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Abstrakti 

Tämä raportti on tiivistelmä Kimberly Clark -yhtiön suorittamista 
testeistä ja niiden tuloksista Aveho-hajunpoistoteknologian ke-
hityksen aikana. Aveho on tekninen materiaali, joka koostuu na-
nometriluokan hiukkasista, joita on muokattu siirtymämetalli-io-
nien adsorptiolla, jotta ne saadaan kohdistettua tiettyihin yleisiin 
virtsan ja ulosteiden hajuja tuottaviin yhdisteisiin. Aveho todet-
tiin tehokkaasti vaikuttuvaksi rikki- ja amiiniperäisten hajujen 
poistajaksi sekä vesisuspensiona että kuivana pinnoitteena le-
vitettynä selluloosa- ja kuitukangaspinnoille. Edellä mainitut yh-
disteluokat tuottavat virtsan ja ulosteiden pahat, vastenmieliset 
hajut. Raportissa kuvaillaan myös Avehon testaaminen ilman-
suodatuksen, virtsan hajunpoiston, kovien pintojen pinnoituk-
sen ja käymälöiden hajunpoiston sovelluksissa. 

Taustaa 

Hajunpoistotuotteet voidaan jakaa kahteen luokkaan: ensim-
mäiseen luokkaan kuuluu tuotteet, jotka perustuvat pahan hajun 
peittämiseen suihkutetulla hajusteella tai tuoksulla. Tätä toimin-
taperiaatetta ei käsitellä tässä raportissa, sillä Aveho-tuotteet ei-
vät perustu siihen. Toiseen luokkaan kuuluvat tuotteet, jotka 
poistavat haisevat yhdisteet absorptiolla. Tähänastisten kaupal-
listen tuotteiden hajunpoisto-ominaisuudet ovat perustuneet 
materiaaleihin, joilla on laaja pinta-alue; esimerkiksi hiili-, nat-
riumbikarbonaatti- ja syklodekstriinipohjaisiin systeemeihin. Ne 
kaikki hyödyntävät materiaalien laajan pinta-alueen ominai-
suuksia ja toimivat useiden hajuluokkien poistossa joko heikosti 
tai keskinkertaisesti. Mikään niistä ei toimi vesipitoisessa ympä-
ristössä, ja itseasiassa ne usein vapauttavat absorboidut haise-
vat yhdisteet kastuessaan. 

Matalakustanteiselle, tehokkaalle hajunpoistotekniikalle on 
edelleen suuri tarve. Aveho-teknologia tarjoaa patentoidun kei-
non vastata tähän tarpeeseen. 

Aveho-teknologian soveltaminen hajunpoistoon saatiin toteutet-
tua, kun siirtymämetalli-ionit adsorboitiin onnistuneesti piidiok-
sidihiukkaseen muuttamatta hiukkasen kokoa. Metalli-ionin 
huolellinen valinta salli Avehon kohdistamisen tiettyjen haju-
luokkien adsorptioon ja joissain tapauksissa katalyyttiseen kon-
versioon. 

Toisin sanottuna Aveho-hiukkasen pintaan synnytettiin ”aktiivi-
sia kohtia”, jotka reagoivat peruuttamattomasti haisevien yhdis-
teiden kanssa. Kohdennetut haisevien yhdisteiden luokat olivat:

 

 rikki: merkaptaanit (tiolit), alkyylisulfidit, alkyylidisulfidit 
sekä 

 typpi: alkyyliamiinit ja ammoniakki. 

Tiettyjen siirtymämetallien tiedetään olevan reagoivia rikki- ja 
amiiniyhdisteisiin. Esimerkiksi luonnon mineraaleissa esiintyy 
useita metallien ja rikin yhdisteitä. Biologia tuntee useita entsyy-
mejä, joissa on vahvoja metalliamiini- ja/tai sulfidiryhmiä. 

Aveho todettiin päteväksi adsorptioon perustuvaksi hajunpois-
ton mahdollisuudeksi. Tässä raportissa kuvaillaan Avehon tes-
tituloksia ja mahdollisia sovelluksia nykyisiin ja uusiin tuotteisiin. 

Kokeet ja tulokset 

1. Metalli-ionimodifikaation ja nestefaasihajunpoiston tes-
taaminen 

Avehon ensimmäisessä kvalitatiivisessa hajunpoistotestissä 
käytettiin furfuryylimerkaptaania hajua tuottavana malliyhdis-
teenä. Furfuryylimerkaptaani on yksi niistä yhdisteistä, jotka 
tuottavat ”ranskalaisen paahdon” tuoksun kahvissa. Testissä 
käytettiin laimennettua furfuryylimerkaptaaniliuosta (0,001  
m-%, massaprosenttia), johon lisättiin yksi pisara (0,04 g) 2  
m-% Avehoa. Seosta pyöriteltiin ja 3–5 sekunnin kuluttua hais-
tettiin varovaisesti, jotta hajunpoisto saatiin arvioitua. 

Tässä testissä Aveho todettiin tehokkaaksi mahdollisuudeksi 
haisevien rikkiyhdisteiden poistamiseen, sillä se poisti furfuryy-
limerkaptaanin hajun kokonaan. 

Testi toistettiin ja kvantifioitiin HPLC-analyysillä, jossa käytettiin 
C-18-kolonnia ja asetonitriiliä eluenttina. 

2. Avehon lisääminen ihmisen virtsaan 

Aveho-suspension tehokkuutta testattiin ihmisen virtsan hajun-
poistossa. Virtsan komponentit mitattiin korkean erotuskyvyn 
nestekromatografialla (HPLC). Aveho-pisaran tehokkuutta ver-
rattiin lateksihiukkasten (0,1 g) ja aktiivihiilen (0,1 g) hajun-
poisto-ominaisuuksiin. Kutakin näistä aineista lisättiin erillisiin 
näytteisiin virtsaa (3 g). Näytteestä, johon lisättiin kupari-ionimo-
difioitua piidioksidisuspensiota (Avehoa), hävisi haju lähes ko-
konaan 3–5 sekunnin jälkeen, kun taas aktiivihiilellä tähän kului 
noin 10 minuuttia. Lateksihiukkaset eivät poistaneet hajua. Seu-
raavan sivun taulukko tiivistää neljän näytteen HPLC-piikkien 
vertailun. Aveho poisti virtsan komponentit huomattavasti te-
hokkaammin kuin tämänhetkiset kaupalliset aineet. 

Hajunpoistoteknologia 

Kaatopaikat ovat 
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Virtsan komponenttien HPLC-piikit 

Piikkien pinta-ala verrattuna piikkien retentioaikaan 
(minuutteina) 

Piikin pinta-ala ajassa (min) 

Näyte 3,87 4,04 4,77 5,64 5,88 6,23 

Virtsa 
924 
mAU 

345 
mAU 

50 
mAU 

17 
mAU 

829 
mAU 

228 
mAU 

Virtsa + 
 Aveho 

0 0 
12 
mAU 

0 
701 
mAU 

2 
mAU 

Virtsa + Purite-
lateksihiukka-
set 

773 
mAU 

300 
mAU 

 
0 

17 
mAU 

820 
mAU 

156 
mAU 

Virtsa + aktiivi-
hiili 

900 
mAU 

 
0 

50 
mAU 

17 
mAU 

820 
mAU 

10 
mAU 

 
3. Avehon testaaminen kuivana jauhona 

Jotta Avehon hajunpoistotuloksia saatiin verrattua hiilipohjaisiin 
hajunpoistoaineisiin, Aveho testattiin headspace-kaasukroma-
tografia-analyysillä. 

Aktiivihiilen (0,01 g) hajunpoisto-ominaisuuksia verrattiin pin-
taan, jolla oli 0,01 gramman Aveho-kuivapinnoite. Näytteet ase-
tettiin headspace-pullon pohjalle ja sulkemiseen käytettiin sep-
tumikorkkia. Hajua tuottava yhdiste injektoitiin pulloon ruiskulla. 
Headspace-kaasu otettiin ruiskulla kaasukromatografin analy-
soitavaksi, jotta saatiin määritettyä näytteestä poistetun hajun 
prosentuaalinen osuus. Seuraavassa taulukossa on esitetty 
Aveho-hiukkasten ja aktiivihiilen hajunpoiston tuloksia, kun ai-
neita oli saman verran. 

 

Headspace-kaasukromatografia-analyysi 

(% hajusta poistettu)  

Haju Hiili Nanohiukkaset 

Ammoniakki 40 100 

Etyylimerkaptaani 84 100 

Trimetyyliamiini 85 100 

Dimetyyli 62 99 

 
Tulokset osoittavat, että Aveho-hajunpoistoaine poistaa rikki- ja 
amiinipohjaiset hajut erittäin tehokkaasti. Se on aktiivihiileen 
verrattuna ylivertainen virtsan haisevien komponenttien pois-
tossa. 

4. Kuiva pinnoite mahdollisena ilmansuodattimena 

Tutkittiin selluloosapinnalle levitetyn kuivan Aveho-pinnoitteen 
hajunpoisto-ominaisuuksia. Tämä toteutettiin pinnoittamalla 
selluloosapinta Aveholla. Aveho levitettiin pinnalle upottamalla 
pinta suspensioon. Märkä pinta ilmakuivattiin lasilevyn päällä. 
100 mm dekantterilasin suu peitettiin kuivalla pinnalla, joka ase-
tettiin paikalleen kuminauhan avulla. Dekantterilasissa oli 20 ml 
0,001 m-% furfuryylimerkaptaaniliuosta. Verrokiksi toisen sa-
manlaisen dekantterilasin päälle asetettiin käsittelemätön sellu-
loosapinta. Furfuryylimerkaptaanin tuottama haju läpäisi käsit-
telemättömän pinnan välittömästi. Aveholla käsitellyn pinnan 
läpi ei päässyt lainkaan hajua noin kolmeen tuntiin. Kolmen tun-
nin päästä Aveho oli saturoitunut ja hajut olivat havaittavissa. 
Pinta tummui siltä alueelta, joka peitti dekantterilasia. Tämä joh-
tui furfuryylimerkaptaanin sitomisesta. 

5. Muita ilmansuodatussovelluksia: suu-nenäsuojukset 

Aveho-teknologian soveltamista suu-nenäsuojuksiin havainnol-
listettiin asettamalla suojuksen sisään Aveholla käsiteltyjä pa-
peripyyhkeitä. Suojuksella peitettiin furfuryylimerkaptaaniliuosta 
(0,001 m-%) sisältävän dekantterilasin suu kuminauhan avulla. 
Verrokkisuojus asetettiin vastaavalla tavalla toisen dekantterila-
sin suulle. Haistamalla varovaisesti käsitellyllä suojuksella pei-
tetyn dekantterilasin yläpuolista ilmaa ei havaittu hajua. Sen si-
jaan käsittelemätön suojus päästi hajun lävitseen, ja haju ha-
vaittiin erittäin voimakkaana. Tämä testi havainnollistaa Avehon 
toimivuutta hajunpoistossa sairaaloissa, hammashoitoloissa ja 
ruumishuoneilla. Käsitelty suu-nenäsuojus absorboi ympäristön 
hajut, mutta se estää hajujen kulkemisen myös toiseen suun-
taan. Toisin sanoen se absorboi myös suojusta käyttävän hen-
kilön pahanhajuisen hengityksen. 

6. Käyttö näkymättömänä pinnoitteena kovilla pinnoilla 

Avehon hajunpoisto-ominaisuuksia käymälän kaakelille levitet-
tynä näkymättömänä pinnoitteena testattiin käsittelemällä taval-
linen saniteettitiloissa käytettävä kaakeli (15 x 15 cm) Aveholla 
(kupari). Kupari-Avehoa levitettiin paperipyyhkeelle, jolla pyyhit-
tiin käymälän kaakelipinnat Avehon ollessa märkää, ja ylimää-
räinen neste pyyhittiin pois kuivalla paperipyyhkeellä. 3,6 mik-
rolitraa ammoniakkia (ammoniakkivesi 28 %) injektoitiin ruis-
kulla eksikaattoriin. 10 minuutin jälkeen eksikaattorin ilmasta 
(hajusta) otettiin näyte, joka analysoimalla selvitettiin eksikaat-
torin ilman ammoniakkipitoisuus. Koe toistettiin kolmesti; kerran 
niin, ettei eksikaattorissa ollut kaakelia, kerran niin, että eksi-
kaattorissa oli käsittelemätön kaakeli ja kerran niin, että käytet-
tiin Aveholla käsitelyä kaakelia. Ammoniakkikaasun osuus il-
masta mitattiin Dräger-ilmaisinputkella, jolla voi laskea ammo-
niakin osuuden ilmasta välillä 2–30 ppm. 
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Kuva 1. 

60 millilitraa ilmaa (hajua) otettiin eksikaattorista ruiskun avulla. 
Dräger-ilmaisinputki liitettiin eksikaattorin ja ruiskun väliin let-
kuilla. Alla olevassa taulukossa on esitetty testin tulokset. Tämä 
koe osoittaa, että pintojen pyyhkiminen Aveholla käsitellyillä 
pyyhkeillä soveltuu vessojen, keittiöiden ja sairaaloiden hajun-
poistoon. Seinien ja pöytätasojen hyödyntäminen rikki- ja amii-
nipohjaisten hajujen pitkäaikaisessa aktiivisessa absorboin-
nissa mahdollistaa täysin uuden tuoteluokan. 

 
 

Näyte Ammoniakkipitoisuus 

Ei kaakelia eksikaattorissa 20 ppm 

Verrokkikaakeli (käsittele-
mätön) 

20 ppm 

Aveholla käsitelty kaakeli. <2 ppm 

 
Kuva 1. Aveho havainnollistettuna 

 

 
Avehon toimivuus tiettyjen haisevien yhdisteiden poistossa 
osoitettiin sekä nestefaasina että kuivana pinnoitteena. Koh-
teena olleet rikki- ja amiinipohjaiset hajut poistettiin tehokkaasti 
sekä nestefaasilla että kuivalla pinnoitteella. Aktiivisuus sekä 
nestemäisessä että kiinteässä olomuodossa on harvinaista ha-
juja absorboiville systeemeille, ja se osoittaa Avehon olevan 
vaikuttava, tehokas ja ainutlaatuinen teknologia. 

Metalli-ioneja 

Piidioksidi-
hiukkasia 


