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ABSTRAKTI 

 

Spesiaatioanalyysillä on merkittävä rooli nykyaikaisessa kehittyvässä kemian ana-

lytiikassa. Määritysmenetelmien jatkuva kehittäminen on välttämätöntä kestävää 

kehitystä edistävien, uusien ympäristöystävällisten teollisuuden prosessien luomi-

selle. Etenkin siirtymäalkuaineiden hapetusasteiden määritysmenetelmien tärkeys 

on korostunut viime aikoina osana metallurgisten teknologioiden optimointia. Metal-

lurgisten menetelmien kehitystyön edettyä viime vuosina, tarve mangaanin hape-

tusasteiden kvantitatiiviselle määrittämiselle on kasvanut. 

Mangaania käytetään teollisuudessa useaan eri tarkoitukseen ja se on-

kin teollisuuden käytetyimpiä metalleja; mangaania hyödynnetään muun muassa 

lannoitteiden ja paristojen valmistuksessa sekä yhdessä muiden metalliseosten 

kanssa parantamaan teräksen lujuutta. Tyypillisesti mangaani esiintyy luonnossa 

mineraaleissa hapetusasteilla +II, +III ja +IV. Mangaanin eri hapetusasteita sisältä-

vien yhdisteiden kemialliset ominaisuudet poikkeavat merkittävästi toisistaan, ja 

siksi niiden käyttäytyminen prosessin aikana voi erota keskenään ratkaisevasti.  

Hapetusasteiden määritys voidaan tehdä joko suoraan kiinteästä ti-

lasta, jolloin tyypillisesti käytetään röntgensäteilyä hyödyntäviä tekniikoita, tai liuos-

näytteestä titraten, hyödyntäen spektrofotometrisia tai muita spektrometrisia analyy-

simenetelmiä. Suoraan kiinteästä tilasta tehtävien analyysien etuna on niiden vä-

häinen tarve näytteen esikäsittelylle. Liuostilasta tehtävä määritys taas usein edel-

lyttää vaativaa näytteenkäsittelyä näytteen liuottamisen ja analyyttien erottamisen 

muodossa. Näytteen esikäsittely on spesiaatioanalyysin kriittisimpiä vaiheita. Tässä 

tutkielmassa käydään läpi tämänhetkisiä näytteenkäsittely- ja määritysmenetelmiä, 

sekä vertaillaan niiden potentiaalia mangaanin hapetusasteiden määrittämiseksi. 
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1 JOHDANTO 

 

Spesiaatioanalyytiikan rooli on kasvanut merkittävästi kehittyvässä nykyaikaisessa 

kemian analytiikassa. Spesiaatioanalyysin tarkoituksena on selvittää tai määrittää 

näytteestä jonkin aineen kemiallinen spesiaatio eli esiintymismuoto. Alkuainekoos-

tumuksen lisäksi nykyaikaisessa menetelmänkehitystyössä myös aineen tarkem-

man esiintymismuodon määrittäminen on herättänyt viime aikoina lisääntyvissä 

määrin kiinnostusta. Spesiaatioanalytiikka tarjoaa tietoa aineen määrän lisäksi ai-

neen kemiallisesta muodosta. Spesiaatioanalytiikan kiinnostuksen kohteita ovat 

muun muassa aineen hapetusasteen, organometallisen luonteen tai kompleksimuo-

don määrittäminen. Syynä kiinnostukseen ovat spesiesten väliset poikkeavat omi-

naisuudet. Esimerkiksi eri hapetusasteilla esiintyvillä siirtymämetalleilla on havaittu 

suuriakin eroavaisuuksia yhdisteiden käyttäytymisessä teollisuudessa eri prosessi-

vaiheiden aikana, erot ilmenevät eroina liukoisuuksina ja reaktiivisuudessa. Hape-

tusasteiden väliset erot voivat myös esimerkiksi ilmetä erona niiden myrkyllisyy-

dessä biologissa prosesseissa. Hapetusasteen muutosta prosessin eri vaiheissa 

voidaan seurata ottamalla näytteitä vaihekohtaisesti ja suorittamalla jokaiselle ke-

miallinen spesiaatioanalyysi.1 

  Luotettavien analyysimenetelmien kehittäminen on edellytyksenä teol-

lisuuden prosessien kehitystyölle. Sen vuoksi spesiaatioanalytiikan kehittäminen on 

tärkeä osa prosessiteollisuuden kestävämpien ja ympäristöystävällisempien mene-

telmien luomista.  Metallurgisten menetelmien kehitystyön edettyä viime vuosina, 

tarve mangaanin hapetusasteiden kvantitatiiviselle määrittämiselle on kasvanut. 

Mangaani on teollisuuden käytetyimpiä metalleja; sitä käytetään muun muassa lan-

noitteiden ja paristojen valmistuksessa, sekä terästeollisuudessa parantamaan te-

räksen lujuutta. Esimerkiksi teräksen valmistuksen yhteydessä mangaanin hapetus-

asteen tuntemus prosessin eri vaiheissa auttaa reagenssimäärien optimoimisessa 

ja menekin pienentämisessä, kun pelkistinreagenssin määrä voidaan optimoida 

suhteessa mangaanin hapetusasteeseen. Siten prosessi voidaan toteuttaa pienem-

mällä reagenssikulutuksella, joka laskee prosessista aiheutuvia kokonaiskustan-

nuksia. Ideaali reaktio-olosuhteiden löytämiseksi tehtävän tutkimustyön kannalta 

toimivan spesiaatioanalytiikan rooli on merkittävä.      
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Mangaania esiintyy maankuoressa noin 1 % ja mangaani on siten melko runsas 

alkuaine. Mangaani esiintyy malmeissa tavallisesti oksideina tai karbonaatteina. 

Kaikkein arvokkaimpia teollisuudelle ovat mangaanin oksidimalmit, joista merkittä-

vin on pyrolysiitti (MnO2). Mangaanioksideja tunnetaan yli kolmekymmentä kappa-

letta. Ne sisältävät mangaania hapetusasteilla Mn(II), Mn(III) ja Mn(IV). Oksidimal-

mit voivat joko sisältää mangaania vain yhdellä hapetusasteella, kuten pyrolysiitti 

(MnO2; Mn(IV)), tai useampina eri hapetusasteina, kuten hausmanniitti (Mn2O4, 

Mn(II), Mn(III)) ja birnesiitti ((NaCaK)(Mn)2O4, Mn(III), Mn(IV)). Mangaanioksidit si-

tovat kiderakenteeseensa herkästi muita raskasmetalleja, joita ovat esimerkiksi ko-

boltti, nikkeli ja sinkki. Luonnossa oksidit osallistuvat seleenin, kromin ja arseenin 

hapettamiseen, jolloin myös mangaanin hapetusasteessa tapahtuu muutoksia. 

Mangaanioksidit esiintyvät usein myös hydratoituneina. Tyypillisiä mangaanioksi-

deja sekä mangaanin hapetusaste näissä yhdisteissä on esitetty taulukossa 1.2–5   

 

Taulukko 1. Mangaanin oksidimalmit6 

Molekyylikaava Triviaalinimi 
Mangaanin hapetusaste yhdis-

teessä 

MnO Mangaanimonoksidi +II 

Mn2O3 Brauniitti +III 

MnO2 Pyrolysiitti +IV 

Mn3O4 Hausmanniitti +II, +III 

(NaCaK)(Mn)2O4 Birnessiitti +III, +IV 

 

Vaikka oksideina hapetusasteita tavataan vain kolmea, mangaani esiintyy kaikilla 

hapetusasteilla +2:n ja +7:n välillä sen 4s-elektronien ja parittomien 5d-elektronien 

ansiosta (elektronikonfiguraatio on [Ar]3d54s2). Siirtymämetalleista mangaani on 

maankuoren kolmanneksi runsain ja 3d-ryhmän metalleista sillä esiintyy kaikkein 

eniten hapetusasteita. Mangaanilla on siirtymämetalleille tyypilliset ominaisuudet, 

kuten kiilto, hyvä sähkön ja lämmön johtavuus sekä erinomainen muokattavuus. 

Siirtymämetallit ovat lujia ja kovia atomien välisten vahvojen metallisidosten ansi-

osta. Vahvojen sidosten seurauksena siirtymämetalleilla on myös korkeat sulamis- 

ja kiehumispisteet. Ne ovat kooltaan suhteellisen pieniä, sillä elektronit sijoittuvat d-
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orbitaalille, jolloin ydin vetää niitä voimakkaasti puoleensa. Sen vuoksi niiden tiheys 

on myös suuri. Lisäksi niille on tavallista muodostaa värikkäitä komplekseja ja olla 

luonteeltaan magneettisia. Siirtymämetallit esiintyvät tyypillisesti useilla eri hapetus-

asteilla. Tavallisesti alhaisella hapetusluvulla esiintyvät yhdisteet ovat ionisidoksel-

lisia ja korkeammilla hapetusasteella esiintyvät yhdisteet kovalenttisesti sitoutu-

neita. 5,7 

Koska jakson neljä siirtymämetalleja käytetään yleisesti teollisuudessa, 

on myös niiden spesiaatiota tutkittu ja spesiaation määrittämiseen soveltuvaa ana-

lytiikkaa kehitetty. Vaikka kromille, raudalle ja kuparille suoritetaan hapetusasteana-

lyyseja epäorgaanisista näytematriiseista teollisuuslaboratorioissa rutiinianalyy-

seina, mangaanin hapetusasteiden selektiiviseen määrittämiseen soveltuvia mene-

telmiä on esitetty vähän. Ongelmana on hapetusluvulla +III esiintyvän mangaanin 

epästabiilisuus. Mangaani(III) käy herkästi läpi disproportionaatioreaktion man-

gaani(II):ksi ja mangaani(IV):ksi8, jolloin hapetusasteita on haasteellista määrittää 

näytteestä luotettavasti ilman, että ne muuntuvat käsittelyn aikana.  

Mangaanin hapetusasteiden määrittämiseksi kiinteistä prosessinäyt-

teistä on esitetty röntgenspektroskopiaa hyödyntäviä menetelmiä2,3,9. Niiden on kui-

tenkin todettu antavan mangaanin hapetusasteista vain kvalitatiivista tietoa3. Man-

gaanin keskimääräisen hapetusasteen määrittämiseksi on esitelty useampia mär-

käkemiallisia menetelmiä, kuten oksalaatti- ja rikkihappomenetelmät3 sekä esimer-

kiksi reaction headspace-kaasukromatografiaa hyödyntävä menetelmä10. Näillä 

menetelmillä hapetusasteita ei ole kuitenkaan pystytty määrittämään mangaanin 

hapetusasteita selektiivisesti. Biologisissa näytematriiseissa mangaania on määri-

tetty kromatografisesti tyypillisesti hapetusasteilla Mn(II) ja Mn(VII). Kuitenkaan epä-

orgaanisissa näytematriiseissa kromatografiset menetelmät eivät ole yleistyneet.  

Koska mangaanin käyttäytyy samankaltaisesti kuin edellä mainitut siir-

tymämetallit, pohditaan tutkielmassa myös niille käytettävien menetelmien muok-

kautuvuutta mangaanin hapetusasteiden määrittämistä varten. Mangaanin kanssa 

kemiallisesti samankaltaisia, teollisuudessa yleisesti käytettyjä siirtymämetalleja 

ovat esimerkiksi kromi (Cr) ja rauta (Fe). Menetelmänkehitystyö on ollut kromin ja 

raudan osalta mangaanin hapetusasteiden määrittämistä edistyneempää, siksi tut-

kielmassa pohditaan niille soveltuvien määritysmenetelmien potentiaalia mangaa-

nin hapetusasteiden määrittämiseksi. 
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Kromi esiintyy hapetusasteilla 0-VI. Kromin kaikkein stabiilein ja vallitseva hapetus-

aste on Cr(III). Useimmissa olosuhteissa muut hapetusasteet konvertoituvat tälle 

hapetusasteella. Toinen tyypillisesti määritetty hapetusaste on karsinogeenina toi-

miva Cr(VI). Kromin hapetusasteet voidaan määrittää kiinteistä näytteistä sopivien 

näytteenkäsittelymenetelmien jälkeen käyttämällä muun muassa röntgen-lä-

hireuna-absorptiospektroskopia-menetelmiä (XANES)11, röntgenabsorptio hienora-

kenne spektroskooppisia menetelmiä (XAFS)12, ionikromatografisia menetelmiä, 

spektrofotometrisiä menetelmiä, sekä muita spektrometrisiä-menetelmiä13,14.15 

Rauta esiintyy tavallisesti hapetusasteilla Fe(II) ja Fe(III). Raudan kemi-

allinen aktiivisuus riippuu olennaisesti sen hapetusasteesta. Fe(II) on hyvin epästa-

biili ja hapettuu herkästi Fe(III):ksi. Fe(II) on myös Fe(III):a liukoisempi. Epästabiiliu-

den vuoksi näytteet tulisi käsitellä mahdollisimman pikaisesti näytteenotosta, jottei 

spesiaatio ehtisi muuttua ennen määritystä, sillä ilman happi aiheuttaa käsittelyssä 

hankaluuksia. Raudan hapetusasteiden määrittäminen kiinteistä näytteistä voidaan 

tehdä esimerkiksi perinteisin menetelmin hajottamalla näyte ja määrittämällä Fe(II)-

ionit volumetrisesti,  spektrofotometrisesti tai ionikromatografisin menetelmin. Vaih-

toehtoisesti Fe(II)-ionit voidaan hapettaa sopivalla reagenssilla ja määrittää rea-

genssiylimäärä. Määritys voidaan tehdä sopivan erotusmenetelmän jälkeen hyö-

dyntäen nykyaikaisia laitetekniikoita, kuten induktiivisesti kytkettyä plasma emissio- 

tai massaspektrometriaa (ICP-OES, ICP-MS). Kromatografisten menetelmien ja 

ICP-OES/MS-menetelmien yhdistämistä raudan hapetusasteiden analysoimiseksi 

on tutkittu erityisesti biologisissa näytematriiseissa15.16,17 
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2 MANGAANIN HAPETUSASTEIDEN TERMODYNAAMINEN TARKASTELU 

 

Mangaanin reaktiivisuudessa voidaan havaita eroavaisuuksia eri hapetusasteiden 

välillä. Kuvassa 1. on kuvattu mangaanin stabiliteetin riippuvuussuhde liuoksen 

pH:n ja hapetuspotentiaalin (Eh) suhteen. Kun liuoksen pH-Eh-olosuhteissa tapah-

tuu muutoksia, mangaani muuttuu uusissa olosuhteissa uuteen stabiilimpaan muo-

toon. Muutos edellyttää kuitenkin sopivan termodynaamisen reaktioreitin esiinty-

mistä.18 

Mangaanin Pourbaix-diagrammista nähdään mangaanin sitoutuvan 

herkästi hapen kanssa. Emäksisissä liuoksissa kahdenarvoinen mangaani muodos-

taa mangaanikarbonaattia ja mangaanihydroksideja. Happamissa olosuhteissa se 

esiintyy tyypillisesti liukoisessa muodossa, eikä kuvassa siksi havaita happo-

liukoista mangaani(II)oksidia. Mangaani(II)oksidi on mangaani(III)- ja man-

gaani(IV)oksidia liukoisempi. Mangaani(III)oksidit esiintyvät emäksisissä olosuh-

teissa kiinteänä yhdisteenä ja happamissa olosuhteissa liukoisessa muodossa. 

Happamassa liuoksessa Mn(III) pelkistyy Mn(II)-ioneiksi. Diagrammista voidaan 

nähdä mangaanidioksidin (MnO2) olevan muihin mangaanioksideihin verrattuna hy-

vin stabiili. Hapetuspontentiaalin laskiessa mangaanidioksidi kuitenkin pelkistyy liu-

koiseksi Mn(II)-ioniksi. Mangaanidioksidin pelkistämiseksi voidaan käyttää typpi-

happoa, jolloin mangaanidioksidi saadaan liukoiseksi. Diagrammista voidaan tehdä 

havainto, että sopivilla reaktio-olosuhteilla mangaani(III)oksidi ja mangaani(IV)ok-

sidi voidaan liuottaa toisistaan erillisesti, mutta näissä olosuhteissa myös man-

gaani(II)oksidi esiintyy liukoisena.  

Voimakkailla hapettimilla mangaani voidaan hapettaa permanganaatti-

ioniksi (MnO4
-), jolloin hapetusaste on Mn(VII). Permanganaattiyhdisteille on omi-

naista niiden syvän violetti väri. Reaktiossaan rikkihapon kanssa permanganaatti-

ioni muodostaa dimanganaattiheptoksidia (Mn2O7), joka on räjähtävä yhdiste. Oksi-

dien fysikaalisia ominaisuuksia on listattu taulukossa 2. 
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Kuva 1. Maangaanin Pourbaix-diagrammi18 

 

Taulukko 2. Mangaanin ja sen oksidien fysikaalisia ominaisuuksia19 

Yhdiste 
Sulamispiste 

[oC] 

Kiehumispiste 

[oC] 
Ulkomuoto Liukoisuus 

Mn 1246 2061 
kova harmaa 

 metalli 

liukenee laimeisiin 

happoihin 

MnO 1842  

vihreä kristalli tai 

jauhe, kuutiollinen ki-

dejärjestelmä 

veteen liukenematon, 

liukenee happoihin 

Mn2O3 1080  
musta kristalli, kuutiolli-

nen kidejärjestelmä 
veteen liukenematon 

MnO2 535  
musta kristalli, tertiääri-

nen kidejärjestelmä 

veteen liukenematon, 

lukenee typpihappoon 

Mn3O4 1567  
ruskea kristalli, tertiää-

rinen kidejärjestelmä 

veteen liukenematon,  

liukenee vetykloridi-

happoon 

Mn2O7 5.9 95 (räjähtävä) vihreä öljy, räjähtävä hyvin vesiliukoinen 
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Kuten jo aikaisemmin mainittiin, mangaani esiintyy oksidimineraaleissa tavallisesti 

hapetusasteilla Mn(II), Mn(III) ja Mn(IV). Mn(II):n d-orbitaali on puoleksi täyttynyt ja 

se on mangaanin kaikkein pysyvin hapetusaste. Stabiilisuus havaitaan myös man-

gaani(II)oksidin korkeana sulamispisteenä (1840 oC). Mn(III)-ionit taas ovat hyvin 

epästabiileja ja disproportionoituvat spontaanilla reaktiolla joko Mn(II)- tai Mn(IV)-

ioneiksi 18.   

Mangaani ei hapetu ilman hapen vaikutuksesta, mutta korkeissa läm-

pötiloissa se esiintyy oksideina. Mangaanioksideja voidaan valmistaa lämpökäsitte-

lyillä seuraavasti: 

MnO2
 500 oC

→
Mn2O3

900 oC
→

Mn3O4
1700 oC

→
 MnO 

Oksidien fysikaalisten ja termodynaamisten ominaisuuksien perusteella oksidien liu-

koisuuseroista voi olla apua spesiesten erotuksessa. Niiden selektiivinen liuottami-

nen on kuitenkin haasteellista mangaani(II)oksidin korkean happoliukoisuuden 

vuoksi. Hankaluutta spesiesten erottamisessa aiheuttaa myös reaktiivinen Mn(III), 

joka muuntuu spontaanilla reaktiolla kahdeksi muuksi hapetusasteeksi. Mangaani-

oksidien termodynaamisia ominaisuuksia on esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Mangaanioksidien termodynaamiset ominaisuudet20 

Yhdiste 
∆fHo 

[kJ/mol] 

∆fGo 

[kJ/mol] 

So 

[J/(mol*K)] 

Cp 

[J/(mol*K)] 

Mn 0,0  32,0 26,3 

MnO -385,2 -362,9 59,7 45,4 

Mn2O3 -959,0 -881,0 110,5 107,7 

MnO2 -520,0 -465,1 53,1 54,1 

Mn3O4 -1387,8 -1283,2 155,6 139,7 
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3 SPESIAATIOANALYTIIKKA 

 

Kansainvälinen teoreettisen ja sovelletun kemian liitto (International Union For Pure 

And Applied Chemistry, IUPAC) on määritellyt spesiaatioanalytiikkaa koskevat kä-

sitteet seuraavasti: Spesiaatioanalyysillä tarkoitetaan analytiikan muotoa, jonka tar-

koituksena on määrittää tai tunnistaa kemiallisia spesieksiä. Kemiallisella spesiek-

sellä tarkoitetaan alkuaineen tiettyä esiintymismuotoa, kuten isotooppikoostumusta, 

elektronista tai hapetuksellista tilaa, kompleksia tai molekyyliä. Spesiaatiolla tarkoi-

tetaan määritellyn aineen jakautumista systeemissä kemiallisten spesiesten välillä. 

Fraktioinnilla taas tarkoitetaan tutkittavan aineen erottelua fysikaalisten tai kemial-

listen ominaisuuksien perusteella. Mangaanimalmien spesiaatioanalyysissä tutki-

taan tavallisesti mangaanin hapetusastetta tai mangaanin sitoutumista eri yhdistei-

siin.21 

Spesiaatioanalytiikan kehityksessä, kuten muussakin metallien analy-

tiikan kehityksessä on viime aikoina pyritty siirtymään ympäristöystävällisempiin 

näytteenkäsittely- ja määritystekniikoihin. Merkittävimpiä parannuskohteita vihreän 

kemian kannalta ovat olleet ympäristölle ja käyttäjälleen haitallisten ja myrkyllisten 

reagenssien, erityisesti liuottimien käytön vähentäminen. Menetelmien nopeus, tois-

tettavuus ja herkkyys ovat kehittyneet merkittävästi viime vuosikymmeninä. Perin-

teisistä klassista menetelmien, kuten spektrofotometrian, potentiometrian ja titrimet-

rian rinnalle on kehitetty nykyaikaisia laitetekniikoita. Nykyaikaiset laitetekniikat ovat 

myös mahdollistaneet useampien alkuaineiden määrittämisen yhtäaikaisesti. Li-

säksi menetelmiä on automatisoitu, jolloin laboratoriotyöskentely on nopeutunut 

huomattavasti. Yhdisteille ominaiset määritysrajat ovat alentuneet, kun menetel-

mien selektiivisyys ja herkkyys ovat kehittyneet. 

Spesiaatioanalytiikassa esiintyviä tunnettuja haasteita ovat näytteen-

otto ja näytteen kestävöinti, määritettävien spesiesten erottaminen tutkitusta näyte-

matriisista, sopivien standardikemikaalien saatavuus sekä menetelmien validointi. 

Spesieksen stabiliteetti voi aiheuttaa merkittäviä hankaluuksia näytteenoton ja näyt-

teen kestävöinnin yhteydessä, mikäli spesies on herkkä muuntumaan. Esimerkiksi 

näytteen happamointi voi suoraan johtaa analyytin hapettumiseen, ja siten virheel-

lisiin analyysituloksiin määritettäessä aineen jakautumista eri hapetusasteille. Ana-

lyytin erottaminen näytematriisista on yksi spesiaatioanalyysin kriittisimmistä vai-

heista. Spesieksen kemiallisen luonteen laaja tuntemus on edellytys oikean 
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erotusmenetelmän valitsemiseksi. Tutkittaville spesiaatioille on tyypillisesti haasta-

vaa löytää sopivia standardikemikaaleja, jotka ovat riittävän stabiileja käytettävien 

tutkimusmenetelmien aikana. Menetelmän validointia puolestaan hankaloittaa puut-

tuvat kaupalliset referenssimateriaalit. Kun referenssimateriaaleja ei ole saatavilla, 

työskentelyssä on tyydyttävä lisäys- ja saantokokeisiin, minkä vuoksi validointipro-

sessi jää usein vaillinaiseksi.22 

Aineen spesiaatiota voidaan tutkia joko kvalitatiivisesti tai kvantitatiivi-

sesti. Spesiaatio voidaan määrittää kvantitatiivisesti tavallisesti erottamalla ensin 

tutkittava spesies näytematriisistaan ja määrittämällä sitten sen pitoisuus. Määritys 

voidaan tehdä joko suoraan kiinteästä tilasta tai liuottamalla ensin näyte märkäke-

miallisesti. Seuraavissa kappaleissa esitellään näytteen esikäsittelytapoja ja mene-

telmiä hapetusasteiden määrittämiseksi sekä liuostietä, että suoraan kiinteästä ti-

lasta. 
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4 HAPETUSATEIDEN MÄÄRITYS KIINTEISTÄ NÄYTTEISTÄ 

 

4.1 Näytteen esikäsittely 

 

Kuten muussakin alkuaineanalytiikassa, myös aineen spesiaatiota analysoitaessa 

edustavan näytteen ottaminen on perusedellytys analyysin onnistumiselle. Näyt-

teenoton jälkeen näytteen esikäsittely on spesiaatioanalytiikassa lähes aina tarpeel-

lista. Esikäsittelyn tärkeimmät tavoitteet ovat tutkittavan aineen saattaminen määri-

tysmenetelmän edellyttämään olomuotoon, tutkittavan aineen esikonsentrointi, sen 

erottaminen näytematriisista tai häiritsevän näytematriisin poistaminen, sekä siten 

määritysmenetelmän selektiivisyyden parantaminen. Käytettävä analyysitekniikka 

ja näytetyyppi vaikuttavat tehtävän näytteenkäsittelyn valintaan. 

Näytteen esikäsittely on spesiaatioanalyysin kriittisimpiä vaiheita. Mää-

ritettävän spesieksen stabiliteetti voi aiheuttaa käsittelyssä merkittäviä ongelmia. 

Käytettävä näytteenkäsittelymenetelmä ei saa johtaa näytteessä spesiaation muu-

toksiin. Epästabiilit spesiekset saattavat olla herkkiä hapettumiselle jo ilmakehän 

hapen vaikutuksesta. Tällaisissa tapauksissa näytteenotto, säilyttäminen ja muu kä-

sittely vaatii erityistä tarkkaavaisuutta ja työskentelyä suojakaasussa. Käsittelyä 

suunniteltaessa huomiotavia tekijöitä ovat näytteen edustavuus, spesiaation pysy-

vyys ja pysyvyyttä koskeva seuranta, mahdolliset käsittelyn aikana tapahtuvat olo-

muodon muutokset (esimerkiksi saostumalla), kontaminaation välttäminen, sekä 

partikkelien adsorboituminen astioihin. Näytteen esikäsittelyssä tapahtuvien reakti-

oiden täytyy olla tunnettuja ja tapahtua stoikiometrisesti. Lisäksi näytteenkäsittelyn 

tulisi olla niin yksinkertaista ja suoraviivaista kuin mahdollista, sillä ylimääräiset näyt-

teenkäsittelyvaiheet lisäävät riskiä kontaminaatiolle ja spesiesten muuntumiselle. 

Näytteenkäsittelyn aikana tapahtuvat ainemäärähäviöt saattavat olla peräisin mää-

ritettävän aineen muuntumisesta, haihtumisesta tai adsorboitumisesta reaktioastioi-

den pintaan.  

Määritettäessä alkuaineen hapetusasteita, määritettävän aineen hape-

tustilassa ei saa tapahtua muutoksia näytteenkäsittelyn aikana. Siksi käsittelyme-

netelmän ja reagenssien valinnassa on käytettävä erityistä harkintaa. Tyypillisesti 

näytteen hajottaminen hapoilla johtaa näytteen hapettumiseen ja spesiaation muu-

toksiin. Sen vuoksi näytteenkäsittelyssä pyritään käyttämään lievempiä menetelmiä. 

Sopivan menetelmän valintaan vaikuttaa näytematriisi, sekä tarkastelun alla oleva 
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spesies. Spesieksen pysyvyyden varmistaminen perustuu yleensä pH:n säätöön, 

suodatukseen, hapettumis-pelkistymisreaktioiden kontrolloimiseen ja valoaltistuk-

sen välttämiseen.22,23 

Ennen määritystä kiinteä näyte homogenisoidaan jauhamalla se mah-

dollisimman pieneen hiukkaskokoon. Hiukkasten homogeeninen jakautuminen 

näytteessä pyritään varmistamaan sekoittamalla näyte mahdollisimman täydelli-

sesti. Käytettävästä analyysimenetelmästä riippuen analyysi voidaan tehdä suoraan 

kiinteästä näytteestä tai näyte voidaan saattaa liukoiseen muotoon. Pieni hiukkas-

koko edesauttaa liukenemista, kun reagoiva pinta-ala näytteen ja liuottimen välillä 

on mahdollisimman suuri. Hiukkaskoko vaikuttaa olennaisesti myös näytteen liu-

otusaikaan. Jotta näytteen reagoiva pinta-ala olisi mahdollisimman suuri, tulisi näyte 

olla jauhettu mahdollisimman pieneen hiukkaskokoon. Tavallisesti hiukkaskoon tu-

lisi olla näytteen liuottamista ajatellen <100 mesh, mutta näytteissä, joissa määritet-

tävää spesiestä on vähäisesti, hiukkaskoon tulisi olla <200 mesh tai jopa pienempi. 

Liiallista jauhamista tulisi kuitenkin välttää, ettei spesieksen hapetustila muutu jau-

hamisen aikana. Koska rauta on herkkä hapettumaan jauhamisen aikana, myös 

mangaanilta voidaan sen reaktiivisuuden vuoksi odottaa samankaltaista käyttäyty-

mistä. Hapettuminen voi olla seurausta kitkan aikaan saamalle partikkelien paikalli-

sesta lämpenemiselle tai suuren pinta-alan altistumiselle ilmakehän hapelle ja jau-

hamisvälineiden pinnoilla. Myös näytteen kontaminaatioriski kasvaa liiallisen jauha-

misen aikana. Vaikka mangaani ei hapetu ilman hapen vaikutuksesta, on havaittu, 

että mangaanin eri hapetusasteita sisältävissä näytteissä näytteen kuivaus 95 as-

teen lämpötilassa voi aiheuttaa Mn(II):n hapettumista Mn(III):ksi ja Mn(IV):ksi.24,25 

Avain onnistuneeseen spesiaation määritykseen löytyy näytteen mär-

käkemiallisesta esikäsittelystä. Koska analyytin konsentraatio on voi olla hyvin al-

hainen ja analyytit hauraita, märkäkemiallisen näytteenkäsittelyn rooli analyysin on-

nistumisessa on merkittävä. Käytettävä määritystekniikka antaa käytettävälle näyt-

teenkäsittelymenetelmälle vaatimuksia muun muassa näytteen tilavuuden, polaari-

suuden ja matriisin suhteen. Toisinaan näytteen esikonsentrointi on tarpeen, jotta 

näytteen pitoisuus ylittää valitun analyysitekniikan havainnointirajan. 

Näytematriisi saattaa aiheuttaa häiriötä spesieksen määrityksessä, jol-

loin tutkittava spesies täytyy erottaa matriisistaan ennen määritystä. Lisäksi, kun 

spesiestä määritetään kvantitatiivisesti, edistyneemmätkään spektrometriset teknii-

kat eivät kykene erottamaan spesieksiä toisistaan ilman että ne analysoidaan 
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toisistaan erillisinä, jolloin spesiesten erottaminen on välttämättömiä. Spesieksen 

erottaminen voidaan suorittaa perinteisin menetelmin, kuten uuttamalla tai saosta-

malla, tai vaihtoehtoisesti hyödyntämällä laitetekniikoita, esimerkiksi kromatografi-

sia menetelmiä tai kapillaarielektroforeesia. Esikäsittelyä pyritään helpottamaan sen 

automatisoinnilla. Esikäsittely voidaan liittää suoraan määritystekniikkaan, jolloin 

puhutaan on-line-tekniikoista.  

Nykyaikaisten laitetekniikoiden kehityksestä huolimatta laboratoriot so-

veltavat työskentelyssään usein perinteisiä erotusmenetelmiä. Ne tarjoavat riittävän 

tarkkuuden ja toistettavuuden ilman, että tarvitaan kromatografisia erotusmenetel-

miä. Perinteisten erotus ja esikonsentrointimenetelmien käyttö on ajan saatossa 

mahdollistanut korkean herkkyyden analyysitekniikoiden kehityksen, jolloin on ai-

kaansaatu laitetekniikoita, joiden havainnointi ja määritysrajat ovat riittävän alhaiset. 

Perinteisten erotusmenetelmien käytön etuna on niiden edullinen hinta, sekä orgaa-

nisten liuottimien käytön vähäinen tarve. Monet perinteiset erotusmenetelmät toteut-

tavat vihreän kemian periaatteita, kun myrkyllisiä liuottimia käytetään vähäisesti ja 

syntyvän jätteen määrä on vähäinen.22 

Esikäsittelymenetelmille tyypillisiä ongelmia ovat saannon alhaisuus, 

työläys ja aikaa vievyys sekä siitä syntyvät kustannukset. Epäonnistuneen esikäsit-

telyn myötä tulosten toistettavuus ja oikeellisuus heikentyvät. Tyypillisiä virhealttiita 

työvaiheita spesiaatioanalyysia varten tehtävässä näytteenkäsittelyssä on esitelty 

kuvassa 2. Vaikka nykyaikaiset laitetekniikat tarjoavatkin hyvän selektiivisyyden ja 

matalat havainnointirajat, on näytteenkäsittelyvaiheella kriittinen merkitys analyytin 

stabiliteetin varmistamisen ja sen myötä saatavien tulosten oikeellisuuden kannalta. 

Etenkin hapetusasteiden määrittämisen yhteydessä suositellaan näytteen varas-

tointiajan ja käsittelyvaiheiden minimoimista, jotta mahdolliset virhelähteet pysyvät 

mahdollisimman alhaisina.23 
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Kuva 2. Tyypilliset virhealttiit työvaiheet näytteenkäsittelyssä spesiaatioanalyysiä 

tehtäessä23 

 

 

4.2 Analysoitavan spesieksen erottaminen näytematriisista 

 

Näyte sisältää usein samanaikaisesti aineen useampia eri hapetusasteita. Ellei de-

tektointimenetelmä ole hapetusastespesifinen, täytyy hapetusasteet erottaa toisis-

taan ennen määritystä. Myös muut näytematriisin komponentit voivat aiheuttaa 

määrityksen aikana häiriötä kemiallisen samankaltaisuutensa vuoksi, esimerkiksi ai-

kaansaamalla kilpailevia reaktioita, jolloin erottaminen on tarpeellista. 

Kun määritettävä spesies erotetaan näytematriisista, usein myös näyt-

teen esikonsentrointi toteutuu yhtäaikaisesti. Onnistuneella määritettävän spesiek-

sen erotuksella voidaan taata menetelmän riittävän alhaiset havainnointi- ja määri-

tysrajat. Usein näyte saatetaan tässä vaiheessa liuosmuotoon riippuen käytettä-

västä määritystekniikasta. Käytettävän erotusmenetelmän edellytetäänkin täyttävän 

määritystekniikan näyteliuokselle asettamat vaatimukset, jotka voivat liittyä esimer-

kiksi määritettävän spesieksen ja matriisiaineiden olomuotoon ja pitoisuuksiin.  

Spesiesten erottaminen voi tapahtua esimerkiksi uuttoa, kromatografi-

sia menetelmiä tai kapillaarielektroforeesia hyödyntävin menetelmin. Metallis-

pesiesten erotukselle on tyypillistä, että spesieksen käyttäytyminen sorbenttimateri-

aalin tai käytettävän liuottimen kanssa on riippuvainen näytteen pH-arvosta. Selek-

tiivisen sorbenttimateriaalin tai orgaanisen uuttoaineen käyttö voidaan mahdollistaa 

tarvittaessa myös spesieksen kompleksoinnilla. Spesieksen liukoisuuteen voidaan 

vaikuttaa ionivahvuuden säätämisellä. Toisaalta vastaavia menetelmiä voidaan 

käyttää myös käänteiseen tarkoitukseen, toisen häiritsevän spesieksen 
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poistamiseksi näytematriisista. Hapetusasteiden määrittämistä edeltäviä erotusme-

netelmiä on käsitelty seuraavissa kappaleissa.23 

 

 

4.2.1 Hapetusasteiden erottaminen näytematriisista uuttomenetelmin: selektiivi-

nen liuotus ja sarjauuttomenetelmät 

 

Selektiivisellä liuotuksella tarkoitetaan näytteen käsittelyä, jossa määritettävä alku-

aine pyritään liuottamaan kokonaisuudessaan liuotusreagenssiin. Spesiekset voivat 

olla liukoisuudeltaan hyvin erilaisia, jolloin ne voidaan erottaa toisistaan käyttämällä 

selektiivisiä liuotusmenetelmiä ja määrittää määrittämällä alkuaineen kokonaispitoi-

suus. Selektiivisiä liuotuksia voidaan yhdistää ja suorittaa näytteestä perättäisesti 

useammalla eri reagensseilla. Tällöin aloitetaan tavallisesti kaikkein helppoliukoi-

simmista spesieksistä siirtyen kohti niukkaliukoisempia. Kokonaispitoisuus voidaan 

määrittää suodoksista esimerkiksi spektrometrisillä menetelmillä, jotka toimivat al-

kuainespesifisesti. Spesiesten selektiivinen liuottaminen vaatii aineiden hyvää ke-

miallista tuntemusta ja perehtyneisyyttä spesiesten käyttäytymiseen eri olosuh-

teissa.  

 Liuotusmenetelmien toiminnan kannalta tärkeimpiä muuttujia ovat näyt-

teen koostumus, hiukkaskoko, liuottimen valinta ja konsentraatio, liuotuslämpötila, 

sekoitus, reaktion kaasukehä sekä käytetty liuotusaika, eli toisin sanoen aineiden 

välinen kontaktiaika. Näytteen sisältämät komponentit voivat aiheuttaa häiriötä spe-

siaatioanalyysissä ja virhettä analyysituloksiin. Jotkin yhdisteet voivat muuttaa liuot-

timen toimintaa vaikuttamalla joko voimistaen tai heikentäen sen reaktiivisuutta liu-

otettavaa spesiestä kohtaan. Liuotusreaktio saattaa saada vaihtoehtoisen reak-

tiotien jonkin muun kuin määritettävän spesieksen kanssa. Liuotinreagenssi saattaa 

myös reagoida liuotettavan aineen pintaan muodostaen yhdisteen, joka on liukoi-

suudeltaan määritettävää ainetta niukkaliukoisempi. Näin käy esimerkiksi liuotetta-

essa Mn(III)oksidia väkevällä rikkihapolla. Näytteen pinta hapettuu muodostaen 

mangaanidioksidia, joka ei liukene rikkihappoon. Reaktiosta seuraten toivottu spe-

sies ei liukene väkevään rikkihappoon. Sen vuoksi liuotukseen olisi parempi käyttää 

laimeaa rikkihappoa, jonka hapettava vaikutus on vähäisempi26.Toisaalta jotkin yh-

disteet voivat myös lisätä tutkittavan spesieksen liukoisuutta.25 
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Sekoitus parantaa kiinteän näytteen ja nestemäisen liuottimen välistä kontaktia. Se-

koitustapoina voidaan käyttää ravistelua tai sekoitusta magneettisekoittimella. Se-

koituksen aikana on kiinnitettävä huomiota koko näytteen sekoittumiseen ja näyt-

teen kostumiseen liuottimesta kauttaaltaan. Lisäksi näytteen kiipeämistä tai kiinnit-

tymistä liuotusastian seinämiin tulisi pyrkiä estämään. Epästabiili spesies saattaa 

hapettua voimakkaan mekaanisen sekoituksen aikana. Tällöin typpikuplitus voi olla 

tarpeen liuotuksen aikana.25 

 Liuotuslämpötilan nostaminen nopeuttaa liuotusta reaktion aktivaatio-

energian täyttyessä ja molekyylien välisen lämpöliikkeen lisääntyessä. Liuotuksen 

optimoiminen lyhentää määritykseen kuluvaa kokonaisaikaa huomattavasti. Liu-

otukseen kuluva aika voi vaihdella muutamista minuuteista useisiin tunteihin. Liu-

otusaikaan vaikuttaa merkittävästi spesiesten liukoisuus, partikkelikoko, sekoitus ja 

lämpötila. Myös spesiesten jakautuminen näytteessä vaikuttaa täydelliseen liukene-

miseen kuluvaan aikaan.25  

Valittaessa liuotusreagensseja täytyy huomioida, ettei määritettävä 

spesies saa hapettua tai pelkistyä ennen sen erottamista vastaavasta, muutoksen 

jälkeisestä spesieksestä, jotta saadut tulokset olisivat paikkaansa pitäviä. Lisäksi 

kun spesieksiä erotetaan sarjauuttomenetelmillä, täytyy määritettävien spesiesten 

tahaton samanaikainen liukeneminen välttää valitsemalla liuotukseen oikeat rea-

genssit. Mangaani(II)oksidi liukenee helposti happoreagensseihin, minkä vuoksi ha-

petusasteiden selektiivinen liuottaminen on haasteellista ja sarjauuttaminen on aloi-

tettava mangaani(II)oksidin erottamisesta. Toinen haaste on mangaani(III)oksidin 

epästabiilisuus. Sillä on taipumusta erottua joko yhdessä mangaani(II)oksidin tai 

mangaani(IV)oksidin kanssa samoihin reagensseihin.2 

Mangaanin hapetusasteiden määrittämiseksi selektiivistä liuottamista 

hyödyntäen on esitetty sarjauuttomentelmä27, jossa mangaani(II)oksidi liuotetaan 

ensin ammoniumsulfaattiliuokseen ja tämän jälkeen mangaani(III)oksidi voidaan 

määrittää suorittamalla toinen liuotus metafosforihappo-rikkihappoliuoksella. Man-

gaani(IV)oksidi voidaan tämän jälkeen määrittää perinteisellä oksalaattimenetel-

mällä (ks. kappale 4.3.1.). Myös mangaanin sitoutumistavan analysoimiseksi on esi-

tetty sarjauuttomenetelmä, jossa mangaanispesiekset erotetaan sitoutumisen mu-

kaisesti eri uuttovaiheissa. Menetelmällä voidaan määrittää eri yhdisteisiin sitoutu-

neet mangaanispesiekset samasta näytteestä taulukon 4. esittämän menetelmän 

mukaisesti.28 



 

16 
 

Taulukko 4. Nelivaiheinen sarjauuttomenetelmä mangaanispesieksille28 

Erotus-

vaihe 

Erotusreagenssi, pitoisuus, pH Erotettavat yhdisteet 

1 Etikkahappo,  

(0,11 mol/l), pH 2.85 

Vesi ja happoliukoiset 

 yhdisteet (karbonaatit) 

2 Hydroksyyliammoniumkloridi, 

(0,1 mol/l), pH 2 

Pelkistyvät yhdisteet,  

oksideihin sitoutuneet  

mangaani ja rauta 

3 Vetyperoksidi, (8,8 mol/l),  

ammoniumasetaatti (1,0 mol/l),  

pH 2 

Hapettuviin faaseihin (orgaa-

niset yhdisteet ja sulfidit) si-

toutuneet yhdisteet 

4 Kuningasvesi (3:1 (v/v) HCl:HNO3) Kiintoaines, silikaatteihin  

sitoutumattomat metallit 

 

Selektiivisen liuotuksen jälkeen kokonaispitoisuus voidaan määrittää käyttäen 

spektrometrisia menetelmiä. Menetelmiä kokonaispitoisuuden määrittämiseksi se-

lektiivisen liuottamisen jälkeen on esitetty kappaleessa 4.3.3.  

 

 

4.2.2 Hapetusasteiden erottaminen kromatografisesti  

 

Kromatografiset menetelmät ovat yleisin erotusmenetelmä spesaatioanalyysien yh-

teydessä. Kromatografisten menetelmien etuna on, että eri spesiekset voidaan erot-

taa selektiivisesti toisistaan ilman että spesiekset pääsevät muuntumaan erotuksen 

aikana. Kaikki kromatografiset menetelmät perustuvat aineen jakautumiseen liikku-

van faasin ja stationäärifaasin välille. Liikkuvafaasi on kaasumainen tai nestemäi-

nen. Stationäärifaasi taas on tyypillisesti joko kiinteä tai neste.29 

Spesiekset voidaan erottaa perustuen niiden erilaiseen affiniteettiar-

voon kiinteän faasin kanssa, jolloin spesiesten retentioajat eroavat toisistaan. Jos 

kromatografi on liitetty suoraan detektiomenetelmään, spesiekset havaitaan detek-

torilla eriaikaisesti. Jos taas määritys suoritetaan erillisesti, voidaan spesiekset ke-

rätä erotuksen jälkeen toisistaan eri aikaan. Koska hapetusasteita analysoitaessa 

detektointi suoritetaan usein kromatografisen erotuksen jälkeen spektrometrisesti, 

täytyy erotuksen tapahtua selektiivisesti.   
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Jotta kromatografisia menetelmiä voidaan käyttää, täytyy kiinteä näyte ensin liuot-

taa nestemäiseen muotoon. Nestekromatografian etuna on kaasukromatografiaan 

nähden sen vähäisempi tarve näytteen esikäsittelylle. Nestekromatografiaa ei 

myöskään rajoita analyyttien terminen käyttäytyminen, sillä erotuksen aikana käy-

tetään matalampia erotuslämpötiloja. Koska korkea lämpötila ei pääse vaikutta-

maan spesieksen pysyvyyteen, se toimii ionispesieksille ideaalisesti. Nykyaikaiset 

nestekromatografiset menetelmät tarjoavat kaasukromatografiaa monipuolisem-

man käyttömahdollisuudet. Nestekromatografisissa menetelmissä voidaan hyödyn-

tää käänteisfaasierotukseen, ioninvaihtoon, ioniparin muodostukseen, kokoerotte-

luun tai misellin muodostukseen perustuvaa erotusta.1 

Normaalifaasikromatografiassa käytetään poolista stationäärifaasia ja 

poolitonta eluenttia. Käänteisfaasikromatografiassa taas poolitonta stationääri-

faasia ja poolista eluenttia. Tällöin erottuminen tapahtuu käänteisessä järjestyk-

sessä normaalifaasikromatografiaan nähden. Valinta näiden kahden menetelmän 

välillä riippuu näyteliuoksen ominaisuuksista.30 

Ioniparikromatografiassa helposti ionisoituvat spesiekset erotetaan 

kaksivaiheisesti. Ensin suurikokoinen orgaaninen ioni, kuten esimerkiksi kvarter-

näärinen anioni, muodostaa liikkuvassa faasissa varauksettoman ioniparin näyteliu-

oksen vastakkaista varausta olevan spesieksen kanssa. Seuraavaksi syntynyt 

ionipari erottuu poolittomaan stationäärifaasiin. Siten se tarjoaa eri retentioajat spe-

siesten affiniteettiarvon mukaisesti. Pienille epäorgaanisille ioneille käytetään taval-

lisesti ioniparikromatografian sijaan ioninvaihtokromatografiaa, ellei selektiivisyys 

aiheuta ongelmia.  

Ioninvaihtokromatografia sopii monien epäorgaanisten aineiden erotta-

miseen. Ioninvaihtokromatografiassa stationäärifaasina käytetään polymeeriä, 

jonka funktionaaliset ryhmät sitovat ioneita. Polymeeri on tavallisesti synteettinen 

hartsi, jonka rakenteessa on happo- tai emäsryhmiä. Happoryhmiä käytetään katio-

nien vaihtajina ja emäsryhmiä, tavallisesti amiineja, käytetään anionien vaihtajina. 

Eluenttina voidaan käyttää esimerkiksi vesipohjaisia liuoksia. Epäorgaanisten ionien 

jakautuminen liuoksen ja ioninvaihtajan välillä määräytyy ionin sähkövarauksen, io-

nin koon, elektroselektiivisyyden, ioninvaihtajan luonteen, sekä kilpailevien tasapai-

nojen mukaisesti. Laimeissa liuoksissa hartsi suosii suuremmalla varauksella olevia 

ioneja. Kun ionit ovat varaukseltaan samoja, pienemmän koon ioni sitoutuu hartsiin. 

Ionin sitoutuminen on myös riippuvainen hartsin funktionaalisista ryhmistä sekä 
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hartsin rakenteen ristisiltojen määrästä. Jotta ionit sitoutuvat hartsiin, ne eivät saa 

osallistua liuoksessa ioninvaihdon kanssa kilpaileviin reaktioihin. Ioninvaihdon se-

lektiivisyyttä kuvataan reaktion selektiivisyyskertoimella. Selektiivisyyskerroin kuvaa 

aineen affiniteettia ioninvaihtajaa kohtaan. Se johdetaan massavaikutuksenlain mu-

kaisesti, ja siten siihen vaikuttavat ioninvaihto-olosuhteet, joten se on vakio vain hy-

vin laimeissa liuoksissa. Esimerkiksi Cu(II)-ionien selektiivisyyskerroin Dowex-50 

kationin vaihtajalle on 1,82, Fe(III)-ionien 2,19 ja Cr(III)-ionien 8,0. Mitä suurempi 

selektiivisyyskertoimen arvo on, sitä suurempi on ionin taipumus sitoutua hartsiin.30 

 Ioninvaihtokromatografiaa on käytetty raudan hapetusasteiden simul-

taaniseen määritykseen kiinteistä näytteistä. Ennen erotusta rauta liuotettiin näyt-

teistä joko käyttäen suolahappoliuotusta tai ultraääniavusteisesti fosforihapon 

kanssa. Eluenttiliuoksena käytettiin hapanta (pH 4) kaliumkloridin, pyridiini-2,6-di-

karboksyylihapon (PDCA), kaliumhydroksidin ja oksaalihapon seosta. Erotus käy-

tettiin kationinvaihtokolonnia (Dionex IonPac CS5A) ja spesiekset detektointiin ICP-

OES-tekniikkalla31. Ioninvaihtokromatografiaa on käytetty myös kromin hapetusas-

teiden analysoimiseksi. Jotta kromi(III) ja kromi(VI) voitiin määrittää ICP-MS-teknii-

kalla, myös mahdollisista interferenssiä aiheuttavista molekyyli-ioneista pyrittiin 

pääsemään eroon jo spesiesten kromatografisen erotuksen aikana.13 

Kelatoiva ioninvaihtokromatografia tarjoaa hyvän erotustehokkuuden ja 

toistettavuuden. Menetelmällä on hyvä herkkyys ja se voidaan yhdistää useaan eri-

tyyppiseen detektiomenetelmään. Tavallisesti hartsissa on funktionaalisia ryhmiä, 

joissa donoriatomina toimii happi, typpi, rikki tai fosfori. Raskas- ja jalometallien erot-

tamiseen käytetään usein hartseja, joissa on heterosyklisiä funktionaalisia ryhmiä. 

Erotusmenetelmänä kelatoiva ioninvaihtokromatografia on hyvin selektiivinen. Ke-

latoivaa ioninvaihtokromatogtafiaa on käytetty muun muassa Cr(III) ja Cr(VI):n erot-

tamiseksi sekä kiinteistä että nestemäisistä matriiseista.32 

Mangaanille kromatografisia erotusmenetelmiä hapetusasteiden erotta-

miseksi epäorgaanisista näytematriiseista on esitetty viime aikoina niukasti. Kuiten-

kin ioninvaihtokromatografiaa on hyödynnetty mangaanin hapetusasteiden määrit-

tämiseksi biologisista näytematriisista. Erotuksia on tehty Mn(II):n ja Mn(VII):n tai 

Mn(II):n ja Mn(III):n välillä33–35. Mangaanin osalta näytteenkäsittelyn ongelmaksi 

osoittautuu näytteen liuosmuotoon saattaminen ennen kromatografista erotusta. 

Mangaanin liuottamiseksi pitäisi olla menetelmä, jolla spesiesten hapetusasteet ei-

vät muuttuisi ennen kromatografista erotusta. Mikäli näytteen ionit saataisiin 
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sidottua stabiileimmiksi yhdisteiksi liuotuksen aikana, eikä mangaanin hapetusas-

teet muuntuisi taipumuksensa mukaisesti hapetusasteelle (II), voisi kromatografis-

ten menetelmien hyödyntäminen sopivan hartsin kanssa olla mahdollista. 

Epäorgaanisille näytematriiseille on esitetty korkean herkkyyden kaasu-

kromatografiaa mangaanin keskimääräisen hapetusasteen määrittämiseksi. Man-

gaanin reagoidessa oksalaatti-ionin kanssa happamissa olosuhteissa vapautuu hii-

lidioksidia. Menetelmässä hyödynnetään perinteisen oksalaattimenetelmän periaa-

tetta, mutta menetelmä saadaan kromatografian käytön myötä lähes automatisoi-

tua. Headspace-kaasukromatografiaa hyödynnetään menetelmässä mittaamalla 

muodostuvan hiilidioksidin määrä suljetussa reaktioastiassa. Keskimääräinen hape-

tusaste voidaan laskea tuloksista samojen periaatteiden mukaisesti kuin perintei-

sessä titrausmenetelmässä, kun siirtyneiden elektronien määrä jaetaan mangaanin 

kokonaispitoisuudella näytteessä ja lisätään liuosmuotoisen mangaanin hapetusas-

teeseen (Mn(II)).10 

 Kokoerotuskromatografia soveltuu erityisesti suuren molekyylimassan 

omaaville spesieksille. Menetelmässä kolonniin on pakattu silika tai polymeeri, joka 

muodostaa verkoston yhdenmukaisista huokoisista rei’istä. Liikkuvaan faasiin liuen-

neet aineet diffuntoituvat näiden reikien läpi. Spesiekset viettävät rei’issä kokonsa 

mukaan eri verran aikaa. Reikiä suuremmat spesiekset kulkeutuvat kolonnin läpi 

ensimmäisenä. Pienet spesiekset, jotka kulkevat reikien läpi viettävät kolonnin reikä 

sokkelossa kaikkein pisimmän ajan. Kolonnissa vietetty aika on siten suoraan ver-

rannollinen spesieksen kokoon sekä toisinaan muotoon. Kokoon perustuva kroma-

tografia eroaa muista kromatografisista menetelmistä, sillä kemiallisia tai fysikaalisia 

vuorovaikutuksia ei ole. Menetelmää on voitu käyttää mangaanispesiesten erotuk-

seen biologisissa näytematriiseissa, kun mangaani esiintyy sitoutuneena hapetus-

asteen mukaan eri molekyyleihin.36 
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4.2.3 Hapetusasteiden erottaminen kapillaarielektroforeesilla  

 

Kapillaarielektroforeesissa (CE) erottuminen perustuu aineen liikkuvuuteen sähkö-

kentässä, kun taas kromatografisissa menetelmissä erottuminen perustuu kemialli-

seen vuorovaikutukseen liikkuvan faasin ja stationäärifaasin välillä. Kapillaa-

rielektroforeesissa aineiden erottuminen perustuu eri varauksisten ionien erilaiseen 

liikkeeseen sähkökentässä. Kapillaarielektroforeesissa elektroforeesi tapahtuu sili-

kakapillaarissa. Se tarjoaa korkean erottamiskapasiteetin nopeasti ja korkealla re-

soluutiolla pienestäkin näytetilavuudesta. Sillä on tavallisesti kromatografisia mene-

telmiä korkeampi havainnointiraja, mutta se sopii erityisesti näytteille, joissa on suuri 

mangaanipitoisuus ja kromatografisessa erotuksessa ilmenee ongelmia. Menetel-

mässä ilmenee vähemmän spesiesten luonnollisesta jakautumisesta johtuvia häiri-

öitä kuin kromatografisissa menetelmissä. Tämä johtuu siitä, että toisin kuin kroma-

tografiasta poiketen, kapillaarielektroforeesi ei perustu aineen jakautumiseen kah-

den faasin välille. Menetelmän erotuskyky on korkea, ja siten se soveltuu hyvin pie-

nille näytemäärille ja ionisille näytteille. Lisäksi menetelmää voidaan pitää ympäris-

töystävällisenä, sillä se kuluttaa liuottimia vähäisesti.1,37 

 Kapillaarielektroforeesissa aineelle ominainen liike sähkökentässä on 

seurausta aineen varauksesta, koosta ja muodosta. Siksi myös aineen eri spesies-

ten migraatiojärjestys on hyvin ennakoitavissa. Kun kapillaarielektroforeesiin liite-

tään alkuaineille selektiivinen detektiomenetelmä, vain aineen eri spesiesten erot-

taminen on tarpeen. Säätämällä sähkökentän ja laminaarisen virtauksen voimak-

kuutta voidaan vaikuttaa suoraan menetelmän resoluutioon, erotustehokkuuteen ja 

analyysin ajalliseen kestoon. Koska erotus perustuu ionien liikkeeseen sähköken-

tässä, eikä kemiallisiin vuorovaikutuksiin, on arvioitu, että kapillaarielektroforeesi 

vaikuttaisi kromatografisia menetelmiä vähemmän näytteen spesiaatiojakaumaan. 

Vaikutuksen voimakkuus on kuitenkin hyvin riippuvainen sopivien elektrolyytti- ja 

puskuriliuosten valinnasta.  

 Jännite saa aikaan sähkökentän, jossa anionit ja kationit liikkuvat eri-

nopeuksin. Samoin korkeamman varauksen ionit kulkeutuvat kapillaarissa mata-

lamman varauksen ioneja nopeammin. Monilla kaksi- tai kolmiarvoisilla ioneilla mig-

raatioaika on hyvin samankaltainen, kun taas yksittäin varatuilla ioneilla migraatio-

ajoissa on enemmän vaihtelua. Suurempien molekyylien migraatioaikaan vaikutta-

vat varauksen lisäksi molekyylin koko ja muoto. 
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Kapillaarielektroforeesilaitteisto koostuu tyypillisesti silikakapillaarista, joiden sisä-

halkaisija on noin 20–100 mikrometriä ja ulkohalkaisija 200–400 mikrometriä. Kapil-

laarien pituus voi vaihdella kahdestakymmenestä sentistä jopa metriin. Kapillaarin 

päiden välille johdetaan 10–30 kV jännite. Kapillaarin sisään vievä pää upotetaan 

elektrolyytti- tai puskuriliuossäiliöön, johon näyte on johdettu. Puskuriliuossäiliöön 

syötetään jännite käyttäen inerttiä elektrodia (useimmiten platina). Mikäli käytetään 

kapillaariyhdisteistä detektoria, myös kapillaarin toinen pää laitetaan elektrolyytti- tai 

puskuriliuossäiliöön, joka on maadoitettu inertin elektrodin kautta. Jos taas käyte-

tään kapillaarin jälkeistä detektointia, kuten ICP-MS tekniikkaa, kapillaarin ulosjoh-

tavaan päähän tehdään sähköinen kontakti.1 

 Kun kapillaarielektroforeesia hyödynnetään spesiaatioanalyysissä, me-

netelmän ongelmana on sen käyttämä pieni näytekoko. Mitattavien spesiesten kon-

sentraatiot voivat jäädä alle havainnointirajan detektiomenetelmissä, joiden herk-

kyys perustuu analyytin kulkeman matkan pituuteen tai detektorille päätyvän näyte-

massan laskemiseen ajan suhteen. Toinen merkittävä ongelma menetelmässä on 

epätoivottu interaktio kapillaarin seinän ja analyytin välillä, joka voi johtaa toistetta-

vuuden heikkenemiseen analyytin migraatioajassa. Vuorovaikutus kapillaarin sei-

nän tai seinämän pinnalla olevan staattisen nestekerroksen välillä voi myös johtaa 

näytteen juuttumiseen kapillaarissa. Koska vapaiden metalli-ionien migraatioajat 

ovat usein toisiaan lähellä, voidaan ionit kompleksoida ennen erotusta. Komplek-

sointi auttaa myös stabiloimaan epästabiileja ioneita. Kompleksointi auttaa erityi-

sesti hapetusasteanalyysien yhteydessä.38 

 Vaikka pieni näytekoko voi aiheuttaa hankaluuksia detektointimenetel-

män kannalta, vaadittava pieni näytekoko voidaan nähdä myös menetelmän etuna, 

kun suuria näytemääriä ei tarvita. Muita menetelmän etuja ovat sen erotustehok-

kuus sekä mahdollisuus käyttää monia erilaisia elektrolyytti- ja puskuriliuoksia tut-

kittavan spesieksen stabiloimiseksi. Erotuksen tapahtuessa fysikaalisesti, spesiek-

sessä ei pääse tapahtumaan kemiallisia muutoksia. Menetelmän analyysiaikaa ja 

resoluutiota voidaan säätää helposti.  

 Kapillaarielektroforeesin käyttö on huomattavasti kromatografisia me-

netelmiä vähäisempää spesiaatioanalytiikkaa yleisesti tarkasteltaessa. Menetelmä 

soveltuu hyvin hapetusasteiden analysointiin, koska erotus perustuu aineiden erot-

tamiseen varauksen suhteen. Menetelmää on tutkittu erityisesti kromille38, rau-

dalle39,  arseenille ja seleenille38. Menetelmää on käytetty myös mangaanille. 
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Tutkimukset kuitenkin koskevat pääpainoisesti biologisia näytematriiseja37. Koska 

menetelmällä on kromatografiaa korkeammat havainnointirajat, se soveltuu parem-

min näytematriiseille, joissa on paljon mangaania sekä näytematriiseille, jotka ai-

heuttavat erotusongelmia kromatografisissa menetelmissä tai jonka useammassa 

eri spesieksessä esiintyy stabiilisuusongelmia. Menetelmän tutkimus prosessinäy-

tematriiseista on ollut vähäisempää. Ongelmana kiintoainenäytteissä on näytteen 

saattaminen liuosmuotoon siten, että spesiaatio ei muutu käsittelyn aikana.1 

 Menetelmää on kuitenkin hyödynnetty liuosmaisille prosessinäytteille. 

Vastikään kehitettiin kapillaarielektroforeesia hyödyntävä menetelmä Mn(II)- ja 

Mn(III)-ionien määrittämiseksi elektrolyyttiliuoksista. Menetelmän avulla selvitettiin 

litiumioniparistojen anodilla tapahtuvan liukenemismekanismi. Ennen erottamisen 

aloittamista näytteeseen lisättiin ylimäärä natriumpyrofosfaattiliuosta, joka stabiloi 

Mn(III)-ionit laajalla pH-alueella. Lisäksi difosfaattiliuos (pyrofosfaattiliuos) toimi näy-

teliuoksessa myös puskurina. Tutkijoiden mukaan difosfaatti soveltui EDTA:a, sit-

raattia tai muita orgaanisia ligandeja paremmin Mn-ionien stabiloimiseen, sillä säi-

lytyksen aikana orgaaniset ligandit hapettuivat Mn(III):n vaikutuksesta. Erotuksen 

aikana Mn(III)-ionit migratoituivat Mn(II)-ioneita aikaisemmin kappilaareista. Erottu-

neet ionit detektoitiin UV/Vis-laitteella, jonka mittausalueena käytettiin aallonpituuk-

sia välillä 200‒320 nm. Saatujen tulosten perusteella mangaanin liukenemismeka-

nismiksi selvitettiin Mn(III)-ionien disproportionoituvan Mn(II)- ja Mn(IV)-ioneiksi, 

jonka jälkeen Mn(II)-ionit reagoivat uudelleen takaisin Mn(III)-ioneiksi. Kehitetty ana-

lyysimenetelmä osoittautui nopeaksi tavaksi määrittää hapetusasteet samanaikai-

sesti. Samalla menetelmällä voitiin määrittää myös Cu(II)-ioneita mutta esimerkiksi 

rauta, koboltti ja nikkeli olivat liian epästabiileja difosfaattiliuoksessa niiden määrit-

tämiseksi.40 
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4.3 Määritys liuostietä 

 

Ennen hapetusasteiden määrittämistä näyte on ensin liuotettava. Työvaihe on erit-

täin kriittinen, sillä hapetusasteissa ei saa tapahtua muutoksia liuotuksen aikana. 

Lisäksi on tyypillistä, että spesiekset täytyy erottaa toisistaan ennen tehtävää mää-

ritystä. Menetelmien ongelmiksi koituukin yleisesti näytteen työläs esikäsittely, kun 

määritettäviä hapetusasteita on monta ja jokainen hapetusaste vaatii oman käsitte-

lynsä. Alla kuvatuiden menetelmien etu on kuitenkin kyky määrittää hapetusasteet 

kvantitatiivisesti. 

 Suorat spesiesselektiiviset määritystekniikat tarjoavat luotettavan tavan 

määrittää spesieksiä. Tällaisia menetelmiä ovat muun muassa ioniselektiiviset 

elektrodit, spektrofotometria, voltammetria sekä fluorometria. Niiden käyttö kuiten-

kin vaatii hyvin tunnetun esikäsittelymenetelmän, jolla näyte saatetaan ensin muun-

tumattomana liuosmuotoon. Sellaisia liuotusmenetelmiä voi kuitenkin olla haasteel-

lista löytää. Usein määritys on tehtävä hyödyntäen alkuaineen kokonaispitoisuuden 

määritystä, esimerkiksi käyttäen ICP-OES- tai ICP-MS-tekniikoita. Tekniikat kuiten-

kin edellyttävät eri hapetusasteiden selektiivistä erotusta ennen määritystä.1 

 

 

4.3.1 Hapetusasteiden määritys titraten 

 

Titrimetria perustuu aineen määrittämiseen lisäämällä konsentraatioltaan tunnettua 

reagenssiliuosta määritettävän aineen liuokseen ja seuraamalla tapahtuvaa kemial-

lista reaktiota indikaattorin tai esimerkiksi redoxpotentiaalin avulla. Titrausmenetel-

mät perustuvat usean tyyppisiin reaktioihin, jolloin sopiva reaktio voidaan valita 

määritettävän spesieksen luonteen mukaisesti. Titraukset ovat tyypillisesti myös no-

peita ja helppoja suorittaa automatisoitujen menetelmien kehityksen myötä. Jotta 

titrausmenetelmiä voidaan käyttää spesieksen määrittämiseksi, reaktion täytyy olla 

stoikiometrialtaan tunnettu, tapahtua kvantitatiivisesti ja nopeasti, sekä ekvivalentti-

kohdan havaitsemiseksi on oltava selkeä ja tarkka menetelmä.  

Metalli-ionien määrittämiseksi voidaan käyttää erityyppisiä hapettumis-

pelkistymistitrauksia. Hapettumis-pelkistymistitrauksissa titrauksen ekvivalenttipiste 

havaitaan redoxpotentiaalin voimakkaana muutoksena elektrodin tai indikaattorin 
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avulla. Yksi esimerkki hapetus-pelkistystitrauksesta on jodometrinen titraus. Jodo-

metrinen titraus voidaan toteuttaa joko suorana, jolloin käytetään tunnettua jodin 

standardiliuosta titraattorina, tai epäsuorasti, jolloin titrataan reaktiossa kvantitatiivi-

sesti vapautunut jodi.  

 Natriumtiosulfaatti, tinakloridi, rikkihappo ja vetysulfiitti ovat vahvoja 

pelkistimiä ja reagoivat kvantitatiivisesti ja nopeasti jodin kanssa, kun taas heikom-

man pelkistyspotentiaalin omaavat metallit, kuten arseeni ja antimoni reagoivat täy-

dellisesti vain, kun liuoksen pH on tarkoin säädelty neutraaliksi tai hieman happa-

maksi. Kun vahva hapetin käsitellään happamassa liuoksessa, jodidi reagoi pelkis-

timenä ja hapetin pelkistyy kvantitatiivisesti, jolloin reaktiossa vapautuu jodia ekvi-

valenttinen määrä. Vapautunut jodi titrataan standardoidulla pelkistinliuoksella, ku-

ten natriumtiosulfaatilla.  

Jodititrausten kaksi merkittävintä virhelähdettä ovat jodin ainehäviöt 

sen voimakkaana haihtumisen takia, sekä happamissa liuoksissa jodin hapettumi-

sena ilman hapen vaikutuksesta:  

4 I- + O2 + 4 H+ ⇌ 2 I2 + 2 H2O  (1) 

Näiden virhelähteiden minimoimiseksi titraus tulisi suorittaa kylmästä tai viileästä 

liuoksesta, sekä titrausastiana käyttää kapeakaulaista astiaa, kuten erlenmeyer-kol-

via laakeiden astioiden sijasta, jolloin haihtuma-ala on minimoitu. Jodin ilmasta ai-

heutuva hapettuminen on hyvin vähäistä neutraaleissa liuoksissa mutta hapettumi-

nen lisääntyy merkittävästi pH:n laskiessa. Tämän lisäksi jotkin metalli-ionit ja nit-

riitti-ionit katalysoivat reaktiota. Myös voimakkaalla valolla on kiihdyttävä vaikutus 

reaktion etenemiseen. Sen vuoksi titrauksen suoritusta tulisi välttää suorassa aurin-

gonvalossa ja jodiliuoksia tulisi säilyttää tummissa lasipulloissa. Etenkin jos pääre-

aktio jodin kanssa on titrauksen aikana hidas, saattaa jodi reagoida vaihtoehtoisesti 

hapettuen ilman hapen kanssa. Hapettumisen välttämiseksi happamien näyteliuos-

ten seisotusta ennen titrausta tulisi välttää.  

 Mangaanin määrittämiseksi Mn(IV)oksidina on tutkittu useita titrimetri-

siä menetelmiä. Titrausmenetelmiä on tutkittu myös vertailevasti2. Tunnetuin mene-

telmistä on oksalaattimenetelmä, jossa malminäytettä liuotetaan natriumoksalaatin 

kanssa rikkihappoliuokseen samanaikaisesti lämmittäen niin kauan, kunnes värilli-

set partikkelit katoavat liuoksesta. Oksalaattiylimäärä titrataan kaliumpermanga-

naattiliuoksella, kunnes ekvivalenttikohta voidaan tunnistaa visuaalisesti liuoksen 

vaaleanpunaisesta väristä. Oksalaattimenetelmästä on havaittu, että näyteliuoksen 
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lämmittäminen täytyy suorittaa varovaisesti, sillä näytteen hilarakenne on herkkä 

rikkoutumaan kiehumisen aikana, mikä johtaa herkästi liian suureen analyysitulok-

seen. 

Toinen yleisesti tunnettu titrimetrinen määritysmenetelmä Mn(IV)oksidin 

määrittämiseksi on sulfaattimenetelmä. Pitoisuus määritetään liuottamalla näyte-

malmi ylimäärään Mohrin suolasta ((NH4)2Fe(SO4)2) valmistettua sulfaattiliuosta. 

Mohrin suolaylimäärä titrataan kaliumdikromaattiliuoksella käyttäen natriumdifenyy-

liaminosulfanaattia indikaattorina.2 

Rikkihappomenetelmässä malminäyte kuumennetaan rikkihapon kanssa as-

tiassa. Liukenematon näytemateriaali suodatetaan erilleen ja pestään vedellä ja 

suolahapolla. Mn(II) ja Mn(IV) voidaan määrittää suodoksesta ja sakasta poten-

tiometrisellä titrauksella. Menetelmä perustuu rikkihapon toimintaan liuotuksessa si-

ten, että vain Mn(II) liukenee liuotuksen aikana. Menetelmän tarkkuudessa havaittiin 

kuitenkin selviä puutteita menetelmää testattaessa, sillä myös osa Mn(IV):stä liukeni 

rikkihappoon yhtälön (2). mukaisesti:2 

2 MnO2 + 2 H2SO4 → 2 MnSO4 + O2↑ + H2O (2) 

Koska mangaani(IV) liukenee rikkihappoon osittain, voidaan menetelmällä saata-

vien tulosten luotettavuutta parantaa pitämällä rikkihapon ja näytteen välinen kon-

taktiaika lyhyenä. 

Liuotuksen jälkeen hapetusasteiden määrittämiseksi on esitetty epäsuoraa 

jodometristä titrausta. Määritettäessä rikkihappoliuoksesta Mn(III):a ja Mn(IV):a, ne 

reagoivat jodin kanssa muodostaen jodia eri suhteissa (0,5 I2 ja 1 I2). Muodostunut 

jodi titrataan uudelleen tiosulfaattiliuoksella, jolloin reaktiossa muodostuu I3:a ja 

liuos muuttaa väriään. Samalla liuoksen pelkistyspotentiaalissa havaitaan muutos. 

Vertaamalla liuenneen jodin ja mangaanin määrää, voidaan arvioida mangaanin ha-

petusaste. Menetelmä ei kuitenkaan anna täysin kvantitatiivista tulosta, vaan man-

gaanin hapetusaste voidaan määrittää vain keskimääräisesti. Lisäksi rikkihappoon 

liukeneva Fe(III) aiheuttaa saatavaan tulokseen virhettä. Menetelmä ei myöskään 

huomioi, että mangaanin kaikki kolme hapetusastetta liukenevat liuotuksen aikana. 

Myös mangaanikarbonaatti liukenee rikkihappoliuotuksessa.41  

Mangaani(IV)oksidin määrittämiseksi on käytetty myös suolahappoliuotusta 

typpikuplituksella. Suljetusta reaktioastiasta johdettiin letku toiseen reaktioastiaan 

kaliumjodidiliuoksen joukkoon. Kun suolahappoliuosta kuumennettiin kunnes kaikki 
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mangaani(IV)oksidi oli liuennut, voitiin toisessa reaktioastiassa vapautunut jodi tit-

rata natriutiosulfaattiliuoksella.2 

Kuvatuista menetelmistä Volkov et al. totesivat helpoimmaksi ja tarkimmaksi 

oksalaattimenetelmän. Menetelmä on nopea suorittaa, eikä se vaadi kalliita ja har-

vinaisia reagensseja. Sulfaattimenetelmällä saatiin hyvin tarkkoja tuloksia, mutta 

sen toteutus oli oksalaattimenetelmää haastavampi ja aikaa vievämpi. Sulfaattime-

netelmällä tuhkaa sisältävien näytteiden käsittely oli kuitenkin helpompaa kuin ok-

salaattimenetelmällä, missä näytteiden ekvivalenttikohdan havainnoimisessa oli 

haasteita. Suolahappomenetelmän jokaisen vaiheen toteutus kvantitatiivisesti ja 

toistettavasti osoittautui haasteelliseksi ja työnsuoritus työlääksi. Suolahappomene-

telmä oli testatuista menetelmistä kaikkein epätarkin. Menetelmien yhteinen on-

gelma on kuitenkin, etteivät ne toimi täysin selektiivisesti mangaanin hapetusastei-

den osalta. Virhe aiheutuu näytteen liuotuksessa ennen titrimetristä määritystä.3 

Yksittäisen hapetusasteen määrittäminen voi olla ongelmallista ainei-

den samankaltaisten ominaisuuksien ja kemiallisen käyttäytymisen vuoksi. Tällöin 

sopivan naamiointireagenssin löytyessä voidaan hyödyntää naamiointia. Naamiointi 

tarkoittaa häiritsevän ionin sitomista sopivalla reagenssilla stabiiliin, reagoimatto-

maan muotoon ilman, että käytetty reagenssi reagoi määritettävän aineen kanssa. 

Tällöin häiritsevän aineen haitalliset reaktiot estyvät ilman, että sitä, tai sen reak-

tiotuotetta tarvitsee erottaa näytematriisista. Naamioinnin poistolla taas tarkoitetaan 

prosessia, jossa naamioitu aine vapautetaan, ja sen poistettu reaktiokyky palaute-

taan. Naamioinnin yhteydessä primäärireaktiolla tarkoitetaan reaktiota, joka tapah-

tuu reagenssin ja määritettävän aineen välillä naamioinnista ja naamiointireagens-

seista huolimatta.42 

Mn(IV)oksidi voidaan määrittää kiinteistä näytteistä kvantitatiivisesti yh-

distämällä naamiointi ja sen jälkeinen jodometrinen titraus. Tällöin mangaanioksi-

deja sisältävä näyte liuotetaan suolahappoon ja hapetusasteella kolme esiintyvä 

mangaani naamioidaan kompleksoimalla se asetyyliasetonin kanssa. Asetyyliase-

toniliuoksen kanssa reaktiotuotteena syntyvä mangaanitetrakloridi luovuttaa yhden 

kloridi-ioneistaan ja muodostaa stabiilin trihalidin. Syntyvä kloridi-ioni klooraa ase-

tyyliasetonin. Seuraavaksi kloridi-ionin kanssa reagoiva asetyyliasetoni vapauttaa 

jodi-ionin happamaan liuokseen, kun reaktioseoksessa on mukana kaliumjodidia. 

Kun vapautunut jodi titrataan, voidaan Mn(IV)oksidi määrittää myös Mn(III)oksidia 

sisältävästä näytteestä vertaamalla titraustuloksia asetyyliasetonin kanssa 
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suoritetusta reaktiosta ilman asetyyliasetonia suoritetun reaktion tuloksiin. Menetel-

män heikkoudeksi on kuitenkin havaittu sen alttius hapetusasteella kolme esiintyvän 

raudan aiheuttamalle häiriölle. Myös rauta reagoi hapettamalla kaliumjodidia. Rauta 

voidaan havaita näyteliuoksen punaisesta väristä Fe(III):n reagoidessa asetyyliase-

tonin kanssa muodostaen värillisen kompleksin.43,44 

 

 

4.3.2 Hapetusasteiden määritys spektrofotometrisesti 

 

Mangaanin eri hapetusasteiden määritykseen on käytetty myös UV- ja näkyvän va-

lon aallonpituusalueen spektrofotometriaa (UV/Vis).6,45 Molekyylin valenssielektroni 

viritetään UV- tai näkyvän valon aallonpituusalueen säteilyllä. Kun mitataan sekä 

lähetetyn säteilyn voimakkuus, että aineen läpäisevän säteilyn voimakkuus, saa-

daan tietää, paljonko energiaa absorboituu molekyylin virittyessä. Absorbanssi voi-

daan määrittää matalan ionivahvuuden näytteille Beer Lambertin lain mukaisesti. 

Spektrofotometrinen määritys perustuu tavallisesti värillisen metallikompleksin muo-

dostukseen. Kun kompleksoiva reagenssi toimii selektiivisesti määritettävää spe-

siestä kohtaan, spesies voidaan määrittää erottamatta sitä näytematriisista. Jotta 

spesies voidaan määrittää spektrofotometrisesti, kiinteä näyte on ensin saatettava 

liuosmaiseen muotoon. 

Kolmen ja neljän arvoisen mangaanioksidin määrittämiseksi on käytetty 

menetelmää, jossa mangaani muodostaa värillisen kompleksin. Tähän tarkoituk-

seen toimivia reagensseja on todettu olevan para-aminofenyylit, kuten bentsidiini, 

ortotolidiini ja leukomalakiittivihreä, 4,4’-tetrametyylidiaminotrifenyylimetaani sekä 

N,N-dimetyylianiliini. Hapetusasteilla kolme ja neljä esiintyvät mangaanioksidit rea-

goivat selektiivisesti näiden yhdisteiden kanssa muodostaen hapetusreaktiossa vä-

rillisiä komplekseja. Esimerkiksi hapetusasteella neljä esiintyvä mangaani reagoi 

N,N-dimetyylianiliinin kanssa vesiliuoksessa muodostaen violetin värisen komplek-

sin pH arvossa 4. Tutkimuksessa vertailtiin hapetusasteiden erotuksen vaikutuksia 

määritystuloksiin. Kun hapetusasteet erotettiin näytematriisista värjäyksen jälkeen 

käyttäen isobutanolin ja bentseenin seoksesta ennen määritystä, voitiin menetel-

män herkkyyttä jopa nelinkertaistaa. Kun menetelmää vertailtiin sekä matalan, että 
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korkean ionivahvuuden liuoksille, havaittiin että korkean ionivahvuuden liuokset 

vaativat aina näytteille tapauskohtaisen kalibroinnin suorittamisen.6 

Mangaani(IV) voidaan myös määrittää oksidinäytteistä kaksivaiheisesti 

käyttämällä ensimmäisessä vaiheessa näytteen liuotukseen vettä ja kompleksin 

muodostuksessa leukoberbelin sinistä, toisessa vaiheessa rinnakkaisesta näyt-

teestä käyttämällä liuotukseen hydroksyyliamiinin ja suolahapon seosta, minkä jäl-

keen liuos värjätään formaldoksiinilla. Ensimmäisessä vaiheessa saadaan määritet-

tyä hapettuneen mangaanin pitoisuus ja toisella vaiheessa mangaanin kokonaispi-

toisuus. Kun eri vahvuisten kaliumpermanganaattiliuosten absorbanssi mitataan 

leukoberbelin sinisen kanssa kompleksoinnin jälkeen, voidaan muodostaa standar-

disuora, jolta reaktiossa siirtyneiden mangaanioksidien elektronien konsentraatio 

voidaan laskea kertomalla reaktiossa kuluneen kaliumpermanganaatin konsentraa-

tio siirtyneiden elektronien lukumäärällä. Mangaani(III)oksidi ja mangaani(IV)oksidi 

pelkistyvät kompleksointireaktiossa, minkä seurauksena reaktion jälkeinen hapetus-

aste mangaanille on (II). Siirtyneiden elektronien konsentraatio voidaan laskea stan-

dardisuoran yhtälöä hyödyntäen. Kun konsentraatio tiedetään, voidaan keskimää-

räinen hapetusaste (AOS) laskea jakamalla siirtyneiden elektronien ainemäärä 

(n(CSE)) mangaanin kokonaisainemäärällä (n(Mn tot)) ja lisäämällä tulokseen kaksi, 

joka on liuenneen mangaanin hapetusaste kaavan 3 mukaisesti:46 

AOS(Mn) = n(CSE) / n(Mn tot) + 2   (3) 

UV/Vis-tekniikkaa hyödyntävien menetelmien etuna on niiden helppokäyttöisyys ja 

laitteistojen yleisyys. Menetelmästä on kuitenkin havaittu, että matalien konsentraa-

tioiden näytteistä UV- vaste jää niin alhaiseksi, ettei aineiden spesieksiä saada aina 

määritettyä.  

 

 

4.3.3 Hapetusasteiden määritys ICP-tekniikoilla 

 

Induktiivisesti kytketty plasma optinen emissiospektrometria (ICP-OES) ja induktii-

visesti kytketty plasma massaspektrometria (ICP-MS) ovat molemmat alkuai-

neselektiivisiä määritystekniikoita. ICP-tekniikassa näyteliuos sumutetaan sumutti-

mella sumutuskammioon, josta se kulkeutuu argonplasmaan. Plasmassa näyte io-

nisoituu yli 90 prosenttisesti noin 6000–8000 K:n lämpötilassa. ICP-OES-tekniikka 
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perustuu aineen ionisoitumiseen ja atomien tai ionien virittymiseen induktiivisesti 

kytketyllä plasmalla. Elektronien palatessa virittyneeltä energiatasoltaan takaisin 

alemmalle energiatasolle, aine emittoi fotonin sille ominaisella energialla. Emittoitu-

nut energia voidaan havaita laitteen optiikan avulla, kun detektori mittaa emissiosig-

naalin intensiteetin eri aallonpituuksilla. Menetelmän etuna on sen herkkyys ja kyky 

määrittää useita alkuaineita samanaikaisesti. Menetelmän yksi käytännöllinen etu 

on sen helposti tulkittavat spektrit ja nopeat analyysiajat.47 

Vaikka ionisaatiolähde on ICP-menetelmissä sama, poikkeavat mene-

telmät toiminnallaan merkittävästi toisistaan. Massaspektrometrillä alkuaineionit 

erotetaan toisistaan massa-varaussuhteen perusteella. Massaspektrometrisissä 

menetelmissä toistuvat yleisesti samat vaiheet. Näyte atomisoidaan, ionisoidaan ja 

positiiviset alkuaineionit johdetaan normaali-ilmanpaineesta tyhjiössä olevaan mas-

saspektrometriosaan, jossa ne erotetaan toisistaan massasuodattimilla ja mitataan 

detektorilla. Tyypillisiä massa-analysaattoreita ovat kvadrupoli-, lentoaika- ja kak-

soisfokusoivat massaspektrometrit. ICP-MS-menetelmän herkkyys vaihtelee riip-

puen käytetystä laitteistosta ja matriisista aiheutuvista häiriöistä. Kaksoisfokusoivat 

sektorikenttä-ICP-MS-laitteet ovat kvadrupolilaitteita herkempiä alhaisen resoluu-

tion mittauksissa. Kaksoisfokusoivissa analysaattoreissa on yhdistetty elektrostaat-

tinen ja magneettisektorianalysaattori.48 

ICP-MS-tekniikassa esiintyy sekä spektroskooppisia, että ei-spektro-

skooppisia häiriöitä. Spektroskooppisia häiriöitä ovat isobaariset häiriöt, molekyyli-

ionihäiriöt ja kahdesti varautuneiden ionien aiheuttamat häiriöt, jotka esiintyvät tut-

kittavan aineen kanssa samalla massa-varaussuhteella. ICP-MS-tekniikkaan perus-

tuvat menetelmät ovat hyvin selektiivisiä ja saavutettavat havainnointirajat alhai-

sia.48 

ICP-MS-tekniikan lisäksi myös muita massaspektrometrisia menetelmiä 

on kokeiltu mangaanin hapetusasteiden määrittämiseksi. Eräs näistä menetelmistä 

on matriisiavusteinen laserdesorptio-massaspektroskopia (MALDI-TOF MS). Mene-

telmällä pyrittiin määrittämään mangaani(II)oksidi ja mangaani(IV)oksidit kelatoi-

malla ne ennen määritystä. Tutkimustulokset osoittivat, etteivät oksidinäytteiden 

spektrit eronneet toisistaan riittävästi, jotta niitä olisi voitu määrittää kvantitatiivi-

sesti.49 

ICP-tekniikoiden tarjoamien matalien havainnointirajojen vuoksi näyt-

teen esikonsentrointi voidaan toisinaan jättää tekemättä, jolloin vältytään yhdeltä 
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virheille riskialttiilta työvaiheelta. Havainnointirajat menetelmille ovat noin 1–10 µg/L 

ICP-OES:llä ja 1–10 ng/L ICP-MS:llä. Määritettäessä saman alkuaineen eri spesiek-

siä, molemmat menetelmät vaativat spesiesten keskinäisen erottamisen toisistaan 

ennen määritystä. Myös häiritsevän matriisin poisto on tarpeen. Vaikka menetel-

mien käyttö vaatii aikaa vievän ja usein työlään spesiesten erottamisen, voidaan itse 

määritys tehdä tekniikoilla nopeasti.47 

 

 

4.3.4 Hapetusasteiden määrittämiseen soveltuvat on-line-tekniikat 

 

Käytettävä erotusmenetelmä voidaan myös yhdistää suoraan käytettävään detek-

tointimenetelmään, jolloin prosessi saadaan automatisoitua. Näiden on-line-teknii-

koiden kolme pääkomponenttia ovat (1) erotussysteemi, joka erottaa tutkittavat spe-

siekset näytematriisista, sekä mahdollisesti esikonsentroi näytteen samanaikaisesti 

(2) erotussysteemin ja detektorin yhteen liittävä rajapinta sekä (3) selektiivinen de-

tektori, jolla suoritetaan kvantitatiivinen määritys. Erotukseen käytetään tavallisesti 

kromatografisia menetelmiä tai esimerkiksi kapillaarielektroforeesia.50 

Kromatografiset menetelmät on helppo automatisoida nykyteknologi-

alla sekä liittää suoraan käytettävään määritystekniikkaan. Määritykseen käytetään 

tavallisesti atomispektrometrisia tekniikoita, kuten atomiabsorptiospektrometriaa 

(FAAS), atomifluoresenssispektrometria (AFS) tai plasmaspektrometrisia (ICP-

OES, ICP-MS). Toisin kuin ICP-MS-tekniikka, ICP-OES-tekniikka ei ole yhtä ideaa-

lia yhdistää kromatografiseen menetelmään näytteen. Kolonnin suora yhdistäminen 

tavalliseen pneumaattiseen sumuttimeen ICP-OES-tekniikassa kärsii heikosta näyt-

teensyöttötehokkuudesta ja piikkien leventymisestä. Massaspektrometrin yhdistä-

minen kromatografisiin menetelmiin saa aikaan erityisen herkän ja spesifisen koko-

naisuuden. Nestekromatografian yhdistäminen suoraan detektiomenetelmään ei 

kuitenkaan ole täysin mutkatonta, sillä detektiosysteemin täytyy olla nestekromato-

grafiassa käytettävän eluenttiliuoksen kanssa yhteensopiva.1,30 

Spesiaatioanalytiikkaa tehtäessä menetelmän toiminta on riippuvainen 

näytteen syötön nopeudesta ja tehokkuudesta. Jos erotussysteemin ja alkuai-

neselektiivisen analyysitekniikan sumuttimen näytteensyöttönopeuksien välillä on 

eroa, voi menetelmän yhdistämisessä ilmaantua ongelmia. Esimerkiksi kytkentä 
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ICP-laitteen ja kappilaarielektroforeesilaitteen välillä ei ole aina suoraviivaista, sillä 

kapillaarissa näytteen virtausnopeus on joitain µL/minuutissa ja ICP-laitteen joitain 

mL/minuutissa. Tällöin laitteita ei voida yhdistää suoraan toisiinsa. Ongelma voi-

daan kuitenkin ratkaista syöttämällä kapillaarilta tulevan näytteen joukkoon lisävir-

taus. Kapillaarielektroforeesia on käytetty muun muassa raudan ja kromin hapetus-

asteiden määritysten yhteydessä yhdistämällä ne suoraan analyysitekniikkaan.50,51 

Kromatografissa käytettävä eluenttivirtaus on tavallisesti sopiva yleisim-

pien sumuttimien kanssa, ja siksi kolonnin yhdistäminen voidaan tehdä tyypillisesti 

suoraan sumuttimeen letkulla. Kromatografisia yhdistelmätekniikoita on käytetty 

muun muassa raudalle.31 Myös virtausinjektioanalyysia on käytetty hapetusasteiden 

määrittämisessä on line-menetelmänä muun muassa määritettäessä mangaanin 

hapetusasteita Mn(II) ja Mn(VII) biologisesta näytematriisista. Menetelmää on myös 

hyödynnetty raudan hapetusasteiden Fe(II) ja Fe(III) määrittämisessä.52,53 
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4.4 Määritys suoraan kiinteässä tilassa  

 

Hapetusasteet voidaan määrittää suoraan kiinteästä tilasta hyödyntäen erilaisia 

röntgenmenetelmiä. Tällaisia menetelmiä ovat muun muassa XRD, XRF, röntgen-

fotonielektronispektroskopia (XPS), sekä röntgen lähireuna-absorptiospektroskopia 

(engl. X-ray Absorption Near-Edge Spectroscopy, XANES). Menetelmiä on laajasti 

käytetty hapetusasteiden määrittämiseksi kiinteistä näytteistä. Menetelmien etuna 

on, etteivät ne lähtökohtaisesti vaadi monimutkaista ja virhealtista näytteen esikä-

sittelyä ennen määritystä. Näytteiden esikäsittely ennen määritystä on siis suhteel-

lisen yksinkertainen; näytteet jauhetaan, minkä jälkeen mittaus voidaan suorittaa 

joko suoraan jauhetusta näytteestä tai mittausta varten valmistetusta puristeesta. 

Analyysi ei myöskään tuhoa näytettä, jolloin se voidaan hyödyntää uudelleen ana-

lyysin jälkeen.  

Menetelmille on kuitenkin tyypillistä, etteivät ne ole kovin herkkiä, vaikka 

ne voivatkin tarjota hyvän resoluution. Joskus määritettävien yhdisteiden erottami-

nen näytematriisista osoittautuu kuitenkin tarpeelliseksi, mikä vaatii suuren määrän 

näytettä eikä ole aina yksioikoisen helppoa. Menetelmien merkittävin heikko puoli 

on, ettei spesiesten määrittäminen kvantitatiivisesti ole mahdollista. Menetelmät an-

tavat kuitenkin tärkeää kvalitatiivista tietoa alkuaineiden hapetusasteesta, sekä tar-

jota tietoa näytteen rakenteesta.2 

 

4.4.1 Röntgendiffraktio 

 

Röntgendiffraktiomenetelmällä (XRD) tutkitaan hienojakoisen jauhetun näytteen ki-

derakennetta. Näytteeseen kohdistetaan röntgensäteilyä, joka törmätessään kiteen 

elektroneihin siroaa, muodostaen aineelle ja yhdisteelle ominaisen sirontakuvion. 

Kiteistä sironneesta röntgensäteilystä saatua diffraktiokuvioita verrataan tietokan-

taan tunnetuista kuvioista, jolloin näytteen sisältämät yhdisteet voidaan tunnistaa 

vaivattomasti. Menetelmällä voidaan määrittää kiinteiden näytteiden mineraalis-

pesieksiä, ja siten hapetusasteita, kun mineraaleissa esiintyvät hapetusasteet tun-

netaan. Mineraalispesiesten määrityksen tukena käytetään tietokantaa aineille tyy-

pillisistä sirontakuvioista.  
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XRD on yleisesti käytetty menetelmä kiinteiden näytteiden koostumuksen selvittä-

misessä. Menetelmän etuja ovat sen helppo saatavuus XRD-laitteistojen yleisyyden 

vuoksi. Menetelmän heikkouksia taas ovat saatavien spektrien haastava tulkinta, 

sekä mahdolliset spektraaliset häiriöt, joiden vuoksi spesiekset on toisinaan erotet-

tava matriisista ennen määritystä. Mangaanin malminäytteitä tutkittaessa todettiin, 

että yhdisteet täytyi erottaa matriisistaan, jotta yksittäisten mangaanimineraalien 

koostumus voitiin selvittää XRD-menetelmällä2. Sen vuoksi malminäytteistä hape-

tusaste voitiin määrittää vain suuntaa antavasti. Saman huomion tekivät He et al. 

vertaillessaan eri määritysmenetelmiä mangaanimalmien tutkimuksen yhteydessä. 

Tutkimuksessa XRD-menetelmällä saatiin määritettyä vain Mn(II):a sisältävät mine-

raalit, vaikka näytteen pinnalle tehdyllä XPS-analyysilla saatiin selville näytteen si-

sältävän mangaania myös hapetusasteilla Mn(III) ja Mn(IV).54 

Tietyllä hapetusasteella olevat mangaani-ionit voivat olla sitoutuneina 

useammissa eri mineraaleissa, minkä vuoksi menetelmää voidaan hyödyntää kvan-

titatiivisen tutkimuksen tukena tutkittaessa eri hapetusasteilla olevien Mn-ionien si-

toutumista. Näytteitä liuotettaessa etenkin mangaanikarbonaatti liukenee herkästi 

oksidisten mangaaniyhdisteiden mukana, eikä liuonneiden mangaani(II)-ionien läh-

dettä voida suoraan tunnistaa, kun hapetusasteet määritetään liuosteitse. Tällöin 

XRD-menetelmä tarjoaa tärkeää tietoa mangaanin sitoutumisesta eri yhdisteisiin. 

XRD-menetelmää voidaan käyttää myös muiden kiinteästä näytteestä tehtävien 

määritysmenetelmien yhteydessä.55 

  

 

4.4.2 Röntgenfluoresenssi 

 

Röntgenfluoresenssimenetelmässä (XRF) näytettä pommitetaan korkeaenergisellä 

röntgen- tai gammasäteilyllä. Säteilyn energian ylittäessä atomin ionisoitumisener-

gian, säteilyn ja fotoelektronisen absorption vaikutuksesta atomi ionisoituu luovut-

taen elektronin sisäkuoreltaan. Atomi emittoi energiaa karakteristisesti fluore-

soivana säteilynä ulompien korkeaenergisten elektronien paikatessa syntynyttä va-

jetta sisäkuorella. Spektriviivan muoto, leveys ja intensiteetti ovat riippuvaisia mitat-

tavan aineen spesiaatiosta ja hapetusasteesta. XRF on yleisesti käytetty tapa man-

gaanimalmien hapetusasteen määrittämisessä. Tavallisesti määrityksessä 
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hyödynnetään spektriviivojen intensiteettisuhteita (Kβ/Kα). Suhde on sensitiivinen 

atomia ympäröivälle ympäristölle ja sen sitoutumiselle.56 

Mangaanin hapetusasteiden määrittämistä XRF-menetelmällä on tut-

kittu tarkastelemalla intensiteettisuhteita Kβ/Kα, Kα2/Kα1 ja Kβ2/Kβ1. Tutkittujen vii-

vojen intensiteetit mitattiin sekä ensimmäisellä, että toisella kertaluvulla. Kalibrointi 

suoritettiin ennen mittausta kolmella tunnetulla mangaanioksidinäytteellä. Koska 

käytetyn spektrometrin erottelukyky osoittautui rajalliseksi, tutkimuksen aikana pää-

dyttiin tarkastelemaan lopulta vain Kβ-viivojen muotoa. Lopulta menetelmän luotet-

tavuus kuitenkin todettiin riittämättömäksi Kβ-viivojen vääristymien vuoksi.2 

XRF-spektrometriaa on käytetty onnistuneesti myös määritettäessä 

mangaanin spesiaatioita malminäytteistä hyödyntämällä MnKβ5-viivaa, sekä K-alu-

eelle syntyviä satelliittiviivoja. Tutkimuksessa käytettiin näytteitä, jotka edustivat 

mangaania usealla eri hapetusasteella, sisältäen MnO:a, Mn2O3:a, MnO2:a, MnS:a, 

sekä kahta Etelä-Uralilta louhittua mangaanimalmia. Ennen mittausta näytteistä val-

mistettiin puristeet boorihapposubstraatin kanssa. Saatujen tulosten perusteella 

malminäytteet sisälsivät mangaania karbonaatti- ja silikaattiyhdisteinä.3 

 Kuvassa 3. (a) on esitetty mangaaniyhdisteiden XRF-spektrit MnKβ1,3-

alueella, jonka oikealla reunalla näkyy tarkasteltu MnKβ5-alue. Näytteitä vertailtiin 

eroavaisuusspektrin avulla, joka muodostettiin normalisoimalla jokaisen tutkitun 

näytteen spektrit MnO:n suhteen ja vähentämällä niistä MnO:n intensiteetti. Tutki-

muksessa havaittiin, että erovaisuusspektrissä (kuva 3. (b)) MnКβ5-alueella intensi-

teetti kasvoi mangaanin hapetusasteen noustessa ja pieniä eroja voitiin havaita spe-

siaation vaihdellessa. Samalla hapetusasteella esiintyvien mangaaniyhdisteiden 

(MnO, Mn(II)silikaatti, Mn(II)karbonaatti ja MnS) intensiteetit olivat hyvin lähellä toi-

siaan. MnKβ’, MnKβ’’ ja MnKβ* -alueilla eroavaisuusspektrissä intensiteetti laski ai-

noastaan mangaanioksidiyhdisteillä. Mangaanin spesiaatio vaikutti emissioviivojen 

intensiteetteihin valituilla alueilla, joten viivojen perusteella eri hapetusasteet sekä 

spesiaatiotyypit voitiin erottaa toisistaan.3 

 



 

35 
 

 

 

Kuva 3. Mangaanispesiesten eroavuudet XRF-spektrissä3 

 

Menetelmän heikkoutena on kuitenkin raudan Kα1,2-viivan läheisyys Mn Kβ1,3-viivan 

kanssa, jonka aiheuttama signaalin häntiminen voi aiheuttaa spektrissä päällekkäi-

syyttä ja siten häiritä määritystä. Menetelmä toimii kuitenkin hyvin näytteille, joissa 

raudan osuus on vähäinen. Kβ” ja Kβ1,3-viivojen intensiteettien suhteeseen raudan 

vaikutus on kaikkein vähäisin. Menetelmän heikkona puolena on, että se vaatii hy-

vää XRF:n asiantuntemusta ja tarkoitukseen sopivaa, toisinaan vaativaa kalibroin-

tia, joten sen käyttö laboratorioiden rutiinianalyysina voi olla haasteellista.3 
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4.4.3 Röntgenfotonielektronispektroskopia 

 

Röngenfotonielektronispektroskopia (XPS) perustuu eri hapetusasteilla esiintyvien 

atomien elektronien sidosenergioiden väliseen vaihteluun, mikä ilmenee atomista 

irtoavien elektronien erilaisissa kineettisissä energioissa. XPS-spektri saadaan, kun 

näytemateriaaliin kohdistetaan röntgensäteilyä ja materiaalin pinnalta (1–10 nm) mi-

tataan näytteestä irtoavien elektronien määrää ja kineettistä energiaa. Menetelmää 

käytetään tyypillisesti mineraaleille, erityisesti oksideille, sulfideilla ja silikaateille. 

XPS-menetelmää on käytetty jo 1970-luvun alusta lähtien myös hapetusasteiden 

määrityksessä. Menetelmän avulla voidaan määrittää mangaanin keskimääräinen 

hapetusaste näytteessä.56–58 

XPS toimii fotosähköisen ilmiön pohjalta, kun röntgensäteilyä käytetään 

fotonilähteenä. Röntgensäteilyn fotoni vuorovaikuttaa elektronien kanssa siirtäen 

energiaansa elektronille. Fotonin energia saa aikaan elektronin emittoitumisen. Syn-

tyvän fotoelektronin kineettinen energia on yhtä suuri kuin röntgensäteilystä peräisin 

olevan fotonin ja elektronin sidosenergian välinen erotus. Sidosenergia on riippuvai-

nen sekä aineen hapetusasteesta, että sen kemiallisesta ympäristöstä. Täten eri 

hapetusasteiden ja funktionaalisia ryhmiä sisältämien aineiden spektrit voidaan 

erottaa toisistaan.57 

Menetelmä etuna on, ettei se tuhoa näytettä. Heikkoutena taas on, että 

hapetusasteista saadaan tietoa vain näytteen pinnasta, ja useampia hapetusasteita 

sisältävissä näytematriiseissa kokonaiskuva jää vaillinaiseksi. Myös mineraalien, 

jotka sisältävät useampaa kuin yhtä mangaanin hapetusasteista, tutkiminen on 

osoittautunut haasteelliseksi.58 

 

 

4.4.4 Röntgenabsorptioreunaspektroskopia 

 

Röntgenabsorptioreunaspektroskopia (XANES) on menetelmänä tehokas tapa 

määrittää hapetusasteita ja onkin yleisesti käytetty menetelmä tähän tarkoitukseen. 

Menetelmä tarjoaa tietoa tutkittavan aineen hapetusasteesta, koordinaatiogeomet-

riasta eli rakenteesta sekä magneettisista ominaisuuksista. Menetelmää voidaan 

käyttää niin kiinteille näytteille kuin nesteille ja kaasuille.4,22,59 
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XANES on näytettä tuhoamaton menetelmä, joka perustuu näytteen absorptio-

spektrin skannaamiseen lyhyellä energiavälillä. XANES mittaa fotoelektronisen il-

miön aiheuttamia muutoksia röntgensäteilyn absorptiossa. Kun näytteen atomeihin 

kohdistetaan röntgensäteilyä, havaitaan absorptiossa terävä nousu aineelle ominai-

sella energialla. Tätä terävää nousua kutsutaan absorptioreunaksi (engl. absorption 

edge). Juuri reunan kohdalla fotonin energia on yhtä suuri kuin vyöenergia, mikä 

tarkoittaa, että reuna kuvaa alinta siirtymää perustasolta virittyneelle tasolle. Myös 

EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy) yhdistettynä elektronimikroskooppiin 

tuottaa saman spektrin.60 

Kun elektroni viritetään 1s tilalta, puhutaan K-reunasta. K-reunan spekt-

riä käytetään erityisesti 3d-ryhmän siirtymämetallien hapetusasteiden määrittämi-

seen. 3d siirtymämetalleille siirtymä on välillä 4–9 KeV. XANES-spektri koostuu pre-

reuna-alueesta, pääpiikistä eli terävästä reunasta, sekä reunapiikin jälkeisestä se-

kundaarisesta osasta. Eri hapetusasteiden välillä voidaan nähdä lineaarinen ero 

pääpiikin sijainnin, pre-reunan energioiden sekä pre-reunan ja pääpiikin välisen 

energian suuruuden osalta. Määritettäessä hapetusastetta käytetään tyypillisesti 

pre-reunojen keskinäistä vertaamista. Pre-reuna-alue spektrissä on seurausta siir-

tymälle 1s → 3d orbitaalien välillä. Jos näyte kuitenkin sisältää samanaikaisesti 

useita hapetusasteita, verrataan K-reunan spektriä tyypillisesti spektriin standar-

dista aineesta, joka sisältää vain yhtä tarkasteltavista hapetusasteista. Vertailun 

avulla saadaan määritettyä hapetusasteiden suhteelliset osuudet näytteestä.  

Mangaanioksidistandardien XANES-spektrit on esitetty kuvassa 4. Spektristä 

voidaan havaita, että Mn(0) antaa vasteen 6539 eV:lla. Korkeampien hapetusastei-

den piikit ilmenevät Mn(0):a korkeammilla energioilla: Mn(II):n piikki esiintyy 6544 

eV:ssa ja Mn(IV):n 6555 eV:ssa. Pääpiikin ja sen jälkeisen seuraavan piikin etäisyy-

destä voidaan arvioida metallin ja sen ligandien välisiä sidospituuksia.4,59,60  
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Kuva 4. Mangaanioksidistandardien normalisoidut XANES-spektrit59 

 

Menetelmän käyttöä on toistaiseksi rajoittanut laitteistojen korkea hinta. 22Näytteen-

käsittely ennen XANES-mittausta on yksinkertaista. Näyte täytyy ensin jauhaa mää-

ritystä varten, minkä jälkeen sitä levitetään kerros tarkoitukseen sopivan teipin 

päälle. Teippi taitellaan näyte sisällään umpinaiseksi, jolloin näytehäviötä ei pääse 

tapahtumaan. Teipin absorptio röntgensäteille on hyvin alhainen, eikä aiheuta mit-

tauksen aikana häiriötä. Mittaus voidaan tehdä joko märästä tai kuivatusta näyt-

teestä. Näytteenkäsittelyn yhteydessä on kuitenkin havaittu, että kuivaus (95 oC) 

aiheuttaa muutoksia mangaanin hapetustilassa, koska Mn(II) hapettuu edelleen 

Mn(III):ksi ja Mn(IV):ksi.24,61 
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5 MENETELMIEN VALIDOINTI 

 

Eri hapetusasteiden määritysmenetelmiä kehitettäessä menetelmien validointi on 

hankalaa. Validointia hankaloittaa referenssimateriaalien heikko saatavuus, minkä 

vuoksi tarvittavaa vertailua menetelmästä saatavien tulosten ja referenssiarvojen 

suhteen ei päästä tekemään. Referenssimateriaalin tulisi olla näytteen kanssa sa-

mankaltainen niin matriisin, analyyttikoostumuksen, analyyttien sitoutumisen, mah-

dollisten häiriötekijöiden ja olomuotonsa osalta. Sertifioitujen referenssimateriaalien 

tulisi olla riittävän stabiileja, jotta niitä pystytään varastoimaan pitkiäkin aikoja ja tu-

losten vertailua pystyttäisiin tekemään pidemmällä ajanjaksolla. Analyysinäytteiden 

tavoin myös referenssimateriaaleja koskee samat haasteet pysyvyyden osalta. Sa-

moin kuin näytteessä, referenssimateriaalissa analyytin stabiliteetti saattaa häiriin-

tyä näytemateriaalin mahdollisen mikrobiologisen aktiivisuuden, näyteastian seinä-

mien tai käytettävien suodattimien seinämiin tapahtuvan adsorboitumisen, näyte-

matriisin hajoaminen, sekä analyyteillä esiintyvien mahdollisten hapetus-pelkistys-

reaktioiden myötä. Samoin kuin näytteen, referenssimateriaalin pysyvyyttä voidaan 

edistää kuivauksella tai kestävöinnillä ennen säilytystä.29 

Koska referenssimateriaaleja on huonosti saatavilla, käytetään vali-

doinnissa tyypillisesti saantokokeita, joissa hyödynnetään mahdollisimman puhtaita 

kaupallisia aineita. Kaupallisia aineita hyödynnettäessä haasteena on, ettei matrii-

sivaikutuksia saada aina täydellisesti jäljiteltyä. Validointiin voidaan myös käyttää 

esimerkiksi lisäysmenetelmiä tai massatasapainon seuraamista. Lisäysmenetel-

män avulla seurataan analyytin käyttäytymistä näytteen käsittelyn aikana. Analyyttiä 

voi hävitä näytteen säilytyksen, erotuksen, esikonsentroinnin ja puhdistuksen ai-

kana. Näytteenkäsittelyn aikana häviävän analyytin määrä voidaan laskea prosent-

teina, kun verrataan pitoisuuksia kahdesta näytteestä, joista toiseen tehdään tun-

nettu lisäys analyyttiä. Tällöin määritettävää analyyttiä lisätään tuntemattomaan 

näytteeseen tunnettu määrä ja saatua pitoisuutta verrataan näytteeseen, johon li-

säystä ei tehty. Menetelmää validoitaessa pyritään lisäyksen saannoksi saamaan 

lähelle sataprosenttia. Lisäyksen saanto lasketaan seuraavasti: 

Saanto − %lisäys =
c2−c1

clisäys
∗ 100   (1)
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missä c1 kuvaa analyytin konsentraatiota näytteessä ja c2 analyytin konsentraatiota 

näytteessä, johon lisäys tehtiin. 

Koska spesiesten konsentraation summa ei voi ylittää aineen kokonais-

pitoisuutta näytteessä, voidaan validointi suorittaa seuraamalla massatasapainoa. 

Validointiprosessi voidaan suorittaa tällöin nelivaiheisesti. Ensin analysoitava spe-

sies liuotetaan selektiivisesti, jonka jälkeen jäänyt kiinteä aines erotetaan näyteliu-

oksesta. Lopuksi sekä suodosliuoksesta, että kiinteästä jäännöksestä määritetään 

analysoitavan aineen kokonaispitoisuus, jonka yhteenlaskettua summaa verrataan 

alkuperäiselle näytteelle tehtyyn kokonaispitoisuuden määrityksen tuloksiin.29 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Mangaani esiintyy kiinteissä prosessinäytteissä tyypillisesti hapetusasteilla Mn(II), 

Mn(III) ja Mn(IV). Hapetusasteiden kemialliset ominaisuudet eroavat toisistaan, 

mikä voi ilmetä erilaisena käyttäytymisenä prosessien aikana. Kun hapetusasteiden 

muutokset prosessin aikana tunnetaan, voidaan käytettävät reaktio-olosuhteet ja 

reagenssimäärät optimoida. Spesiaatioanalytiikan kehitys on siten tärkeässä roo-

lissa prosessiteollisuuden menetelmien kehitystyön tukena. Mangaanin hapetusas-

teiden analytiikassa kohdataan spesiaatioanalytiikalle tyypillisiä ongelmia esimer-

kiksi spesiesten pysyvyyden ja puuttuvien referenssimateriaalien osalta. Puuttuvien 

referenssimateriaalien vuoksi menetelmän kehityksessä on usein tyydyttävä saan-

tokokeisiin.  

Mangaanin spesiaatiota määritettäessä toimiva näytteen esikäsittely on 

tärkeä edellytys määrityksen onnistumiselle. Hapetusasteissa ei saa tapahtua muu-

toksia suoritettavan näytteenkäsittelyn aikana. Mangaanin hapetusasteiden määrit-

täminen teollisuudessa syntyvistä kiinteistä näytteistä voidaan tehdä joko suoraan 

kiinteästä tilasta käyttämällä röntgensäteilyä hyödyntäviä menetelmiä, tai liuosti-

lasta liuottamalla näyte ja suorittamalla hapetusasteiden määritys liuosmuodosta 

hyödyntäen joko perinteisiä titrausmenetelmiä, spektrofotometrisia tai atomispekt-

rometrisia menetelmiä.  

Röntgensäteilyä hyödyntävät menetelmät tarjoavat kuitenkin suoraan 

kiinteästä tilasta tehtävässä analyysissa vain kvalitatiivista tietoa hapetusasteiden 

jakaantumisesta sekä spesiesten koordinaatiokemiasta. Menetelmien käyttö edel-

lyttää usein hyvää laitetuntemusta ja vaativaa kalibrointia näytematriisille sopivaksi, 

minkä vuoksi menetelmien käyttö rutiinianalyysissa on haasteellista. Esimerkiksi 

XRD-menetelmä toimii kuitenkin hyvänä tukena hapetusasteiden kvantitatiiviselle 

määritykselle. 

Koska mangaanin hapetusasteiden määrittämistä liuosteitse kromato-

grafisin ja kapillaarielektroforeesimenetelmin on tutkittu vain vähäisesti, tämänhet-

kisistä tunnetuista kvantitatiivisista määritysmenetelmistä potentiaalisimmaksi ta-

vaksi määrittää mangaanin hapetusasteita voidaan todeta olevan mangaa-

nispesiesten selektiivinen erottaminen sarjauutolla ja kokonaispitoisuuksien määrit-

täminen uuttoliuoksista. Mangaanioksidien liukoisuuserojen vuoksi spesiekset 
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voidaan uuttaa näytteestä vaiheittain siirtyen heikommista liuotusreagensseista voi-

makkaampiin. Hapetusastespesifisten uuttoreagenssien valinta voi kuitenkin osoit-

tautua haasteelliseksi raportoitujen tutkimustulosten vähäisyyden vuoksi. Sarja-

uuttojen käytännön suoritus on työnä hidasta ja aikaa vievää, sekä vaativat suorit-

tamiseksi aina laboratoriotyöntekijän läsnäoloa. 

 Sarjauuton tai tutkittavan spesieksen selektiivisen liuottamisen jälkeen 

aineen kokonaispitoisuus voidaan määrittää parhaiten spektrometrisin menetelmin. 

Sopivia spektrometrisia menetelmiä ovat esimerkiksi ICP-OES- ja ICP-MS-tekniikat. 

Spektrometriset analyysitekniikat tarjoavat korkean resoluution sekä alhaiset ha-

vainnointi ja määritysrajat. Niiden herkkyys on kuitenkin hyvin riippuvainen edeltä-

vän erotusmenetelmän selektiivisyydestä. Perinteisten titrausmenetelmien heikkou-

deksi on osoittautunut niiden huono selektiivisyys yksittäisten hapetusasteita koh-

taan. Mangaani(III)oksidi aiheuttaa menetelmissä tyypillisesti virhettä man-

gaani(II):n ja mangaani(IV):n määrityksissä. Usein saatu tulos lasketaan mangaanin 

keskimääräiseksi hapetusasteeksi, kun kaikkia spesieksiä ei saada määritettyä. 

 Kromatografisia ja kapillaarielektroforeesia on tutkittu erityisesti raudan 

ja kromin hapetusasteita määritettäessä. Korkeamman havainnointirajansa vuoksi 

kapillaarielektroforeesi sopii kromatografiaa paremmin näytteille, joissa mangaa-

nipitoisuudet ovat korkeita. Se soveltuu myös kromatografiaa paremmin erotuksiin 

sellaisissa tapauksissa, joissa useamman spesieksen stabiilisuudessa esiintyy 

haasteita. Menetelmää on myös tutkittu mangaanille liuosmaisessa näytematrii-

sissa. Mikäli kiinteä näyte saataisiin liuotettua ilman näytteen hapetusasteiden 

muuntumista ja stabiloitua liuosmuodossa, kapillaarielektroforeesi tarjoaisi hyvät 

edellytykset spesiesten erottamiseksi. Samoin kuin kapillaarielektroforeesin koh-

dalla, mangaanispesiekset voitaisiin erottaa toisistaan myös kromatografisin mene-

telmin oikealla näytteenkäsittelyllä ennen määritystä. Näytteen liuottaminen ilman 

spesiaation muuttumista, analyytin stabiloiminen liuoksessa, sopivien erotukseen 

käytettävien hartsien ja eluenttiliuosten löytäminen vaativat lisää tutkimustyötä. Ny-

kyisellä tutkimustiedoilla menetelmää ei voida käyttää mangaanin oksidinäytteiden 

hapetusasteiden määrittämiseksi kiinteistä näytteistä. Mikäli määritys voitaisiin 

tehdä kromatografisin menetelmin, erotus voitaisiin automatisoida ja mahdollisesti 

liittää suoraan määritystekniikkaan on-line-menetelmäksi, jolloin työn suoritus no-

peutuisi automatisoinnin myötä.  
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Tässä tutkielmassa tarkastellaan pääsääntöisesti vain mangaanioksideja. Man-

gaani esiintyy kuitenkin useissa eri mineraaleissa sitoutuneena myös muihin alku-

aineisiin. Kun tarkastellaan mangaanin hapetusasteiden analysointia kvantitatiivi-

sesti laajemmalta kannalta, muuttuu niiden erottaminen monimutkaisemmaksi. Tut-

kimuksia mangaanin hapetusasteiden määrittämiseksi monimineraalisista näyt-

teistä ei ole toistaiseksi esitetty.   
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