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Puuraaka-aine

Selluloosan etuja:
 runsaasti saatavilla
 uusiutuva

Kasvava puu, 
%*

Selluloosa 40

Hemiselluloosa 29

Ligniini 29

Uuteaine 2

* kuiva-aine

 myrkytön
 biohajoava

tekstiilikuidut

Kemiallinen 
liukosellu, %*

96-98

2-4

< 0.1

< 0.01

Liukosellu-
prosessi



Selluloosakuitujen hyödyntäminen

Rojas et al (2015) Cellulose – Fundamental Aspects and Current Trends
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Regeneroidut
selluloosakuidut



Regeneroitujen selluloosakuitujen 
valmistusperiaate

11/10/2019 VTT – beyond the obvious

Selluloosa-
materiaali

(liukosellu)

Liuotus

• Selluloosan eristäminen 
puuraaka-aineesta

• liukosellukuidun pituus on 2-3 mm 
• tekstiilikuidut ovat tyypillisesti 2-3 

cm
-> Polymeerit järjestetään uudelleen 
liuottamisen kautta

• Selluloosaliuos kehrätään kuiduiksi 
puristamalla se suulakkeen läpi 
happohauteeseen = märkäkehruu

Regenerointi

http://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sites/default/files/imagecache/biggest/domain-1374/kuvat/biojalostamo_24890c.jpg


Selluloosakuitujen valmistusprosessit

Liuko-
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Biocelsol vs. viskoosi prosessi

CS2

heat

esi-
kypsytys

NaOH

Viskoosi

Liukosellu suodatus Ilman-
poisto

Märkäkehruu
jäähdytys

Biocelsol
Sellu+ entsyymit

Twin screw extruder

Entsymaattinen käsittely

NaOH

liuotus

ZnO/NaOH
(II)

Liuotus

ZnO/NaOH
(I)

-5⁰C

http://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sites/default/files/imagecache/biggest/domain-1374/kuvat/biojalostamo_24890c.jpg


Biocelsol kuitujen ominaisuuksia

Biocelsol kuituja ei 
tarvitse valkaista, 
vaaleus on sama kuin 
lähtöraaka-aineella.

Biocelsol kuitujen lujuus on 
hiukan alhaisempi kaupallisilla 

viskoosikuiduilla.

Biocelsol

Viskoosi

Biocelsol

Värin määrä:        0.5%                     1.0%               3.0%

Biocelsol kuitujen 
vedenimukyky on 
huomattavasti korkeampi kuin 
kaupallisen viskoosikuidun.

Biocelsol kuidut värjäytyvät 
helpommin kuin 

viskoosikuidut.



Entsyymikäsitellyn selluloosan kemiallisella 
muokkauksella uusia ominaisuuksia

3-allyloxy-2-
hydroxypropyl

3-butoxy-2-
hydroxypropyl

Selluloosa

Selluloosan heterogeeninen
esteröinti

 Kemiallisesti muokattu entsyymikäsitelty selluloosa liuotetaan ja kehrätään kuiduiksi samoin kuin 
Biocelsol-kuitu

 Butyyliryhmä kasvattaa kuidun vedenimukykyä merkittävästi -> hygieniasovellukset
 Allyyliryhmä sisältää reaktiivisen kaksoissidoksen, jonka avulla kuituun voidaan kiinnittää 

funktionaalinen ryhmä ->lujuuden kasvattaminen, palosuojaus, merkkiaine…



Projektidemo

 Koko arvoketju sellusta tekstiiliin demonstroitiin FuBio-projektissa

Softwood Processed
into pulp

Processed
into fibre

Spun
into yarn

Knitted
into fabric

Dissolved into
solvent

Dyed and sewed
into hat with logo



Nanoselluloosa



 Cellulose nanomaterials are cellulose-
based materials that have one or more 
of their external dimensions at the 
nano-scale, i.e. between 1 to 100 nm.

 Other components can be lignin, 

hemicelluloses, extractives, waxes.

Cellulose nanomaterials are bio-based 
nanomaterials

Powder and chips

Polymeric
cellulose

Nanocellulose

Illustration by Safa Hovila © VTT



Cellulose nanomaterial classes

100 µm

0.2 µm

1 µm

20 µm

L: 100-600 nm, W: 2-20 nm

L: >0.5 µm, W: 2-20 nm

Bacterial cellulose (BC)

Cellulose nanocrystals (CNC)

Cellulose nanofibrils (CNF)

Cellulose microfibrils (CMF) L: >1 µm, W: 20-100 nm

Cellulose fibres
L: >1 µm, W: 20-100 nm



Appearance of nanocellulose grades

Chemically
unmodified grade

Cationization

TEMPO CNF
Carboxymethylation

LCNF

HefCel

CNF powder



Main production methods are wet processes

Soy hulls  

BSG

Bagasse

Hemp

Wood

Bran

Sugar beet

PRE-
TREATMENTS

• Mechanical
• Enzymatic
• Chemical

FIBRILLATION
• Mechanical
• Enzymatic
• Chemical

POST-
PROCESSING
• Concentration
• Drying
• Chemical
• Etc.



Applications at various Technology 
Readiness Levels

Packaging

Electronic devices

and as components

Optical 

structures

Water

purification

3D 
composites

Food, 

Biomedicals, 

Cosmetics and 

Paints

Textiles

TRL 2-3 TRL 3-4 TRL4-6

Paper and 

board

Technology concept
formulated Experimental proof 

of concept

Technology validated in lab 

Technology validated in 
relevant environment 

Technology demonstrated in 
relevant environment 



Langanvalmistus 
nanoselluloosasta



Nanoselluloosasta filamenttia

 Selluloosananofibrilli-vesiliuos puristetaan 
suulakkeen läpi koagulointihauteeseen, jossa 
rakenne kiinteytyy

 Prosessi hyödyntää selluloosananofibrillien 
orientaatiota virtauksessa ja dispersio –> geeli 
muutosta, jolloin saadaan filamentti 

Karl O.M. Håkansson et.al., 
Nature Communications 2 Jun 2014

Yinfeng Shen, et.al. 2014, VTT



Nanoselluloosalangan lujittaminen silkkiproteiinilla

 Nanofibrillit koivusellusta + DNA:n ja bakteerien 
avulla syntetisoitu silkkiproteiini

 Proteiini toimii liimamaisena sidosaineena
 Tuloksena jäykkä, mutta sitkeä materiaali, jonka 

lujuus on 30% korkeampi kuin ilman proteiinia

Mohammadi et al. Sci.Adv. 2019;5: eaaw2541 VTT lehdistötiedote 16.9.2019, 
vtt.fi/medialle



VTT start-up Spinnova Ltd kaupallistaa 
kuitulangan valmistusta 

tekniikkatalous.fi 9.10.2019

 Perustettu 2014
 Pilottilinja toiminnassa Jyväskylässä -> kuitulankaa 

testeihin
 Sai 11 miljoonaa euroa kasvusijoituksia teknologian 

kaupallistamiseen
 Seuraavaksi kaupallinen tuotantolaitos

talouselama.fi 9.10.2019



Kierrätys



Globaali tekstiilikuitujen tuotanto kasvaa… 

 Kuituja tuotettiin kaikkiaan 103 miljoonaa tonnia vuonna 2017
• Polyesterin osuus 53.6 miljoonaa tonnia
• Puuvillan osuus 25.3 miljoonaa tonnia

 Suurin osa tekstiileistä valmistetaan kahden tai useamman kuidun sekoitteista
• Yleisin seos on CO/PES

The Fiber Year 2018



Tuotanto / kulutus kasvaa -> jätteen määrä 
kasvaa

Globaali muodin aiheuttama

jätemäärä oli 92 miljoonaa tonnia

vuonna 2015.

https://www.elle.com/spring-fashion/



Kierrätyksen hierarkia vs. toteutuma tekstiilien 
osalta

Tekstiilien kierrätyksen 
haasteet:

 Keräys

 Lajittelu

 Fraktiointi / 
seosmateriaalit

Kulutuksen vähentäminen, tuotteen 
korjaus & käyttö samassa tarkoituksessa

Uudelleen käyttö tuotteena

Uudelleen käyttö 
materiaalina

Kaatopaikka
 poltto

15-20% 
kierrätetään

80-85% 
poltetaan

https://ec.europa.eu,,http://textilewa
stediversion.com/

Polttoon menevän jakeen 
hyödyntäminen? 

https://ec.europa.eu/


Chemical recycling for low quality cellulosic 
textiles and blended CO/PES textiles

fractionatingwashingdecomposing

PES CO

polymerising
granulating
melting
spinning

Virgin PES 
fibres

Regenerated
carbamate or
cellulosic fibres

sorting shredding purification activation dissolving spinningfiltering

short PES 
fibres



Pilot scale demo utilising post-consumer textiles 

Post consumer
textiles

Mechanical and 
chemical
treatments

Reaction with
urea for cellulose
carbamate

Wet spinning to fibres, 
yarn spinning, weaving
for garment -> evening
dress

Dissolution -> 
1000kg dope for 
filtration

• recycled post-consumer textiles were turned 
to regenerated carbamate fibres 

• Fibres were processed to garment
• Garment was used for an evening dress



Laboratory scale demo utilising CO/PES-textiles

Separation of 
cellulose solution
from polyester fibres

Cellulosic fibres 
forming in the spin 
bath

Regenerated fibres on 
godet

Washed polyester fibres to 
be further procecced…

• pre-consumer 50/50 CO/PES-textiles were 
shredded and purified

• material was treated with enzymes and 
dissolved

• sample was fractionated to PES fibres and 
cellulose solution

• the solution was regenerated into Biocelsol 
fibres 

This project has received funding from the European Union’s 
Horizon 2020 research and innovation programme under grant 
agreement No 646226.



Infinited Fiber Company Ltd. (IFC)
Progress in CCA technology & mixed raw materials

Infinited Fiber Presentation 

• IFC raised 3.7 million euros in funding from investors in 2019, including H&M Group, Fortum and Virala. 
• Currently running a 50-ton pilot plant in Finland 
• Plans to increase the annual capacity up to 500 tons to meet the growing demand from the market
• The first licensed commercial plant with a capacity of 25,000 tons is scheduled for 2020-2021

Commercial quality reached finess 1,3 dtex with tenacity 2,7 cN/dtex, spinnability, 100% denim and collection
applying recycled post consumer cotton – testing alternative raw materials like paper and agri pulp

VTT’s start-up



VTT:n kuidunkehruu-ympäristö Espoon Bioruukissa

III II I

Kehruuhaude, 
5-50°C

Laboratoriokehruulinja:
• Yksi suulake
• 1000g  kuituja / päivä
• 5-50 m/min

Pilot-kehruulinja:
• 1.6 m3 kehruuhaudekierto 

jäähdytyksellä
• 8-32 suulaketta
• 60-100kg kuituja / päivä
• Kuitujen leikkuu
• 9 sektorin pesukone (vesi, 

alkali, happo)
• viimeistys 

Venytyshaude
, vesi 20-80°C

Pesuhaude, 
vesi 20-80°C

Pumppu

Kehruuliuos

Kuituleikkuri

Pesukone

Kuidut
kuivuriin

Kehruu
-liuos123456789 Pesuhaude Venytys-

haude
1
0

234567891
0

Pumppu

0.8 m3 0.8 m3

Jäähdytin
(glycol)

Märkäkehruukone
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