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Tiivistelmä 

 

Ympäristön tilan parantaminen on globaalisti jatkuvan kiinnostuksen kohteena. EU:n 

lainsäädäntö on yhtenäinen kaikille jäsenmaiden toimijoille. Muun muassa teollisuuden 

savukaasujen päästöraja-arvot asetetaan myös EU:n toimesta ja Suomessa niitä valvovat 

ELY-keskukset. Savukaasujen mukana ilmakehään pääsee rikkihappoa, joka voi 

kulkeutua hyvinkin kauas päästölähteestä. Happamat yhdisteet laskeutuvat takaisin 

maan pinnalle mm. happosateina. Savukaasujen rikkihappopäästöille on hiljattain 

annettu uudet päästörajat värimetalliteollisuuden BAT-päätelmässä v. 2016.  

 

Rikkihappo on myös terveydelle haitallista. Rikkihapposumulle altistuminen aiheuttaa 

oireita hengitysteissä ja pitkäkestoinen altistus saattaa aiheuttaa kurkunpääsyöpää. 

Rikkihappo on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi aineeksi ryhmään 1. Lisäksi rikkihapon 

työperäiselle altistukselle on annettu raja-arvo v. 2009. Raja-arvot ovat tiukat, mutta 

mittausmenetelmät eivät vielä ole kehittyneet niin, että niillä voitaisiin selektiivisesti 

arvoja mitata.  

 

Tässä työssä tutkittiin tällä hetkellä käytössä olevia menetelmiä sekä työperäisen 

altistuksen, että poistokaasujen mittaamiseen. Pro gradu -tutkielman erikoistyöosuus on 

luottamuksellinen. Erikoistyössä testattiin kahta eri menetelmää työperäisen altistuksen 

määrittämiseen. Ensimmäistä menetelmää käytetään rutiinimittauksena Hollannissa 

sinkkitehtaalla (Nyrstar-menetelmä) ja toisessa kokeessa kehitettiin IC-menetelmää 

erään artikkelin pohjalta.  
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1 Johdanto 

 

Rikkihapposumu (H2SO4) on ongelma sinkkitehtaalla ympäristön kannalta. Lisäksi se 

on työhygieenisesti tarkasteltuna haitallinen yhdiste. Sinkin hydrometallurgisessa 

tuotannossa rikkihapposumua esiintyy sinkkitehtaalla erityisesti elektrolyysin halli-

ilmassa ja sitä vapautuu ilmaan poistokaasujen mukana. Rikkihapon lisäksi ilmassa on 

muitakin sulfaattiyhdisteitä kuten sinkkisulfaattia (ZnSO4). Muut sulfaattiyhdisteet 

häiritsevät rikkihapon selektiivistä mittaamista. 

 

EU komission asetuksessa 2016/1032 (13.6.2016) rikkihapon raja-arvoksi 

poistokaasuissa määrättiin <10 mg/Nm.1  Komission direktiivissä 2009/161/EU 

työperäisen altistuksen viiteraja-arvoksi on asetettu 0,05 mg/m3 (8 h)2, sekä Sosiaali- ja 

terveysministeriön julkaisun (2014) mukaan hetkellisen altistuksen HTP-arvo on 0,1 

mg/m3 (15 min).3 EU:n komission asetuksen mukaan pitoisuuksien mittaamiseen ei 

kuitenkaan ole olemassa ISO- tai EN-standardia, joilla voitaisiin luotettavasti määrittää 

rikkihapon pitoisuus ilmassa.  

 

Tutkielman tarkoituksena on ensisijaisesti selvittää, onko olemassa menetelmää, jolla 

voidaan selektiivisesti määrittää rikkihappopitoisuus työilmassa ja poistokaasuissa. 

Kirjallisuuskatsauksen aluksi selvitetään sinkkituotannon periaatteet ja 

rikkihapposumun vaikutukset ihmiselle ja ympäristölle. Seuraavaksi perehdytään 

lainsäädäntöön ja raja-arvojen asettamiseen liittyvään valmistelutyöhön. Työssä 

esitetään vaiheet, joiden perusteella raja-arvot on määritetty. Tämän jälkeen työssä 

käydään läpi tällä hetkellä käytettäviä menetelmiä ja analyysitekniikkaa, jotta voidaan 

osoittaa niiden puutteet ajatellen rikkihapon selektiivistä mittaamista. Kirjallisen 

osuuden lopussa perehdytään muutamiin tutkimuksiin, joissa on testattu rikkihapon 

selektiivistä mittaamista.  

 

Tämä tutkielma on taustatietoa erikoistyöosuutta varten. Erikoistyötä varten näytteet 

otettiin Boliden Kokkolan sinkkitehtaalta ja ne analysoitiin Jyväskylän yliopiston 

soveltavan kemian osastolla. Erikoistyö ei ole julkinen. 
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2 Sinkkiprosessi 

 

2.1 Sinkin hydrometallurginen tuotanto 

 

Boliden Kokkolan sinkkiprosessi on jatkuvatoiminen ja prosessi voidaan jakaa karkeasti 

viiteen osaan: pasutus, liuotus, liuospuhdistus, elektrolyysi ja valu (kuva 1). Tässä 

työssä keskitytään enimmäkseen elektrolyysissä tapahtuvaan prosessiin.  

 

 

  

Kuva 1. Sinkkiprosessi (muokattu).4 

 

Rikaste on sinkkituotannon raaka-aine, joka on sinkkisulfidia ZnS. Sinkkisulfidissa 

sinkkipitoisuus on noin 50 %. Rikaste pasutetaan eli kuumennetaan happirikkaalla 

ilmalla 900 – 1000 ˚C:ssa. Pasutuksella sinkkisulfidin saadaan helpommin liukenevaan 

muotoon sinkkioksidiksi ZnO. Lisäksi pasutuksesta saadaan rikkidioksidia, josta 

valmistetaan rikkihappoa (reaktioyhtälö 1):  

 

ZnS + ½ O2 →ZnO + SO2 (1) 

 

Pasutuksesta syntynyt sinkkioksidi jäähdytetään, jauhetaan ja liuotetaan rikkihappoon. 

Liuotuksessa on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa sinkkioksidi liukenee 

sinkkisulfaatiksi, joka ohjataan liuospuhdistukseen. Ensimmäisestä vaiheesta 

liukenematta jäänyt osa ohjataan toiseen vaiheeseen, missä loput sinkkioksidista 

liukenee sinkkisulfaatiksi ja liukenemattomasta osasta liuotetaan ferriitit sekä saostetaan 

rauta jarosiittisakaksi. Lisäksi tehdään ns. suoraliuotus, jossa sinkkirikastetta liuotetaan 
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sellaisenaan ilman pasutusta rikkihappoon. Suoraliuotus mahdollistaa erilaisten 

rikasteiden käytön ja nostaa tuotantokapasiteettia.  

 

Liuospuhdistuksessa pyritään poistamaan epäpuhtaudet sinkkisulfaattiliuoksesta.5 

Kolmivaiheisessa puhdistuksessa poistetaan ensin kupari, sitten koboltti ja nikkeli ja 

lopuksi kadmium. Puhdistettu liuos johdetaan jäähdytystornien ja kipsisakeuttimen 

kautta elektrolyysiin.  

 

 

2.2 Elektrolyysi 

 

Sinkin hydrometallurgisessa tuotannossa elektrolyysissä käytetään ns. electrowinning-

menetelmää, tätä kutsutaan myös talteenottoelektrolyysiksi. Puhdistettu 

sinkkisulfaattiliuos eli ns. neutraaliliuos johdetaan elektrolyysialtaisiin, joissa on 

lyijyanodeja ja alumiinikatodeja. Sinkin pelkistyminen saadaan aikaan sähkövirran 

avulla. Vaikka sinkin standardipotentiaali on pienempi, kuin vedyn, voidaan olosuhteita 

muokkaamalla pitää sinkin saostumista vallitsevana reaktiona.6 Esimerkiksi liian pieni 

virtatiheys suosii vedyn muodostumista ja sinkki ei saostu. Pitämällä virtatiheys 

tarpeeksi suurena saadaan sinkki saostumaan riittävän hyvällä hyötysuhteella. 

Elektrolyysien virtatiheys on yleensä noin 400 – 600 A/m2. Lisäksi lämpötila kannattaa 

pitää alle + 40 ˚C, jolla voidaan rajoittaa vedyn muodostumista.7   

 

Liuoksessa olevat sinkki-ionit saostuvat negatiivisesti varatulle alumiinikatodille 

(reaktioyhtälö 2), eli metalli-ionien määrä liuoksessa vähenee. Positiivisen varauksen 

omaavalla lyijyanodilla muodostuu happea ja rikkihappoa (reaktioyhtälö 3). Anodilla 

muodostuu myös jonkun verran vetyä. Prosessin tehokkuuden kannalta anodilla tulisi 

olla hyvä sähkönjohtavuus ja korroosion kestävyys.8 Lisäksi anodin pitäisi olla 

mekaanisesti kestävä. Puhtaalla lyijyanodilla ei ole näitä ominaisuuksia, joten lyijyn 

sekaan lisätään usein pieniä määriä muita metalleja, yleisimmin hopeaa 0,5 – 1 %.6 

 

Elektrolyyttiliuokseen jäävät epäpuhtaudet haittaavat merkittävästi sinkin talteenottoa.6 

Sen lisäksi epäpuhtaudet lisäävät vedyn muodostumista anodilla. Elektrolyysiliuokseen 

voidaan lisätä orgaanista lisäainetta, kuten arabikumia. Lisäaineella parannetaan sinkin 
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saostumista katodille ja ehkäistään sinkin dendriittistä muodostumista. Dendriittinen 

metalli on jähmettynyt haaramaisesti eikä tasaisesti kuten puhdas metalli. Dendriittiseen 

metalliin voi jäädä huokosia, jolloin sen laadultaan heikkoa. Liiallinen määrä lisäainetta 

voi kuitenkin muuttaa virtatiheyttä ja näin edistää vedyn muodostumista. Lisäaineen 

annostukseen vaikuttavat epäpuhtauksien laatu ja liuoksen lämpötila.    

 

Kokkolan tehtaalla on 840 elektrolyysiallasta, joissa jokaisessa on 45 lyijyanodia ja 44 

alumiinikatodia. Elektrolyysissä sinkkisulfaattiliuoksen lämpötila on 35 - 48 ˚C, jännite 

on 730 V ja virta 35 kA. Katodien annetaan ”kasvaa” 35 - 40 h. Metallinen sinkki 

irrotetaan katodeista automaattisella irrotuskoneella.  

 

Elektrolyysin kokonaisreaktiossa siis muodostuu sinkkiä, rikkihappoa ja happea 

(reaktioyhtälö 4). Anodilla muodostuu myös hieman vetyä. Muodostunut rikkihappo 

johdetaan takaisin sinkkiprosessin liuotusvaiheeseen.5 

 

Zn2+ + 2e- → Zn(s) (2)  

SO4
2- + H2O → H2SO4 + ½O2 + 2e- (3) 

ZnSO4(aq) + H2O → Zn (s) + H2SO4 + ½ O2 (g)  (4) 

 

Elektrolyysireaktiossa muodostuvaa rikkihappoa pääsee kaasukuplien ja roiskeiden 

mukana elektrolyysihallin ilmaan rikkihapposumuna.9 Rikkihapposumupitoisuus on 

suurin elektrolyysialtaiden lähettyvillä. Happosumua on muuallakin elektrolyysin 

ilmassa, mutta sen pitoisuutta ei pystytä tällä hetkellä selektiivisesti määrittämään, 

koska rikkihapon lisäksi ilmassa on sinkkisulfaattia. Tällä hetkellä rikkihapon 

mittaaminen perustuu sulfaattien kokonaismääritykseen. Kokonaissulfaateista lasketaan 

teoreettisesti rikkihapon määrä.9 Tämän työn tarkoituksena on selvittää, miten 

happosumun määrä ilmassa voitaisiin selektiivisesti ja tarkasti määrittää. 

 

 

3 Rikkihapposumu  

 

Rikkihappo on puhtaana kirkasta, jähmeää ja lähes hajutonta öljymäistä nestettä. 

Huoneenlämmössä rikkihappo ei ole kovin haihtuvaa, mutta kuumennettaessa siitä 
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vapautuu haitallisia höyryjä. Yleisimmin rikkihappo on ilmassa aerosolina, jota 

nimitetään rikkihapposumuksi. Rikkihapposumua muodostuu metallien 

valmistusprosesseiden lisäksi metallien pintakäsittelyssä ja lyijyakkujen latauksessa.10 

Prosesseissa tehdään jatkuvasti parannuksia, jotta happosumun muodostumista 

voitaisiin välttää ja sen haitallisia vaikutuksia työntekijöihin ja ympäristöön voitaisiin 

vähentää.  

 

Myös kuparin valmistuksessa käytetään talteenottoelektrolyysiä. Menetelmä on hyvin 

samankaltainen, kuin sinkin valmistuksessa käytettävä elektrolyysi. Al Shakarji et al.11 

tutki kuparin elektrolyysissä muodostuvan happosumun määrään vaikuttavia tekijöitä 

pilottikokeella v. 2010. Tutkimuksessa testattiin viiden eri tekijän vaikutusta 

happosumun määrään. Nämä tekijät olivat anodin ikä, virtatiheys, elektrolyyttiliuoksen 

lämpötila, sekä rikkihappokonsentraatio ja happosumua estävän FC-1100-kemikaalin 

määrä elektrolyyttiliuoksessa. Tutkimuksen mukaan happosumun muodostumiseen 

suurin vaikutus oli elektrolyyttiliuoksen lämpötilalla ja lisätyllä kemikaalilla. Saatujen 

tulosten perusteella todettiin, että näillä kahdella muuttujalla ja niiden 

yhteisvaikutuksella oli ylivoimaisesti suurin vaikutus happosumun määrään.  

 

European Committee for Standardization (CEN) on luokitellut hiukkasfraktiot, jotka 

läpäisevät hengityselimistön eri rakenteet.12 Tämän määritelmän mukaan 

aerosolihiukkaset voidaan jakaa kolmeen kokoluokkaan; pienhiukkaset, joiden 

aerodynaaminen halkaisija ad < 4 µm, karkeat hiukkaset, joiden ad < 10 µm 

(torakaalijae) ja suuret hiukkaset, joiden ad < 100 µm. Pienhiukkaset (< 4 µm) 

kulkeutuvat keuhkorakkuloihin asti, torakaalijae läpäisee nielun ja kurkunpään 

kulkeutuen keuhkoputkiin ja suurimmat (ad > 10 µm) hiukkaset jäävät ylähengitysteihin 

(kuva 2).   

 

Happosumun hiukkaskokoa on tutkittu mm. Norjassa Outokumpu Norzink AS 

sinkkitehtaalla.9 Tutkimuksen mukaan 71,7 % happosumun aerosolihiukkasista oli 

suurikokoista, joka jää ylähengitysteihin, 18,7 % torakaalijaetta ja 3 % pieniä hiukkasia, 

jotka kulkeutuvat keuhkorakkuloihin.  
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Kuva 2. Ihmisen hengitystiet (muokattu).13 

 

 

3.1 Rikkihapon haitalliset vaikutukset ihmiselle 

 

Rikkihapon haitalliset terveysvaikutukset on tiedetty jo vuosikymmeniä. Lyhyt 

altistuminen rikkihapolle aiheuttaa silmien kirvelyä ja limakalvojen ärsytystä nenässä ja 

kurkussa.10 Altistuminen suuremmille pitoisuuksille tuntuu selvästi voimakkaampana 

yskänärsytyksenä ja se voi aiheuttaa hengenahdistusta. Mikäli rikkihapposumulle 

altistuminen on pitkäaikaista ja toistuvaa se voi aiheuttaa kroonista silmien ärsytystä ja 

hengitysteiden tulehduksia.  

 

Kansainvälinen syövän tutkimuslaitos (International agency for research on cancer 

IARC) on luokitellut rikkihapposumun ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi, 

ryhmään 1.14 Hiukkaskoon vaihtelu aiheuttaa happosumun kulkeutumisen sekä ylä-, että 

alahengitysteihin. Kuitenkin rikkihapposumun hiukkasista suurin osa on 

hiukkaskooltaan yli 10 µm ja jää ylähengitysteihin.9 IARC:n mukaan näyttöä on 

riittävästi siitä, että voimakkaat epäorgaaniset happosumut aiheuttavat 

kurkunpääsyöpää. Sen sijaan keuhkosyövän riski ei ole niin suuri. Pitkäaikaisesta ja 

toistuvasta altistumisesta voi seurata myös hammaskiillevaurioita.15 

 

 



 

7 
 

3.2 Rikkihapon ympäristövaikutukset 

 

Nestemäisenä rikkihappo ei haihdu helposti, mutta ympäristöön päästessään se imeytyy 

herkästi kosteaan maaperään.10 Rikkihappo kulkeutuu maaperässä, laimeat liuokset 

kulkeutuvat nopeammin. Herkästi veteen sekoittuvana se saattaa neutraloitua ja 

haitalliset vaikutukset eliöihin riippuvat sen happamuudesta. Rikkihappo ei kerry 

ravintoverkkoon.  

 

Happosumua esiintyy ilmakehässä luonnostaan. Sitä vapautuu ilmaan mm. 

tulivuorenpurkauksissa. Sen lisäksi rikkihappoa pääsee ilmaan teollisuuden 

poistokaasujen mukana.16 Useimmiten teollisuuden rikkipäästöt ovat rikkidioksidia 

(SO2), joka hapettuu rikkitrioksidiksi (SO3), joka edelleen reagoi vesihöyryn kanssa 

muodostaen rikkihappoa. Muiden happamoittavien yhdisteiden kanssa rikkidioksidia 

palautuu maan pinnalle kuiva- tai märkälaskeumana (happosade). Kaasumaisessa 

muodossa rikkipäästöt saattavat kulkeutua ilmamassojen mukana päästölähteestä useita 

tuhansia kilometrejä. Rikkidioksidipäästöt ilmaan v. 2015 Boliden Kokkolan sinkki- ja 

rikkihappotehtaalta olivat yhteensä 875 t.17  

 

Teollisuuden rikkihappopäästöjen tutkiminen ja erityisesti happoaerosolin 

vähentäminen savukaasuissa on herättänyt mielenkiintoa aivan viime vuosina. 

Hiilivoimalan prosessissa käytännössä kaikki rikkitrioksidi konvertoituu rikkihapoksi 

palamisilman esilämmittimessä.18 Esilämmittimessä palamisilmaa lämmitetään 

polttoprosessia varten ja samalla savukaasut jäähtyvät. Rikkihaposta muodostuu 

happosumua märän savukaasun rikinpoistoprosessissa (wet flue gas desulfurization, 

WFGD), jossa vallitsevat ylikylläiset olosuhteet ja lämpötila pysyy hapon kastepistettä 

alempana. Muodostuneessa happosumussa huomattava osuus pisaroista voi olla alle 

mikrometrin kokoisia ja läpäisevät helposti kaasunpesurin. Srivastava et al.19 mukaan 

vain noin 50 % happosumusta voidaan poistaa kaasunpesurilla. Tähän ongelmaan on 

kehitetty muutamia laitteita, mutta investointi on ollut heikkoa laitteiden korkean hinnan 

vuoksi.  

 

Pan et al.18 tutkivat parametreja, jotka vaikuttavat WFGD:n tehokkuuteen. Parhaiten 

rikkihapposumu saatiin tutkimuksen mukaan poistettua, jos WFGD:ssä oli kaksi 
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pesuria. Muita tutkittavia parametreja olivat savukaasun lämpötila, 

lentotuhkakonsentraatio, neste-kaasu-suhde savukaasussa ja SO3-konsentraatio. 

Savukaasun lämpötilan nosto heikensi rikkihapon poistoa, lentotuhkakonsentraation 

nostaminen sen sijaan paransi sitä. Tämä johtui heidän mukaansa aerosolihiukkasten 

kiinnittymisestä lentotuhkaan, jolloin aerosoli saatiin paremmin poistettua. Suurempi 

SO3-konsentraatio lisäsi pienten (< 1 µm) aerosolihiukkasten määrää, kuten myös 

suurempi neste-kaasu-suhde. Neste-kaasu-suhdetta ei voi kuitenkaan nostaa 

rajattomasti, koska tietyn rajan ylittyessä aerosolin poisto savukaasusta alkaa jälleen 

heikentyä.  

 

Rikkihapposumun poistotehokkuutta on tutkittu myös lisäämällä poistokaasun kosteaa 

ilmaa.20 Koejärjestelyssä savukaasun puhdistusprosessissa WFGD:n jälkeen laitteistoon 

lisättiin höyrynlauhdutuskammio (condensational growth chamber, CGC), jossa 

savukaasuun lisättiin kosteaa ilmaa. Kokeelliset tulokset osoittivat, että tällä 

menetelmällä rikkihapon poisto parantui 30 – 50 %. Lisätyn ilman, savukaasun ja niiden 

suhteella oli suuri merkitys poistotehokkuuteen. Tutkimuksessa huomattiin, että 

suuremmalla kosteudella happosumun poisto oli tehokkaampaa, mutta savukaasuun 

lisätyn ilman lämpötilan nosto sen sijaan heikensi puhdistustehokkuutta.  

 

Rikkihappo on yksi tärkeimmistä aineista, jotka vaikuttavat ilmakehän nukleaatioon eli 

faasitransitioon kaasusta nesteeksi.21 Kaasumainen rikkihappo muodostaa ilmakehässä 

olevan vesihöyryn kanssa rikkihappoaerosolia. Rikkihappoaerosolin pienhiukkaset 

toimivat ytiminä, joihin pilvipisarat tiivistyvät. Tästä johtuen pienhiukkasten 

lisääntyminen ilmakehässä johtaa myös muutoksiin sateissa, pilvien elinajassa ja niiden 

säteilyn heijastamiskyvyissä. Tähän mennessä on osoitettu, että 

rikkihappokonsentraatiolla on merkittävä vaikutus ilmakehän nukleaatioon.  

 

Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa (Conseil Européen pour la Recherche 

Nucléaire, CERN) toteutettu CLOUD-projekti tutki myös amiinien vaikutusta 

rikkihappohiukkasten aiheuttamaan nukleaatioon.22 Tutkimus osoitti, että 

dimetyyliamiini kiihdyttää jo pieninä pitoisuuksina rikkihappohiukkasten aiheuttamaa 

pilvipisaroiden syntyä. Samassa tutkimuksessa havaittiin, että näiden dimetyyliamiini-

rikkihappohiukkasten syntyyn ei auringon säteilyn vaihtelulla ollut merkittävää 

vaikutusta.  
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3.3 Lainsäädäntö 

 

EU:n lainsäädäntö asettaa viiteraja-arvot rikkihapon työperäiselle altistukselle ”raja-

arvo direktiivissä” (2009/161/EU) ja raja-arvot poistokaasujen rikkihappopitoisuuksille 

BAT (paras käytettävissä oleva tekniikka, best available technic) -päätelmässä koskien 

värimetalliteollisuutta (2016/1032/EU). BAT-päätelmä täydentää teollisuuden 

päästödirektiiviä ”IE-direktiiviä” (2010/75/EU) värimetalliteollisuuden osalta.  

 

 

 Työperäisen altistuksen raja-arvot  

 

Työperäisen altistuksen viiteraja-arvot rikkihapolle on asetettu 2009. Ennen vuotta 2009 

EU:ssa käytettiin MAK (Maximum allowed concentration at workplace) -raja-arvoa 

työilman rikkihapolle, joka oli 0,1 mg/m3. MAK-arvo ei jaotellut happosumun 

hiukkaskokoa. Uusimman direktiivin myötä viiteraja-arvo (0,05 mg/m3) koskee 

torakaalijaetta.2 Työperäisen altistuksen raja-arvot ovat indikatiivisia eli ei-sitovia 

arvoja (indicative occupational exposure limit values, IOELV). Suomessa arvot 

annetaan Sosiaali- ja terveysministeriön toimesta HTP-arvoina (haitalliseksi tunnettu 

pitoisuus), joissa otetaan huomioon EU:n direktiivit.  

 

Ennen päätöksentekoa EU:n komissiossa ehdotukset käydään läpi tieteellisessä 

komissiossa (scientific committee on occupational exposure limit values, SCOEL), joka 

antaa lausunnon ehdotetuista raja-arvoista. Lausunnossa käydään läpi aineen 

terveydelliset vaikutukset ihmiselle eri tutkimusten pohjalta. Lausunnossaan 

direktiivistä 2009/161 SCOEL ehdottaa raja-arvoksi asetetun 0,05 mg/m3, mutta raja-

arvoa ei ole rajattu torakaalijakeelle.23 Eli lausunnossa raja-arvo koskee kaikkia 

happosumun hiukkaskokoja. Lausunnossa esitetään myös menetelmät rikkihapposumun 

mittaamiseen, mutta samassa lausunnossa huomautetaan, että happosumun mittaaminen 

luotettavasti on haastavaa. Lausunnon ensimmäisessä liitteessä mainitaan muutamia 

käytettyjä menetelmiä ja kirjoitetaan, että käytettävän menetelmän valitsee pätevä 

henkilö ottaen huomioon menetelmän rajoitukset ja mittauksessa mahdollisesti 

esiintyvät häiriöt. 
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 Teollisuuden päästörajat ja BAT-päätelmät 

 

Teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin (2010/75/EU) artikla 13 edellyttää tietojen 

vaihtoa jäsenvaltioiden viranomaisten ja teollisuuden edustajien välillä.24 Tietojen 

vaihdolla edistetään parhaan käytettävissä olevan tekniikan käyttämistä kaikissa 

jäsenmaissa, jotta teollisuuden päästöissä ei olisi epäsuhtaa eri jäsenmaiden välillä. 

Tietojen vaihtoon käytetään BAT-vertailuasiakirjoja (BREF). 

 

Euroopan komissio on järjestänyt tietojen vaihdon Euroopan IPCC (The European 

integrated pollution prevention and control bureau) -toimistoon.24 IPCC-toimistossa 

kootaan informaatiot BAT-menetelmistä ja järjestetään teknisten työryhmien (technical 

working groups, TWG) kokoukset. Työryhmissä on edustajat jäsenmaista, teollisuuden 

keskusjärjestöistä ja ympäristöjärjestöistä Euroopan ympäristöjärjestön kautta. 

Työryhmät kokoontuvat normaalisti kaksi kertaa BREF:in valmistelun aikana. BAT-

tietojenvaihtoa seuraa yleisellä tasolla foorumi, jossa on osallistujia jäsenmaista, 

kyseisen teollisuuden edustajia ja ympäristönsuojelua edistävien järjestöjen edustajia. 

Kansallisella tasolla BAT-tietojenvaihtoa koordinoi Suomen ympäristökeskus (SYKE). 

Kansallista tietojenvaihtoa varten perustetaan erillisiä toimialaryhmiä tarpeen mukaan.  

 

Jälkimmäisessä TWG-kokoontumisessa kootaan BAT-ehdotelma.24 Ehdotetun BAT-

luonnoksen sisältöä kommentoi foorumi ja BAT-lausunto menee komitean 

hyväksyttäväksi. Komiteassa on edustajia vain jäsenmaista, Suomen edustaja on 

ympäristöministeriöstä. Komitean hyväksymä lausunto viedään Euroopan komissioon, 

jossa se pannaan täytäntöön. Suomessa direktiivit sisällytetään ympäristönsuojelulakiin 

ja ympäristölupia hallinnoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY). 

TWG:n loppukokous koskien värimetalliteollisuuden BAT-lauselmaa pidettiin 

Sevillassa 17 - 21.3.2014. Kokouksessa käytiin läpi BREF:n kolmas luonnos (draft 3, 

D3). Sivulla 111 on taulukossa 14.49 annettu ehdotukset sinkkituotannon päästöille 

koskien liuotusta, liuospuhdistusta ja elektrolyysiä.25 Taulukossa on ilmoitettu 

rikkitrioksidi SO3 ja sille hyväksyttäväksi rajaksi 10 – 35 mg / Nm3. Puolan edustus on 

huomauttanut, että rikkitrioksidi täytyy vaihtaa rikkihapoksi. Kansainvälinen 

sinkkijärjestö (International zinc association, IZA) puolestaan huomauttaa, että 

rikkitrioksidin paikalle täytyy vaihtaa sulfaatit SO4
2-. Lopulliseen BREF-asiakirjaan on 
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kuitenkin laitettu Puolan ehdotus, jossa rikkitrioksidi on korvattu rikkihapolla. Tämän 

seurauksena asiakirjassa on esitetty raja-arvo, jolle ei ole virallista mittausmenetelmää. 

Jos asiakirjaan olisi kirjattu IZA:n huomautus, voitaisiin päästöistä mitata sulfaatit ja 

menetelmäongelmaa ei olisi. 

 

Värimetalliteollisuuden BAT-päätelmää koskeva lausunto (BREF asiakirja) annettiin 

IPCC:stä Euroopan komissiolle 4.12.2014.1 Lausunto ei ole EU:n virallinen julkaisu, 

mutta siinä on komitealle annettu ehdotus BAT-päätelmästä.26 Lausunnossa mainitaan 

sinkin tuotannon yhtenä erityisenä ympäristöongelmana happosumupäästöt 

elektrolyysistä. Happosumupäästöjen vähentämiseksi BAT-tekniikkaa on riittävä 

ilmastointi ja vaahdotusaineet elektrolyysialtaassa, mikä vähentää 

happosumuhiukkasten muodostumista. Lausunnossa on lisäksi alennettu rikkihapon 

päästörajaa, joka oli kolmannessa luonnoksessa 10 – 35 mg / Nm3. Lausunnon mukaan 

rikkihappopäästöjen tulisi olla alle 10 mg/Nm3.  

 

 

 Päästöjen tarkkailu Boliden Kokkolassa 

 

Kokkolan sinkkitehtaan ilmapäästöjä tarkkaillaan säännöllisesti. Päästökohteita on noin 

120 ja niiden suuren määrän vuoksi vain päästöjen kannalta oleellisimmat kohteet 

mitataan kerran vuodessa.27 Vähemmän merkittävät kohteet mitataan 3 – 5 vuoden 

välein. Boliden Kokkola on velvollinen ilmoittamaan päästöistä Pohjanmaan ELY-

keskukselle. Myös kaikista häiriö- ja poikkeustilanteista täytyy ilmoittaa välittömästi. 

Vuonna 2012 Boliden ehdotti tarkkailusuunnitelmaa ELY-keskukselle. 

Tarkkailusuunnitelmasta annettiin lausunto ja se hyväksyttiin 2014.27 Rikkihappoa ei 

voi sellaisenaan suoraan mitata, vaan poistokaasuista mitataan ja raportoidaan 

kokonaisrikki. Tarvittaessa kokonaisrikkipitoisuudesta ilmoitetaan laskennalliset 

H2SO4-, SO2- ja SO4
2- -pitoisuudet. Taulukossa 1 on esitetty tarkkailusuunnitelma 

seuraavalle viidelle vuodelle. Kuten taulukosta nähdään, kokonaisrikkiä mitataan useista 

kohteista. Elektrolyysihallin päästöjä mitataan joka toinen vuosi. 
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Taulukko 1. Tarkkailusuunnitelma27  

Kohde Koodi 

 
Näyte- 

tiheys 2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

Analysoitavat muuttujat 

Savupiiput, alasajot A 1.6  1/2a  X  X  Zn, Cd, As, Pb, Hg, S, pöly 

Pasuton kattoimurit A 1.9  1/3a   X   Zn, Cd, pöly 

Pasuton kattohuuvat A 1.9  1/3a   X   Zn, Cd, pöly 

Lautassyöttäjät A 1.2  1/3a X   X  Zn, Cd, pöly 

Seulomo A 1.22  1/2a X  X  X Zn, Cd, pöly 

Anodivalimo A 1.10  1/5a   X   Pb, pöly 

Neutraaliliuotus NR1 A 2.1  1/1a X X X X X Zn, Cd, S 

Neutraaliliuotus NR2 A 2.2  1/1a X X X X X Zn, Cd, S 

Neutraaliliuotus; RR2+RR2pv A 2.2/2.1; 2.3  1/2a  X  X  Zn, Cd, S, poistettu 

Raakaliuossäiliöt V4-7 A 2.4/1  1/5a  X    Zn, Cd, S, Cu 

VHR 2,4 SVHR 2  A 2.3/1  1/2a  X  X  Zn, Cd, As, Pb, S 

VHR 1,3 SVHR 1 A 2.3/2  1/2a X  X  X Zn, Cd, As, Pb, S 

Sakeutin S-6 A 2.3/7  1/5a X     Zn, Cd 

Cl-poiston jäähd.tornit ClJT 1-2 A 2.5/8  1/2a  X  X  Zn, S 

Rikast. liettoreakt. RLR1 A 2.31/1  1/2a X  X  X Zn, Cd, As, Hg, S 

Rikast. liettoreakt. RLR2+HES RL  A 2.31/2  1/3a X X   X Zn, Cd, As, Hg, S 

Suoraliuotus LIR 1,3,5  A 2.32  1/3a   X   Zn, Hg, Cd, As, Pb, S 

Suoraliuotus LIR 2,4,6 A 2.32  1/3a X   X  Zn, Hg, Cd, As, Pb, S 

Suoraliuotus LIR 7,9 tai 8,10  A 2.32  1/3a  X   X Zn, Hg, Cd, As, Pb, S 

Vaahdotus VK 1,2 / 3,4,5,6 A 2.33  1/2a X  X  X Zn, Cd, As, Hg, S  

Vaahdotus VJS+KLS+RRS A 2.33  1/5a X     Zn, Cd, As, S 

Co-poiston sak. CoS-1 ja CoS-2 A 2.6/2  1/2a X  X  X Zn, Cd, As, S 

Co-poistoreakt. CoP-1 ja CoP-2 A 2.6/4  1/2a  X  X  Zn, Cd, As, S 

Cd-poisto yhdistetty A 2.71/1  1/2a  X  X  Zn, Cd, As, S 

Jarosiittisakeuttimet JSR2+JSR3 A 2.36  1/5a  X    Zn, Cd, As, S 

Kobolttisakan käsittely A 2.6/8  1/3a   X   Zn, As 

Ag-talon hönkälinja 1 A xx/1  1/2a  X  X  Zn, Pb, S, hiukkaset 

Ag-talon hönkälinja 2 A xx/2  1/2a X  X   Zn, Pb, S, hiukkaset 

Ag-talon sakeuttimet 1 ja 2 A xx/1  1/2a X X  X  Zn, Pb, S, hiukkaset 

Elektrolyytin jäähdytystornit A 3.1  1/2a  X  X  Zn, S 

Elektrolyysihallin kattohuuvat  A 3.10  1/2a X  X  X Zn, S 

Neutraaliliuoksen jäähd.tornit  A 3.11  1/3a X   X  Zn, S 

Valimon kärynpoisto A 4.1  1/2a X  X  X Zn, Ni, hiukkaset 

Valukoneet VK1 ja VK2  A 4.2  1/5a     X Zn, Ni, hiukkaset 

Valimohallin ilmastointi  A 4.3  1/5a    X  Zn, Ni, hiukkaset 

 Mitattavat kohteet yhteensä vuosittain: 17 14 15 14 12  

 Joista ulkopuolisen tekemiä mittauksia  10      

 
          = Ulkopuolisen suorittamat mittaukset 
 
          = Omat päästömittaukset 
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4 Käytössä olevat menetelmät 

 

Menetelmät, joita tällä hetkellä käytetään ovat keskenään melko saman tyyppisiä. 

Standardisoiduissa menetelmissä analysointi tapahtuu ionikromatografisesti yleensä 

johtokykydetektorin avulla. Näytettä voidaan kerätä kaasunpesupulloon, jolloin 

happosumupitoisuuden määrää mitataan tietyssä paikassa. Toinen vaihtoehto on käyttää 

pientä näytepumppua ja näytekeräintä, jolloin mitataan työntekijän henkilökohtaista 

altistumista. Yleisimmät ongelmat näissä menetelmissä ovat muiden sulfaattien 

aiheuttamat positiiviset signaalit.28 Tietyt suodattimet reagoivat näytteessä oleviin 

happoihin ja suuret nitraattipitoisuudet voivat peittää sulfaattipiikkejä 

kromatogrammissa. Mikäli näytteessä on rikkidioksidia, se voi metallien läsnä ollessa 

hapettua rikkihapoksi.   

 

 

4.1 Ionikromatografia 

 

Ionikromatografia (IC) on menetelmänä kehitetty 1970 luvulla ja siitä lähtien sitä on 

käytetty myös ympäristönäytteiden analysointiin.29 Ionikromatografilla on useita 

ominaisuuksia, joiden takia siitä on tullut yleisin menetelmä ympäristönäytteiden 

analysointiin. Menetelmänä IC on tarkka ja herkkä.  Analyysiin tarvitaan vain pieni 

määrä näytettä ja samanaikaisesti voidaan analysoida useita eri ioneja. Lisäksi näytteen 

voi analyysin jälkeen tarvittaessa käyttää uudelleen.  

 

Yhdisteiden erottuminen ionikromatografiassa perustuu näytteessä olevien ionien 

erilaisiin varauksiin. Liikkuva faasi (eluentti eli ajoliuos) kuljettaa näytettä 

erotuskolonnin läpi, jonka pinnassa (stationaarifaasi) on vastakkaismerkkisiä ioneja. 

Näytteen ionit adsorboituvat stationaarifaasin pintaan ja eluoituvat eteenpäin 

kolonnissa. Mitä suurempi ionin sitoutumisvoimakkuus on, sen kauemmin se pysyy 

stationaarifaasissa sitoutuneena ja sen pidempi retentioaika sillä on. Näin ollen 

näytteessä olevat ionit erottuvat, koska niiden sitoutumisvoimakkuus on eri. 

Erotusmekanismeina voi olla ioninvaihto-, käänteisfaasi- tai ioniparikromatografia.29 

Ioniekskluusiokromatogfiassa erottuminen perustuu ionin kokoon. 
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Yleensä ionikromatografilaitteisto koostuu eluenttipumpusta, näyteinjektorista, 

kolonnista, detektorista ja tietokoneesta, joka käsittelee detektorilta tulevan datan (kuva 

3). Laitteistossa voi tarpeen mukaan olla myös esikolonni, supressori ja mahdollisesti 

toinen detektori. Ionikromatografiassa liuosten pH voi olla äärimmäisen hapan tai 

emäksinen, joten laitteiston täytyy olla erittäin kestävä ja inertti.30 

 

 

 

Kuva 3. IC-laitteisto (muokattu).31 

 

Liuospumppu kuljettaa ajoliuosta tasaisella paineella laitteistossa. Ajoliuos voi olla 

myös kahden tai useamman liuoksen seos ja seosten suhde voi vaihdella ajon aikana 

(gradienttiajo). Ajoliuoksen virtausnopeutta säädellään pumpun avulla. 

Virtausnopeuden valinnassa otetaan huomioon ajoliuoksen viskositeetti, kolonnin 

ominaisuudet, erotettavan yhdisteen ominaisuudet ja analysoitavien yhdisteiden 

lukumäärä.  

 

Näyte syötetään ajoliuoksen sekaan injektorista. Näytteensyöttö voi olla manuaalista tai 

automaattista. Automaatti-injektio vähentää virheen mahdollisuuksia esimerkiksi isoissa 

näytesarjoissa ja se on korvaamaton analyyseissa, jotka kestävät useita tunteja.30 Myös 

standardien ajaminen laitteistossa on helpompaa, jos käytettävissä on automaattinen 

injektointi. Tällöin standardin laimentaminen onnistuu helposti vain muuttamalla 
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injektointitilavuutta. Näyte voidaan injektoida suoraan ajoliuokseen tai näyte 

injektoidaan näyteluuppiin (kuva 4). Näyteluuppi toimii kahdessa vaiheessa. 

Ensimmäinen on syöttövaihe, jolloin näyte syötetään luuppiin. Toisessa vaiheessa 

luuppi kääntyy, jolloin ajoliuos kulkee luupin läpi ja näyte pääsee siirtymään 

ajoliuoksen mukana kolonnille.  

 

 

 

Kuva 4. Mikroskaalan näyteluuppi.32 

  

Kolonnissa ionit erottuvat varauksiensa perusteella.30 Kolonnin pinnassa on pakattuna 

sähköisesti varautuneita ryhmiä, johon näytteessä olevat vastakkaismerkkiset ionit 

tarttuvat elektrostaattisesti. Vuorovaikutus stationaarifaasin ja näytteen välillä vaihtelee 

ionien varausjakauman ja -tiheyden sekä ionien koon mukaan. Ionien retentioaika 

riippuu siis näytteessä olevien ionien ja stationaarifaasin vuorovaikutuksesta, jolloin ne 

erottuvat. Toisinaan ioninvaihtokolonnin jälkeen käytetään myös supressorikolonnia. 

Sen tarkoituksena on poistaa ajoliuoksesta mittaukseen aiheutuvaa häiriöitä. Supressoria 

käytetään erityisesti silloin, kun joudutaan käyttämään erikoisia ajoliuoksia, eikä 

laimeiden liuoksien käyttö ole mahdollista.  

 

Johtokykydetektori on käytetyin detektori ionikromatografiassa kahdesta syystä. 

Ensimmäiseksi, kaikki ionit johtavat sähköä, joten se sopii kaikkien ionien 

analysointiin. Toiseksi johtokykydetektori on yksinkertainen ja helppokäyttöinen. 

Detektorissa on kaksi elektrodia, joiden välillä on jännite. Elektrodit mittaavat 

detektorin läpi kulkevan liuoksen sähkönjohtavuutta. Sähkönjohtavuus kasvaa 

lineaarisesti ionikonsentraation mukaan. Mitä enemmän näytteessä on ioneja, sitä 

suurempi sähkönjohtavuus näytteellä on.  
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 Anionianalytiikka 

 

Sulfaattien analysoimiseen sovelletaan anionianalytiikkaa. Anionien analysoinnissa 

stationaarifaasin runkomateriaalina voidaan käyttää joko epäorgaanisia tai orgaanisia 

polymeerejä.33 Orgaaniset polymeerit ovat tavallisempia niiden paremman pH-

kestävyyden vuoksi. Runkomateriaalin pintaan on kiinnitettynä anionin vaihtajana 

toimivia funktionaalisia ryhmiä. Nämä ryhmät ovat useimmiten kvaternaarisia 

ammoniumryhmiä.  

 

Polystyreeni-divinyylibentseeni (PS-DVB) kopolymeerit ovat yleisimpiä 

runkomateriaalin polymeerejä. Ne ovat kestäviä kaikissa pH-arvoissa, jolloin voidaan 

käyttää useita eri ajoliuoksia. Styreenin ja divinyylibentseenin kopolymerisoinnilla 

kolonnin pintaan saadaan mekaanista kestävyyttä. Polymerisoinnin jälkeen PS-DVB:lle 

tehdään kloorimetylaatio kloorimetyylieetterillä, jonka jälkeen tehdään reaktio amiinien 

kanssa. Näin saadaan aikaan vahva anioinin vaihtaja. Menetelmä on hieman haastava, 

koska kloorimetyylieetteri on erittäin myrkyllinen ja metylaatioastetta on vaikea 

kontrolloida. Toinen, helpompi vaihtoehto on tehdä metylointi paraformaldehydilla ja 

vetykloorihapolla ilman katalyyttiä.34 Tätä reaktiota voidaan myös helpommin 

kontrolloida.   

 

Myös metakrylaattipolymeerin on osoitettu toimivan epäorgaanisten ionien 

analytiikassa.35 Metakrylaatilla saadaan parempi anionien erottelu, kuin PS-DVB:llä, 

mutta se ei kestä kovia pH-arvoja yhtä hyvin, kuin PS-DVB. Huono puoli molemmilla 

polymeeripohjaisilla anionin vaihtajilla on suuren paineen heikko kestävyys.33 Tämä 

ominaisuus rajoittaa kolonnin pituutta ja ajoliuoksen virtausnopeutta.  Nair et al.36 

kuitenkin saivat hyviä tuloksia epäorgaanisten anionien tutkimuksessa, jossa 

stationaarifaasina käytettiin polydivinyylibentseeniä, ja funktionaalisina ryhminä oli 

dimetyylietanoliamiinia. Tutkimuksen mukaan stationaarifaasi oli mekaanisesti hyvin 

kestävä, sieti korkeita lämpötiloja (75 ˚C), pH-arvoja välillä 1 -14 ja suurta painetta 

(6000 psi). Tällä kolonnilla onnistui myös sulfaattien erottelu.   

 

Polymeerien lisäksi kolonneissa käytetään silikapohjaisia stationaarifaaseja.33 Silika 

pinnoitetaan polymeereillä ja niiden päälle derivatisoidaan halutut funktionaaliset 
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ryhmät. Silikan pintaan voidaan myös suoraan kiinnittää funktionaalisia ryhmiä 

kemiallisin sidoksin. Silikapohjaiset faasit toimivat tehokkaasti ionien erottelijana. 

Silika voi olla kolonnin pinnassa erittäin pieninä tasalaatuisina hiukkasina. Kolonni 

voidaan pakata niin, että se on mekaanisesti erittäin kestävä ja sillä ei ole rajoituksia 

paineen tai virtausnopeuden suhteen. Retentiomekanismi on myös yksinkertaisempi, 

koska kemialliset reaktiot silikan ja näyteionien välillä ovat harvinaisempia, kuin 

polymeeripohjaisilla stationaarifaaseilla. Sen sijaan silikapohjaisten faasien pH-

kestävyys on huonompi, kuin polymeereillä. Yleensä silikapohjaisilla materiaaleilla pH 

voi vaihdella välillä 2 – 8. Happamammat ajoliuokset voivat irrottaa silikaa kolonnin 

pinnasta ja emäksiset voivat liuottaa silikaa, jolloin kolonnissa ei tapahdu tarkoituksen 

mukaista ionien erottelua. 

 

Näiden kahden yleisimmän materiaalin lisäksi on olemassa muitakin materiaaleja, joita 

käytetään kolonnin pinnassa stationaarifaasina.33 Tällaisia ovat esimerkiksi lateksi-, 

kruunueetteri- ja kuitupohjaiset materiaalit. Näillä materiaaleilla on tiettyjä 

selektiivisyyksiä, mutta niiden kaikki ominaisuudet eivät ole vielä tunnettuja.  

 

Anionikromatografiaan on käytettävissä valtava joukko erilaisia ajoliuoksia.33 

Valinnassa on otettava huomioon käytettävä detektori, eroteltavat ionit, pH, 

puskurointikyky ja mahdollinen orgaanisten säätöaineiden tarve. Jos kromatografissa on 

supressori, ajoliuoksena käytetään yleensä heikkojen happojen suoloja, koska 

supressorilla saadaan niiden johtokyky erittäin alhaiseksi. Karbonaatit, bikarbonaatit ja 

näiden seokset sekä boraatit ja hydroksidit kuuluvat tähän ryhmään. Jos laitteistossa ei 

ole supressoria, ajoliuoksen johtokyvyn täytyy olla pieni, jotta mittauksessa säilyy 

herkkyys analysoitaville ioneille. Aromaattisten karboksyylihappojen suolat, kuten 

bentsoaatit ja ftalaatit ovat käyttökelpoisia ajoliuoksia, kun supressoria ei käytetä. Muita 

käytettäviä ajoliuoksia ovat alifaattiset karboksyylihapot ja sulfonihapot.33 Esimerkiksi 

fluoridi-, kloridi-, typpidioksidi-, bromidi-, nitraatti-, fosfaatti- ja sulfaatti-ionit voidaan 

erotella yhdellä analyysillä käyttäen polymeeripohjaista anioninvaihtajaa ja 

ajoliuoksena parahydroksibentsoaattia. Analyysi kestää noin 8 min Jos näytteessä on 

pelkästään sulfaatti-ioneja, ne voidaan erotella nopeasti (n. 70 s.) käyttämällä 

silikapohjaista anioninvaihtajaa ja ajoliuoksena ftalaattia.37  
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4.2 Työperäisen altistuksen mittaamiseen käytetyt menetelmät 

 

 NIOSH 7908 

 

The National Institute for Occupational and Health, NIOSH on USA:n kansallinen 

toimija, jonka tehtävänä on estää työperäisiä sairauksia ja onnettomuuksia.  

 

NIOSH:n määritysmenetelmä numero 7908 on haihtumattomien rikki- ja typpihapon 

määrittämiseen sopiva menetelmä, joka julkaistiin toukokuussa 2014.38 Menetelmä on 

teknisesti yhtenäinen ISO 21438-1 -standardin kanssa. Se on päivitetty versio 

menetelmästä 7903, joka oli julkaistu jo elokuussa 1994. Vanhemmassa menetelmässä 

rikkihapon määritysraja oli vain 0,05 mg/m3, mikä ei riittäisi EU:n vaatimustasolle 

työperäistä altistusta mitattaessa. Uudemmassa menetelmässä 7908 rikkihapon 

määritysraja on vähintään 0,002 – 1,0 mg/420 l:n näyte eli 0,0048 mg/m3, mikä riittää 

EU:n vaatimukseen. Lisäksi uudemman menetelmän etuna myös hengitettävän fraktion 

keräys suodattimen avulla. Uusin määritysmenetelmä ei ollut vielä käytössä, kun 

SCOEL julkaisi suosituksensa työperäisten altistusten viiteraja-arvoista.  

 

NIOSH:n menetelmässä työntekijällä on henkilökohtainen näytekeräin ja pumppu, jolla 

säädetään näytteen virtausnopeutta.38 Näytekeräimeen (kuva 5) asetetaan suodatin, joka 

on kvartsikuitua tai polytetrafluorietyleeniä (PTFE). Suodattimen huokoskoko on 0,45 

µm ja halkaisija 37 mm (kuva 5). Näytekeräimen pitää olla haponkestävä ja 

kemiallisesti inertti. Keräin kiinnitetään työntekijän vaatetukseen hengitysalueelle 

enintään 30 cm:n päähän nenästä ja suusta.39 Näytepumppu on helpoin kiinnittää 

vyötärölle. Näytepumppu ja keräin yhdistetään toisiinsa ohuella letkulla. Näytteen 

virtausnopeudeksi asetetaan 1 – 5 l/min ja henkilökohtaista altistumista mitattaessa 

näytettä kerätään 420 l. Menetelmää voidaan käyttää myös rikkihappopitoisuuden 

staattiseen, eli paikalliseen mittaukseen.40 Staattisessa mittauksessa näytettä kerätään 

yhdestä paikasta koko mittauksen ajan.  
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Kuva 5. Näytekeräin ja suodattimia.41 

 

Näytteenoton päätyttyä suodatin siirretään muoviseen säiliöön ja näytteenottimen 

sisäosat huuhdellaan uuttoliuoksella (0,27 M Na2CO3/0,03 M NaHCO3).38 Uuttoliuosta 

lisätään muovisäiliöön, kunnes kokonaistilavuus on 5 ml. Näyte tulee analysoida neljän 

viikon kuluessa näytteenotosta. Analysointia varten näytteitä pidetään ensin 

ultraäänihauteessa 15 minuuttia ja jäähdytetään. Näyte suodatetaan ja analysoidaan 

ionikromatografilla, jossa ajoliuoksena on natriumkarbonaatti/-vetykarbonaattiliuosta 

(0,0027 M Na2CO3/0,0003 M NaHCO3). Kalibrointiin käytetään 

standardisulfaattiliuosta 0,2 – 8 mg/l. 

 

Tällä menetelmällä näyte saadaan kerättyä tehokkaasti.38 Standardin mukaan 

pitoisuusvälillä 0,5 – 10 mg/m3 happosumu kerääntyy suodattimeen yli 95-

prosenttisesti. Näyte myös säilyy hyvin. Tilastollisesti tarkasteltuna menetelmä on 

riittävän luotettava ja täyttää vaatimukset, mutta näytteessä olevat muut sulfaatit 

aiheuttavat häiriötä ja väärentävät mittaustulosta.   

 

 

 OSHA ID-113 

 

Yhdysvalloissa toimiva Occupational Safety and Health Administration (OSHA) on 

järjestö, joka edistää kaikkien työntekijöiden turvallista työskentelyä asettaen ja valvoen 

standardeja sekä tarjoten neuvoja ja koulutusta.  

 

ID-113-menetelmällä mitataan työntekijän henkilökohtaista altistumista rikkihapolle 

vastaavalla tekniikalla ja samanlaisella näytekeräimellä, kuin edellä esitetyssä NIOSH 
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7908 -menetelmässä. Toisin kuin edellä, tässä menetelmässä sulfaatti-ionit kerätään 

selluloosaesterisekoitteesta tehtyyn suodattimeen (mixed cellulose ester membrane 

filter, MCEF).42 Selluloosaesterisekoite on selluloosa-asetaattia ja nitroselluloosaa. 

Näytettä kerätään neljä tuntia vakiovirtauksella 2 l/min eli näytteen kokonaistilavuus on 

480 l. Näytekeräyksen jälkeen suodatin siirretään lasiputkeen ja analyytit desorptioidaan 

karbonaatti-ajoliuokseen (10 ml; 0,003 M CO3
2- /0,0024 M HCO3

-). Tarvittaessa näyte 

suodatetaan. Näyte analysoidaan ionikromatografilla.  

 

Ionikromatografin standardiliuoksena käytetään 1000 mg/l natriumsulfaattiliuosta 

(Na2SO4), josta tehdään tarvittavat laimennokset.42 Jos ionikromatografissa on käytössä 

automaattinen näytteensyötin, standardia ei tarvita kuin yksi laimennos. Automatisoitu 

näytteensyötin voidaan ohjelmoida injektoimaan eri tilavuuksia, jolloin standardille 

saadaan eri pitoisuudet. Kromatografissa käytetään esikolonnia ja varsinaisena 

kolonnina on anionin vaihtoon perustuva erottelukolonni. Detektorina on 

johtokykydetektori. 

 

Standardin mukaan menetelmän havannointiraja on minimissään 0,5 mg SO4
2- /l 

näytettä.42 Tämä vastaa 0,01 mg/m3. Eli 10 ml:n näytteestä voidaan havaita 5 µg 

sulfaattia. Herkkyyttä voidaan parantaa joko suurentamalla näytteen injektiotilavuutta 

tai vaihtoehtoisesti näyte voidaan desorptioida pienempään määrään karbonaatti-

ajoliuosta.  

 

Käytännössä siis näytteestä analysoidaan sulfaatit, ei rikkihappoa selektiivisesti. Eli 

sinkkisulfaatti elektrolyysissä aiheuttaa positiivisen signaalin ja vääristää rikkihapon 

mittausta. Lisäksi suuret nitraattipitoisuudet voivat osittain peittää sulfaattipiikkejä. 

Menetelmän etuna voidaan pitää näytteenottoa. Henkilökohtainen näytteenotin, jossa on 

suodatin, on selektiivisempi altistumisen mittari, kuin kaasunpesupulloihin kerättävät 

näytteet, joita käytetään useissa metodeissa.  

 

 

 OSHA ID-165SG 
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OSHA:n menetelmällä ID-165SG voidaan mitata työntekijän henkilökohtaista 

altistumista vetybromidille (HBr), typpihapolle (HNO3), fosforihapolle (H3PO4) ja 

rikkihapolle yhdellä mittauksella.43 Menetelmässä kaikki analyytit kerätään samaan 

silikageeliputkeen ja analysoidaan yhtä aikaa. Analysointi tehdään ionikromatografilla. 

 

Mittauksen aikana työntekijällä on näytepumppu esimerkiksi vyötäröllä. Näytepumppu 

on yhdistetty silikageeliputkeen, joka on sijoitettuna lähelle hengitysaluetta.43 

Silikageeliputki on pienikokoinen ja helposti käsiteltävä keräin (kuva 6). Näyteputken 

alkupäässä on lasikuitusuodatin, johon keräytyvät pienhiukkaset. Lasikuitusuodattimen 

jälkeen putkessa on silikageeliä kahdessa osassa A ja B. Osat A ja B on putkessa 

erotettu vaahtomuovitulpalla. Standardin mukaan näytteenottoon suositeltu 

virtausnopeus on 0,2 l/min. Näytettä kerätään 96 l eli näytteen keräysaika on 8 h. 

Näytekeräyksen lopuksi putki irrotetaan pumpusta ja sinetöidään kiinni.  

 

 

 

Kuva 6. Silikageelillä täytetty näytekeräin.44 

 

Analysointia varten näyteputkesta poistetaan laskuitusuodatin ja ensimmäinen 

silikageeliosa puhtaaseen näyteputkeen.43 Seuraava osa silikageeliä tyhjennetään omaan 

näyteputkeen. Rikkihappoa analysoitaessa lasikuitusuodatin analysoidaan erikseen. 

Jokaiseen näyteputkeen pipetoidaan 5 ml ajoliuosta (0,003 M Na2CO3/0,0024 M 

NaHCO3
). Näyteputket suljetaan ja siirretään ionipuhdistettua vettä sisältävään 

dekantterilasiin. Vettä kiehutetaan 10 min ja jäähdytetään, jonka jälkeen näytteet 

laimennetaan ajoliuoksella. Tarvittaessa näytteet suodatetaan. 

 

Analysointi tehdään ionikromatografilla, jossa on esikolonni, varsinainen 

ioninvaihtokolonni ja supressori-kolonni.43 Supressori-kolonnin tarkoitus on poistaa 

ajoliuoksen kationit (Na+) alentaen siten merkittävästi ajoliuoksen johtokykyä.  

Detektorina on johtokykydetektori. Tarvittavia standardeja (SO4
2-, Br-, NO3

- ja PO4
3-), 

mitataan pitoisuusvälillä 0,2 – 50 mg/l.  
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Tässä menetelmässä suuri bromi- tai nitraattipitoisuus ei aiheuta häiriötä, koska ne 

voidaan analysoida erikseen. Näytteenkeräys on yksinkertaista verrattuna 

kaasunpesupulloihin kerättäviin näytteisiin. Sen sijaan silikageeli on verrattain huono 

materiaali näytekeräykseen. Silika on niin huokoista, että pienet aerosolihiukkaset eivät 

keräänny geeliin. Lisäksi tässäkin menetelmässä analysoidaan kokonaissulfaatteja, joten 

rikkihappoa ei pysty analysoimaan selektiivisesti. 

 

 

 DFG 

 

Saksan tutkimusyhteisöllä (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG; English: German 

research foundation) on muutamia menetelmiä rikkihapon määrittämiseksi. DFG 2 

menetelmällä voidaan määrittää rikki- ja fosforihapposumua ja DFG 3 menetelmällä 

rikkihappoa.45; 46 Menetelmillä voidaan mitata työntekijän altistusta rikkihapolle joko 

henkilökohtaisella näytteenottimella tai näytteenkeräys voidaan tehdä myös staattisesti 

yhdestä paikasta. Menetelmissä näytteenkäsittely ja mittaus ovat hyvin samankaltaisia, 

kuin edellä esitetyissä menetelmissä. Näytettä kerätään vakiovirtausnopeudella 

kvartsikuitusuodattimeen 420 l. Suodattimesta näyte liuotetaan Na2CO3/NaHCO3 -

liuokseen.45; 46 Näyte analysoidaan kromatografisesti ioninvaihtokromatografilla, jossa 

on johtokykydetektori. Standardeina käytetään kaupallista sulfaattistandardia, josta 

laimennetaan pitoisuudet 0,8 – 20 mg/l.   

 

Molemmissa menetelmissä määritysraja rikkihapolle on 0,01 mg/m3. Määritysraja on 

riittävän pieni EU:ssa asetetulle pitoisuusrajalle. Standardin EN 482 mukaan 

määritysrajan (limit of detection, LOD) tulee olla vähemmän kuin 20 % 

pitoisuusrajasta. Näissä menetelmissä se riittää juuri ja juuri.  

 

 

 Nyrstarin menetelmä 

 

Eräs menetelmä, jolla mitataan rikkihapposumua työilmasta, on akkreditoitu 

Hollannissa. Menetelmässä happosumua mitataan kiinteästä pisteestä, jolloin 
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henkilökohtaisen altistumisen mittaaminen ei ole mahdollista. Kerätty näyte 

analysoidaan happo-emäs-titrauksella. Näytteen keräämiseen käytetään laitteistoa, johon 

kuuluu ilmanäytteenotin (Staplex Model TFIA-2F) (kuva 7), selluloosaesterisuodatin 

(Staplex TFA41), näytepumppu (Staplex FA-2) (kuva 7) ja rotametri, joka mittaa 

näytteen tilavuusvirtaa.47 Kalibrointia varten tarvitaan myös ilmanäytteenottimeen 

asetettava lisäosa ja vesimanometri.   

 

 

 

Kuva 7. Ilmanäytteenotin ja näytepumppu.48 

 

Ennen näytteenottoa laitteisto kalibroidaan oikean virtausnopeuden varmistamiseksi.47 

Aloitettaessa varsinainen mittaus laitteiston annetaan ensin stabiloitua vähintään 5 min. 

Stabiloinnin jälkeen näytteenottimeen asetetaan uusi puhdas suodatin. Näytettä kerätään 

10 min virtausnopeudella 0,5 m3/min. Virtausnopeutta seurataan rotametrista koko 

mittauksen ajan. Virtausnopeudessa ei saa olla vaihtelua enempää kuin 5 %. 

Näytteenoton päätyttyä suodatin siirretään välittömästi muovipulloon ja viedään 

analysoitavaksi. Jokaista näytesarjaa kohti tulee olla myös kaksi puhdasta suodatinta 

vertailua varten.  

 

Näytteen analysointi suoritetaan titraamalla.47 Titrauksen päätepisteen varmistamiseksi 

titrataan ensin 2-3 puhdasta näytettä. Puhdasta näytettä varten käyttämätön 

suodatinpaperi asetetaan dekantteriin ja siihen lisätään ultrapuhdasta vettä 100 ml. 

Suodatinta ja vettä sekoitetaan 15 min ja titrataan 0,005 M natriumkarbonaatilla. 

Hyvillä rinnakkaisilla tuloksilla voidaan varmistua titrauksen päätepisteestä ja siirtyä 
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varsinaisten näytteiden titraukseen. Näytesuodatin siirretään dekantterilasiin, jossa on 

100 ml ultrapuhdasta vettä ja sekoitetaan 15 min magneettisekoittimella. Näyte titrataan 

0,005 M natriumkarbonaatilla, kunnes pH on 5.0. Suodatinpaperi täytyy pitää mukana 

titrauksessa. Nollanäytteet eli kaksi puhdasta suodatinta titrataan samoin. 

Nollanäytteiden happotulos tulee olla < 0,05 mg. Jokaista näytettä kohti titrataan myös 

kontrollinäyte. Kontrollinäytteessä suodattimeen on lisätty 0,2 mg H2SO4.  

 

Menetelmän määritysraja on 0,01 mg/m3 näytteelle, jonka tilavuus on 5 m3. Vahvat 

hapot ja suolat saattavat häiritä analysointia ja aiheuttaa virheellisesti korkean tuloksen. 

Valmistajan mukaan menetelmässä käytettävä suodatin kerää hiukkaset, joiden koko on 

0,01 µm – 10 µm. Suodattimen materiaali ei ole kovin kestävä rikkihapolle, joten 

analysointi tulee suorittaa mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen.   

 

 

4.3 Poistokaasujen rikkiyhdisteiden mittaus 

 

EU:n asettama BAT-lauselma määrittää rikkihapon päästörajaksi < 10 mg/Nm3. 

Käytännössä teollisuudessa mitataan erilaisia rikkiyhdisteitä, joista voidaan laskea 

kokonaisrikki. Yksittäin mitataan useimmiten rikkidioksidia SO2. Lupaviranomaiselle 

ilmoitetaan kokonaisrikin määrä ja tarvittaessa siitä lasketaan rikkihapon osuus.  

Mittauksissa voidaan käyttää manuaalista keräystä ja analysointia kaasukromatografilla 

tai automaattianalysaattoreita, jotka ovat jatkuvatoimisia. Jatkuvatoimiset analysaattorit 

voivat olla kiinteästi asennettuja tai kannettavia versioita (portable measuring systems, 

PMS). Sulfaattinäytteen analysointiin voidaan käyttää myös bariumtitrausta. 

 

 

 Bariumtitraus 

 

Bariumtitraus on vanha menetelmä, mutta sitä käytetään edelleen ja siitä on olemassa 

erilaisia sovelluksia. Titrauksessa käytetään thorin-indikaattoria, joka on erittäin 

myrkyllistä. Titrauksessa päätepiste voidaan havaita spektrofotometrisesti tai 

visuaalisesti, kuten standardissa EPA 16A.49 Alkuperäisen menetelmän mukaan titraus 

pitäisi tehdä alkoholiliuoksessa (70 – 90 % v/v) ja liuoksen pH:n pitäisi olla välillä 2,5 – 
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4. Haartz et al.50 tutkivat näiden olosuhteiden vaikutusta titrauksen onnistumiseen. 

Heidän mukaansa liuoksen alkoholipitoisuus ja pH ovat merkittäviä tekijöitä pienten 

sulfaattimääritysten titrauksen onnistumisessa. Thorin-indikaattorin spektristä voidaan 

nähdä pH:n vaikutus havaittavaan väriin (kuva 8).  

 

Titraukseen liittyy useita tekijöitä, jotka vaikuttavat havaittavaan väriin ja aiheuttavat 

häiriöitä.51 Värin muuttuminen titrauksen päätepisteessä on monesti vaikeasti 

havaittavissa, joten tulos ei välttämättä ole täsmällinen. Värin havaittavuuteen 

vaikuttavat esimerkiksi liuoksen tilavuus ja titrantin konsentraatio sekä titrauksen 

kuluessa syntyvä bariumsulfaatin hajoamisnopeus. Bariumsulfaatti, eli bariumin suola 

lisääntyy liuoksessa ja suuri suolan määrä myös vaikeuttaa värin havaitsemista. 

Titrauksen päätepisteen lähellä värin muutos on asteittainen, eikä se vaihdu yhtäkkiä, 

kuten titrauksissa yleensä. Häiriöitä titraukseen aiheuttavat bariumin ja sulfaatin kanssa 

saostumia muodostavat kalsium, strontium ja lyijy.51 Jotkut kationit muodostavat 

komplekseja indikaattorin kanssa, jolloin indikaattori ei toimi oikein. Lisäksi tiedetään, 

että muutamat ioniset yhdisteet muodostavat bariumin kanssa liukenemattomia suoloja. 

Tavallisimmin näitä ovat fosfaatti, sulfiitti, karbonaatti fluoridi ja kromaatti. Häiriöitä 

aiheuttavat alkuaineet, ionit tai ioniyhdisteet pitää poistaa näytteenkäsittelyvaiheessa.  

 

 

 

Kuva 8. Thorin-indikaattorin spektri eri pH-arvoissa.52 
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 ISO-standardi 7935/1992 

 

Rikkidioksidin määrittämiseen käytetään hyvin usein ISO-standardia numero 

7935/1992. Menetelmä sopii rikkidioksidin massakonsentraation mittaamiseen 

automaattilaitteilla suoraan päästölähteestä.53 Tulos ilmoitetaan joko mg/m3 tai g/m3. 

Mittalaitteet ovat siirrettäviä automaattilaitteita eli ne eivät ole kiinteästi asennettuja. 

Laitteistossa analyyttinen mittaus tehdään joko uuttomenetelmällä tai optisella 

laitteistolla. 

 

Uuttomenetelmässä näyte kerätään päästölähteestä sondilla ja se kulkeutuu 

analysaattorille automaattisesti näytelinjaa pitkin.53 Näytelinjaa voidaan muutella 

kaasunäytteen ominaisuuksien mukaan. Näytelinjan rakenteeseen vaikuttavat 

esimerkiksi näytteessä olevat pienhiukkaset, kosteus, lämpötila ja kastepiste. 

Analyyttinen mittaus perustuu absorptioon tai vaihtoehtoisesti fluoresenssi-ilmiöön. 

Absorbanssiin perustuvassa mittauksessa näytteen läpi ohjataan infrapuna- tai 

ultraviolettivaloa. Näytteen läpäissyt valo mitataan ja siitä lasketaan näytteen 

absorbanssi. Rikkidioksidipitoisuus lasketaan Lambert-Beerin lain mukaisesti. 

Fluoresenssia käytettäessä säteilylähteenä käytetään ultraviolettivaloa. UV-valo virittää 

rikkidioksidimolekyylin korkeampaan elektroniseen viritystilaan ja viritystilan 

purkautuessa emittoituva säteily mitataan.   

 

Mittauksen haasteet ovat näytteenotossa, koska näytteen tulisi olla mittaustavaltaan 

hyvin toistettavissa oleva ja mahdollisimman edustava. Suomen olosuhteissa erityisesti 

vuodenaikojen vaihtelu vaikeuttaa näytteenottoa. Näytelinjassa tulee olla ainakin 

pienhiukkaset poistava suodatin ja kosteudenpoistolaitteisto. Näytevuotoa ehkäistään 

kuumentamalla näytelinjaa.  

 

Optista mittausta käytettäessä laitteisto asennetaan suoraan päästölähteeseen valmistajan 

ohjeita noudattaen.53 Laitteisto koostuu kahdesta osasta, säteilylähteestä ja säteilyn 

analysaattorista. Näytteen läpäissyt säteily ohjataan optisen laitteiston läpi 

vastaanottimelle, jossa säteily mitataan ja lasketaan automaattisesti 

massakonsentraatioksi. Ennen mittausta analysaattori nollataan ja kalibroidaan 

tunnetuilla kaasuilla. Nollakaasuna käytetään esimerkiksi puhdasta typpeä. Nollakaasua 



 

27 
 

syötetään mittauslaitteistoon ja analysaattori asetetaan nollaan. Tämän jälkeen 

laitteistoon syötetään kalibrointikaasua, jossa on tunnettu pitoisuus rikkidioksidia. 

Pitoisuuden tulisi olla 70 – 80 % laitteistolle annetun havainnointirajan maksimiarvosta. 

Seuraavaksi tarkistetaan nollakaasulla, että pitoisuus on edelleen nolla. Analysaattorin 

tarkistuksen jälkeen täytyy tarkistaa koko laitteisto. Laitteistoon syötetään ensin 

nollakaasua ja kalibrointikaasua ja mittausalue tarkistetaan eri pitoisuuksiin 

laimennetulla kalibrointikaasulla.  

 

Vaihtoehtoisesti laitteisto voidaan kalibroida rinnakkaisilla mittauksilla 

päästölähteestä.53 Uuttomenetelmää käyttävässä laitteistossa sondeja on kaksi, 

sijoitettuna maksimissaan 30 cm:n päähän toisistaan. Kalibrointia varten näytteitä 

otetaan 20 paria. Optisen menetelmän laitteistossa, valmistajasta riippuen, ei välttämättä 

tarvitse ottaa näytettä kuin yhdestä sijainnista. Jokainen mittaus kestää 30 min ja 

jokaisesta parista lasketaan keskiarvo. Jos mahdollista, mittauksessa pyritään 

käyttämään eri konsentraatioita. Lineaarista regressioanalyysia käyttäen lasketaan 

kalibrointikäyrä. Tulosten kanssa ilmoitetaan regressioanalyysin luottamusväli. 

Kalibrointimittausten tulee pysyä 4 % sisällä kalibrointikäyrästä, jotta se on luotettava.   

 

Automaattisia mittauslaitteita on olemassa useita erilaisia, eikä standardissa ole 

yksityiskohtaisesti esitelty eri laitteistojen tekniikkaa. Tärkeää on kuitenkin laitteiston 

kalibroiminen ennen mittausta, jotta saadaan luotettava tulos. Menetelmälle annetaan 

määritysrajaksi mittauskohteesta riippuen 0 – 8 mg/m3.53 Hyväksyttävän varmuuden 

saamiseksi mittaajalla täytyy olla riittävä kokemus ja laitteisto täytyy olla oikein 

kalibroitu. Poistokaasussa mukana olevat kaasut aiheuttavat häiriöitä ja ne otetaan 

huomioon tuloslaskennassa. Standardissa on annettu laskukaava, jolla häiriökaasut ja 

niiden tyypillisimmät pitoisuudet lasketaan. Häiriökaasuina ilmoitetaan hiilidioksidi 

(CO2), hiilimonoksidi (CO), typpioksidi (NO) ja typpidioksidi (NO2). 

 

Käytettäessä tätä standardia rikkidioksidin mittaamiseen, tuloksissa on ilmoitettava aina 

viite standardiin ja mahdollisimman hyvä identifiointi näytteestä. Tuloksista täytyy 

käydä ilmi mittauksen aika ja paikka sekä selostus mittauksista päästökohteessa ja 

laboratoriossa. Tuloksiin myös kirjataan kaikki laskentatulokset, joiden perusteella tulos 

on ilmoitettu.  
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 EPA metodi 15 

 

Teollisuudessa rikkiyhdisteiden mittaamiseen käytetään usein standardeja, jotka ovat 

validoitu Yhdysvalloissa. Esimerkiksi divetysulfidin (H2S), karbonyylisulfidin (COS) ja 

hiilidisulfidin (CS2) määrittämiseen käytetään Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston 

(Environmental protection agency, EPA) Method 15 US -menetelmää. Näyte kerätään 

päästölähteestä kaasunpesupulloihin ja analysointi tapahtuu kaasukromatografisesti 

käyttäen liekkifotometrista detektoria.  

 

Näytteen kerääminen suoritetaan sondin avulla (kuva 9).54 Sondi on valmistettu 

teflonista ja sen täytyy olla inertti koko matkalta, jotta näyte saadaan 

kokonaisuudessaan kerättyä. Sondia täytyy lämmittää, jotta estetään kaasun 

tiivistyminen näytteenottimeen. Teflon-sondia ei voi käyttää, mikäli poistokaasujen 

lämpötila on liian suuri. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää lasi- tai kvartsiosia. Näyte 

kulkee teflonsuodattimen läpi kaasunpesupulloihin, joita on kolme tai neljä kappaletta 

sarjaan kytkettyinä.54 Teflonsuodattimen huokoskoko on 1 - 2 µm. Kahdessa 

ensimmäisessä kaasunpesupullossa on 100 ml sitraattipuskuria, jonka avulla näytteestä 

poistetaan SO2-kaasu ja kolmas pullo on tyhjä ylivuotoa varten. Puskuriliuokset 

kestävät yleensä noin 3 tuntia, ennen kuin ne täytyy uusia. Puskureiden kuntoon 

vaikuttavat näytekaasun ominaisuudet kuten kaasussa olevat muut pienhiukkaset ja 

SO2-pitoisuus. Kaasunpesupullot pidetään jäähauteen avulla 0 ˚C:ssa. Kaikki muut osat 

täytyy olla lämmitettyjä. Näytteessä oleva alkuainerikki aiheuttaa häiriötä, mutta se on 

poistettavissa laitteistossa olevalla suodattimella. 
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Kuva 9. Näytteenkeräys- ja analysointilaitteisto.54 

 

Kuvassa 9 on esitetty näytteenkeräyslaitteiston lisäksi analysointilaitteisto. Käytännössä 

nämä laitteistot ovat erillään, näytettä ei analysoida keräyspaikalla. Tarvittaessa 

Näytettä laimennetaan puhtaalla ilmalla analysoinnin yhteydessä. Laimennuskerroin 

riippuu näytteestä, mutta laimennos voidaan aloittaa suhteessa 1:9 ja muuttaa sopivaksi, 

jos tällä suhteella ei saada tarpeeksi hyvin tulkittavia tuloksia. Analysoinnin yhteydessä 

täytyy huolehtia, että häiriöitä aiheuttavat hiilimonoksidi ja hiilidioksidi eluoituvat 

ennen analysoitavia yhdisteitä.  

 

Kerätty näyte analysoidaan kaasukromatografilla. Kromatografi kalibroidaan sopivilla 

standardeilla niin, että sillä voidaan havaita nämä kolme pelkistettyä rikkiyhdistettä, 

H2S, COS ja CS2.54 Resoluutio on standardin mukaan riittävä, jos kromatogrammissa 

pienin piikki on vähintään puolet sellaisesta skaalasta, jossa kaikki yhdisteet näkyvät. 

Pohjaviivan tulee palata nollatasolle (± 5 %) ennen seuraavaa piikkiä, jotta piikit 

erottuvat kunnolla. Tarvittaessa näytettä laimennetaan maksimissaan satakertaisesti.  

 

Yksittäiselle kaasukromatografille ei voi antaa tarkkaa mittausohjetta, koska laitteet 

ovat ominaisuuksiltaan erilaisia, vaikka toimintaperiaate on sama. Jos käytettävällä 
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laitteella ei ole tehty vastaavaa analyysia, täytyy ensin löytää toimivat ohjelmat ja 

sopiva kalibrointialue. Tulokset lasketaan kalibrointikäyrien avulla. Menetelmän 

herkkyys 1 ml:n näytteelle on 0,5 – 10 ppm.  

 

 

 EPA metodi 16A 

 

EPA:n metodilla 16A voidaan mitata pelkistettyjen rikkiyhdisteiden (samat, kuin 

metodissa 15) lisäksi haisevia rikkiyhdisteitä (total reduced sulphur, TRS).55 Näitä 

yhdisteitä ovat dimetyylidisulfidi ((CH3)2S2), dimetyylisulfidi ((CH3)2S) ja 

metyylimerkaptaani (CH4S). Näyte kerätään kiinteästä päästölähteestä ja siitä poistetaan 

näytematriisissa luonnostaan oleva SO2 sitraattipuskurilla. Saatu näyte hapetetaan 

rikkidioksidiksi lämmön avulla.  

 

Laitteisto on samantyyppinen, kuin menetelmässä EPA 15.55 Kaasunäytettä kerätään 

kohteesta sondilla, joka on liitetty kaasunpesupulloihin. Ennen kaasunpesupulloja on 

teflonsuodatin, jonka huokoskoko on 1 – 2 µm. Näytteenottolaitteistosta vain suodatinta 

kuumennetaan, jotta kaasu ei tiivisty suodattimeen ja tuki sitä. Tässä menetelmässä 

muita näytteenottimia ei tarvitse kuumentaa. Rikkidioksidin poistamiseen käytettäviä 

kaasunpesupulloja on kolme, joista kahdessa ensimmäisessä on sitraattipuskuria ja 

kolmas on tyhjä ylivuotopullo. Rikkidioksidin poiston jälkeen näyte kuumennetaan 

pienessä kammiossa kvartsilasiputkessa. Näytteen kuumennus saa aikaan muiden 

rikkiyhdisteiden hapettumisen rikkidioksidiksi. Hapettamalla saatu rikkidioksidi 

kerätään kuumennuksen jälkeen vetyperoksidia sisältäviin kaasunpesupulloihin. 

Vetyperoksidia on kahdessa ensimmäisessä pullossa ja kolmas pullo on ylivuotoa 

varten. Näytettä kerätään 1 – 3 h virtausnopeudella 2 l/min. Näytteenoton päätyttyä 

kaasunpesupullot tyhjennetään ja huuhdellaan vedellä muovipulloon. Näytepinta 

merkataan, jotta ennen analyysia voidaan tarkistaa, onko näytettä päässyt vuotamaan 

säilöpullosta ennen analyysia.  Saatu näyte analysoidaan bariumtitrauksella.  

 

Bariumtitrausta varten tarkistetaan, että näytemäärä on pysynyt samana.55 Jos näytettä 

on haihtunut, siitä mainitaan tuloksissa. Mikäli näytehäviö on ollut merkittävä, näyte 

hävitetään tai käytetään jotain toista soveltuvaa analyysimenetelmää. Jos 
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näytteenottoaika on ollut 1 h, näytettä otetaan analyysia varten 40 ml johon lisätään 160 

ml isopropanolia (100 %) ja neljä tippaa thorin-indikaattoria. Pidemmällä 

näytteenottoajalla koko näyte käytetään ja laimennetaan 100 ml:aan vedellä. 

Laimennettua näytettä otetaan 20 ml erlenmayeriin ja siihen lisätään 80 ml 

isopropanolia sekä kaksi tippaa thorinia. Näyte titrataan 0,001 N barium-standardilla, 

kunnes liuos muuttuu pinkiksi.  

 

Menetelmällä ei siis saada yksittäisten rikkiyhdisteiden pitoisuuksia, vaan tulos on 

kaikkien aiemmin mainittujen yhdisteiden summa. Menetelmän määritysraja on 0,1 

ppmv (parts per million per volume), kun näytteenotossa käytetään 2 l/min 

virtausnopeutta ja keräysaika on 3 h. Määritysraja on 0,3 ppmv, jos näytettä kerätään 

vain tunnin.55 Mittauksessa voi esiintyä häiriöitä, jos poistokaasussa olevaa 

rikkidioksidia ei saada kokonaan poistettua sitraattipuskurilla. Pienhiukkaset aiheuttavat 

myös häiriöitä, mutta ne voidaan poistaa teflonsuodattimella. Näytettä otettaessa on 

kuitenkin huolehdittava, että suodatin on riittävän hyvässä kunnossa.  

 

 

5 Muita tutkimuksia rikkihapon mittaamiseksi 

 

Rikkihapon ja rikkihapposumun mittaaminen on erityisen mielenkiinnon kohteena 

ilmakehän tutkimuksissa, jossa myös Suomen ilmatieteenlaitos on mukana. 

Aerosolihiukkasten vaikutusta ilmastoon ja ilmakehään tutkitaan koko ajan aktiivisesti 

ja tutkimuksissa tehdään tiivistä kansainvälistä yhteistyötä. Pienhiukkasia koskeva 

tutkimus kohdistuu erityisesti pilvien alapuoliseen ilmakerrokseen. Kansainvälinen 

tutkimusryhmä on tutkinut myös rikkihappokonsentraation ja sulfaattikonsentraation 

yhteyttä ilmakehässä. 

 

Poistokaasujen rikkihapposumun molekyylitiheyttä ja aerosolihiukkasten kokoa on 

tutkittu kondensaatioydinlaskurilla (condensation particle counter, CPC) ja sähköisellä 

alipaineimpaktorilla (electrical low pressure impactor, ELPI).56 Laitteita testattiin 

pilottikokeella ja koeolosuhteissa niillä oli saatu hyviä tuloksia.  
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Rikkihapposumun mittaamista on tutkittu myös kuparielektrolyysissä. Hethmon & 

Ludlow28 kehittivät uutta menetelmää elektrolyysiympäristössä. Tulokset olivat hyviä 

nimenomaan rikkihapon selektiiviseen mittaamiseen. Tutkimuksen mukaan menetelmä 

sopii myös muihin samantyyppisiin olosuhteisiin, jossa rikkihapon lisäksi ilmassa on 

läsnä muitakin sulfaattiyhdisteitä.    

 

 

5.1 Rikkihappo ilmaston nukleaatiotutkimuksessa 

 

Kuten aiemmin mainittiin, rikkihappo on avainasemassa ilmakehän nukleaatiossa. 

Rikkihappokonsentraation tarkka mittaaminen on keskeinen tekijä nukleaatioasteen 

mallinnuksessa ja kasvussa. Neitola et al.57 olivat jo aiemmin havainneet ristiriidan 

rikkihapon ja kokonaissulfaattikonsentraation määrässä, kun ne oli mitattu samasta 

kohteesta. Tälle ei ole vielä saatu selvää syytä, mutta oletettavasti rikkihapon tarkka 

määrittäminen vaikuttaa suuresti mallinnuslaskelmiin.  

 

Neitola et al.57 esittelivät ja testasivat uutta menetelmää rikkihappokonsentraation 

mittaamiseksi. Kokeessa saturaattoriin laitettiin n. 97 % rikkihappoa. Saturaattorin läpi 

syötettiin puhdasta ilmaa (kuva 10), jonka jälkeen rikkihappo kulkeutui 

laminaarivirtausputkeen.  
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Kuva 10. Pilottikoelaitteisto.57  

 

Laminaarivirtausputkessa tapahtui rikkihapon nukleaatio, eli syntyi rikkihappoaerosolia 

(kuva 11).57 Kokonaissulfaattipitoisuuden määrittämiseen käytettiin online-

ionikromatografia (measuring aerosols and gases, MARGA) ja 

rikkihappokonsentraation määrittämiseksi käytettiin kahta massaspektrometria. 

Massaspektrometrit olivat kemiallista ionisaatiota, ilmanpainetta ja lentoaika-

analysaattoria käyttävä spektrometri (Chemical ionization-Atomospheric pressure 

interface-Time of flight, CI-API-TOF) sekä kemiallista ionisaatiota käyttävä 

massaspektrometri (chemical ionization mass spectrometer, CIMS). 
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Kuva 11. Laminaarivirtausputki koelaitteistossa.57  

 

Mitatut rikkihappokonsentraatiot olivat tutkimuksen mukaan noin kaksi suuruusluokkaa 

pienemmät, kun niitä verrattiin teoreettisesti laskettuun rikkihappopitoisuuteen ja 

online-ionikromatografilla mitattuun kokonaissulfaattipitoisuuteen (kuva 12).57 Koetta 

suoritettiin kahdella eri virtausnopeudella, 6 ja 10 l/m, kuivalla virtauksella ja kahdella 

eri kosteuspitoisuudella, sekä pidennetyllä laminaarivirtausputkella. Virtausnopeus tai 

kosteuden muutos ei näyttänyt aiheuttavan suurta muutosta konsentraatiossa. Sen sijaan 

saturaattorin lämpötilan nosto lisäsi hieman sekä rikkihapon, että kokonaissulfaatin 

konsentraatiota. Molemmilla massaspektrometreilla saatiin tuloksia, jotka olivat hyvin 

linjassa keskenään.   
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Kuva 12. Rikkihappokonsentraatio vs. kokonaissulfaattipitoisuus.57  

 

Tutkijoiden mukaan rikkihappomonomeeri sitoutuu yleensä johonkin toiseen 

molekyyliin, kuten amiiniin, ammoniakkiin tai orgaanisiin molekyyleihin, jolloin CIMS 

ei pysty havaitsemaan niitä. Tämä voisi olla heidän mukaansa selitys 

massaspektrometreilla havaittujen konsentraatioiden eroihin verrattuna laskennalliseen 

konsentraatioon ja kokonaissulfaattikonsentraatioon.57  

 

 

5.2 Poistokaasujen rikkihapon mittausmenetelmän kehitys 

 

Poistokaasuihin muodostuu rikkihappoa useimmissa teollisissa prosesseissa. 

Rikkihappo muodostuu rikkidioksidin hapettuessa rikkitrioksidiksi, joka edelleen reagoi 

vesihöyryn kanssa muodostaen rikkihappoa. Savukaasun rikinpoistossa (wet flue gas 

desulfurization, WFGD) lämpötilaa lasketaan nopeasti ja olosuhteet muuttuvat 

ylikylläisiksi. Ylikylläisissä olosuhteissa rikkihappohöyrystä muodostuu homogeenisen 

nukleaation kautta rikkihappoaerosolia. Aerosolia on erittäin vaikea mitata 
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poistokaasuista, koska sen koostumus muuttuu olosuhteiden muuttuessa. Poistokaasujen 

lämpötilaa ja kosteutta ei voi mitenkään pitää vakiona mittaustilanteessa.   

 

Brachert et al.56 sovesivat rikkihappoaerosolin mittaamiseen kondensaatioydinlaskuria 

(CPC) ja sähköistä alipaineimpaktoria (ELPI+). CPC:llä saadaan tietoa aerosolin 

lukumäärätiheydestä (engl. number concentration, yksikkö 1/m3) ja ELPI+:lla 

aerosolihiukkasten koosta. Aerosolin rakenteen selvittäminen on tärkeää, sillä tiedetään, 

että aerosolihiukkaset voivat olla halkaisijaltaan erittäin pieniä (< 1 µm) jolloin niitä ei 

välttämättä saada puhdistettua pois savukaasupesureilla.58 

 

Tutkimus tehtiin pilottimittakaavassa.56 Kokeessa rikkidioksidia syötettiin 

mikroreaktoriin, jossa se hapettui rikkitrioksidiksi +500 ˚C:ssa. Savukaasu tehtiin 

polttamalla maakaasua, johon rikkitrioksidi syötettiin. Rikkitrioksidi sekoittui 

savukaasussa vesihöyryn kanssa muodostaen rikkihappoa. Rikkihaposta muodostui 

edelleen happoaerosolia jäähdyttimessä, jossa kuuma savukaasu jäähdytettiin 

kiertovedellä adiabaattisesti n. 46 ˚C:een. Aerosolia laimennettiin ilmalla, ennen kuin 

sitä mitattiin CPC:llä ja ELPI:llä (kuva 13). 

 

 

 

Kuva 13. Koelaitteisto aerosolin mittaamiseksi.56 
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CPC:tä (Palas® UF-CPC 200) käytettiin lukumäärätiheyden mittaamiseen. Valmistajan 

mukaan laitteella voidaan mitata hiukkasia, joiden halkaisija on välillä 4 – 1000 nm. 

Hiukkasten havainnoimiseksi käytetään hyväksi valon optista sirontaa (kuva 14).  

 

 

 

Kuva 14. CPC:n rakenne.59 

 

Muutaman nanometrin kokoisia hiukkasia ei voida optisesti mitata, joten niitä 

kasvatetaan kondensaatiolla.56 Aerosolin saapuessa CPC:lle se kyllästetään höyryllä. 

Tavallisimmin käytetään butanolia tai vettä, joka höyrystetään. Höyryllä kyllästetty 

aerosoli jäähdytetään, eli saadaan aikaan supersaturaatio, jolloin höyryä tiivistyy 

hiukkasten ympärille (kuva 15). Laitteessa käytettiin ohjeiden mukaisia olosuhteita, 

joita käyttäen havainnointiraja on 106/cm3. Koetta piti tehdä kuitenkin suurimmalla 

mahdollisella laimennoksella, jotta saatiin riittävän suuria aerosolihiukkasia CPC-

mittausta varten.  
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Kuva 15. Aerosolin kasvattaminen supersaturaatiolla. 

 

ELPI+:lla (Dekati Ltd.) voidaan mitata sekä hiukkasten kokoa, että lukumäärätiheyttä.60 

Laitteen toiminta voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: hiukkasten varaaminen 

koronapurkauksen avulla, hiukkasten kokoluokitukseen ja sähköiseen mittaukseen. 

Hiukkaset varataan tunnetulla varauksella, jonka jälkeen ne kulkeutuvat impaktorille eli 

sähkösuodattimelle. Impaktorissa on neljätoista alustaa, joita kutsutaan asteiksi (kuva 

16). Erikokoiset hiukkaset jäävät aerodynaamisen halkaisijan ja sähköisen varauksen 

perusteella eri asteille. Hiukkasen törmätessä alustaan, sen varaus purkautuu, joka 

voidaan mitata reaaliajassa. Impaktorin loppuosassa on suodatin, johon kerääntyvät 

impaktorin läpi kulkeneet hiukkaset. 

 

 

 

Kuva 16. ELPI+:n ja impaktorin rakenne (muokattu).61 

 

Hiukkasten koko vaikuttaa niiden varautumiseen.56 Mitä suurempi hiukkanen on, sitä 

suuremman varauksen se pystyy ottamaan vastaan. Hiukkaset, joiden halkaisija on alle 

6 nm, eivät pysty vastaanottamaan sähköistä varausta.  Näin ollen pieniä hiukkasia ei 

voida mitata. Valmistaja on myös ilmoittanut maksimiarvon lukumäärätiheydelle, joka 

voidaan mitata. Tässä tutkimuksessa ei oltu päästy näihin lukemiin. ELPI+ -mittausta 
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varten kaasunäytettä piti laimentaa vähintään 10-kertaisesti, jotta vältettiin näytteen 

kondensoituminen asteille.  

 

Tulosten mukaan molemmilla mittareilla pystyttiin havainnoimaan erittäin suuria 

rikkihappokonsentraatioita (>108/cm3).56 Rikkihapon lukumääräkonsentraatio 

mittauksissa oli samanlainen molemmilla mittareilla, kun rikkidioksidia syötettiin 

mikroreaktoriin suurimmalla virtausnopeudella ja ELPI+:lla näytettä laimennettiin 10-

kertaisesti (kuva 17, punaisella ympyröity mittaustulos). Muilla laimennuksilla ja 

rikkidioksidin virtausnopeuksilla ELPI+ mittasi 2 – 3 kertaa suuremman määrän 

hiukkasia, kuin CPC (kuva 17). Sama havainto oli tehty myös aiemmissa tutkimuksissa. 

Suurempi mittaustulos ELPI+:lla johtuu todennäköisesti hiukkasten kokojakaumasta. 

Aerosolihiukkasessa oleva vesi haihtuu ja hiukkanen kutistuu, kun näytteeseen lisätään 

laimennusilmaa. Pienimmällä SO2-virtauksella rikkihappokonsentraatio on 

aerosolihiukkasessa niin suuri, että haihtumista ei juuri tapahdu. Sen sijaan suurimmalla 

SO2-virtauksella rikkihappokonsentraatio hiukkasessa on pienempi ja kutistuminen on 

huomattavaa, kun laimennusta lisätään 10-kertaisesta 100- ja 1000-kertaiseen.  

 

 

 

Kuva 17. CPC ja ELPI+ -mittaustulokset.56 

 

Aerosolihiukkasten kokoa mitattaessa ELPI+ toimi hyvin ja se oli linjassa 

mallinnusohjelmalla saadun tuloksen kanssa.56 ELPI+-laitteessa ei voida pitää 
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isotermisiä olosuhteita vakiona, joten sielläkin tapahtuu haihtumista. Mutta tietyssä 

vaiheessa aerosolihiukkasessa on niin suuri rikkihappokonsentraatio, että veden 

höyrynpaine voidaan jättää huomiotta. Rikkihappokonsentraation kasvaessa aerosolissa, 

pisaroiden koko kasvaa, mutta lukumääräkonsentraatio pysyy samana.  

 

 

5.3 Rikkihapposumun mittaaminen kuparin elektrolyysitilassa 

 

Hethmon & Ludlow28 tarkastelivat rikkihapposumun mittaamiseen käytettyjä 

menetelmiä ja kehittivät sekä testasivat uutta menetelmää, joka olisi spesifinen 

rikkihapolle. Aluksi tutkimuksessa oli verrattu NIOSH 7903 ja OSHA ID 113 -

menetelmiä. Tämän jälkeen kehitettiin uutta näytteenkäsittelymenetelmää, jota verrattiin 

OSHA:n menetelmään. Mittaustulokset olivat lupaavia, mutta menetelmää ei ole 

validoitu, joten absoluuttinen vertailu standardoituihin menetelmiin ei ole tieteellisesti 

perusteltua.    

 

Näytteenkeräys standardimenetelmien vertailua varten suoritettiin kuparituotannon 

elektrolyysitilassa. Näytekeräimiä (20 paria) sijoitettiin elektrolyysikennojen yläpuolelle 

36 tuuman (n. 0,91 m) korkeuteen. Näytteenkeräys suoritettiin tuotannon 

normaalitilassa yhden päivän aikana ja näytettä kerättiin 245 – 345 min. Näytteenoton 

aikana lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja ilmanpainetta seurattiin. Näissä 

parametreissa oli alle 3 % vaihtelu mittauksen aikana. Näytteiden analysointi tehtiin 

ionikromatografilla standardien mukaan.  

 

Menetelmien tilastollinen vertailu osoitti, että NIOSH-menetelmällä saatiin yleisesti 

noin 25 % pienemmät happosumulukemat, kuin OSHA:n menetelmällä.28 Tulos ei ollut 

odottamaton, sillä OSHA:n menetelmällä näyte kerättiin silikageeliin. Huokoinen 

silikageeli (kuva 6) ei kerää kaikkia hiukkasia, joiden halkaisija on alle 50 µm. Tulosten 

analysoinnin perusteella todettiin, että uuden menetelmän kehitys on tarpeen.  

 

Uutta menetelmää kehitettiin niin, että näytteessä olevat muut sulfaatit eivät aiheuttaisi 

häiriöitä. Näytteenotto suoritettiin samoin kuin OSHA:n menetelmällä. Oleellinen ero 

oli käytettävässä suodattimessa. OSHA:n menetelmässä näytekeräimessä on MCEF-
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suodatin (0,8 µm huokoskoko) ja uudessa menetelmässä suodattimena käytettiin 

polypropyleenisuodatinta (huokoskoko 0,45 µm ja halkaisija 37 mm).28  Näytteenoton 

jälkeen suodatinta uutettiin kuivaan isopropanoliin (IPA). Rikkihappo liukenee helposti 

isopropanoliin, kun taas muut sulfaatit eivät yleensä ole siihen kovin liukoisia. 

Näytteenoton päätyttyä suodatin uutettiin vakuumisuodatuksella käyttäen isopropanolia. 

Isopropanolia imettiin suodattimen läpi 5 ml kerrallaan, yhteensä 15 ml ja suodos 

kerättiin muoviseen näytepulloon. Suodosta haihdutettiin typpivirtauksella, kunnes sitä 

oli jäljellä noin 1 ml. Sen jälkeen näytteeseen lisättiin ionikromatografissa käytettävää 

ajoliuosta, niin että näytteen tilavuus oli 10 ml. Näytteiden sulfaatti-ionikonsentraatio 

analysoitiin ionikromatografilla. 

 

Menetelmää testattiin ”spaikkaamalla”, eli suodattimeen lisättiin tutkittavaa yhdistettä 

tunnettu määrä, joka analysoitiin. Suodattimet käsiteltiin kuudella eri sulfaattisuolalla, 

joita tiedetään esiintyvän kuparin elektrolyysissä. Sulfaattistandardeina käytettiin 

alumiini-, kupari(II)-, rauta(II)-, rauta(III)-, koboltti- ja mangaanisulfaatteja. Kaikkien 

standardien konsentraatio oli 0,2525 M. Suodattimeen spaikattiin tutkittavaa 

sulfaattisuolaa 29,1 µl, jolloin sulfaattia oli suodattimessa 710 µg. Kutakin 

sulfaattisuolaa tutkittiin erillisenä näytteenä ja jokaisesta tehtiin kuusi rinnakkaista 

näytettä. Spaikkauksen jälkeen suodattimet käsiteltiin isopropanolilla kuten edellä.  

 

Vertailunäytteiksi tehtiin toiset kuusi rinnakkaista suodatinta, jotka käsiteltiin OSHA 

ID-113 -menetelmän mukaisesti desorptioimalla suodatin ajoliuokseen. Kokeissa 

saatuja tuloksia verrattiin keskenään (taulukko 2). Tuloksissa on esitetty 

ionikromatografilla saatu massa kullekin sulfaatille keskiarvona kuudesta 

rinnakkaisnäytteestä, rinnakkaisten keskihajonta ja saantoprosentti. Saantoprosentti 

tarkoittaa prosenttiosuutta koko lisätystä sulfaattimäärästä (710 µg). 
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Taulukko 2. Isopropanoliuutto vs. OSHA ID-11328 

 Isopropanoliuutto OSHA ID-113 

Sulfaatti 
keskiarvo 

(µg) 

keskihajonta 

(µg) 

saanto 

% 

keskiarvo 

(µg) 

keskihajonta 

(µg) 

saanto 

% 

Alumiini 6 1 1 680 4 96 

Koboltti 4 2 0,5 600 6 85 

Kupari(II) 20 0 3 690 4 96 

Rauta(II) <2 0 <0,3 880 10 124 

Rauta(III) 180 10 25 710 4 100 

Mangaani <2 0 <0,3 660 4 93 

 

 

Isopropanoliuuttomenetelmää vertailtiin OSHA:n menetelmään myös spaikkaamalla 

suodattimet sekä sulfaattisuolalla, että rikkihapolla. Suodattimeen spaikattiin 14 µl 

sulfaattistandardia ja 14 µl rikkihappoa (0,2525 M). Spaikkauksen seurauksena 

suodattimessa oli 350 µg sulfaattia standardi-ionista ja 350 µg sulfaattia rikkihaposta. 

Suodattimia spaikattiin kuusi rinnakkaista jokaisesta standardista. Suodattimet 

käsiteltiin ja analysoitiin ensin isopropanoliuuton avulla ja samat suodattimet käsiteltiin 

ja analysoitiin myös OSHA ID-113 -menetelmän mukaisesti. Kokeessa oletettiin, että 

isopropanoliuutolla suodattimesta saadaan poistettua rikkihaposta peräisin oleva 

sulfaatti (350 µg) ja suodattimeen jäisi sulfaattisuola (350 µg), joka näkyisi OSHA:n 

menetelmässä.  

 

Analysoituja tuloksia verrattiin toisiinsa (taulukko 3). Saantoprosentti tarkoittaa tässä 

tapauksessa prosenttiosuutta oletetusta sulfaattisaannosta (350 µg).   
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Taulukko 3. Isopropanoliuutto ja OSHA ID-11328 

 Isopropanoliuutto OSHA ID-113 

Sulfaatti 
keskiarvo 

(µg) 

keskihajonta 

(µg) 

saanto 

% 

keskiarvo 

(µg) 

keskihajonta 

(µg) 

saanto 

% 

Alumiini 290 8 82 415 5 119 

Koboltti 320 10 91 280 8 80 

Kupari(II) 400 23 113 270 15 78 

Rauta(II) 340 21 98 490 28 140 

Rauta(III) 440 12 126 240 15 69 

Mangaani 320 16 91 330 7 94 

 

 

Tutkimuksen ensimmäisessä vertailukokeessa oli saatu odotusten mukainen tulos 

(taulukko 2), kun viiden sulfaattisuolan saanto isopropanolikäsittelyllä oli enintään 3 %. 

Rauta(III)-sulfaatin tulos oli hieman korkeampi, mikä viittaisi ionin liukenevan hieman 

isopropanoliin. Toisessa vertailukokeessa oli haettu isopropanoliuuton spesifisyyttä 

rikkihapolle. Hethmon & Ludlow28 päättelivät tulosten perusteella isopropanoliuuton 

olevan lupaava menetelmä etsittäessä spesifistä menetelmää rikkihapon mittaamiseksi. 

Taulukon 3 perusteella tulkittiin rikkihapon liuenneen isopropanoliin ja sulfaattisuolan 

jääneen pääasiassa suodattimeen ensimmäisessä käsittelyssä. Kokeen toisessa vaiheessa 

sulfaattisuola desorptoitui hyvin ionikromatografin ajoliuokseen. Kuten 

ensimmäisessäkin vertailukokeessa, näyttäisi siltä, että rauta(III) on hieman liukoinen 

isopropanoliin. Tuloksia tarkasteltaessa oli myös arveltu, että alumiini estää rikkihapon 

liukenemista isopropanoliin, koska sulfaattisaanto alumiinisulfaatin 

isopropanolikäsittelyssä oli vain 82 %.   

 

Uuden menetelmän yhtenä isona etuna pidettiin polypropyleenisuodattimen parempaa 

kestävyyttä rikkihapolle.28 Polypropyleensuodatin ei reagoi rikkihapon kanssa, toisin 

kuin MCEF-suodatin. Suodattimen toisena etuna on sen pienempi huokoskoko, jolloin 

pienemmätkin aerosolipisarat jäävät suodattimeen. Tutkijoiden mukaan menetelmän 

validointia varten pitäisi kartoittaa suodattimen tehokkuus kerätä rikkihappoa, sekä 

analyysin havainnointiraja. Lisäksi pitäisi tutkia eri liuottimien käytettävyyttä 

uuttamiseen ja muiden sulfaattisuolojen käyttäytymistä tässä menetelmässä.  
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6 Yhteenveto 

 

Sinkin tuotantoprosessissa syntyy rikkihappoa elektrolyysiliuokseen. Liuoksesta 

rikkihappoa päätyy halli-ilmaan aerosoliksi (rikkihapposumu) pisaroiden ja 

kaasukuplien mukana. Ilmassa olevan rikkihapon määrä riippuu tuotannossa 

vallitsevista olosuhteista. Eniten rikkihappoaerosolia on elektrolyysialtaiden 

lähettyvillä, mutta sitä kulkeutuu tuotantotilassa muuallekin. Rikkihappoa syntyy myös 

päästökaasuissa olevasta rikkidioksidista, joka hapettuu rikkitrioksidiksi, joka reagoi 

edelleen vesihöyryn kanssa muodostaen rikkihappoa.  

 

Rikkihapposumu on terveydelle haitallista ja voi aiheuttaa pysyviä vaurioita elimistössä, 

jos altistuminen on pitkäaikaista ja toistuvaa. Kosteassa maaperässä rikkihappo 

kulkeutuu helposti ja on haitallinen ympäristön eliöille. Ilmakehässä rikkihappo on 

aerosolimuodossa ja se voi kulkeutua ilmassa kauas päästölähteestä. Happosateet ovat 

tunnettu haitta maapallolla ja rikkihappo on niihin osallisena muiden happamoittavien 

yhdisteiden mukana.   

 

Terveydelle ja ympäristölle haitallisena aineena rikkihapon määrää poistokaasuissa ja 

työilmassa valvotaan säännöllisesti. Rikkihapon määrittäminen poistokaasuista on tällä 

hetkellä laskennallisen arvon varassa, koska päästömittauksissa mitataan kokonaisrikki, 

josta rikkihapon osuus lasketaan. Työilmasta rikkihappoa määritetään 

kokonaissulfaattipitoisuutena, josta rikkihapon osuus lasketaan. Sinkkitehtaalla 

rikkihapposumupitoisuus lasketaan elektrolyysiliuoksen pitoisuuksien mukaan. 

Selektiivisesti rikkihappoa voidaan mitata työilmasta Nyrstar-menetelmällä, joka on 

myös suhteellisen helppokäyttöinen analyysi. Kokkolan sinkkitehtaalla on tällä hetkellä 

käytössä oma XRF-tekniikkaan perustuva mittaus.  

 

Lainsäädäntö EU:ssa on hyvin monimutkainen ja pitkä prosessi. Prosessissa on mukana 

virkamiehiä, teollisuuden edustajia ja ympäristöjärjestöjen vaikuttajia. Jokaisella 

toimijalla tässä prosessissa on omat erilaiset tavoitteet, mikä johtaa joskus ristiriitaisiin 

toimenpiteisiin. Värimetalliteollisuuden BAT-asiakirjassa asetetaan tiukat päästörajat 

rikkihapolle, mutta samassa asiakirjassa todetaan, että rikkihapon selektiivinen 

mittaaminen poistokaasuista ei ole tällä hetkellä mahdollista.  
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Tutkimukset jatkuvat erityisesti päästömittausten ja ilmakehän rikkihapon mittaamisen 

osalta. Uusimmissa 2010-luvulla tehdyissä tutkimuksissa on saatu lupaavia tuloksia, 

joilla menetelmiä voidaan tulevaisuudessa todennäköisesti parantaa.  
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