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1. Johdanto 
 
Tässä tutkimuksessa selvitetään UV-alueella toimivan spektrofotometrin 
sovellettavuutta paperikoneessa käytettävän retentiopolymeerin konsentraation 
määrityksessä. Spektrofotometrisenä mittauksena menetelmä olisi nopea ja se tarjoaisi 
mahdollisuuden reaaliaikaiseen prosessimittaukseen liuotuslaitteesta tai laimennus- ja 
syöttölinjasta. Tavanomaisesti konsentraatio määritetään yksinomaan 
termogravimetrisesti lämpökaappihaihdutuksella, joka on hidas, mutta tarkka 
menetelmä. Tällä tutkimustyöllä oli tarkoitus arvioida ultraviolettispektrometriaa 
menetelmävalikoiman lisänä sovellusalueellaan. Myös termogravimetrista 
menetelmää arvioidaan kokeellisesti. Instrumentaalinen menetelmä mahdollistaisi 
korkeamman automaatiotason retentiopolymeerien annosteluprosessien hallinnassa.  
 
Tämän tarkastelun kohteena oleva mittaustekniikka on uusi. Sitä ei ole raportoitu 
kirjallisuudessa aiemmin esitetyssä tarkoituksessa. 
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2. UV-VIS -spektrofotometriasta 
 
Molekyylin elektroninen rakenne aiheuttaa molekulaarisen absorption 
elektromagneettisen säteilyn UV-VIS-kaistalla 190–750 nm. Tätä ilmiötä 
hyödyntävää optisen spektroskopian lajia kutsutaan sen vuoksi 
elektronispektroskopiaksi. Vaste aiheutuu elektronien siirtymistä ylemmille 
virittyneille tiloille, mikä kuluttaa saapuvaa energiaa. Menetelmä edellyttää 
tutkittavalta aineelta sellaista rakennetta, jossa elektronisiirtymät ovat mahdollisia. 
Tämän kaltaiset molekyylissä olevat rakenneosat ovat kromoforeja. Ultraviolettialue 
käsittää aallonpituusalueen 190-380 nm. Säteily on näkyvän valon aallonpituusaluetta 
energeettisempää, minkä vuoksi energia riittää elektronisiirtymiin elektroniverholtaan 
sidotummissa molekyylirakenteissa. Erilaisilla siirtymillä on tuloksena erilainen 
absorptiointensiteetti, mikä aikaansaa erilaisten aineiden korkeamman tai 
alhaisemman määritysherkkyyden. /3/ 
 
Analyysimenetelmänä optinen mittaus on niin sanottu sekundäärinen menetelmä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kvantitatiivinen analyysi on kalibroitava käyttäen jotakin 
muuta määritysmenetelmää.  
 
Tässä tutkimuksessa käytetään Hitachi U2000 UV-VIS-spektrofotometriä, joka on 
kaksisädetoiminen laboratoriomittalaite. 
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3. Ultraviolettialueen absorptio ja retentiokemikaalit 
 
Paperikoneessa käytetyt retentiopolymeerit – flokkulantit – ovat kopolymeerejä, 
joiden rakenteessa on funktionaalisina ryhminä tyypillisiä UV-kromoforeina toimivia 
osia, joita ovat esterirungon happisillat ja amidiryhmät. Molekyylirakenteet kolmelle 
retentiopolymeerityypille esitetään kuvassa 2. Nämä retentioaineet ovat laadultaan 
polyakryyliamideja. Kationiset Percol 47 ja Percol 182 ovat funktionaaliselta 
rungoltaan samanlaisia, mutta niissä on eripituiset alkaaniset  ketjut n ja m. /4/ Se 
aikaansaa erilaisen varaustiheyden ja molekyylimassan, joiden avulla näiden 
yhdisteiden kemiallisia ja reologisia ominaisuuksia muunnellaan. Percol 173 on 
anioninen flokkulantti. Kemiallisesti se on karboksyylihappo.  
 
Estereillä ja karboksyylihappojen natriumsuoloilla esiintyy absorptio vastaavien 
emokarboksyylihappojen aallonpituuksilla ja intensiteeteillä. α,β-tyydyttämättömillä 
amideilla on absorptio lähi-UV-alueella, λmax 200–220 nm ja εmax <10000.  
Polyakryyliamideissa amidin α-hiili on tyydyttyneessä hiilirungossa ja se on 
sekundäärisesti täyttynyt. Rakenteeseen liittyneet auksokromit eli kromoforien 
liitännäiset (kuten –׃NH2) tuottavat intensiteetin kasvun ja punasiirtymän, joka 
tarkoittaa absorption siirtymistä korkeammalle aallonpituudelle /3/. Tässä työssä 
kappaleessa 6 todetaan aallonpituus 230 nm hyvin soveltuvaksi. 
 
Ultraviolettiabsorptiolle on ominaista se, ettei se ole kovin yhdisteselektiivinen. 
Tavanomainen vaste osoittaa alenevan aallonpituuden suuntaan eksponentiaalisesti 
kasvavaa absorptiovallia, joka saavuttaa pian maksiminsa. Myös Percoleilla on 
tämänkaltainen vaste UV-alueella. Tämä esitetään spektrometritulosteessa kuvassa 1. 
Erityistä λmax ei siis ole tutkituilla retentiopolymeereillä.  
 

 
Kuva 1.  Hitachi U2000 -spektrofotometrin tulostus erivahvuisista Percol 47 

liuoksista. 
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Tässä tutkimuksessa käytettiin Ciba Specialty Chemicals Oy:n toimittamia kolmea 
polyakryyliamidi-laatua: Percol 173, 47 ja 182. Ne ovat vaaleita jauhemaisia tai 
rakeisia materiaaleja, joista tehdyt liuokset ovat kirkkaan värittömiä. Tämä tarkoittaa 
liuosmittauksissa inaktiivisuutta näkyvän valon aallonpituuksilla.  
 
 
 

 
 
Percol 173    Percol 47 ja Percol 182  
 
 
Kuva 2.  Käytettyjen retentiopolymeerityyppien molekyylirungot ja funktionaaliset 

ryhmät. Percol 47 ja 182 eroavat eripituisilla runkoketjuilla m ja n. /4/  
 
 

3.1. Sameuden eli turbiditeetin hyödyntämisestä 
 
Retentiopolymeeriliuosten turbiditeettiin suoritetut kalibroinnit eivät voi kuvata 
värittömän aineen määrää. Sitä vastoin valmistettuun liuokseen dispergointivaiheessa 
kupliksi jäänyt ilma on selvästi sameutta tuottava seikka. Turbiditeettimittauksella 
voitaisiin määrittää tämän kaltaisen ilman määrä. Koska prosessiin kvantitointi 
perustuu volumetriseen virtausmittaukseen, ilma tuottaa virheen tehollisen kemikaalin 
määrässä. Ilman mittaus turbiteettina voisi näin perustellen olla yksi laitteiston 
kalibrointivaiheen mittaus. Mikäli ongelma on labiili, mittaus pitäisi liittää 
liuotuslaitteen perusinstrumentointiin sen vakioidun toiminnan mahdollistamiseksi. 
Sameusanturi on yksinkertainen ja halpa laite. Aiotussa sovelluskohteessa sen 
tuottamaan tulokseen tulee samat häiriötekijät ja virhelähteet kuin muihinkin optisiin 
mittausmenetelmiin.  
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4. UV-vastetta hyödyntävistä prosessimittaustekniikoista 
 
Ultraviolettialueen spektrofotometri on hyvin tavallinen optinen 
prosessimittausinstrumentti. Sillä mitataan sekä valmistettujen prosessikemikaalien 
että reaktioiden kautta syntyneiden aineiden pitoisuuksia, jolloin menetelmällä on 
kinetiikkaa tai konversiota mittaava funktio. 
 
Prosessispektrofotometri liitetään tavallisesti prosessiputkeen. Tällöin saavutetaan 
riittävän voimakas virtaus uudistamaan kapean mittausalueen konsentraatiogradientti. 
Optinen matka näytteessä on lyhyt ja se riippuu tutkittavan aineen ominaisuudesta. 
Tavallisesti tämä näytepaksuus on 5-10 mm. Spektrometrin liitäntä voidaan toteuttaa 
laitteen rakenneratkaisulla, mutta nykyisin se tehdään helpoimmin kuituoptiikan 
avulla. Turbiditeettikompensointi saadaan lisäämällä toisia detektoreita erilaiseen 
mittausgeometriaan. 
 
Absorptioon perustuva mittausmenetelmä on pitoisuuden analyysitekniikoiden 
joukossa yksi suorituskykyisimmistä. Menetelmän herkkyys yltää sopivilla 
kromoforeilla hyvin laimeisiin konsentraatioihin. Menetelmä on kuitenkin hyvin 
epäselektiivinen, mistä syystä virhemahdollisuudet ovat yleisempiä. Absorptio ei 
tunnista alkuperäänsä ja se voikin johtua näin ollen mistä hyvänsä mittausalueella 
olevasta esteestä tai likaantuneesta ikkunapinnasta. Tutkittavan materiaalin 
ominaisuuksilla on tällöin merkittävä rooli siinä, kuinka mittaus suoraan prosessista 
onnistuu. Polyakryyliamidit ovat vahvasti sähköisesti varattuina ja viskoottisina 
liuoksina hankalia aineita kapeassa (esimerkiksi 5 mm) kyvetissä. Spektrofotometrin 
ikkunoiden pesujärjestelyt tai niiden käyttökohde huomioonottaen pintakemialtaan 
räätälöidyt materiaalit ratkaisevat mahdollisesti osan tämänkaltaisista ongelmista. 
 
Absorptiomittaus on nopea konsentraation määritystekniikka. Mittaustuloksen voi 
saada millisekuntiluokassa. Toistot ja akkumuloinnit voivat liittyä tuloksen 
varmistamiseen epävakaassa matriisissa.  
 
UV-absorptiotekniikka on komponenteiltaan ja käytettävyydeltään yksinkertaisempi 
ja halvempi verrattuna muuhun prosessianalyysitekniikkaan. Sen sovellettavuuden ja 
kustannukset ratkaiseekin liitäntätapa, jolla menetelmä saadaan aiottuun 
käyttökohteeseensa. Suora liitäntä järeän näytteenoton sijaan on aina edullisempi. 
Retentiopolymeerin valmistusjärjestelmässä prosessiputket tarjoavat hyvän suoran 
liitäntäpaikan useassa vaiheessa. 
 
UV-mittauksiin perustuvia sovelluksia on sellu- ja paperiteollisuudessa kehitetty 
kappa-luvun määritykseen /5/ ja valkopihkan komponenttien havaitsemiseen /6/. 
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5. Polyakryyliamidien käyttö ja pitoisuudet 
 
Paperikoneen käyttösäiliöön valmistettavan retentiopolymeerien perusliuoksen 
vahvuudeksi suositellaan 0,25 – 0,50 m-% ja käyttöliuos laimennetaan siitä 
annostelulinjan suhdesäädöllä 0,025 – 0,050 m-% vahvuuteen. Retentiopolymeeriä 
syötetään massan joukkoon 1/1000 – 1/100 suhteessa tuotettuun paperitonniin nähden. 
/4/ Annostelupaikka on pääsääntöisesti lajittimien jälkeinen perälaatikon 
massansyöttöputki. 
 
Valmistettujen polymeerierien käytön ja valmistuksen sykli on eräässä tehtaassa noin 
kaksi tuntia./1/ Valmistuksen ja laimennus-/syöttölaitteiston välissä on varasto- tai 
käyttösäiliö, jonka pintavahti pyytää tarvittaessa uutta liuoserää valmistettavaksi. 
 
 
 

5.1. Termogravimetrinen KAP-määritys 
 
Termogravimetria on ainut yleisen (epävirallisen) hyväksynnän saanut tapa määrittää 
retentiopolymeerin kiintoainepitoisuus. Menetelmässä polymeeriliuoksen punnittu 
määräannos haihdutetaan kuiviin lämpökaapissa 105°C:n lämpötilassa ja 
haihdutusjäännös punnitaan. Kiintoainepitoisuus (KAP) saadaan kaavasta (1): 
 

%100*
][

][
gnäyte

gäännöshaihdutusjKAP =   (1) 

 
Retentiopolymeerinäytteessä on vettä n. 99,5 %. Jotta virhe minimoituisi, näyte-erän 
kuuluu olla riittävän suuri. Noin 50–100 g:n näyte edustaa tarkkuusvaakaa käyttäen 
erinomaista luotettavuutta. 
 
Termogravimetrisen KAP-mittauksen vaatimaa aikaa selvitettiin käyttämällä 0,5 %:n 
vahvuuteen valmistettua Percol 173 näytettä. Näyte-erä 105,94 g haihtuu 
kulmakertoimella -0,19 n. 100 cm2 pinta-alasta tuuletetussa lämpökaapissa 105 oC:n 
lämpötilassa. Kulmakerroin tarkoittaa haihtumisnopeutta 0,19 g/min/100cm2, mikä on 
11,4 g/h/100cm2. Kulmakerroin on ratkaistu ensimmäisten punnitusten tuloksista 2,5 
tunnin seurannassa. Kulmakertoimella ratkaistuna näyte saavuttaa kuivamassansa 
513,8 min:n (8,5 h) kuivatuksella. Näytteen kuivapaino mukaan lukien näyteastia 
painoi lopuksi 10,7 g. Käytännön laboratoriotyössä määritetty aika tarkoittaa 
vastauksen saamista työvuoron ulkopuolella. Puolitettu näyte antaisi analyysituloksen 
n. 4 tunnissa. Kymmenen gramman näyte valmistuisi 53 minuutissa.  
 
Kymmenen gramman näytteen haihdutusjäännös on n. 50 mg. Tuloksessa on 
punnitusepätarkkuudesta aiheutuva n. 5-10 %:n virhe vaakatyypistä riippuen. Se 
edustaa vielä hyvää tai tyydyttävää analyysitarkkuutta.  
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Kuva 3.  Näytteen massa ajan funktiona 105 oC:ssa. Haihtuminen on 0,19 

g/min/100cm2. 

5.2. Termogravimetrisen analyysin virhelähteet 
 
Retentiopolymeerin konsentraation termogravimetrisen analyysin virhelähteet liittyvät 
mittalaitetarkkuuteen ja näytteenoton onnistumiseen. 
 
Termogravimetrian työkalu on analyysivaaka, jonka näyttötarkkuus yltää 
milligramma-alueelle tarvittavalla punnituskapasiteetilla. Numeerisena näyttönä tämä 
tarkoittaa kolmatta desimaalia eli 0.001 g. Normaalien analyysivaakojen tarkkuus tällä 
alueella on tyypillisesti ± 2-5 mg /2/. Tarkempia semimikro-alueen analyysivaakoja 
käytetään harvoin kosteusmittaustarkoituksessa. Niiden luettavuus ja tarkkuus on 
dekadia alhaisempi /2/.  
 
Vastikään valmistettu polymeeriliuos on koostumukseltaan epähomogeeninen. Suuret 
hydrogeelikasaantumat ovat liuotuslaitteessa tavallisia uudessa polymeerierässä. 
Tämänkaltaisen kasaantuman joutuminen haihdutusvuokaan vääristää siitä saatavan 
tuloksen vahvemmaksi muun liuosfraktion ollessa laskettua laimeampi. 
Konsentraatiogradientit tasaantuvat ajan myötä n. 20–40 minuutissa lämpötilasta ja 
sekoituksesta riippuen. Näytteenotolla tällä aikavälillä on keskeinen merkitys tuloksen 
oikeellisuudessa. On myös liuottamisvirheitä, jotka eivät korjaannu tässä ajassa. Ne 
poistetaan koneen polymeerisyötöstä suodatusjärjestelyillä. Pienessä näytemäärässä ja 
läpinäkyvässä kyvetissä nämä on helppo havaita ja näin ennakolta poissulkea niistä 
aiheutuva virhe. Teollisuudessa näytteen ottaminen vasta varastosäiliöstä parantaa 
tuloksen reliabiliteettia. 
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5.3. Analyysi prosessinäytteestä 
 
Paperikoneelta saadusta retentiopolymeerinäytteestä suoritettiin KAP-analyysi 17 h:n 
lämpökaappihaihdutuksella. 500 ml:n näytteestä otettiin haihdutusvuokiin (100 cm2) 
n. 90 g näytteet. Määrityksessä käytettiin analyysivaakaa, jonka vuoksi 
lukematarkkuus on suuri. Taulukossa 1 esitetään tämän kokeen tulokset 
näytemäärineen. Rinnakkaismääritysten keskiarvoksi saatiin 0,525 %. Tuloksen 
keskihajonta on 0,001 %-yksikköä. Johtopäätöksenä todetaan termogravimetrian 
olevan hidas mutta tarkka menetelmä riittävän suurta näytemäärää käytettäessä. 
Näytteen koostumus oli ehtinyt tasaantua täysin sekä ilmakuplat poistua.  
 
 
Taulukko 1. Prosessinäytteen kiintoainepitoisuuden määritys. 
 

 Näyte (g) Jäännös (g) Pitoisuus (%) 
1 92.7249 0.4873 0.526 
2 87.6399 0.4596 0.524 
3 88.0091 0.4621 0.525 

 
 
Retentiopolymeerin liuotuslaitteen pitoisuuden asetusarvo ei ole tiedossa, minkä 
vuoksi esitetty tarkkuus tarkoittaa vain suoritetun analyysin toistotarkkuutta hyvin 
tasaantuneesta näytteestä. Liuotuslaite esitetään kuvassa 4.  
 
 
 

 
 
Kuva 4.  Retentiopolymeerin liuotuslaitteisto eräällä paperikoneella. 
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6. Mittausaallonpituuden selvittäminen sekä kalibroinnit 
 
Tutkimuksen retentiopolymeereistä valmistettiin neljä erivahvuista liuosta pyrkien 
kattamaan niiden reaalisen valmistuskonsentraation teollisuudessa. Kaksi 
liuosvahvuutta valmistettiin laboratoriossa lisäten hitaasti sirotellen ”rae kerrallaan” 
tarkoin punnitut polymeerimäärät magneettisekoittimella voimakkaasti sekoitettuun 
dekantteriin, joissa oli 100 g Milli-Q vettä. Näytteet tasaannutettiin hitaammalla 
sekoituksella noin kaksi tuntia. Kummastakin liuoksesta liuotettiin edelleen uudet 50 
% -vahvuiset liuokset saaden näin yhteensä neljä näytettä. Nollaliuoksena ja 
kaksisäde-spektrofotometrin referenssinä käytettiin Milli-Q –vettä.  
 
Polyakryyliamidi on vahvasti hydroskooppinen materiaali. Jauheessa oleva 
ylimääräinen vesi muuttaa kuiva-ainepitoisuutta ja siten se näkyy analyysituloksessa 
kvantitointivirheenä. Tässä tutkimuksessa Percol-polymeerien kosteudet määritettiin 
termogravimetrisella analyysillä. Tulokset esitetään taulukossa 2. Analyysit 
suoritettiin merkittävästi myöhemmin, kuin mitä käsitellään mahdollisena 
virhelähteenä luvussa 6. 
 
Taulukko 2. Näytemateriaaleista termogravimetrisesti määritetyt kosteudet. 
 

Polymeeri Kosteus % 
Percol 173 7,6 
Percol 47 5,4 
Percol 182 8,4 
 
Määritetyt kosteudet huomioitiin siten, että valmistettujen liuosten 
tavoitekonsentraatiot korjattiin veden aiheuttaman virheen verran laimeammiksi. Niitä 
arvoja käytettiin kalibrointisuorien tuottamiseen. Korjatut liuosvahvuudet olivat: 0,23; 
0,42; 0,46 ja 0,65 %. 
 
Kuvat 5, 7 ja 9 esittävät eri kalibrointiliuoksista suoritettuja UV-alueen spektrejä. 
Niiden tallennus- ja esitysresoluutio eivät mahdollista kuvan 1 kaltaista tarkkuutta. 
Excel-ohjelman piirtotyökalu pyöristää viivan puuttuvien pisteiden vuoksi. Myös 
ylinousut – kuten sovituskäyrätkin – ovat epäreaalisia. Tämä ei kuitenkaan vaikuta 
tulokseen. Lukematarkkuus kuvassa 5 on 10 nm sekä kuvissa 7 ja 9 se on 5 nm. 
Käytettävään kalibrointiin se ei vaikuta, koska kiinteä mittausaallonpituus 230 nm on 
kaikissa mukana yhtenä kalibrointipisteenä. Muut mahdolliset mittausaallonpituudet 
voidaan interpoloida rekisteröidyistä pisteistä tarvittaessa hyvällä tarkkuudella. 
Varsinaiset tuloskäsittelyt suoritettiin mitatulla intensiteettitiedolla eikä esitettyjen 
kuvien virheillä ole tällöin merkitystä. 
 
Kuvat 6, 8 ja 10 esittävät spektreistä aallonpituudelta 230 nm tehtyjä kalibrointeja 
sekä niistä laskettuja lineaarisia regressiosuoria. Regressioiden korrelaatiokertoimet 
olivat kaikissa kalibrointisuorissa 0,998 – 0,999 ja keskihajonta 0,03 – 0,08.  
 
Kalibrointien intensiteetin maksimiarvo oli n. 3,5 absorptioyksikköä. Lukuarvo on 
tekniikan rajaama instrumenttiparametri, joka sijoittuu eri aallonpituuksille eri 
aineilla. Sen jälkeisellä absorptiotiedolla ei ole merkitystä. Kuitenkin se tuottaa nyt 
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mittauksiin havaittavan maksimikonsentraation, jota vahvempia pitoisuuksia ei 
kyseisellä kalibroinnilla voi mitata ilman näytteen laimentamista. Eri 
polymeerilaatujen suurimmat määritettävät konsentraatiot ovat 0,88 % (Percol 173), 
0,75 % (Percol 47) ja 0,82 % (Percol 182). Rajat ovat ratkaistut kalibrointisuorista. 
Mittausaluetta voidaan laajentaa käyttämällä epäherkempää aallonpituutta. Tämän 
kaltainen työ kuvataan jäljempänä. Tulos osoittaa sen, että samanvahvuisillakin 
liuoksilla on erilainen optinen tiheys, mikä näkyy kalibrointien kulmakertoimissa. 
 
Kalibrointien kulmakertoimet esitetään kuvissa 6, 8 ja 10 sekä taulukossa 3.   
 
 
 
Taulukko 3. Kalibrointisuorien parametrit. 
 
Flokkulantti Kulmakerroin Vakiotermi 

Percol 173 3,8932 0,0438 
Percol 47 4,7455 -0,0505 
Percol 182 4,3763 -0,0769 
 
 
 
Polymeerilaaduilla Percol 47 ja 182 on samankaltainen kalibrointivaste. Se on 
odotettavaa, koska vasteen alkuperä on sama kromofori. Erilaisen reologisen laadun ei 
todeta tässä tutkimuksessa tuottavan merkittävää poikkeamaa. Tämä saattaisi olla 
mahdollista, koska kasvanut viskositeetti sisältää suuremman virhemahdollisuuden 
ilmakuplien ja kasaantumien jäädessä aineeseen helpommin ja pysyvämmin. Nämä 
aineet voitaisiin hyvällä tarkkuudella mitata käyttäen samaa kalibrointisuoraa. Virhe 
on tällöin enimmillään ±0,05 %-yksikköä verrattuna ainekohtaiseen kalibrointiin. 
Käytännössä polymeerilaadut eivät vaihdu tuotannossa. Tämän vuoksi kalibroinnista 
ei kuitenkaan koidu merkittävää ylimääräistä työkuormaa. 
 
Percol 173 on toisiin verrattuna erilainen myös rakenteeltaan. Sen määrittäminen 
edellyttää oman ainekohtaisen kalibroinnin käyttämistä 
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Kuva 5.  Percol 173. UV-spektrit erivahvuisille näytteille. Resoluutio 10 nm. 
 
 
 

y = 3.8932x + 0.0438
R2 = 0.9991
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Kuva 6.  Percol 173. Kalibrointi y=3,89x+0,044. Pitoisuudet: 0; 0,23; 0,42; 0,46 ja 

0,65 %. y on UV-intensiteetti, x on pitoisuus %. Mittaukset 230 nm.  
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Kuva 7.  Percol 47. UV-spektrit erivahvuisille näytteille. Resoluutio 5 nm. Tämä 

esitys vastaa kuvaa 1.  
 
 
 

y = 4.7455x - 0.0505
R2 = 0.9964
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Kuva 8.  Percol 47. Kalibrointi y=4,75x-0,050. Pitoisuudet: 0; 0,23; 0,42; 0,46 ja 

0,65 %. y on UV-intensiteetti, x on pitoisuus %. Mittaukset 230 nm. 
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Kuva 9.  Percol 182. UV-spektrit erivahvuisille näytteille. Resoluutio 5 nm. 
 
 
 
 

y = 4.3763x - 0.0769
R2 = 0.9953
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Kuva 10.  Percol 182. Kalibrointi y=4,38x-0,077. Pitoisuudet: 0; 0,23; 0,42; 0,46 ja 

0,65 %. y on UV-intensiteetti ja x on pitoisuus %. Mittaukset 230 nm. 
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Tässä tutkimuksessa käytetyn spektrofotometrin stabiilisuus oli erinomainen. Kohinan 
tuottama suurin keskihajonta intensiteetin arvossa kiinnitetyllä aallonpituudella 230 
nm oli max ±0,025 intensiteettiyksikköä. Polymeerin konsentraatioksi laskettuna se 
on enimmillään ±0,025 %-yksikköä. Virhe on merkityksettömän pieni.  
 
Menetelmän herkkyysraja muodostuu määritelmän mukaan kolminkertaisen kohinan 
ylittämisestä. Konsentraatioksi laskettuna se on UV-absorptiotekniikan 
vahvimmallakin kohinalla 0,035 %.  
 
Jotta kalibrointien dynaaminen alue saatiin käytetyllä spektrofotometrillä 
laajemmaksi, uusien kalibrointisuorien laskenta suoritettiin käyttämällä aallonpituutta 
232 nm, jonka intensiteetit interpoloitiin lähimmistä havaintopisteistä spektreistä. 
Kalibrointisuorat kulkevat tällöin loivempina. Niiden kulmakertoimet ovat: 2,66 
(Percol 173); 3,73 (Percol 47) ja 3,41 (Percol 182). Näitä vastaavat laskennalliset 
enimmäispitoisuudet ovat 1,29 %, 0,95 % ja 1,04 %. Percol 173:n poikkeava 
kulmakerroin johtuu spektrien pienemmästä pisteresoluutiosta, jolloin interpoloidun 
arvon virhe on myös suurin. Kuvassa 11 esitetään mittausaallonpituuksien 230, 232 ja 
240 nm merkitys spektrin intensiteetissä eri aallonpituuksilla tehdyillä 
kalibrointisuorilla. Siirryttäessä korkeammille aallonpituuksilla menetelmä tulee 
samalla tietylle pitoisuudelle epäherkemmäksi. 
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Kuva 11.  Aallonpituuden valinta vaikuttaa Percol 173 kalibroinnissa 

määritysherkkyyteen.  
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7. Kvantitatiivinen analyysi UV-spektroskopialla 
 
Kalibrointiliuosten tapaan valmistettiin sokkonäytteitä eri polymeerilaaduista kaksi 
kappaletta jokaisesta. Yhteensä niitä on näin ollen kuusi. Menetelmän tarkkuutta 
arvioitiin vertaamalla tuloksia valmistettujen liuosten laskettuihin pitoisuuksiin sekä 
niistä edelleen termogravimetrialla analysoituihin tuloksiin. Kaikki tulospisteet ovat 
kuvissa piirretyt samaan esitykseen huolimatta siitä, että ne ovat eri polymeerilaatuja 
ja lähtöisin eri kalibrointisuorista. Tämä käsittelytapa aiheuttaa kuvissa 12, 14 ja  15 
esiintyvän y-akselin suuntaisen keskihajonnan, joka on suuruudeltaan 0,13. Eri 
polymeereistä mitatut arvot sijaitsevat satunnaistetussa järjestyksessä.   
 
Verrattaessa UV-mittausta valmistettujen liuosten laskettuihin pitoisuuksiin (Kuva 12) 
todetaan hyvä ja vain vähän harhainen vastaavuus, jolla on 0,0241 keskihajonta. 
Sovitushajonta jää yhtä pistettä lukuun ottamatta keskihajonnan sisään (Kuva 13). 
Mittauksen odotusarvona oli tällöin valmistettu liuospitoisuus. Tarkastelemalla 
kalibrointituloksia termogravimetrisen analyysin suhteen todetaan 0,03-0.04  
prosenttiyksikön systemaattinen virhe, minkä alkuperää on käsitelty luvussa 6. Tämä 
esitetään kuvissa 14 ja 15. 
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Kuva 12.  UV-absorptiomenetelmällä analysoidut näytteet verrattuna valmistettuun 

pitoisuuteen (%). alempi suora esittää suoraa Y=X vastaavuutta. 
Lineaarinen regressiosuora kulkee ylempänä.  
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Kuva 13.  Sovituksen tarkkuus sijoitettuna kuvan 12 Y=X odotusarvon mukaiseen 

normaalijakaumaan, jossa regression keskihajonta on 0,0241. Pisteet 
kuvaavat regression jäännösarvojen sijaintia. Jäännösarvolla 0 sijaitsee 
kaksi pistettä. 
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Kuva 14. Valmistetuista liuoksista laskettuja pitoisuuksia verrataan niistä 

termogravimetrialla analysoituun pitoisuuteen (%). Alempi suora esittää 
suoraa Y=X vastaavuutta ja katkoviiva on lineaarinen regressiosuora.  
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Kuva 15.  UV-absorptiomittauksella analysoitua pitoisuutta (%) verrataan 

termogravimetrisella menetelmällä analysoituun pitoisuuteen (%). Alempi 
suora esittää suoraa Y=X vastaavuutta ja katkoviiva on lineaarinen 
regressiosuora.  
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8. Mittauksen systemaattinen virhe 
 
Tarkastelemalla kuvia 14 ja 15 voidaan todeta regressiosuorien kulkevan 
yhdensuuntaisesti vastaavuussuoran kanssa, mutta siitä erillään. Tämä osoittaa 
ilmeistä systemaattista virhettä, minkä suuruus on n. +0,04 prosenttiyksikköä. Virhe 
on keskihajonnan sisällä. Se osoittaa, että valmistettu liuos on termogravimetrisesti 
analysoitua pitoisuutta suurempi. Virhe johtuu todennäköisimmin siitä, että kiinteät 
polymeerijauheet ovat kuivaneet liuosten valmistamisen ja kosteuden määritysten 
välisenä aikana. Laskennassa käytetty kosteuden arvo on ollut virheellinen. Tämä on 
mahdollista sen vuoksi, että kosteudet määritettiin paljon liuosten valmistamista 
myöhemmin ja polymeeripurkkeihin oli tällöin vapautunut runsaasti uutta ilmatilaa.  
 
Systemaattinen virhe johtuu siitä, että polymeereillä on luontainen vesipitoisuus. 
Käyttämällä polymeerigranulaatteja punnitusaineiden tapaan on tulos ”harhainen” 
termogravimetrisessä määrityksessä. Virhe voidaan korjata määrittämällä tämä 
kosteus polymeeristä ja suojaamalla sitä huolellisesti mahdolliselta lisäkosteudelta tai 
kuivumiselta.  
 
Retentiopolymeerin kiintoainepitoisuuden kaavaa (1) voidaan muokata huomioimaan 
materiaalista määritetty ominaiskosteus. Tulokseksi saadaan kaava (2), jota voidaan 
pitää oikeana tehollisen konsentraation määränä: 
 

[ ]
[ ] [ ] [ ] %100*

100
%* 






−

=
kosteusgnäytegnäyte

gäännöshaihdutusjKAP  (2) 

 
Kaava (2) korjaa KAP-arvon oikeaksi kuiva-aineen määräksi kvantitoitaessa kosteaa 
polymeeriä tarvittavaan konsentraatioon. Kaavan avulla kosteita materiaaleja voidaan 
kvantitoida punnitusaineina, mikä on tarpeen etenkin silloin, kun ruuviannostelijoita 
kalibroidaan näillä materiaaleilla ilman liuoskonsentraation määrittämisen kautta 
tapahtuvaa työtä. Tällöin KAP tarkoittaa varastostaan annostelulaitteilla syötettävän 
aineen määrää, mutta se ei tarkoita tehollista konsentraatiota. Taulukossa 2 esitetään 
tämän tutkimuksen yhteydessä materiaaleista määritetyt kosteudet.  
 
Jos vuokaansa kuivunut näyte jätetään suojaamattomaksi, se imee itseensä ilmasta 
vettä. Näytteet kostuvat tasaisesti. Tätä ilmiötä tarkasteltiin myös kokeellisesti. 
Analyysien ylimääräinen kosteus vastasi tässä tutkimuksessa sitä vesimäärää, joka jää 
tasapainokosteudeksi haihdutusjäännöspolymeerin vuorovaikuttaessa laboratorio-
ilman kosteuden kanssa. Kuumana punnitseminen tai eksikaattorijäähdytys 
varmistavat sen, että näyte säilyy puhtaana. Alumiinivuoat eivät vuorovaikuta 
ilmankosteuden kanssa. Oikean näytteenkäsittelyn on huomioitava näytteiden 
vahvasti hydroskooppinen luonne.  
 
UV-spektrofotometrisen konsentraatiomittauksen kalibroinnit suoritettiin 
analyysimittausten kanssa samalla tavalla (Kuva 12). Tämän vuoksi polymeerin 
ominaiskosteus ei voinut aiheuttaa analyysitulokseen virhettä. Analyysitulos ei tällöin 
ole oikea ja todellinen tehollisen konsentraation mitta, vaan se saadaan 
haihdutusjäännöksestä termogravimetrisessä analyysissä. 
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9. Johtopäätökset 
 
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ultraviolettiabsorptiospektrometrian soveltuvuutta 
paperikoneen retentiopolymeerien konsentraation suorana mittausmenetelmänä. 
Kolmella erilaisella polyakryyliamidilla suoritettujen mittausten tuloksena sopivaksi 
mittausaallonpituudeksi osoittautui 230 nm. Se soveltui kaikille kolmelle tutkitulle 
polymeerilaadulle niiden omilla kalibroinneillaan. Kalibrointisuorat toteutuivat 
vähintään 0,995 korrelaatiolla ja keskivirhe oli 0,08 prosenttiyksikköä.  
 
Aallonpituudella 230 nm suoritetut kalibroinnit mahdollistavat tutkimuksessa 
käytetyllä spektrofotometrillä 0,75 - 0,88 % liuosvahvuuksien mittaamisen. Jos 
aallonpituutena käytetään pidempää aallonpituutta eli 232 nm, samalla kalibroinnilla 
voidaan mitata liuoksia, joissa on 0,95 - 1,29 %:n pitoisuus. Dynaaminen mittausalue 
voi hyvin vastata analytiikkatarpeisiin liittyen retentiopolymeerin liuotuslaitteen 
pitoisuuksiin. Reaalinen konsentraatio paperiteollisuudessa on n. 0,50 %. 
Menetelmäkohtaiseksi toteamisrajaksi määritettiin 0,035 %. Tulos tarkoittaa sitä, että 
retentiopolymeerin prosessissa liuotuslaitteen jälkeisen laimentamisen pitoisuudet 
jäävät vähän tätä alhaisemmiksi ja menetelmä ei suorituskyvyltään riittäisi. Mikäli 
laitteen stabiilisuus omalla kalibroinnillaan mahdollistaa alemman kohinarajan 
hyväksymisen, toteamisraja tulee alemmaksi ja se mahdollistaisi suorituskyvyn täysin. 
Vain hieman optisesti tehokkaampi spektrofotometri toimisi suoraan tässä 
tarkoituksessa. Percol 173 kalibroinnissa toteamisrajaksi määritettiin 0,008 %, vaikka 
sovellettiin kolminkertaista kohinaa. Menetelmänä UV-absorptiomittaus näin ollen 
mahdollistaisi pitoisuusanturin käytön myös retentiopolymeerin liuotuksen jälkeisen 
laimennus- ja syöttöprosessien ohjaavassa säädössä.  
 
Polyakryyliamidi on vahvasti hydroskooppinen materiaali. Suojaamattomana sen 
vesipitoisuus voi muuttua. Kiinteän polymeerin ominaiseksi kosteusprosentiksi 
määritettiin 5,4 - 8,4 % laadusta riippuen. Todennäköisesti kosteus on tätä suurempi 
uudessa tehdaspaketoidussa polymeerisäiliössä tai suursäkissä. Aineen liuotuspaikka 
paperitehtaassa on märkä ja höyryinen ympäristö, mikä saattaa vaikuttaa vakioksi 
luultuun kosteusprosenttiin. Eräänä johtopäätöksenä todettakoon, ettei 
retentiopolymeerien käyttäjien kanssa tämän vesijakeen olemassaolo tullut koskaan 
esille. Onkin mahdollista, ettei sitä yleisesti tiedetä tai muutoin osata huomioida. 
Retentiopolymeeri voidaan annostella kvantitoivilla laitteilla vain, kun sille ominainen 
kosteusprosentti tunnetaan ja se huomioidaan laskennallisesti tai määritetään 
valmistetun liuoksen pitoisuusmittauksen kautta. 
 
UV-pitoisuusmittaus osoittautui valmistetuille näytteille tarkaksi ja omalle 
kalibroinnilleen stabiiliksi mittausmenetelmäksi. Menetelmä oli niin tarkka, että se 
osoitti systemaattisena kalibrointivirheenä käytettyjen jauheiden vähäisen kuivumisen 
liuosvalmistuksen ja kosteudenmittauksen välillä.  
 
Laitteen tekniikan hinnat ovat useaa muuta analyysitekniikkaa alhaisempia ja 
prosessianalysaattorin rakenne voi olla suhteellisen yksinkertainen.  
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