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Kukersiidi eripära  

Eesti põlevkivi orgaaniline aine (30-35%) on merelise päritoluga – ürgsete vetikate  

Gloeocapsomorpha prisca kolooniate kehade lademetest . 

Seda tüüpi põlevkivisid kutsutakse kukersiitideks.  

Ligi 450 miljoni aasta jooksul väljakujunenud Kukersiidi orgaanilist maatriksit 

iseloomustavad  fenoolsed koostisosad koos pikkade alküülahelatega.  

Molekuli mass 6581 D ja empiiriline struktuurvalem C421H638O44S4NCl 
[Lille, Ü., Heinmaa, I., Pehk, T. Molecular model of Estonian kukersite kerogen as evaluated by 13C MAS 

NMR spectroscopy,  Fuel, 82,7(2002)799–804] 
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Vees lahustuvad põlevkivi fenoolid 
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VKG Oil AS on peamine põlevkivifenoolide tarnija  

Põlevkivi fenoole saadakse retortides õli tootmise heitvetest. Peamised 

ühendid on kahealuseliste fenoolide alküül derivaadid.  



Ressurss 

VKG reklaamleht  

Orgaanilise aerogeeli valmistamise meetod 



Fenool-formaldehüüd keemia 

Tuntud kui fenoolvaigud: 
fenoolvaigud on oligomeerid, kus on polümeeriks 

vaheldumisi ühendatud fenoolsed ühendid ja aldehüüdid.  

Kaks üldist vaikude tüüpi: NOVOLAC ja RESOL (sõltuvalt 

sünteesi pH-st ja katalüsaatorist) 

 

Muutes fenoolse (või asendatud fenoolse) ja 

aldehüüdi vahekorda ning lahusti hulka, pH-d, 

katalüsaatori tüüpi, reaktsiooni temperatuuri ja 

aega on võimalik saada väga erineva struktuuriga 

ning omadustega materjale. 
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Смолы и клеи ДФК : (свойства и применение) / [составитель А. Аарна]; Таллин, 1970 

Bakeliit - fenoolvaik ja puidupulber 1907a 
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R-FA sool-geel 

kondensatsioonreaktsioon 
Sool - dispersne 

kolloidosakeste 

süsteem vedelikus 

 

 

Geel - 

kolloidosakeste 

võrgustik, mis täidab 

kogu ruumala 

 

 

Lahusti vahetus - 

vesi vahetatakse 

sobiva lenduva 

orgaanilise lahustiga 

paremaks 

kuivatamiseks 



Orgaanilised aerogeelid 

Aerogeelid on väga väikese 

tihedusega suure eripinnaga 

materjal, mis koosneb 

ühendatud nanoosakestest.   

Seda laadi orgaaniliste  

materjalide saamiseks 

kasutatakse fenoolseid 

ühendeid - peamiselt 

resortsinoole.   

Eestis on  5-metüülresortsinool võimalik valik. 



5-metüülresortsinool 

• 5-metüülresortsinool (5-MR) on sobiv 

ühend orgaaniliste aerogeelide 

valmistamiseks  

– kiirem geelistumise aeg kui resortsinooli korral 

– geelistumine toimub toatemperatuuril  

• 5-MR kasutamisel saadud orgaanlised 

aerogeelid on väga kerged ja poorsed 

materjalid, kui nende kuivatamiseks on 

kasutatud sobivat tehnoloogiat  



5MRF aerogeeli valmistamine 



Aerogeeli kuivatamine 

Märg geel,  

Ø=10,6 mm 

 

Tavatingimused,  

Ø=5,9 mm 

 

 

Ülekriitiline  (2 h), Ø=6,6 

mm 

 

 

Ülekriitiline (6 h), Ø=7,8 mm 

Tavatingimustes 

kuivatamine 

(kserogeel) 
 

 

Kuivatamine 

ülekriitilistel 

tingimustel 

(ekstraktsioon 

ülekriitilise CO2-ga) 

 

Külmkuivatamine 

krüogeel 
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Protsessi paindlikkus 

• kasutatavate komponentide molaarsuhted: 

 - polümeeri formeerivad ühendid  

 - katalüsaatori kogus 

  -  lahusti kogus 

• katalüsaatori valik 

  - aluseline 

  - happeline 

  - kaheastmeline katalüüs 

• geelistumise temperatuur 

• lahusti valik 

• kuivatamise meetod  
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Orgaaniline aerogeel 

• Osakese suurus  2 ... 100 nm 

• Eripind                          200-400 m2/g 

• Keskmine poori laius  < 100-150 nm 

• Poorsus   ~ 80 % 

• Tihedus   >0,1 g/cm3 

• Soojusjuhtivus       0,012 W/(m·K) 

• Elektrijuhtivus        - isolaator 
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Süsiaerogeeli (CA) saamine 

• OA pürolüüs inertses (N2, Ar) keskkonnas 

• 750-1100° C  

• poorse struktuuri paremaks säilimiseks 

kasutada temperatuuri programmeerimist 

• võimalik aktiveerimine  
• CO2 

• H2O 

• KOH 

13 



9 

Süsiaerogeel 

Osakeste suurus  2 ... 100 nm 

Eripind           500-700 m2/g 

– aktiveeritud   750-1600m2/g 

Keskmine poori laius  < 10-15 nm 

Poorsus                  ~ 80 % 

Tihedus           >0,4 g/cm3 

Soojusjuhtivus               0,12 W/(m·K) 

Elektrijuhtivus                28 S/cm 
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2,6-dihüdroksi-4-metüülbensoe hape 
2,6-dihüdroksü-4-metüülbensoe hape (dHMBA) (p-orcelliin 

hape) sünteesitakse vastavast asendatud fenoolsest 

ühendist  

Johan Santesson, Synthesis of Orcellinic Acid and Related Compounds, Acta 

Chimica Scandinavica 24(1970)3373-3378 
Magneesium metüülkarbonaati (MMC) dimetüül 

formamidi lahuses  saab kasutada mitmealuseliste 

fenoolide karboksüleerimiseks.  

Seega  MMC resortsinooli karboksüleerimine on 

mugav üheastmeline protsess väiksemate koguste 

dHMBA saamiseks. 

Otsene metüül-resortsinooli karboksüleerimine kaaliumvesinik 

karbonaadiga (KHCO3) annab põhilise reaktsiooni produktina dHMBA 

1. 

2. 



dHMBA kasutamine  

• dHMBA saab kasutada aerogeeli valmistamiselcan be  

• võimalik kombineerida ja töötab hästi koos 5-

metüülresortsinooliga 

• kasutades dHMBA aerogeeli valmistamisel on võimalik 

sisse viia ioonvahetust võimaldav keemiline rühm 

(karboksüül rühm) ja selle abil aerogeeli struktuuri 

sisse viia  näiteks metalle.  

• Aerogeelide modifitseerimine metallidega võimaldab 

mõjutada nende struktuuri, katalüütilist aktiivsust ja 

elektrilisi omadusi. 
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Süsiaerogeelid metallidega 

Metallidega modifitseeritud CA, 

kus kasutati  5-MR ja  dHMBA  

– Eripind sellistel aerogeelidel on kuni 520 

m2/g ja pooride ruumala kuni 610 mm3/g. 

– Metalli ioonid on taandunud pürolüüsi 

käigus ja sellised aerogeelid sisaldavad 

metalli nanoosakesi. 

– 5-MR ja dHMBA moolsuhte muutmisega 

saab muuta metalli kogust materjalis 1% 

kuni  20%, sõltuvalt kasutatavast 

metallist. 
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Transmission electron microscope 

picture of a cobalt-doped carbon 

aerogel.  

Copper-doped carbon aerogels 
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Aerogeelide võimalikud rakendused 

• Orgaaniline aerogeel 

– absorbendid 

– termoisolatsiooni materjalid 

– toormaterjal süsiaerogeelidele 

 

• Süsiaerogeel 

– komposiitmaterjalid sensoritele ja aktuaatoritele 

– elektroodide materjal 

– katalüsaatori kandjad 
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Kokkuvõtteks 

• Nanopoorsed aerogeelid - nii orgaanilised 

kui süsiaerogeelid - on kõrgtehnoloogilised 

materjalid ning nende tootmiseks on 

võimalik kasutada kohalikke 

põlevkivifenoole. 
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