

muutosta muovin ikääntymisen johdosta. Jotta muovin ikääntymisestä voitaisiin saada lisää 

tietoa, tutkimuksen tulee siis keskittyä muovin pinnan ominaisuuksiin.  

Polyeteenin vanhenemista liuosolosuhteissa ja normaalissa ympäristön lämpötilassa ei ole 

tutkittu juurikaan paremmin. Yksi harvoista tallaisista tutkimuksista oli Ghabechen et al. 

(2015) tutkimus korkeatiheyksisestä polyeteenistä valmistetuista putkista, joita altistettiin 43 

kuukauden ajan eri vahvuisille suolahappoliuoksille sekä tislatulle vedelle vertausarvona.  

Muoviset pinnat kohtaavat epätoivottuja hapetusreaktioita, kun ne ovat epäsuotuisassa 

ympäristössä ja/tai kun ne altistuvat nesteille, joilla on taipumus muuttaa pinnan rakennetta. 

Tallaisessa ympäristössä, jossa on epäpuhtauksia, tapahtuu hydrofobisuuden asteittaista 

häviämistä. Muoviputkien sisäpintaa tutkittaessa havaittiin, että pinnan karheus oli sitä 

suurempi, mitä vahvemmalle HCl-liuokselle se oli altistunut. Pinnan karheus mitattiin myös 
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tislatulle vedelle altistetuista putkista. Kun 1 % HCl-liuoksen aiheuttamaa pinnan karheutta 

verrattiin tislatun veden aiheuttamaan karheuteen, huomattiin, että karheus kasvoi jopa 1,16 

µm. Karheuden kasvu ei tapahtunut lineaarisesti, vaan hidastui suolahapon konsentraation 

kasvaessa. Tutkimuksen mukaan karheuden kasvu johtuu antioksidantteina toimineiden 

lisäaineiden poistumisesta. (Ghabeche et al. 2015)  

Pinnan karheutta voidaan mitata karheusmittarilla. Kuvassa 4 on esitettynä Ghabechen et al. 

(2015) tutkimuksessa havaitut muutokset polyeteeniputken sisäpinnan karheudessa. 

Karheuden kasvusta voitiin havaita polymeerin ikääntyminen, sillä polyeteenin karheus 

ennen koetta oli 2,63 µm ja 20 % HCl-liuokselle altistuksen seurauksena karheus kasvoi 

arvoon 6,05 µm (Ghabeche et al. 2015). 

 

Kuva 4. Polyeteeniputken sisäpinnan karheuden muutos eri HCl-konsentraatioissa 43 

kuukauden altistuksen jälkeen. Karheus kasvaa konsentraation kasvaessa. Referenssinä 

karheus mitattiin myös altistamattomasta polyeteenistä ja tislatussa vedessä olleesta 

polyeteenistä. Muokattu (Ghabeche et al. 2015). 

 

Ghabeche et al. (2015) tutkivat myös samassa tutkimuksessa putken kiteisyyttä ja 

havaitsivat, että kiteisyys laski, kun putki oli tekemisissä HCl-liuoksen kanssa. Kiteisyys 

laski sitä enemmän, mitä vahvempaa suolahappo oli. Aiemmin todetun perustella voidaan 

sanoa, että kiteisyyden lasku nopeuttaa materiaalin vanhenemista. 
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Muovien ikääntymistä voidaan hidastaa polymeerien silloituksella, ja tekniikkaa 

hyödynnetään esimerkiksi pitkäaikaiseen kemikaalialtistukseen joutuvien säiliöiden 

valmistuksessa. (Crawford & Throne 2002.)  

 

3.3.1 Lisäaineiden liuotusprosessin vaiheet 

Kun lisäaineita sisältävä muovi on kosketuksissa vesipitoisen aineen kanssa, lisäaineiden 

liuotusprosessi voidaan jakaa kolmeen pääprosessiin: diffuusioon polymeerimatriisin sisällä, 

jakaantumiseen kiinteän aineen ja nesteen rajapinnassa, sekä dispergoitumiseen 

liuosväliaineeseen (Lau & Wong 2000). Fickin diffuusiolait määräävät yleensä diffuusion 

polymeerin sisällä. Fickin lakiin vaikuttavat diffuusiokerroin sekä konsentraatiogradientti 

lisäaine-polymeerisysteemissä. Orgaanisten lisäaineiden diffuusiokerroin riippuu mm. 

molekyylipainosta, koosta ja vuorovaikutuksesta polymeerimatriisin kanssa. Jakautumiseen 

kiinteästä faasista nestemäiseen vaikuttaa lisäaineen liukoisuus väliaineeseen. (Bridson et al. 

2021). Dispersiota massaväliaineeseen voidaan kontrolloida liukoisuudella ja 

laimennuksella (Ioannis & Konstantinos 2013). 

Bandowin et al. (2017) mukaan muovin huuhtoutumisessa tapahtuu käytännössä 

kaksivaiheinen vapautuminen: aluksi epävakaan pinnan osassa tapahtuu suhteellisen nopea 

vapautuminen, jota seuraa hitaammin tapahtuva diffuusion ohjaava vapautuminen. Koska 

huuhtoutuminen voi heikentää polymeerien ominaisuuksia, se on luonnollisesti ei-toivottua 

(Cuadros-Rodríguez et al. 2020). Kuten aiemmin todettiin, Ghabeche et al. (2015) 

havaitsivat että lisäaineen poistuessa polymeerin karheus kasvoi ja kiteisyys pieneni, mitkä 

heikentävät polymeeriä. Voidaan siis todeta, että huuhtoutunut lisäaine voi tällöin vaikuttaa 

liuoksen ominaisuuksiin.   

 

3.4 Muovin hajoaminen valokemiallisen hapettumisen vaikutuksesta  

Normaaleissa olosuhteissa valokemiallinen- ja lämpöhajoaminen ovat samanlaisia, jolloin 

niistä voidaan puhua oksidatiivisena hajoamisena (Singh & Sharma 2008). Erot 

mekanismeissa ovat vain aloitusvaiheen järjestyksessä sekä kohdassa, missä reaktio 
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tapahtuu, sillä lämpöhajoamisessa reaktio tapahtuu koko polymeerissä ja fotokemiallisia 

reaktioita tapahtuu vain polymeerin pinnalla (David 2014).  

Valokemiallisessa hajoamisessa materiaali hajoaa valon vaikutuksesta. Suurin osa 

synteettisesti valmistetuista polymeereistä ovat alttiita hajoamiselle, jonka aiheuttaa 

ultravioletti- (UV) ja näkyvä valo (Singh & Sharma 2008). Polymeerien hajoaminen 

tapahtuu pääasiassa eetteriosissa, joissa valon vaikutuksesta syntyy esteri-, aldehydi-, 

formiaatti- ja propyyliryhmiä (Nagai et al. 2005). Eri muovityypeillä maksimaalinen 

hajoaminen tapahtuu eri aallonpituuksilla. Polyeteenillä hajoaminen tapahtuu 

aallonpituuden ollessa noin 300 nm ja polypropeenilla 370 nm. Valon vaikutuksesta 

tapahtuva hajoaminen muuttaa muovin fysikaalisia ja optisia ominaisuuksia. Muutokset 

muovissa voivat olla esimerkiksi muovin kellastuminen, polymeerin mekaanisten 

ominaisuuksien menetys sekä muutokset molekyylipainossa. (Andrady et al. 1993.) 

Hajoamis- ja hapetusreaktioiden mekanismit määräävät polymeerissä olevat siihen 

kuulumattomat ryhmät ja/tai epäpuhtaudet, jotka absorboivat valon kvantteja ja muodostavat 

virittyneitä tiloja (Singh & Sharma 2008). Hajoaminen alkaa, kun lyhytikäinen singlettitila 

muuttuu pitkäikäiseksi triplettitilaksi (Turro 1978). Singlettitila on järjestelmä, jossa kaikki 

elektronit ovat pareina, kun taas tripletissä järjestelmässä on kaksi paritonta elektronia 

(Griffiths 1995). Virittyneet tripletit voivat katkaista polymeeriketjut ja muodostaa 

radikaalipareja (Norrish Type I reaktio) tai muodostaa pareja tyydyttyneistä ja 

tyydyttymättömistä ketjunpäistä vedynsiirrolla (Norrish Type II reaktio) (Otsu et al. 1979). 

Muodostuneet radikaaliparit voivat lisätä happea peroksiradikaaleihin, jotka poistavat vetyä 

ja muodostavat hydroperoksidiryhmiä, jotka taas absorboivat UV-valoa tai virittyvät 

energiansiirron vaikutuksesta. Heikot happisidokset katkeavat ja alkoksi- ja 

hydroksyyliradikaalit muodostavat pareja, jotka voivat reagoida monella eri tavalla. Eri 

tapoja ovat esimerkiksi vedyn poistuminen, ketjun katkeaminen ja uudelleen 

järjestäytyminen. (Carlsson & Wiles 1976.) 

Ideaalitapauksessa valokemiallista hapettumista ei tapahdu polyeteenissä, sillä se ei sisällä 

UV-näkyviä kromoforeja, joista mainittiin jo aiemmin kappaleessa 3.2.1. Satunnaiset 

epäpuhtaudet tai valmistuksessa syntyvät rakenteelliset viat voivat kuitenkin toimia 

kromoforeina. (Hartley & Guillet 1968.) 
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3.5 Muovin lämpöhajoaminen 

Aiemmassa kappaleessa todettiin, että lämmöstä aiheutuva muovin hajoaminen muistuttaa 

valokemiallista hajoamista normaaleissa olosuhteissa, joten sen vaiheita ei käydä tarkemmin 

läpi. PE:n ja muiden polyolefiinien tiedetään olevan herkkiä lämpöhajoamiselle, sillä niiden 

valmistuksessa korkeissa lämpötiloissa syntyy epäpuhtauksia (Farideh Khabbaz et al. 1999). 

On osoitettu, että kloori ja sen johdannaiset heikentävät HDPE:n ominaisuuksia erityisesti, 

jos sitä lämmitetään (Schouwenaars et al. 2007).  Haaroittuneessa polymeerissä 

lämpöhajoaminen on suurempaa (Seymour ja Carraher 1984). 

 

3.6 Otsonin aiheuttama muovin hajoaminen 

Normaaleissa olosuhteissa, kun muut hapettavat vanhenemisprosessit ovat hyvin hitaita, 

ilmakehän otsoni aiheuttaa polymeerien hajoamista (Cataldo et al. 2000). Ilmakehän otsoni 

nopeuttaa polymeerimateriaalien ikääntymistä jopa hyvin pieninä pitoisuuksina (Kefeli et al. 

1971). Muovin hajoamisen prosessiin liittyy voimakasta happea sisältävien yhdisteiden 

muodostumista, molekyylipainon muutosta, ja polymeerien mekaanisten ja sähköisten 

ominaisuuksien heikkenemistä (Andrady et al. 1998). 

Muutokset, joita polyeteenissä voidaan havaita otsonin aiheuttaman hajoamisen 

seurauksena, ovat happea sisältävien funktionaalisten ryhmien muodostuminen ja 

polymeeriketjujen hajoaminen (Ozen et al. 2003). Polymeerien altistuminen otsonille johtaa 

nopeaan ja johdonmukaiseen useiden karbonyylituotteiden muodostumiseen. Tätä seuraa 

ajan ja pitoisuuden kasvamisen myötä asteittainen eetteri-, hydroksyyli- ja vinyyliryhmien 

muodostuminen.  (Allen et al. 2003.) 

Otsonin ja polymeerin väliset reaktiot tapahtuvat polymeerin pääketjuissa, jotka sisältävät 

kaksoissidoksia, aromaattisia renkaita tai tyydyttyneitä hiilivetysidoksia. Reaktio etenee 

epästabiilien välituotteiden kautta, jotka voivat isomeroitua tai hajota. Epästabiileja 

välituotteita ovat esimerkiksi bipolaariset ionit ja peroksiradikaalit. (Ghosh & Ray 2004.) 
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3.7  Katalyyttinen muovin hajoaminen 

Polyolefiineja halutaan usein tarkoituksellisesti hajottaa katalyyttisesti, jotta saadaan 

tuotettua kaasuja ja öljyjä (Singh & Sharma 2008). Katalyytin lisääminen parantaa tuotteiden 

saantoa, alentaa vaadittavaa reaktiolämpötilaa ja pienentää aktivaatioenergiaa (Singh & 

Sharma 2008). Käytettäviä katalyytteja polymeereille ovat esimerkiksi Pt-Co ja (Pt-Mo)SiO2 

(Gimouhopoulos et al. 2000), zeoliittikatalyytit ja ei-zeoliittikatalyytit (Lin & Yen 2005) 

sekä siirtymämetallikatalyytit eri kantajilla (Williams & Bagri 2003).  

 

3.8 Mekaaninen muovin hajoaminen 

Polymeerien mekaaninen hajoaminen johtuu polymeerin altistuksesta mekaaniselle 

rasitukselle, joita voivat olla sekoitus, jauhaminen tai suulakepuristus. Molekyyliketjujen 

hajoamista leikkausvoiman tai mekaanisen voiman ansiosta edistää usein kemiallinen 

reaktio. Kun polymeeriin kohdistuu suuri rasitus, molekyyliketju katkeaa ja tuottaa vapaita 

radikaaleja. Mekaanisessa hajoamisessa polymeerin keskimääräinen molekyylipaino 

pienenee. (Singh & Sharma 2008.) 

Mekaanisen rasituksen lisäksi myös korkean intensiteetin ultraäänet voivat aiheuttaa 

mekaanista hajoamista. Ultraäänen takia polymeeri altistuu suurelle tärinälle eli 

mekaaniselle voimalle. Ultraääniaaltojen kulkeutuessa liuoksen läpi paikallinen 

leikkausgradientti aiheuttaa molekyylien repeytymistä. Tämä johtaa jälleen ketjun 

katkeamiseen ja molekyylipainon pienenemiseen. (Gowariker et al. 1986.)  

 

3.9 Muovin biohajoaminen 

Biohajoamisessa muovi hajoaa mikro-organismien ansiosta, ja polymeereissa tapahtuu 

biokemiallisia muutoksia mineralisaatiossa. Mineralisaatio on muovin biohajoamisessa 

viimeinen vaihe, ja olosuhteista riippuen tuottaa erilaisia yhdisteitä. Kun happea on 

saatavilla, orgaanisten yhdisteiden mineralisaatio tuottaa hiilidioksidia ja vettä. 

Anaerobisissa olosuhteissa mineralisaatiosta syntyy metaania ja hiilidioksidia. 

Valohajoaminen ja polymeerin hajoaminen pienempiin osiin voivat tehostaa biohajoamista 
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lisäämällä reaktiopinta-alaa tai vähentämällä molekyylipainoa. (Palmisano & Pettigrew 

1992.) 

Biohajoaminen voidaan määritellä pinnan ominaisuuksien muutokseksi tai mekaanisen 

lujuuden menetykseksi (Lemm et al. 1981), mikro-organismien assimilaatioksi (Potts et al. 

1973), entsyymien aiheuttamaksi hajoamiseksi (Swift 1992) tai rungon ketjun katkeamiseksi 

ja sitä seuraavaksi polymeerin keskimääräisen molekyylimassan pienenemiseksi 

(Hergenrother et al. 1992). Assimilaatiossa sienet tai bakteerit hajottavat polymeeriä (Potts 

et al. 1973). Biohajoaminen voi tapahtua edellä mainitulla mekanismilla yksinään tai 

yhdessä toisen mekanismin kanssa (Singh & Sharma 2008). 

Biohajoaminen voidaan määritellä myös materiaalin taipumuksena hajota sen ainesosille 

luonnollisten prosessien kautta (Singh & Sharma 2008). Muovien tapauksessa tämän 

tapahtumiseen kuluu kuitenkin hyvin pitkä aika. Esimerkiksi maaperässä olevat 

polyeteenistä valmistetut putket, jotka eivät altistu UV-säteilylle tai lämmölle, olisivat 

menettäneet vasta puolet massastaan 5000 vuoden kuluttua. (Chamas et al. 2020.) 

Mekanismista riippuen biohajoaminen voi tapahtua eri rakenteellisilla tasoilla: molekyyli-, 

makromolekyyli-, mikroskooppisella- ja makroskooppisella tasolla (Marchant et al. 1984). 

Eri mekanismeja polymeerien biohajoamiseen on neljä: liukeneminen, varauksen 

muodostuminen, jota seuraa liukeneminen, hydrolyysi sekä entsyymin katalysoima 

hajoaminen (Gilding & Reed 1979). 
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4 Laboratoriomenetelmät muovien ikääntymisen seurantaan 

Tässä kappaleessa käydään läpi erilaiset menetelmät, joilla liuosaltistuksesta johtuvaa 

muovien ikääntymistä voidaan seurata. Muovien ikääntymistä voidaan tutkia joko 

analysoimalla ikääntynyttä muovia ja verrata tuloksia uuteen muoviin tai tutkimalla liuosta, 

jonka kanssa muovi on ollut tekemisissä. Jos liuos kuitenkin vaihtuu muovista valmistetussa 

putkessa tai säiliössä nopeasti, liuokseen ei ehdi kertyä mitattavissa olevia merkkejä muovin 

ikääntymisestä.  

Weonin (2010) mukaan yleisimmät tekniikat mitata muovien vanhenemista ovat FTIR 

(Fourier transform infrared spectroscopy), TGA (termogravimetrinen analyysi) ja DSC 

(differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria). Kun vähintään kaksi tekniikkaa, esim. TGA ja 

DSC yhdistetään, voidaan puhua samanaikaisesta lämpöanalyysista (STA). 

 

4.1 Fourier transform-infrapuna spektroskopia (FTIR) 

FTIR-analyysi on näytettä vahingoittamaton nopea menetelmä, joka antaa näytteestä sekä 

kvalitatiivista että kvantitatiivista informaatiota. FTIR-analyysia voidaan käyttää myös 

hajoamisasteen arvioimiseksi (Weon 2010). IR-spektrin analysoimiseen tarvitaan 

vertailuspektri, johon vertaamalla tutkittava yhdiste voidaan tunnistaa. Muovien 

ikääntymisen tutkimisessa vanhentuneen muovin IR-spektriä voidaan verrata uuteen 

vastaavaan muoviin, ja siten arvioida muovissa tapahtuneita muutoksia. 

Muovin ikääntymistavasta riippuu, millaisia muutoksia polymeerissä tapahtuu. Useimmat 

polymeerin hajoamisen muodot johtavat polymeeriketjun jonkun osan hajoamiseen ja/tai 

uusien kemiallisten rakenteiden syntyyn. Tämä hajoaminen voi näkyä IR-spektrissä suoraan. 

Jos esimerkiksi jokin sidostyyppi hajoaa polymeerissä, näkyy tämä IR-spektrin piikin 

intensiteetissä. (Davidson Richard 1992.) 

ATR-analyysi (vaimennettu kokonaisheijastus) on yksi IR-mittausmenetelmistä. ATR 

mahdollistaa sekä kiinteiden että nestemäisten näytteiden analyysin, joten sillä voidaan 

analysoida myös muovin pintaa. ATR mittaa spektrin suoraan näytteen pinnalta, joten 
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tekniikkaa rajoittaa näytteen homogeenisuus ja paksuus. (Subramanian & Rodriguez-Saona 

2009.) 

Infrapunaspektroskopian avulla voidaan saada tietoa polymeerin kemiallisesta rakenteesta. 

Muutokset kemiallisessa rakenteessa tai ympäristössä näytteen ympärillä näkyvät spektrissä 

muutoksina absorptiovyön esiintymistiheydessä ja suhteellisessa intensiteetissä. (Anderson 

& Voskerician 2010) 

Polyeteenin tärkeimmät venymistaajuudet ovat listattuna taulukossa 2. Eri tiheyksisillä 

polyeteeni-tyypeillä on IR-spektrissä samat absorptiopiikit, mutta niiden vahvuudet 

vaihtelevat (Gulmine et al. 2002). 

Taulukko 2: Polyeteenin merkittävimmät venymistaajuudet eri sidostyypeille. Muokattu 

(Gulmine et al. 2002). 

Sidostyyppi Venymistaajuus [cm-1] 

CH2 epäsymmetrinen venyminen 2919 

CH2 symmetrinen venyminen 2851 

CH2 taipuminen 1473 ja 1463 

CH3 symmetrinen – ”umbrella mode” 1377 

Heiluminen tasossa 1366 ja 1351 

Vääntyminen tasossa 1306 

Heiluminen tasossa 1176 

Keinuminen tasossa 720–731 

 

Celina et al. (1997) tutkivat eri polymeerien vanhenemista korkeassa lämpötilassa FT-IR-

spektroskopialla. Tutkimuksessa havaittiin, että muutokset polymeerien kemiallisessa 

rakenteessa olivat hieman erilaisia eri polymeerityypeille, mutta niissä oli myös 

samanlaisuuksia. PVC:n hajoamista mitattiin 180 °C, ja sen spektrissä havaittiin 

huomattavaa karbonyyliryhmien kasvua ja konjugaatioiden muodostumista (polyeenijonot) 

kohdassa 1600 cm-1. PP:n lämpöhajoamista mitattiin vastaavasti 220 °C, ja siinä havaittiin 

samaa karbonyyliryhmien kasvua, mutta myös haihtumista. Karbonyyliryhmän kasvu johtuu 

hapettumisesta, ja sitä havaittiin kaikissa näytteissä. (Celina et al. 1997.) 
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Hassinen et al. (2004) havaitsivat myös IR-spektrissä hapettumisesta aiheutuvan piikin 

HDPE-muovissa, joka oli altistettu klooratulle vedelle korkeassa lämpötilassa. Muodostunut 

piikki oli kohdassa 1700 cm-1 (Kuva 5). Kun infrapunaspektri mitattiin myös suoraan 

ikääntyneen muovin alta, vastaavaa hapettumista ei havaittu. (Hassinen et al. 2004.) Voidaan 

siis todeta, että hapettumisreaktio tapahtuu vain pintaosassa.  

 

Kuva 5.  HDPE-putken infrapunaspektri FTIR-ATR-tekniikalla mitattuna. Kuvaajassa a) on 

ikääntymätön materiaali ja b) on ikääntynyttä ”jauhetta” putken pinnalta, joka on ollut 

tekemisissä 3 ppm klooratun veden kanssa 438 h lämpötilassa 105 °C. C) on suoraan 

ikääntyneen jauheen alta putken pinnasta otettu näyte. Kuvaajassa b) havaitaan 

hapettumisesta aiheutunut piikki kohdassa 1700 cm-1. (Hassinen et al. 2004). 

 

4.2 Samanaikainen lämpöanalyysi (STA) 

Samanaikaisella lämpöanalyysilla voidaan toteuttaa TGA- ja DSC-analyysit samanaikaisesti 

samasta näytteestä. Seuraavissa kappaleissa on kerrottu tarkemmin, miten kumpaakin 

analyysia voidaan hyödyntää muovien ikääntymisen seuraamisessa. 
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4.2.1 Termogravimetrinen analyysi (TGA) 

Termogravimetrisella analyysilla saadaan selville kineettistä tietoa polymeerin 

hajoamisesta. Erityisesti näytteen massan muutos lämpötilan funktiona on muovien 

ikääntymisen kannalta hyödyllistä tietoa. Polymeerin ikääntyminen voidaan havaita, kun 

verrataan eri ajan lämmölle altistettuja näytteitä. Massan muutoksesta lämpötilan funktiona 

voidaan huomata, että pisimpään altistetut näytteet tarvitsevat isomman lämpötilan 

hajotakseen ainakin LLDPE:n tapauksessa. Kirjallisuudesta ei löydy vastaavaa tietoa 

HDPE:lle. Esimerkiksi Weonin (2010) tutkimuksessa 10 % LLDPE:n massasta oli hävinnyt 

ikääntymättömän näytteen tapauksessa lämpötilassa 437 °C ja 7200 h altistetun tapauksessa 

448,1 °C. (Weon 2010.) 

 

4.2.2 Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria (DSC) 

Differentiaalisella pyyhkäisykalorimetrialla voidaan selvittää näytteessä tapahtuvia 

faasimuutoksia, kuten sulamis-, kiteytymis- ja hajoamislämpötila. Analyysilla voidaan myös 

havaita erilaisia siirtymiä, kuten lasisiirtymä. (Weon 2010). DSC:llä voidaan selvittää 

polymeerin kiteisyysaste, jonka arvosta voidaan huomata ikääntyminen.  

Hassisen et al. (2004) tutkimuksessa huomattiin, että ikääntyneen jauheen kiteisyys oli 

suurempi kuin koskemattoman (Hassinen et al. 2004). Weon (2010) sai samanlaisia tuloksia 

tutkiessaan LLDPE:n kiteisyyttä. Voidaan siis todeta, että kiteisyys kasvaa muovin 

ikääntymisen johdosta.  

DSC:llä voitiin määrittää myös vanhentuneen HDPE-jauheen sulamishuippulämpötila, joka 

oli pienempi kuin hajoamattoman polyeteenin Hassisen et al. (2004) tutkimuksessa. 

Sulamishuippulämpötila pienenee siis polymeerin ikääntyessä. 

 

4.3 Yhteenveto eri analyyseista 

Taulukossa 3 on esitettynä yhteenveto läpikäydyistä analyyseista, joilla muovien 

ikääntymistä voidaan tutkia. FTIR on mahdollista saada näytteen kemiallisesta rakenteesta 
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tietoa, kun taas TGA antaa kineettistä tietoa polymeerin hajoamisesta ja DSC mittaa eri 

lämpötilasta riippuvia siirtymiä. Muovin ikääntymisen tutkimisessa DSC:llä tehtävä 

kiteisyysasteen selvittäminen on yksi sen tyypillisimmistä käyttökohteista. 

Taulukko 3: Yhteenveto eri analyyseista 

 ATR-FTIR STA 

TGA DSC 

Esikäsittely Näytteen oltava kuiva, koska 

veden IR-absorptio häiritsee 

analyysia 

Näyte asetetaan näytekupille. 

Analyysin tarjoama 

tieto 

Pinnan ja bulkkinäytteen 

kemiallinen rakenne, 

funktionaaliset ryhmät 

Kineettinen tieto 

polymeerin 

hajoamisesta 

Sulamis- ja 

hajoamislämpötila. 

Lasisiirtymä ja 

kiteisyysaste 

Analyysin syvyys 1–5 µm - 

Näytemäärä 5–10 mg 3–20 mg 

Vahingoittaako 

näytettä? 

Ei Kyllä, koska näyte kuumennetaan. 

Heikkoudet Näytteen on oltava 

homogeenistä. Analysointi 

vain suoraan näytteen pinnalta 

Käyrään voi syntyä häiriötä mm. näytteen 

liikkumisesta kupissa tai ajoittaisesta näytekupin 

kannen reiän tukkeutumisesta 

Lähteet (Anderson & Voskerician 

2010) 

(Subramanian and Rodriguez-

Saona 2009) 

(Weon 2010) 

(Hassinen et al. 2004) 
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5 Kokeellinen osuus 

Tämän työn tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisia menetelmiä, joilla voidaan mitata 

muovin ikääntymistä, joten työssä suoritettu kokeellinen osuus tehtiin tukemaan 

kirjallisuuden tutkimuksia. Kokeellisen osuuden tarkoituksena oli selvittää, voidaanko 

muovin ikääntymisen johdosta havaita muutoksia sen IR-spektrissä. Haluttiin lisäksi verrata, 

havaitaanko erilaisissa liuosolosuhteissa ikääntyneillä muoveilla samankaltaisuutta niiden 

rakenteellisissa muutoksissa.  

 

5.1  Materiaalit ja menetelmät 

FTIR-ATR-mittaukset suoritettiin kahdelle erilaiselle polyeteeninäytteelle, jotka olivat 

olleet tekemisissä liuosten A ja B kanssa. Myös ikääntymättömän korkeatiheyksisen 

polyeteenin spektri mitattiin, jotta sitä voitiin verrata ikääntyneisiin näytteisiin. 

Ikääntymätöntä polyeteeniä oli valkoista sekä mustaksi värjättyä. Ikääntyneet näytteet olivat 

mustaksi värjättyjä. Muovinäytteet olivat raaputusnäytteitä prosessikomponentin pinnasta. 

Jokaisesta näytelastusta mitattiin spektri sen kummaltakin puolelta, ja yhteensä yhdestä 

liuoksessa olleesta muovista mitattiin kolme eri lastua, jolloin saatiin kuusi spektriä.  

Käytetty laite oli Perkin-Elmer Frontier ATR-FTIR-spektrometri. Spektrit mitattiin alueella 

400–4000 cm-1. Resoluutio oli 4 cm-1 ja jokaisesta näytepisteestä kerättiin neljä skannausta 

1 cm-1 välein. Skannaukset lisättiin yhteen ja spektreille tehtiin ATR-korjaus, taustan korjaus 

sekä normalisaatio.   

 

5.2 Tulokset ja niiden tarkastelu 

Polyeteenin mustalle referenssinäytteelle tehdyistä mittauksista huomattiin puolissa 

näytteistä ero kohdassa 1471 cm-1 olevassa piikissä. Kuudesta polyeteenistä mitatusta 

spektristä mittaukset 1, 3 ja 5 olivat keskenään samanlaisia, kuten myös mittaukset 2, 4 ja 6. 

Kuvassa 6 on esitetty referenssinäytteen keskiarvospektrit 1 ja 2 mittauksille 1, 3 ja 5 sekä 
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2, 4 ja 6. Eroa spektrien välillä ei huomata tarkasteltaessa koko spektrialuetta. 

Keskiarvospektrien välinen ero voidaan kuitenkin huomata, kun piikkiä kohdassa 1471 cm-

1 tarkastellaan lähempää (Kuva 7). Referenssinäytteistä havaitut polyeteenin piikit ja niiden 

aiheuttajat on esitetty taulukossa 4. 

Voidaan olettaa, että spektrien erot johtuvat muovilastupalojen erilaisista ominaisuuksista 

eri puolilla. Muovin ulko- ja sisäpinnat eroavat rakenteeltaan sekä mekaanisilta 

ominaisuuksiltaan (Ghabeche et al. 2015). 

 

 

Kuva 6. Referenssispektrit 1 ja 2 koko mittausalueelta. Tässä spektrien eroa ei huomaa. 
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Kuva 7. Referenssispektrit 1 ja 2 alueella 1600–1300 cm-1.  Kuvassa voidaan huomata ero 

piikissä. 

 

Taulukko 4: Korkeatiheyksisestä polyeteenistä mitatut merkittävimpien piikkien tarkat 

sijainnit ja niiden aiheuttajat  

Aaltoluku [cm-1] Aiheuttajat (Gulmine et al. 2002) 

2915 Epäsymmetrinen CH2 venyminen 

2848 Symmetrinen CH2 venyminen 

1471 Epäsymmetrinen CH2 venyminen 

1464 CH2 saksiliike (taipuminen tasossa) 

1365 CH2 heiluminen (taipuminen tasosta poispäin) 

715 CH2 keinuminen (taipuminen tasossa) 

 

Myös valkoisesta polyeteeninäytteestä mitattiin IR-spektri, jotta voitiin selvittää, vaikuttiko 

musta väriaine spektriin. Valkoisessa näytteessä havaittiin samanlaiset erot näytteiden ulko- 

ja sisäpuolella kuin mustassa referenssinäytteessä. Valkoinen ja musta referenssinäyte on 

yhdessä kuvassa 8. 
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Kuva 8. Referenssispektrit mustasta ja valkoisesta polyeteenistä koko mittausalueelta.  

 

Kuvasta 8 nähdään, että musta väriaine ei muuta polyeteenin spektriä merkittävästi. 

 

5.2.1 Polyeteeni + liuos A  

Kuvassa 9 on esitetty koko spektri polyeteeninäytteelle, joka on ollut tekemisissä liuoksen 

A kanssa. Verrattaessa liuokselle A altistetun näytteen spektriä mustaan 

referenssinäytteeseen, merkittävimmät muutokset havaittiin IR-spektrin sormenjälkialueella 

(Kuva 10). 
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Kuva 9. Liuoksen A kanssa tekemisissä olleen polyeteenin spektri verrattuna 

referenssinäytteeseen koko mittausalueelta 

 

 

Kuva 10. Liuoksen A kanssa tekemisissä olleen polyeteenin spektri verrattuna mustaan 

referenssinäytteeseen alueella 1600–400 cm-1 
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Kuvasta 10 voidaan huomata, että liuokselle A altistuksen seurauksena spektriin on syntynyt 

uusi piikki kohtaan 867 cm-1 ja kohdassa 1471 cm-1 olevan piikin intensiteetti on kasvanut. 

Jälkimmäisen piikin kylkeen on myös muodostunut pienempi piikki kohtaan 1410 cm-1.  

Kohdassa 1471 cm-1 on havaittavissa C-H sidoksesta johtuva piikki, jonka intensiteetti on 

kasvanut muovin mahdollisen ikääntymisen johdosta. Tämä voi tarkoittaa, että C-H sidokset 

ovat lisääntyneet (Markowicz & Szymańska-Pulikowska 2021). Kohtaan 1410 cm-1 

ilmestynyt piikki voi olla peräisin O-H taipumisesta (Anon 2020). Spektrissä ei ole 

tyypillisesti hapettumisesta johtuvaa C=O piikkiä kohdassa 1700 cm-1, joten voi olla, että 

hapettuminen ei ole vielä edennyt niin pitkälle, että karbonyyliryhmiä olisi muodostunut. 

Spektrin sormenjälkialue on monimutkainen ja hankala tulkittava, joten piikkien syitä ei 

voida sanoa täysin varmaksi.  

Taulukossa 5 on esitettynä liuoksen A tyypilliset piikit IR-spektrissä. Näiden avulla 

selvitettiin, johtuvatko näytteessä havaitut muutokset muovin pinnalla olevista 

liuosjäämistä. 

Taulukko 5: Liuoksen A tyypilliset piikit IR-spektrissä ja niiden muodot 

Aaltoluku [cm-1] Piikin muoto 

3681 Terävä 

2940–2935 Terävä 

1462 Terävä 

1377 Terävä 

 

Kuvasta 9 nähdään, että spektri ei sisällä liuokselle A tyypillistä piikkiä kohdassa 3681 cm-

1, joten voidaan olettaa, että muovi on vanhentunut, eivätkä muutokset spektrissä johdu vain 

liuosjäämistä muovin pinnalla.  

 

5.2.2 Polyeteeni + liuos B 

Kuvassa 11 on esitettynä koko spektri polyeteeninäytteelle, joka on ollut tekemisissä 

liuoksen B kanssa. Verrattaessa liuokselle B altistetun näytteen spektriä mustaan 
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referenssinäytteeseen, huomataan monia muutoksia. Altistus liuokselle B on aiheuttanut 

uuden piikin funktionaalisten ryhmien alueelle kohtaan 3370 cm-1. Muuten muutokset 

spektrissä ovat sormenjälkialueella, jonne on syntynyt monta uutta piikkiä (Kuva 12). 

Myöskään tälle liuokselle altistuneista näytteistä ei havaittu tyypillisesti hapettumisesta 

johtuvaa C=O piikkiä kohdassa 1700 cm-1. 

 

 

Kuva 11. Liuoksen B kanssa tekemisissä olleen polyeteenin spektri verrattuna mustaan 

referenssinäytteeseen koko mittausalueelta 
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Kuva 12. Liuoksen B kanssa tekemisissä olleen polyeteenin spektri verrattuna mustaan 

referenssinäytteeseen alueella sormenjälkialueella 1500–400 cm-1 

Kun tutkittiin liuoksen B IR-spektriä, siinä havaittiin samankaltaisuuksia kyseiselle 

liuokselle altistetun näytteen spektrin kanssa. Liuoksen B IR-spektrin tyypilliset piikit ovat 

esitettynä taulukossa 6. 

Taulukko 6: Liuoksen B tyypilliset piikit IR-spektrissä ja niiden muodot 

Aaltoluku [cm-1] Piikin muoto 

3450–3350 pyöreä 

1638–1625 terävä 

1101 melko pyöreä 

616 melko pyöreä 

 

Liuoksella B on samankaltainen piikki mm. kohdassa 3370 cm-1, mutta se ei ole niin terävä.  

Brandon et al. (2016b) havaitsivat lähes samaan kohtaan syntyneen, OH-sidoksen 

aiheuttaman piikin HDPE-näytteessä, joka oli ikääntynyt merivedessä ilman auringonvalon 

vaikutusta. Kyseinen piikki ei ollut yhtä terävä kuin kuvassa 11, joten ei voida sanoa 

varmaksi, mistä piikki johtuu. Kuvasta 11 nähdään, että liuokselle B tyypillistä piikkiä 

kohdassa 1638–1625 cm-1 ei kuitenkaan ole. Sormenjälkialue on hankalasti tulkittava, mutta 
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huomataan selkeästi, että muutosta siellä on tapahtunut. On siis todennäköistä, että spektrissä 

havaitut muutokset johtuvat muovin ikääntymisestä, eivätkä vain liuosjäämistä sen pinnalla. 
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6 Johtopäätökset 

Tässä työssä kartoitettiin millä tavoin muovi voi vanhentua, minkälaisia muutoksia 

vanheneminen voi aiheuttaa ja miten niitä voidaan havaita sekä keskityttiin erityisesti 

muovien ikääntymiseen liuosolosuhteissa. Työssä käsiteltiin pääasiassa korkeatiheyksisen 

polyeteenin, mutta myös muiden yleisten polyeteenityyppien ikääntymistä. Työssä esiteltiin 

lisäksi kaksi eri analyysia, IR ja STA, joilla muovin ikääntymistä voidaan mitata tai seurata.  

Kirjallisuuden mukaan muovin ikääntyessä liuosolosuhteissa DSC:llä mitattavat kiteisyys ja 

sulamishuippulämpötila pienenevät. IR-spektroskopialla on mahdollista huomata erityisesti 

muovin hapettuminen, uusien funktionaalisten ryhmien muodostuessa. Kirjallisuudessa 

mainittiin myös polymeerin hydrofobisuuden lasku sekä karheuden lisääntyminen 

muutoksina polymeerin vanhentuessa.  

Työhön sisältyi myös kokeellinen osuus, jossa tutkittiin IR-spektroskopian avulla muovin 

ikääntymistä kahdelle eri liuokselle altistetuista näytteistä. Näytteiden spektrejä verrattiin 

ikääntymättömään muoviin. Kummassakin muovinäytteessä havaittiin muutoksia 

spektreissä. Ikääntyneiden näytteiden spektrien muutokset olivat erilaisia, mutta muutokset 

eivät myöskään olleet täysin selitettävissä kyseisten liuosten spektreillä. Voidaan siis todeta, 

että muovit ovat todellisuudessa ikääntyneet eivätkä muutokset johtuneet vain muovin 

pinnalla olevista liuosjäämistä. Tulokset saisi varmennettua, pesemällä muovinäytteet 

huolellisesti ja antamalla niiden kuivua ennen uutta mittausta.  

Kirjallisuuden mukaan polyeteenin pitkälle edenneestä hapettumisesta syntyvä C=O piikki 

on mahdollista huomata IR-spektrissä noin kohdassa 1700 cm-1. Piikki kertoo selkeästi 

muovin ikääntymisestä, sillä polyeteenin rakenne ei aiheuta piikkiä kyseissä kohdassa. 

Analysoiduissa muovinäytteissä ei kuitenkaan havaittu piikkiä tässä kohtaa, mutta niissä 

havaittiin muita muutoksia, jotka selittyvät polymeerin ikääntymisellä. Liuoksessa A olleen 

muovin spektrissä voitiin havaita mahdollinen O-H ryhmien muodostuminen, joten on 

todennäköistä, että hapettuminen on vasta alkanut muovin pinnassa. Liuoksessa A olleen 

muovin spektristä havaittiin myös C-H sidosten kasvu, mikä voi mahdollisesti johtua 

polyeteenin pilkkoutumisesta ja uusien metyylipääteryhmien muodostumisesta. 
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Liuoksessa B olleen muovin spektrissä havaittiin piikki kohdassa 3370 cm-1, joka voi 

aiheutua O-H sidosten muodostumisesta. Muut spektrin muutokset olivat 

sormenjälkialueella, jota on hankala tulkita. Myös osa liuoksessa A olleen muovin 

sormenjälkialueen muutoksista oli hankalasti tulkittavissa.  

Polyeteenin ikääntymisestä normaalilämpötilassa, ilman valonsäteilyä tai mikrobeja, 

kuitenkin happaman tai emäksisen liuoksen läsnä ollessa löytyi vain yksi vastaava tutkimus. 

Siinä näytteistä ei kuitenkaan analysoitu IR-spektrejä, vaan tutkimus keskittyi muun muassa 

polymeerin kiteisyyteen ja karheuteen, jotka kasvoivat liuosolosuhteissa. Tämä johtui 

antioksidantin liukenemisesta pois polymeeristä. Etenkin karheuden mittaus muovin 

pinnasta on yksinkertainen tapa mitata muovin ikääntymistä, sillä muihin 

analyysimenetelmiin vaaditaan muovinäytteen ottamista tutkittavalta pinnalta. IR-

mittauksia voi tosin tehdä myös suoraan tutkittavalta pinnalta kannettavalla IR-

spektrometreillä. 

Aiheesta tarvitaan lisätutkimusta, jotta voidaan ymmärtää tarkemmin, kuinka nopeasti 

muovi ikääntyy ja milloin siinä aletaan havaita merkittäviä muutoksia. Toinen tärkeä 

tutkimuksen kohde on, millaiset muutokset muovissa ovat vielä sen toimintaan 

vaikuttamattomia ja milloin liuokselle altistuva muovinen prosessikomponentti korvata 

uudella, jotta sen ominaisuudet säilyvät halutun kaltaisina. 
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