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Tiivistelmä 

Tämä opinnäytetyö käsittelee nestekromatografian käyttöä haihtuvien orgaanisten happojen (VFA) määrityksessä. 

Työ sisältää kirjallisuuskatsauksen ja kokeellisen osan. Aluksi tutkittiin kirjallisuuden perusteella bioreaktorin 

tuotevirrassa esiintyvän VFA:n määrityksen merkitystä reaktorin toiminnalle ja säädölle. Erityisesti tarkasteltiin 

haihtuvien orgaanisten happojen merkitystä biokaasuntuotannossa. Todettiin, että VFA:n määrä biokaasulaitoksen 

nestemäisessä tuotevirrassa on hyvä, mutta usein hitaasti määritettävä ilmaisin reaktorin kehittyville 

toimintahäiriöille, sillä VFA:n määrän kasvu on useimmiten merkki reaktorissa tapahtuvasta inhibitiosta. Lisäksi 

kirjallisuusosassa esiteltiin perustietoja kromatografiasta menetelmänä. Kromatografiset menetelmät ovat 

erotusmenetelmiä, joissa liikkuvaan faasiin liuenneet yhdisteet erotetaan toisistaan niiden paikallaan pysyvässä 

faasissa viettämän ajan perusteella. Retentioajat ja yhdisteiden pitoisuudet luetaan kromatografin ohjelmiston 

piirtämältä kromatorammilta.  

 

Opinnäytetyön kokeellisessa osassa tutkittiin muutamien haihtuvien orgaanisten happojen erottamista annetulla 

nestekromatografisella laitteistolla kolmiosaisessa koejärjestelyssä. Tutkitut hapot olivat etikkahappo, propionihappo, 

voihappo, isovoihappo, valeriaanahappo, isovaleriaanahappo, heksaanihappo ja isoheksaanihappo. Kokeiden 

tarkoituksena oli selvittää, erottuvatko valitut hapot toisistaan riittävän selkeästi ja tarvittaessa kehittää menetelmää 

tarkoitukseen paremmin sopivaksi. Aluksi tutkittaville yhdisteille määritettiin retentioajat ajamalla ne kromatografille 

yksikomponenttiliuoksina. Toisessa vaiheessa valituista hapoista valmistettiin tunnetut liuokset, joiden avulla 

nestekromatografi kalibroitiin. Samalla määritettiin yhdisteille sopivat kalibrointialueet annetulla laitteistolla. 

Lopuksi valmistettiin yksikomponenttiliuokset natrium- ja etyyliasetaateista ja määritettiin niiden retentioajat. 

Kokeen tarkoituksena oli selvittää näkyvätkö kyseiset yhdisteet kromatogrammissa samalla paikalla etikkahapon 

kanssa. Ensimmäisten kokeiden tuloksina saatiin, että kaikki tutkitut hapot erosivat toisistaan käytetyllä menetelmällä 

riittävän hyvin. Toisessa kokeessa todettiin, että kalibroinnit onnistuivat enimmäkseen hyvin oletusasetuksilla 

muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kolmannen kokeen tuloksiksi saatiin, että natriumasetaatti näkyy 

kromatogrammilla etikkahapon piikissä, kun taas etyyliasetaatti hajosi erotuksen aikana muodostaen useita 

epäsymmetrisiä piikkejä. 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön aiheena on eräiden haihtuvien orgaanisten happojen (VFA, 

Volatile Fatty Acids) kokeellinen määrittäminen vesiliuoksista käyttäen 

nestekromatografiaa. Työ pohjustaa laajempaa tutkimusprojektia, jossa etsitään uusia 

menetelmiä VFA:n määritykseen bioreaktorien tuotevirroista. Haihtuvilla orgaanisilla 

hapoilla tarkoitetaan lyhytketjuisia orgaanisia happoja, joita syntyy esimerkiksi 

välituotteina biokaasulaitoksessa, kun mikrobit tuottavat metaania orgaanisesta aineesta. 

(Drosg 2013, s. 18) Kokeellisen osion lisäksi työhön sisältyy kirjallisuuskatsaus, jossa 

kerrotaan lyhyesti bioprosessien valvonnasta, biokaasuntuotannosta ja VFA:n 

määrityksen soveltamisesta erityisesti biokaasutuotannon valvonnassa. 

Bioprosessit ovat teollisuudessa hyödynnettäviä menetelmiä, jotka käyttävät eläviä 

organismeja tai niiden osia, kuten entsyymejä, esimerkiksi halutun kemiallisen reaktion 

aikaansaamiseksi (Aittomäki et al. 2002, s. 20). Useimmiten käytetyt eliöt ovat 

mikrobeja, erityisesti bakteereja ja sieniin kuuluvia homeita ja hiivoja (Aittomäki et al. 

2002, s. 38). Bioprosesseja käytetään yleisesti erityisesti elintarvike- ja 

lääketeollisuudessa (Aittomäki et al. 2002, s. 80 ja 96). Lisäksi esimerkiksi jätevesien 

biologinen puhdistus on bioprosessien yleinen sovellus (Qasim 1999, s. 379). Tässä 

tekstissä käsitellään bioprosessitekniikan soveltamista biokaasun tuotantoon jätteistä.  

Kromatografia on kirjo menetelmiä, joilla voidaan erottaa ja tunnistaa näytteeseen 

liuenneita yhdisteitä ja määrittää niiden pitoisuudet käyttäen väliainetta, joka 

vuorovaikuttaa yhdisteiden kanssa eri tavoin. Tarkoituksena on johtaa erotettava liuos 

sopivan väliaineen läpi, jolloin eri komponentit kokevat erilaisen vastuksen ja etenevät 

sen johdosta eri nopeuksilla. (Scott 1995, ss. 10-12) 

Tässä työssä tutkittiin eräiden haihtuvien orgaanisten happojen määritystä vesiliuoksista 

nestekromatografialla. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin pitoisuuksien määritys 

onnistuu käytettävissä olevalla laitteistolla, sekä määrittää yhdisteille kalibrointialueet, 

joiden sisällä tulokset ovat riittävän tarkkoja.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Bioprosessien valvonta ja säätö 

2.1.1 Bioprosessien valvonta 

Biologiset prosessit ovat monimutkaisia ja bioreaktoreissa on kyettävä suorittamaan 

kaikki tarvittavat välivaiheet lopullisen tuotteen saamiseksi. Jos jokin välivaiheista 

häiriintyy tai estyy, koko prosessi on vaarassa epäonnistua. Jos reaktori joudutaan 

ajamaan alas esimerkiksi mikro-organismien vahingoittumisen tai kuoleman vuoksi, 

voivat reaktorin tyhjentäminen, uudelleen täyttäminen ja uudelleen käynnistäminen 

kestää yhteensä kuukausien ajan. (Drosg 2013, s. 6) Tuotannon elpymiseen kuluvana 

aikana tuotantolaitos menettää tuloja, sillä ylösajon aikana henkilöstön määrä laitoksella 

on yhtä suuri tai suurempi kuin normaalisti, mutta myytävää tuotetta ei valmistu 

kattamaan kustannuksia.  

Prosessivalvonnan avulla voidaan saada tietoa tuotantoprosessin toiminnasta ja seurata 

reaktorissa vallitsevia oloja. Reaktorin olosuhteiden tarkkailu on tärkeää, sillä se 

mahdollistaa ilmenevien ongelmien ja häiriöiden havaitsemisen riittävän aikaisin. 

Valvonnan kulut ovat useimmiten merkittävästi pienemmät kuin reaktorin alasajosta ja 

pitkästä seisokista aiheutuvat kulut. (Drosg 2013, s. 6) 

Valvontamenetelmät jaetaan reaaliaikaisiin ja erillistä analyysiä vaativiin. 

Reaaliaikaisten mittauksien tulokset voidaan lukea paikan päällä ja näin ollen niiden 

avulla saadaan tietoa prosessin tilasta mittaushetkellä, ilman viivettä. Reaaliaikaisia 

analyysejä ovat esimerkiksi reaktorin massavirtojen ja lämpötilan mittaukset. (Drosg 

2013, s. 22) 

Erillistä analyysiä tarvitsevat mittaukset suoritetaan laboratoriossa prosessivirroista 

otetuista näytteistä. Koska analyysin tuloksien saamisessa on tällöin viivettä, 

menetelmät eivät sovellu prosessin reaaliaikaiseen tarkkailuun. Laboratorioanalyysit 

soveltuvat kuitenkin monimutkaisille analyyseille, joita ei voida, tai ei kannata suorittaa 

reaaliaikaisesti tarvittavan teknologian kehittymättömyyden, kalleuden tai 

monimutkaisuuden vuoksi. Esimerkiksi haihtuvien orgaanisten happojen pitoisuuksien 
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määrittäminen suoritetaan yleensä laboratoriomittauksilla, vaikka reaaliaikaiseen 

mittaukseen on myös olemassa menetelmiä. (Drosg 2013, s. 23) 

Jokainen prosessi on yksilöllinen, joten parametrien optimaaliset arvot tulee määrittää 

jokaiselle laitokselle erikseen. Valvonnalla saatuja tietoja voidaan käyttää myös 

tuotantoprosessien optimointiin, jolloin datan perusteella määritetään optimaalisimmat 

prosessiolosuhteet ja niiden toteutumista tarkkaillaan. (Drosg 2013, s. 7) 

2.1.2 Bioprosesseissa ilmeneviä ongelmia 

Mikrobien kasvu ja toiminta riippuu niiden elinolosuhteista siten, että 

kasvuolosuhteiden, kuten lämpötilan ja kasvatusliuoksen ravinnepitoisuuden, pienetkin 

muutokset voivat vaikuttaa bioprosessin tuottavuuteen. Äkilliset muutokset voivat 

aiheuttaa biomassan tuhoutumista. Bioreaktorit ovat siksi herkkiä olosuhteiden 

muutoksille, joten esimerkiksi lämpötilan muutoksia reaktorissa tulee välttää ja 

virtausnopeuden ja lähtöaineiden syöttönopeuden ja koostumuksen mahdolliset 

muutokset kannattaa toteuttaa pienissä erissä, jotta mikrobit ehtivät sopeutua uusiin 

olosuhteisiin. Samoin esimerkiksi sekoittaminen kannattaa tehdä aina säännöllisin 

väliajoin prosessiolosuhteiden vakioimiseksi. (Drosg 2013, s. 7) 

Myös syötevirran ja prosessiliuoksen koostumukset vaikuttavat olennaisesti mikrobien 

toimintaan. Myrkylliset aineet syötevirrassa, kuten raskasmetallit ja antibiootit, ja 

haitalliset hajoamistuotteet, kuten ammoniakki ja rikkivety, voivat kertyä 

reaktioliuokseen ja inhiboida prosessia. Toisaalta ongelma voi olla jonkin ravinteen, 

useimmin hivenaineen, liian pieni määrä mikro-organismien elinympäristössä. (Drosg 

2013, s. 7 ja 10) 

2.1.3 Tarkkailtavat suureet 

Bioprosessien valvonnassa seurattavat suureet voidaan jakaa kolmeen ryhmään, 

prosessia määrittäviin suureisiin, mahdollisia ongelmia indikoiviin suureisiin ja 

prosessin muuttuviin parametreihin. Prosessia määrittävät suureet ovat 

prosessiolosuhteita kuvaavia suureita, kuten lämpötila, pH, kiintoaineen määrä ja 

liuosten määrät ja koostumukset. Niiden avulla voidaan selvittää ilmenneiden 

ongelmien syitä, mutta ei ennustaa häiriöitä, koska suureiden arvojen muuttuessa 

prosessi on yleensä jo ehtinyt häiriintyä ja vahinkoa on tapahtunut. (Drosg 2013, s. 11) 
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Toiseen ryhmään kuuluvat, mahdollisia ongelmia indikoivat suureet ilmaisevat 

ilmeneviä ongelmia ennen tilanteen kärjistymistä, mutta eivät paljasta ongelmien syitä. 

Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi tässä työssä tarkastellut haihtuvien orgaanisten 

happojen pitoisuudet tuotevirrassa. Muita tähän ryhmään kuuluvia menetelmiä ovat 

liuoksen alkalisuuden ja vedyn määrän mittaukset, hapetus-pelkistyspotentiaali ja 

useamman parametrin tarkkailu yhtä aikaa esim. spektrometrialla tai ”elektronisella 

nenällä”. (Drosg 2013, s. 17)  

Viimeinen ryhmä, muuttuvat parametrit, muodostuu prosessin kulkua kuvaavista 

suureista, joita ovat orgaanisten aineiden syöttömäärä ja liuoksen reaktorissa viettämä 

aika. Muuttuvat parametrit ovat prosessin ohjelmoitavia ominaisuuksia, joten niiden 

arvoja voidaan säätää suoraan prosessin ohjausjärjestelmän kautta. (Drosg 2013, s. 22) 

2.2 Biokaasuntuotanto 

2.2.1 Yleistä 

Biokaasun valmistusprosessi perustuu yleensä orgaanisen jätteen biologiseen 

hajottamiseen anaerobisissa oloissa. Tyypillisimmin biokaasulaitoksilla käsitellään 

yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesilietteitä, kasviperäistä jätettä, sivutuotteita ja 

biomassaa, tai eläinperäisiä sivutuotteita, kuten ruokajätettä tai lantaa. Erilaiset syötteet 

edellyttävät erilaisia esikäsittelyjä, ja yleensä esimerkiksi maatalousjäte ja erilaiset 

jätevesilietteet käsitellään eri laitoksissa. (Latvala 2009. s. 22) 

Orgaanisista yhdisteistä esimerkiksi tärkkelys, glyseroli, proteiinit ja rasvat soveltuvat 

hyvin biokaasun raaka-aineiksi, kun taas esimerkiksi ligniini ei hajoa kovinkaan hyvin 

anaerobisissa olosuhteissa (Latvala 2009. s. 22). Hajoaminen koostuu useista vaiheista, 

joita varten reaktorissa on oltava eri yhdisteitä hajottavia mikrobeja. Vaiheet ovat  

1. hiilihydraattien, proteiinien ja lipidien hydrolyysi sokereiksi, aminohapoiksi ja 

pitkäketjuisiksi rasvahapoiksi, 

2. hydrolyysin tuotteiden happokäyminen propionaatiksi ja butyraatiksi, 

3. asetogeneesi etikkahapoksi ja vedyksi, sekä 

4. metaanin muodostus etikkahaposta ja vedystä. 
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Reaktiosarjan lopputuotteena saadaan biokaasua, joka koostuu pääasiassa metaanista ja 

hiilidioksidista. Hydrolyysivaiheessa aminohappojen typpi reagoi ammoniakiksi ja 

liukenee käsittelyjäännökseen. (Latvala 2009. s. 29) 

Biokaasulaitos voi toimia joko märkä- tai kuivaprosessina, joista märkäprosessi on 

yleisempi. Prosessi voi olla panosprosessi tai jatkuvatoiminen ja käytetyt 

prosessiolosuhteet mesofiiliset tai termofiiliset. Suomessa tyypillinen biokaasulaitos on 

täyssekoitteinen, yksivaiheinen, mesofiilinen, jatkuvatoiminen märkäprosessi. Reaktori 

on yleensä betoninen tai teräksinen pystysäiliö, ja ne jaetaan karkeasti kahteen 

päätyyppiin, jotka ovat täyssekoitusreaktori ja tulppavirtausreaktori. 

Tulppavirtausreaktoria käytetään erityisesti kuivaprosesseissa ja sekoitusreaktori 

soveltuu vastaavasti märkäprosesseihin. (Latvala 2009. ss. 31–31) 

Orgaanisen jätteen käsittely biokaasulaitoksessa tuo monia etuja, sillä prosessin aikana 

liete stabiloituu. Esimerkiksi jätteiden käyttö lannoitteina helpottuu, sillä prosessin 

lopputuotteena saatava liete on tasalaatuista ja ravinnepitoista. Lisäksi lietteen sisältämä 

typpi on käsittelyn seurauksena sitoutunut ammoniakkiin, jolloin se on vesiliukoisena 

paremmin kasvien käytettävissä. Koska stabiili liete ei jatka mätänemistä pellolla, 

lannoituksesta aiheutuvat hajuhaitat ympäristöön vähenevät. Lisäksi esimerkiksi lannan 

käsittely termofiilisellä prosessilla tuhoaa taudinaiheuttajia ja vähentää rikkakasvien 

leviämistä lannoitteen mukana. (Madsen et al. 2011, s. 3144) 

2.2.2 VFA Biokaasutuotannossa 

Haihtuvia orgaanisia happoja syntyy välituotteina mikrobien valmistaessa metaania 

anaerobisesti. Koska happojen on tarkoitus hajota prosessissa lopulta metaaniksi, niiden 

tavallista suurempi kertyminen tuoteliuokseen on merkki metaanintuotannon 

inhibitiosta. (Drosg 2013, s. 18) Lisäksi reaktioliuokseen kertyvät hapot voivat itsessään 

haitata prosessia, sillä ne laskevat liuoksen pH:ta jolloin reaktorin biomassa voi 

vahingoittua (Drosg 2013, s. 8). VFA:n määrän kasvu reaktioliuoksessa on usein merkki 

reaktorin liian suuresta orgaanisesta kuormasta. Kun syötevirtaus on liian suuri, VFA:ta 

syntyy nopeasti ja kertyy reaktoriin (Latvala 2009, s. 36). 

Haihtuvien orgaanisten happojen määrää tuotevirrassa voidaan joko mitata erikseen eri 

hapoille tai määrittää kaikkien happojen kokonaispitoisuus. Haihtuvien happojen 

kokonaismäärän mittaaminen on helpompaa ja nopeampaa, kuin yksittäisten happojen 
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pitoisuuksien määritys, mutta se ei anna yhtä täsmällistä tietoa prosessin tilasta. 

Happojen kokonaismäärä voidaan määrittää esimerkiksi titraamalla. (Drosg 2013, s. 18) 

Happojen mittaaminen yksittäin antaa yksityiskohtaisemman kuvan prosessin tilasta, ja 

sen tulosten perusteella voidaan tehdä päätelmiä ongelman laadusta. Etikkahapon 

esiintyminen tuotevirrassa kohtuullisina määrinä on normaalia, ja myös propionihappoa 

voi esiintyä, vaikka kaikki on kunnossa. Pitemmät hapot ja varsinkin niiden 

haarautuneet isomeerit tuoteliuoksessa ovat sen sijaan merkki vakavasta häiriöstä, joka 

vaatii toimenpiteitä. Yksittäisten happojen pitoisuuksien määrittäminen on hankalaa ja 

kallista, koska se vaatii kromatografista analyysiä kalliilla laitteilla. (Drosg 2013, s. 18)  

2.3 Kromatografia  

2.3.1 Yleistä 

Kromatografia on erotusmenetelmä, joka koostuu ”liikkuvasta” faasista, joka sisältää 

mitattavat komponentit, ja ”paikallaan pysyvästä” faasista, jonka vuorovaikutus 

liikkuvan faasin kanssa saa komponentit eriytymään toisistaan (Scott 1995, s. 10). 

Erotus perustuu kemiallisesti erilaisten komponenttien erilaisiin vuorovaikutuksiin 

liikkuvan ja paikallaan pysyvän faasin kanssa. Mitä voimakkaammin komponentti 

sitoutuu paikallaan pysyvään faasiin, sitä hitaammin se läpäisee erottimen. Näin voidaan 

määrittää kullekin komponentille ominainen läpäisy- eli retentioaika. (Scott 1995, s. 12) 

Kromatografiset menetelmät jaetaan ensisijaisesti liikkuvan faasin olomuodon mukaan 

kaasu- ja nestekromatografiaan. Kummassakin tapauksessa paikallaan pysyvä faasi voi 

olla joko nestemäinen tai kiinteä. (Scott 1995, ss. 10–13) Kuten aiemmin tuotiin esille, 

tämä työ käsittelee erityisesti nestekromatografiaa ja käytetty koelaitteisto perustui 

kiinteä-neste menetelmään. Eniten kromatografisia menetelmiä käytetään tunnettujen 

komponenttien pitoisuuksien määrittämiseen liuoksista, mutta kromatografiaa voidaan 

tarvittaessa käyttää myös yhdisteiden tunnistamiseen. Lisäksi ainakin kaasu- ja 

pylväskromatografiaa voidaan hyödyntää myös tuotteiden puhdistamisessa (Simonen 

2008, s. 61).  

Kromatografiassa tutkittavat yhdisteet tunnistetaan mittaustuloksista retentioajan 

perusteella. Pitoisuuksien määritys perustuu puolestaan mittalaitteen piirtämän 

vastekuvaajan, kromatogrammin, yhdisteitä vastaavien piikkien korkeuksiin tai pinta-
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aloihin. Kromatografi voidaan kalibroida tunnetuilla liuoksilla saatujen mittaustulosten 

perusteella. Jotta mittaus onnistuisi, täytyy kahden ehdon toteutua: tutkittavan liuoksen 

komponenttien retentioaikojen tulee poiketa toisistaan riittävästi ja piikkien täytyy 

piirtyä riittävän kapeina, jotta ne eivät asetu päällekkäin vaikeuttaen pinta-alojen 

määritystä. (Scott 1995, s. 27).  

Nestekromatografiassa liikkuvan faasin on hyvä täyttää seitsemän yleistä ehtoa. 

Erityisesti sen tulee olla puhdas ja kontaminoitumaton, sen ei pidä reagoida paikallaan 

pysyvän faasin kanssa ja sen tulee sopia yhteen käytetyn detektorin kanssa sekä kyetä 

liuottamaan näyte. Lisäksi nesteen käytettävyyttä parantaa jos sen viskositeetin on pieni, 

se on tarvittaessa helposti erotettavissa näytteestä ja sen saatavuus ja hinta ovat 

taloudellisesti järkevät. (Johnson & Stevenson 1978, s. 8) 

Jotta haluttu erotus voidaan saavuttaa, molempien faasien koostumus tulee valita tarkoin 

kulloinkin tutkittavien komponenttien ominaisuuksien mukaan. Erilaiset menetelmät 

jaetaan faasien välisten vuorovaikutusten mukaisesti normaalifaasimenetelmiin, joissa 

paikallaan pysyvän faasin poolisuus on voimakkaampi kuin liikkuvan faasin, ja 

käänteisfaasimenetelmiin, joissa päinvastoin liikkuva faasi on paikallaan pysyvää faasia 

poolisempi (Johnson & Stevenson 1978, s. 93 ja 96). Tähän työhön kuuluvissa 

määrityksissä käytettiin käänteisfaasimenetelmää. 

2.3.2 Kolonni ja detektorit 

Erotuksen kannalta kromatografilaitteiston tärkeimmät osat ovat kolonni ja detektorit. 

Kiinteä-neste kromatografiassa kolonni on eräänlainen täytekappalekolonni, jonka 

täytekappaleiden pinnoille erotettavat aineet adsorboituvat väliaikaisesti. Mitä 

pitempään yhdiste pysyy adsorboituneena, sitä pitempi on sen retentioaika. (Johnson & 

Stevenson 1978, s. 52) 

Kolonnin ominaisuudet riippuvat täytemateriaalista ja määrittävät millaisia yhdisteitä 

kolonnin avulla pystytään erottamaan, sillä käytetyn materiaalin tulee sitoutua 

erotettaviin yhdisteisiin tarkoituksenmukaisella tavalla. Erilaisiin käyttötarkoituksiin 

onkin kehitetty paljon erilaisia kolonnimateriaaleja. Toisaalta kolonnin valinnassa tulee 

huomioida kolme sen toimintaa määrittävää suuretta: mittaustarkkuus, näytekapasiteetti 

ja analyysinopeus (Johnson & Stevenson 1978, s. 15). Pääsääntönä voidaan pitää, että 

vain yhtä ominaisuuksista voidaan parantaa yhdellä kertaa.   
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Detektorit ovat laitteita, jotka havaitsevat eri yhdisteet kolonnin läpi kulkeneesta 

liuoksesta erilaisia menetelmiä käyttäen (Scott 1995, s. 275). Ne jaetaan kahteen 

ryhmään; toinen tunnistaa suoraan yksittäisiä liuoksessa olevia yhdisteitä, toinen taas 

koko liuoksen fysikaalisten ominaisuuksien muutoksia, jotka myös voivat antaa tietoa 

liuenneista aineista. Toisaalta detektorit voivat olla spesifejä, jolloin ne tunnistavat vain 

tietyntyyppisiä aineita (esim. fluoresoivia), tai vastaavasti ne voivat tunnistaa minkä 

tahansa yhdisteen liuoksesta esimerkiksi molekyylimassan perusteella. (Scott 1995, s. 

184)  

Detektorin olennaiset määreet ovat herkkyys, eli tarkkuus, lineaarisen alueen laajuus, 

vasteen suuruus, kohinan määrä, sekä paine- ja virtausherkkyys. (Scott 1995, s. 268) 

Tässä tutkimuksessa käytettiin erityisesti nestekromatografisissa määrityksissä usein 

käytettäviä DAD- ja RID-detektoreita. 

DAD (Diode Array Detector) kuuluu ultraviolettivalon käyttöön perustuviin 

menetelmiin (Scott 1995, s. 276). Siinä kolonnista tuleva näyte läpivalaistaan UV-

säteilyllä, joka sitten hajotetaan spektriksi ja heijastetaan diodiriville. Näin pystytään 

havaitsemaan säteilyn absorboituminen eri aallonpituuksilla. Detektorin spesifisyyttä 

voidaan säätää muuttamalla käytettävän UV-säteilyn aallonpituuden vaihteluväliä, tai 

käyttämällä vain yhtä aallonpituutta. Menetelmä on varsin tarkka ja muunneltavuutensa 

ansiosta monikäyttöinen. (Scott 1995, ss. 284–285) 

RID (Refractive Index Detector) perustuu puolestaan yhdisteiden erilaisille 

taitekertoimille, joten näyte esimerkiksi valaistaan suunnatulla valonsäteellä, ja valo 

heijastetaan ilmaisimeen, joka tarkkailee valon suuntaa. Menetelmä on melko epätarkka 

verrattuna muihin detektorityyppeihin, mutta sen avulla pystytään havaitsemaan myös 

yhdisteitä, jotka eivät ole ionisia, reagoi UV-valoon tai fluoresoidu, jolloin niitä ei voida 

havaita tarkemmilla menetelmillä. RID:in on myös havaittu sopivan erityisen hyvin 

polymeerien analyysiin. (Scott 1995, ss. 298–300) 
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3 KOKEELLINEN OSUUS 

Tutkimuksen kokeellinen osuus muodostui kolmesta osasta: retentioaikojen määritys ja 

menetelmän testaus, kromatografin kalibrointi ja kalibroinnin testaus, sekä 

natriumasetaatin ja etyyliasetaatin erottumisen selvittäminen. Kaikki mittaukset 

suoritettiin Agilentin 1200-sarjaan kuuluvalla nestekromatografilla. Kolonnina 

käytettiin Coregel-merkin mallia 87 H3. Kolonnin lämpötila oli 60 ˚C ja eluentin 

virtausnopeus 0,8 ml/min. Eluenttina käytettiin suositusten mukaisesti 0,005 molaarista 

rikkihappoa (H2SO4). 

Liuoksia ja niitä koskevia laskuja tehdessä käytettiin tutkittaville hapoille seuraavia 

tiheyden arvoja: etikkahappo (CAS 64–19–7) 1,0497 g/ml; propionihappo (CAS 79–

09–4) 0,993 g/ml; voihappo (CAS 107–92–6) 0,9595 g/ml; isovoihappo (CAS 79–31–2) 

0,95 g/ml; valeriaanahappo (CAS 109–52–4) 0,930 g/ml; isovaleriaanahappo (CAS 

503–74–2) 0,925 g/ml; heksaanihappo (CAS 142–62–1) 0,927 g/ml; isoheksaanihappo 

eli 4-metyylivaleriaanahappo (CAS 646–07–1) 0,923 g/ml. 

3.1 Retentioajat ja rasvahappojen erottuminen 

3.1.1 Mittausten tarkoitus ja työn suoritus 

Mittauksella oli kaksi päämäärää. Ensinnäkin, yhdisteiden yksikomponenttiliuosten 

kromatogrammeista pystyttiin määrittämään yhdisteiden retentioajat, kun taas kaikki 

komponentit sisältävän liuoksen kromatogrammista nähtiin, erottuvatko komponentit 

siististi, vai asettuvatko yhdisteiden piikit päällekkäin. Heksaanihappo ja 

isoheksaanihappo ovat niukkaliukoisia veteen, joten valmistettaessa niiden liuoksia 

kokeiltiin samalla, voidaanko kyseisiä yhdisteitä lisätä veteen halutussa pitoisuudessa. 

Mittausten toinen tarkoitus oli kokeilla valitun menetelmän soveltuvuutta 

suunniteltuihin määrityksiin. Käytännössä kokeiltiin eluentin virtausnopeuden 

sopivuutta tutkittavien aineiden erottamiseen. Myös kolonnin lämpötilaa ja eluentin 

ominaisuuksia olisi pystytty muuttamaan, mutta niiden säätämistä ei katsottu 

tarpeelliseksi. Mittauksessa myös testattiin eri detektorien soveltuvuus orgaanisten 

happojen määritykseen, sekä yhdisteiden erottuvuus käytetyllä menetelmällä. Käytetty 

lämpötila oli laitevalmistajan suositus ja sen oletettiin olevan optimaalinen. 



14 

Aluksi tehtiin sarja määritysliuoksia, joiden avulla selvitettiin käytetyn kromatografin 

kullekin tutkitulle hapolle antama retentioaika. Jokaisesta haposta valmistettiin erillinen 

yhden komponentin vesiliuos noin 1 g/l pitoisuudella. Kyseisen pitoisuuden vaatima 

hapon määrä näytteessä laskettiin ja mitattiin yhden mikrolitran tarkkuudella 

automaattipipetillä sopivaan mittapulloon. Vaikka liuosten tarkka pitoisuus oli 

mittauksen kannalta epäolennainen, hapon massa määritettiin punnitsemalla mittapullo 

ensin tyhjänä ja toisen kerran hapon lisäämisen jälkeen.  

Ensimmäisten mittausten tulosten valmistuttua, valmistettiin vielä yksi seosnäyte. 

Kaikkia komponentteja mitattiin automaattipipetillä samaan mittapulloon siten, että 

jokaista tutkittavaa happoa oli liuoksessa noin 1 g/l pitoisuudessa.  Ajamalla näyte 

seosliuoksesta kromatografille, saatiin käyrä, jossa eri komponenttien piikit ovat 

rinnakkain. 

3.1.2 Tulokset 

Kaikkien yhdisteiden retentioajat poikkesivat toisistaan riittävästi. Butaani-, valeriaana- 

ja heksaanihapot erottuivat isomeereistään erinomaisesti. Haarautuneiden molekyylien 

retentioajat olivat merkittävästi lyhyempiä kuin suoraketjuisten isomeerien. Käytetyistä 

detektoreista DAD 210 ja RID antoivat käyttökelpoisia tuloksia. DAD 280 sen sijaan ei 

havainnut yhtäkään yhdisteistä, vaan mittasi pelkkää kohinaa. Heksaani- ja 

isoheksaanihapot saatiin liukenemaan veteen täysin mittapulloja kääntelemällä. 

Kuva 1 esittää DAD-detektorilla saatuja tuloksia. Siitä nähdään, että piikit erottuvat 

toisistaan erittäin hyvin käytetyllä detektorilla. RID-detektorilla saatiin vastaavanlainen 

tulos. 
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Kuva 1. Kaikkien komponenttien retentioajat DAD 210-detektorilla. 

Kuvan perusteella tutkittaville yhdisteille määritettiin taulukon 1 mukaiset retentioajat. 

Taulukko 1. Tutkittavien rasvahappojen retentioajat. 

Yhdiste DAD 
Etikkahappo 10,5 

Propionihappo 12,3 

Isovoihappo 13,8 

Voihappo 14,9 

Isovaleriaanahappo 17,0 

Valeriaanahappo 20,2 

Isoheksaanihappo 25,0 

Heksaanihappo 29,1 

 

3.1.3 Johtopäätökset 

Koska yhdisteet erottuivat hyvin ja niiden piikit olivat hyvin erillään toisistaan, 

virtausnopeus todettiin hyväksi ja sitä päätettiin olla säätämättä. Koska DAD-detektori 

havaitsi 280 nm:n aallonpituudella pelkkää kohinaa, sitä päätettiin olla käyttämättä 

myöhemmissä mittauksissa datan selkeyttämiseksi. Lopuissa mittauksissa käytettiin 

ainoastaan aallonpituutta 210 nm. 
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3.2 Etyyliasetaatin ja natriumasetaatin erottuminen 

3.2.1 Mittauksen tarkoitus ja työn suoritus  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää natriumasetaatin ja etyyliasetaatin erottuminen 

kehitetyllä menetelmällä. Tarkoituksena oli mitata, ilmenevätkö kyseiset yhdisteet 

samalla retentioajalla kuin etikkahappo, jolloin ne voitaisiin mitata samasta piikistä. 

Toisaalta niiden läsnäolo voisi tuolloin häiritä etikkahapon määritystä liuoksesta. 

Natriumasetaatista ja etyyliasetaatista valmistettiin molemmista yhden komponentin 

liuokset, joiden pitoisuudet valittiin niin, että ne vastasivat konsentraatioltaan noin 5 g/l 

vahvuista etikkahappoliuosta. Tarvittavien määrien laskemisessa käytettiin 

etyyliasetaatille moolimassaa 88,11 g/mol ja tiheyttä 0,897 g/mol, ja natriumasetaatille 

moolimassaa 136,08 g/mol, jossa on huomioitu kidevesi. Mittauksissa käytettiin samaa 

menetelmää kuin aiemmissa vaiheissa ja detektoreina käytettiin DAD 210:tä ja RID:iä. 

3.2.2 Tulokset ja johtopäätökset 

Natriumasetaatti näkyi tuloksissa symmetrisenä piikkinä, joka sai suunnilleen saman 

retentioajan kuin etikkahappo. Etyyliasetaatti puolestaan hajosi etikkahapoksi ja 

etanoliksi muodostaen useita muodoltaan epäsymmetrisiä piikkejä. Piikit olivat 

levinneet, minkä syytä ei tiedetä, mutta ilmiön aiheuttajaksi epäiltiin viivettä, joka 

syntyy etyyliasetaatin hajotessa havaituiksi yhdisteiksi eluentin vaikutuksesta. Vaikka 

hajoamisreaktio lienee nopea, hajoamisreaktio häiritsi yhdisteiden etenemistä 

kromatografissa. Etanolin piikki ei näkynyt DAD-kuvaajassa, koska sen erottamiseen 

tarvittaisiin suurempi aaltopituus, jota ei käytetty tässä mittauksessa. RID-detektorin 

mittaustulosten kuvaaja on esitetty kuvassa 2. 
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Kuva 2. Etyyliasetaatin käyrä RID-detektorilla. 

Etyyliasetaatin läsnäolo tutkittavassa näyteliuoksessa voi aiheuttaa etikkahapon piikin 

jonkinasteisen leviämisen. Koska natriumasetaatti asettui kokonaan etaanihapon piikin 

kohdalle, sen määrä liuoksessa voidaan määrittää samalla menetelmällä kuin 

etikkahapon pitoisuus. Toisaalta yhdisteitä ei voida mitata erillään samasta näytteestä. 

Etyyliasetaatin määrän määritys tällä menetelmällä ei onnistu. 

3.3 Kalibrointi 

3.3.1 Mittauksen tarkoitus ja työn suoritus  

Kalibrointi on työvaihe, jossa mittalaite ohjelmoimaan yhdistämään toisiinsa tietyn 

suuruinen vaste ja mitatun suureen arvo. Näin ollen kalibroimalla kromatografi sarjalla 

tunnettuja liuoksia mahdollistetaan kromatografin käyttö myös komponenttien 

pitoisuuksien määrittämiseen yhdisteiden tunnistamisen lisäksi. Tässä koesarjassa 

kalibroinnin tarkoituksena oli lisäksi menetelmälle sopivan kalibrointialueen määritys, 

sillä kalibrointialue määrää, millaisilla reaalipitoisuuksilla menetelmää voidaan käyttää. 

Kalibrointia varten päätettiin tehdä kolme näytesarjaa: ensimmäinen sisälsi 

etikkahappoa, propionihappoa ja voihappoa, toinen isovoihappoa, valeriaanahappoa ja 

isovaleriaanahappoa ja kolmas heksaani- ja isoheksaanihappoa. Heksaani- ja 

isoheksaanihappojen huonomman liukoisuuden vuoksi niiden kalibrointialue 

määritettiin alusta asti suppeammaksi kuin muilla hapoilla.  
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Kaksi ensimmäistä kalibrointisarjaa koostuivat yhdeksästä tunnetusta 

standardinäytteestä, sekä kolmesta tunnetusta vertailuliuoksesta. Kalibrointialueena oli 

0,1 g/l – 10 g/l. Kolmas kalibrointisarja sen sijaan koostui seitsemästä 

standardiliuoksesta ja kahdesta vertailuliuoksesta. Sen kalibrointialue oli suppeampi; 

0,096 g/l – 3 g/l. 

Standardinäytteet valmistettiin työliuoksesta, joka sisälsi kyseisen sarjan happoja, ja 

yhdisteiden määrät työliuoksessa määritettiin tarkasti punnitsemalla. Sarjan muut 

liuokset valmistettiin laimentamalla työliuosta erilaisissa suhteissa. Lopputuloksena 

saatiin sarja eri vahvuisia liuoksia, joiden pitoisuudet tunnettiin. Niiden avulla 

määritettiin yhdisteiden kalibrointisuora kromatografille.  

Vertailuliuokset valmistettiin laimentamalla toisesta, erikseen valmistetusta 

työliuoksesta, ja niiden pitoisuudet määritettiin kromatografilla kalibrointisuoran 

perusteella. Koska myös vertailuliuosten todelliset pitoisuudet tunnettiin, pystyttiin 

kalibroinnin tarkkuutta arvioimaan vertaamalla lukuja toisiinsa. Mittausvirheiden 

välttämiseksi kaikkien kalibrointi- ja vertailuliuosten pitoisuudet määritettiin kahdesti 

samasta näytteestä. 

3.3.2 Tulokset ja johtopäätökset 

Kalibroinnit onnistuivat, sillä mittauspisteet asettuivat suoralle hyvin kaikilla 

yhdisteillä. Kalibrointisuorat olivat hyvin lineaarisia, ja korrelaatiokerroin lähes yksi 

kaikissa sarjoissa. Tulosten lineaarisuuden perusteella voidaan todeta, että menetelmä 

soveltuu tutkittujen yhdisteiden pitoisuuksien määritykseen valituilla kalibrointiväleillä. 

Liitteessä 2 on esitetty esimerkkinä etikkahapon ja heksaanihapon kalibrointisuorat 

DAD- ja RID-detektoreilla. 

Pienillä pitoisuuksilla kalibrointipisteiden mittauksissa esiintyvä kohina oli erityisesti 

DAD-detektorilla niin voimakasta, että sarjassa 2 pienillä pitoisuuksilla saatuja tuloksia 

ei voitu käyttää kalibroinnissa ja kalibrointialuetta kavennettiin DAD-detektorin osalta. 

Tämän vuoksi kyseisen sarjan CVS 1 -näytteiden pitoisuudet eivät ole 

kalibrointipisteiden välisellä alueella DAD-detektorilla. Kaikkien yhdisteiden 

kalibrointialueet DAD-detektorilla ja CVS 1:n pitoisuudet on esitetty taulukossa 2. 

Kalibrointialueen ulkopuolelle jäävien vertailuliuosten CVS 1 -pitoisuudet on korostettu 

lihavoinnilla. RID-detektorilla pitoisuuksien määritykset onnistuivat myös pienillä 
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pitoisuuksilla riittävän hyvin kaikilla yhdisteillä, eikä kalibrointialueita ollut tarvetta 

kaventaa yhdenkään hapon kohdalla. 

Taulukko 2. Kalibrointialueet.  

Yhdiste alkupiste (g/l) loppupiste (g/l) CVS 1 (g/l) 
Etikkahappo 0,1049 10,4920 0,2837 

Propionihappo 0,0991 9,9080 0,2700 

Voihappo 0,0956 9,5610 0,2587 

Isovoihappo 0,3806 9,5160 0,2703 

Valeriaanahappo 0,3736 9,3390 0,2946 

Isovaleriaanahappo 0,3677 9,1920 0,2915 

Heksaanihappo 0,0985 3,0780 0,3250 

Isoheksaanihappo 0,0929 2,9040 0,2844 

 

Taulukko 3. Mittausvirheet (%) vertailuliuoksissa. 

  

CVS 1 CVS 2 CVS 3 

    DAD RID DAD RID DAD RID 

SARJA 1 Etikkahappo 5,15 2,48 1,00 1,11 1,25 1,15 

 

 

2,24 -0,62 1,02 1,18 1,28 1,05 

 

Propionihappo 4,64 -1,39 0,42 -0,04 0,18 0,04 

  

3,26 0,54 0,04 -0,20 0,28 0,13 

 

Voihappo 2,93 -1,01 0,67 -0,30 -0,04 -0,02 

    2,42 0,41 -0,08 -0,07 0,28 -0,08 

SARJA 2 Isovoihappo -2,20 -4,29 5,86 6,47 -4,03 -4,05 

  

0,55 -5,36 5,41 6,57 -4,05 -4,00 

 

Valeriaanahappo 2,03 4,54 9,03 9,26 -0,29 -0,38 

  

1,99 4,68 9,06 9,39 -0,51 -0,34 

 

Isovaleriaana- 7,13 5,32 8,72 8,99 -0,52 -0,65 

 

happo 2,17 6,70 9,35 9,19 -0,95 -0,66 

SARJA 3 Heksaanihappo 0,44 1,33 -1,29 1,04 

  

  

-2,33 1,29 1,23 1,07 

  

 

Isoheksaanihappo -3,70 -1,33 -4,53 -0,81 

      -2,55 -1,24 -3,03 -0,82 
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Kun mittaustuloksia verrattiin laskennallisiin pitoisuuksiin, huomattiin, että virheet 

olivat enimmäkseen hyväksyttäviä. Hyväksyttävänä pidettiin alle viiden prosentin 

virhettä. Yksittäisiä, tätä suurempia virheitä oli kaksi kappaletta. Matriisissa esiintyi 

kuitenkin kaksi järjestelmällistä virhettä. Sarjan 2 toisessa kontrolliliuoksessa kaikkien 

mittausten virhe ylitti viisi prosenttia ja oli korkeimmillaan noin 9,39 %. Lisäksi saman 

sarjan ensimmäisessä kontrolliliuoksessa isovaleriaanahapon pitoisuuden virhe ylittää 5 

% kolmessa mittauksessa neljästä. Mainittakoon myös, että toinen yksittäisistä virheistä 

mitattiin jälkimmäisessä liuoksessa isobutaanihapon neljännessä injektoinnissa, joka oli 

virheellinen myös isovaleriaanahapolla. Muutoin virheet olivat suurimpia pienillä 

pitoisuuksilla tehdyissä mittauksissa. Pienillä pitoisuuksilla virheet poikkesivat 

toisistaan merkittävästi injektointien välillä. Mittausvirheet on koottu alla olevaan 

taulukkoon. Suuret, yli 5 % virheet on merkitty lihavoinnilla. 

3.4 Pohdinta 

Pienillä pitoisuuksilla suhteellinen virhe on luonnostaan korkea, koska 

mittausmenetelmän aiheuttama, suuruudeltaan jokseenkin vakio kohina on merkittävää 

mitattavaan piikkiin nähden ja voi siksi vaikuttaa tulokseen. Signaali-kohinasuhde on 

siis pieni. Tästä huolimatta tulokset ovat myös pienillä pitoisuuksilla hyväksyttävissä 

rajoissa yhtä yksittäistä mittausta lukuun ottamatta. Kyseisessä pisteessä virhe oli 5,15 

%, eli hyvin lähellä hyväksyttävän rajaa.  

Koska tulokset ovat pääosin kunnollisia sarjan 2 toista kontrolliliuosta lukuun ottamatta, 

on oletettavaa, että kyseinen yksittäinen liuos on valmistettu väärin. Ei ole mielekästä 

olettaa, että menetelmä ei jostain syystä toimisi yhden liuoksen kohdalla. Liuoksen 

virheellisyyteen viittaa myös se, että kaikki mittausvirheet olivat samansuuntaisia ja 

suuruuksiltaan säännönmukaisia. 

Injektointien välisiä eroja samojen näytteiden määrityksessä selittävät todennäköisesti 

erot piikkien integroinneissa. Piikit integroitiin manuaalisesti, mikä voi lisätä 

integroinnista aiheutuvan virheen riskiä. 
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4 YHTEENVETO 

4.1 Kirjallisuuskatsaus 

4.1.1 Bioprosessit ja biokaasuntuotanto 

Bioprosessien ongelmaton toiminta edellyttää tehokasta valvontaa, sillä reaktorin oikeat 

olosuhteet ovat elintärkeitä tuotantomikrobeille ja siten koko prosessin onnistumiselle. 

Valvontamenetelmät voidaan jakaa reaaliaikaisiin, ja erillistä analyysiä vaativiin 

menetelmiin. Haihtuvien orgaanisten happojen mittaukset voidaan suorittaa molemmilla 

tavoilla, mutta yleensä suositaan erillistä analyysiä. Bioprosesseissa tarkkailtavat 

suureet voidaan puolestaan jakaa kolmeen ryhmään, prosessia määrittäviin suureisiin, 

mahdollisia ongelmia indikoiviin suureisiin ja prosessin muuttuviin parametreihin. 

Biokaasu koostuu enimmäkseen metaanista ja hiilidioksidista, ja sitä valmistetaan 

hajottamalla orgaanista jätettä biologisesti anaerobisissa oloissa. Biokaasun lisäksi 

prosessi tuottaa stabiilia lietettä. Lähtöaineet voivat olla esimerkiksi biojätettä, eläinten 

lantaa tai jätevedenpuhdistamon tuottamaa lietettä. Prosessissa lähtömateriaalin 

ravintoaineet pilkkoutuvat moniosaisessa reaktiossa muodostaen lopulta metaania ja 

hiilidioksidia. Samalla osa lähtömateriaaliin sitoutuneesta typestä muodostaa 

ammoniakkia ja liukenee lietteeseen. Reaktoreja on erilaisia, mutta suomalaiset 

biokaasulaitokset käyttävät yleensä täyssekoitteista, yksivaiheista, mesofiilista, 

jatkuvatoimista märkäprosessia.  

Haihtuvat orgaaniset rasvahapot ovat biokaasuprosessin välituotteita, jotka voivat 

inhiboida prosessia. Niiden kertyminen tuotevirtaan on usein merkki prosessin 

häiriintymisestä liian suuren orgaanisen kuorman vuoksi. Hapoille voidaan määrittää 

nopeasti kokonaismäärä esimerkiksi titraamalla, mutta jokaisen hapon määritys erikseen 

esimerkiksi kromatografialla antaa tarkempaa ja käyttökelpoisempaa tietoa prosessin 

toiminnasta.  

4.1.2 Kromatografia 

Kromatografiset menetelmät ovat erotusmenetelmiä, joiden avulla voidaan määrittää 

kaasuseoksessa tai nestemäisessä liuoksessa olevat komponentit ja niiden pitoisuudet. 

Menetelmät perustuvat kahden faasin vuorovaikutukseen liikkuvan faasin virratessa 



22 

paikallaan pysyvän faasin läpi. Liikkuvan faasin komponentit virtaavat paikallaan 

pysyvän faasin läpi eri nopeuksilla, jolloin ne voidaan erottaa läpäisyajan, eli 

retentioajan perusteella. Menetelmät jaetaan karkeasti kaasu- ja nestekromatografisiin 

menetelmiin liikkuvan faasin olomuodon mukaisesti. Tutkittavien komponenttien 

pitoisuuksien määritys perustuu yhdisteitä vastaavien piikkien pinta-aloihin 

kromatografin vastekuvaajassa eli kromatogrammissa. Se edellyttää laitteiston 

kalibrointia tunnettujen liuosten avulla.  

Määrityksessä käytettävä laitteisto tulee valita erotettavien yhdisteiden perusteella. 

Käytännössä valitaan kolonni ja detektorit. Kolonnin valinta määrittää pysyvän faasin 

ominaisuudet ja siten yhdisteet, jotka pystytään erottamaan. Lisäksi laitteiston 

erotustarkkuus, virtauskapasiteetti ja nopeus riippuvat kolonnista. Detektorien tehtävä 

on havaita yhdisteet kolonnin läpi kulkeneesta liuoksesta. Ne voivat havaita yhdisteitä 

suoraan tai havainnoida liuoksen fysikaalisten ominaisuuksien muutoksia. Tässä 

tutkimuksessa käytettiin ultraviolettivaloon perustuvaa DAD-detektoria, sekä liuoksen 

taitekerrointa mittaavaa RID-detektoria. 

4.2 Kokeellinen osa 

Työn kokeellisessa osassa selvitettiin, soveltuuko käytössä ollut nestekromatografinen 

laitteisto haihtuvien rasvahappojen määritykseen vesiliuoksista, sekä kalibroitiin 

laitteisto sopivan kalibrointialueen määrittämiseksi. Kokeissa käytettiin kahdeksaa 

happoa, jotka olivat etikkahappo, propionihappo, voihappo, isovoihappo, 

valeriaanahappo, isovaleriaanahappo, heksaanihappo ja isoheksaanihappo. Määritettiin 

kyseisten yhdisteiden retentioajat, ja todettiin niiden eroavan toisistaan riittävästi 

määrityksen onnistumisen kannalta. Tulokseksi saatiin, että käytetty laitteisto soveltui 

happojen tunnistukseen ja erotukseen. 

Kromatografille ajettiin myös näytteet natriumasetaattia ja etyyliasetaattia tarkoituksena 

selvittää, näkyvätkö ne etikkahapon piikissä. Tulokseksi saatiin, että natriumasetaatti 

muodosti symmetrisen piikin etikkahapon paikalle, kun taas etyyliasetaatti hajosi 

rikkihappoeluentissa etikkahapoksi ja etanoliksi muodostaen kaksi epäsymmetristä 

piikkiä. 
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Kokeellisen osuuden viimeinen vaihe oli nestekromatografin kalibrointi tarkastelluille 

haihtuville orgaanisille hapoille. Kalibroinnin tarkkuus määritettiin vertailuliuosten 

avulla, ja merkittäväksi virheeksi määriteltiin 5 % virhe vertailuliuokseen laskemalla 

määritetyn pitoisuuden ja kalibrointisuoralta saadun arvon välillä. Pienillä pitoisuuksilla 

kohina häiritsi tuloksia niin, että useiden näytteiden kohdalla DAD-detektorin 

kalibrointialuetta jouduttiin kaventamaan. Yleisesti ottaen kalibroinnit onnistuivat, sillä 

saatujen kalibrointisuorien korrelaatiokertoimet olivat hyvin lähellä arvoa yksi, ja 

virheet vertailuliuoksiin olivat enimmäkseen hyväksyttäviä. Tuloksissa esiintyi 

yksittäisessä näytteessä järjestelmällinen virhe, jonka aiheuttajaksi oletettiin 

vertailuliuoksen valmistuksessa tapahtunut virhe. 
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LIITE 1 (1) 

Liite 1. Kalibrointiliuosten todelliset koostumukset 

 
VFA kalibrointi KP & MM 
Touko-/kesäkuu 2015 

          

 
Etikkahappo 

 
Propionihappo 

 
Voihappo 

 
          
  

pit [g/l] 
  

pit [g/l] 
  

pit [g/l] 
 

 
St 1 0,1049 

 
St 1 0,0991 

 
St 1 0,0956 

 
 

St 2 0,2098 
 

St 2 0,1982 
 

St 2 0,1912 
 

 
St 3 0,4197 

 
St 3 0,3963 

 
St 3 0,3824 

 

 
St 4 0,8394 

 
St 4 0,7926 

 
St 4 0,7649 

 
 

St 5 1,5738 
 

St 5 1,4862 
 

St 5 1,4342 
 

 
St 6 3,1476 

 
St 6 2,9724 

 
St 6 2,8683 

 
 

St 7 5,2460 
 

St 7 4,9540 
 

St 7 4,7805 
 

 
St 8 7,3444 

 
St 8 6,9356 

 
St 8 6,6927 

 
 

St 9 10,4920 
 

St 9 9,9080 
 

St 9 9,5610 
 

 
CVS 1 0,2837 

 
CVS 1 0,2700 

 
CVS 1 0,2587 

 
 

CVS 2 3,7832 
 

CVS 2 3,6000 
 

CVS 2 3,4488 
 

 
CVS 3 9,4580 

 
CVS 3 9,0000 

 
CVS 3 8,6220 

 

          
 

Isovoihappo 
 

Valeriaanahappo 
 

Isovaleriaanahappo 
 

          
  

pit [g/l] 
  

pit [g/l] 
  

pit [g/l] 
 

 
St 1 0,0952 

 
St 1 0,0934 

 
St 1 0,0919 

 
 

St 2 0,1903 
 

St 2 0,1868 
 

St 2 0,1838 
 

 
St 3 0,3806 

 
St 3 0,3736 

 
St 3 0,3677 

 
 

St 4 0,7613 
 

St 4 0,7471 
 

St 4 0,7354 
 

 
St 5 1,4274 

 
St 5 1,4009 

 
St 5 1,3788 

 
 

St 6 2,8548 
 

St 6 2,8017 
 

St 6 2,7576 
 

 
St 7 4,7580 

 
St 7 4,6695 

 
St 7 4,5960 

 
 

St 8 6,6612 
 

St 8 6,5373 
 

St 8 6,4344 
 

 
St 9 9,5160 

 
St 9 9,3390 

 
St 9 9,1920 

 
 

CVS 1 0,2703 
 

CVS 1 0,2946 
 

CVS 1 0,2915 
 

 
CVS 2 3,6446 

 
CVS 2 3,9730 

 
CVS 2 3,9302 

 
 

CVS 3 8,1900 
 

CVS 3 8,9280 
 

CVS 3 8,8320 
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Heksaanihappo 

 
4-metyylivaleriaanahappo 

  
          
  

pit [g/l] 
  

pit [g/l] 
    

 
St 1 0,0985 

 
St 1 0,0929 

    
 

St 2 0,2031 
 

St 2 0,1917 
    

 
St 3 0,4125 

 
St 3 0,3891 

    
 

St 4 0,8126 
 

St 4 0,7667 
    

 
St 5 1,3389 

 
St 5 1,2632 

    
 

St 6 2,0623 
 

St 6 1,9457 
    

 
St7 3,0780 

 
St7 2,9040 

    
 

CVS 1 0,3250 
 

CVS 1 0,2844 
    

 
CVS 2 2,7080 

 
CVS 2 2,3700 
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Liite 2. Etikkahapon ja heksaanihapon kalibrointisuorat 

 

 

 

Etikkahapon kalibrointisuora DAD-detektorilla. Korrelaatiokerroin on 0,99999. 

 

Etikkahapon kalibrointisuora RID-detektorilla. Korrelaatiokerroin 0,99999.
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Heksaanihapon kalibrointisuora DAD-detektorilla. Korrelaatiokerroin on 0,99997. 

  

Heksaanihapon kalibrointisuora RID-detektorilla. Korrelaatiokerroin on 0,99998. 
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