
 
 

 

 

 

 

 

 

ICP-TQ-MS:n käyttöönotto teollisuudessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro gradu -tutkielma 

Jyväskylän yliopisto 

 Kemian laitos 

 Uusiutuvat luonnonvarat  

ja elinympäristön kemia 

 Meeri Rantanen  

22.01.2020 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

Tiivistelmä 

Tämän Pro Gradu-tutkielman tarkoitus oli ottaa käyttöön ICP-TQ-MS (Inductively Coupled Plasma-

Triple Quadrupole-Mass Spectrometry, induktiivisesti kytketty plasma-kolmoiskvardrupoli-

massaspektrometri) teollisuudessa. Käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin laitteelle 

aiemmin suunnitellut suorituskykytestit, ja toisessa vaiheessa kehitettiin mittausmenetelmät 27 

alkuaineelle. Kirjallisessa osassa käsiteltiin ICP-MS:n (Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectrometry, induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometri) teoriaa yksöis- ja 

kolmoiskvadrupoliteknologioissa, mittauksissa esiintyviä häiriöitä ja niiden poistoa, analyyttisen 

kemian mittausepävarmuutta sekä teollisuuden sovelluksia ja haasteita.  

Suorituskykytesteissä arvioitiin uuden laitteen stabiilisuutta, mittaustulosten oikeellisuutta, 

spektraalisten häiriöiden poistoa, kontaminaatiota, mittausherkkyyttä ja resoluutiota. Testeille 

määritellyt läpäisykriteerit oli täytettävä, jotta laite voitaisiin ottaa teollisuuslaboratorion 

rutiinikäyttöön. Toisessa vaiheessa suoritettu mittausmenetelmien kehitys tehtiin voimakkaan 

nikkelimatriisin sisältäville tuotantoprosessinäytteille. Menetelmänkehityksen päätarkoitus oli luoda 

mittausmenetelmät alkuaineille, joiden on todettu aiheuttavan haasteita nikkelintuotannossa. 

Kiinnostuksen kohteena oli etenkin seleeni, jonka mitattavuus ei ole aiemmin ollut halutulla tasolla. 

Myös muille epäpuhtauksille luotiin mittausmenetelmät. Suorituskykytesteissä ja 

menetelmänkehityksessä käytettiin referenssimateriaaleja IARM-189A, IARM-190A ja IARM-191A 

sekä teollisuuden tuotantoprosessiliuoksia. 

Lähes kaikki suorituskykytestit täyttivät asetetut kriteerit. Spektraalisten häiriöiden poistoa, 

kontaminaatiota, resoluutiota ja mittausherkkyyttä käsittelevät suorituskykytestit täyttivät kaikki 

kriteerit. Kuukauden kestänyt stabiilisuustesti sekä mittausten oikeellisuutta käsittelevät testit eivät 

täyttäneet kaikkia kriteerejä. Näihin testeihin ei ollut asetettu oikeita mittausparametreja mittausten 

alussa, mutta oikeat parametrit löydettiin menetelmänkehityksen aikana.  

Menetelmänkehitysvaiheessa luotiin mittausmenetelmät onnistuneesti lähes kaikille 27 alkuaineelle. 

Mittausmenetelmien kriteereinä käytettiin toistettavuutta ja tulosten oikeellisuutta. 

Menetelmänkehityksessä hyödynnettiin referenssimateriaalimittauksia, standardinlisäystestejä ja 

matriisinsovitustestejä. Lopullisia mittausmenetelmiä testattiin kuukauden kestäneellä 

prosessinäytteiden seurantajaksolla ja referenssimateriaalimittausten avulla. Näiden perusteella 

päätettiin analyytit, joiden mittausmenetelmiä tullaan tulevaisuudessa vielä kehittämään tai 

tarkkailemaan. Etenkin seleenin mitattavuus on aiemmin todettu haasteelliseksi, mutta 

menetelmänkehityksessä mitattavuutta saatiin parannettua huomattavasti.  
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Käytetyt lyhenteet ja vierasperäiset sanat 

AC                  Alternating Current, vaihtovirta  

AGD   Argon Gas Dilution, argonkaasulaimennos 

amu   Atomic Mass Unit, atomimassayksikkö 

BEC                Background Equivalent Concentration, taustaekvivalentti pitoisuus 

DC                  Direct Current, tasavirta 

DRC   Dynamic Reaction Cell, dynaaminen reaktiokenno 

ICP-MS          Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry 

    induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometri 

ICP-TQ-MS   Inductively Coupled Plasma-Triple Quadrupole-Mass Spectrometry,  

                        induktiivisesti kytketty plasma-kolmoiskvardrupoli-massaspektrometri 

ICP-OES        Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry, 

                        induktiivisesti kytketty plasma-optinen emissiospektrometri 

i.d.   Inner Diameter, sisähalkaisija 

ISTD              Internal Standard, sisäinen standardi 

KED               Kinetic Energy Discrimination, erottelu kineettisen energian avulla  

LoD   Limit of Detection, toteamisraja 

LoQ   Limit of Quantification, määritysraja 

NNH               Nornickel Harjavalta 

ppm   Parts Per Million, miljoonasosa 

Q1 & Q3   Quadrupole 1 & 3, kvadrupoli 1 & 3 

RF                  Radio Frequency, radiotaajuus 

RSD   Relative Standard Deviation, suhteellinen keskihajonta 

SF-ICP-MS   Sector Field-ICP-MS, sektori-ICP-MS  

SQ   Single Quadrupole, yksöiskvadrupoli 

TQ   Triple Quadrupole, kolmoiskvadrupoli 
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Kirjallinen osa 

1 Johdanto 

Nornickel Harjavalta on nikkelin jalostukseen erikoistunut yritys, joka kuuluu globaaliin Nornickel-

konserniin. Nornickel tuottaa 14 % maailman nikkelistä, ja muita konsernin tuotteita ovat koboltti, 

kupari, platina sekä rhodium.1 Tässä Pro Gradu-tutkielmassa Nornickel Harjavalta lyhennetään NNH. 

NNH on aiemmin käyttänyt alkuainemäärityksiin ICP-OES-teknologiaa (Inductively Coupled 

Plasma-Optical Emission Spectrometry, induktiivisesti kytketty plasma-optinen spektrometri). 

Induktiivisesti kytketty plasma on yksi analyyttisen kemian käytetyimmistä alkuainemäärityksen 

teknologioista. Ensimmäinen ICP kehitettiin jo 1960-luvun puolessa välissä optista 

emissiospektrometriä varten, ja ensimmäinen ICP-OES esiteltiin 1970-luvun alussa.2 NNH:n 

tapauksessa ICP-OES ei kuitenkaan ole riittävän herkkä haastaville alkuaineille. Vaihtoehto ICP-

OES:lle on hieman uudempi ICP:n sovellus ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectrometry, induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometri). Ensimmäinen kaupalliseen 

käyttöön tarkoitettu ICP-MS julkaistiin vuonna 1983.3 Tämä teknologia on saavuttanut suuren 

suosion monilla eri osa-alueilla, etenkin ympäristöanalytiikassa, geologiassa, puolijohdetekniikassa 

sekä biolääketieteessä.4a) Teknologia ei kuitenkaan ole ennen soveltunut NNH:n käyttötarkoitukseen, 

sillä vanhempi laitetekniikka ei pysty poistamaan nikkelimatriisin aiheuttamia haasteita. 

Viimeisin kehitysaskel ICP-teknologiassa tapahtui vuonna 2006, kun Agilent Technologies julkaisi 

ensimmäisen ICP-TQ-MS:n (Inductively Coupled Plasma-Triple Quadrupole-Mass Spectrometry, 

induktiivisesti kytketty plasma-kolmoiskvadrupoli-massaspektrometri).5 Yli kymmenen vuotta 

myöhemmin vuonna 2017  myös Thermo Fisher Scientific julkaisi ICP-TQ-MS:n.6 ICP-TQ-MS:n 

teknologia mahdollistaa uusia mittaustapoja, ja ensimmäistä kertaa ICP-MS-teknologialla saataisiin 

määritettyä haastavat alkuaineet, kuten seleeni, todella voimakkaasta nikkelimatriisista.  

Jotta tuotantoprosessia pystytään kehittämään, on saatava määrällisesti ja laadullisesti riittäviä 

tuloksia nikkeliliuosten epäpuhtauksista. Vuonna 2017 NNH aloitti projektin ICP-TQ-MS:n 

hankintaa kohti. Yritys valitsi laitevalmistajaksi Thermo Fisher Scientific:n ja vuonna 2019 laitteen 

hankinta tuli ajankohtaiseksi. Käyttöönotto päätettiin tehdä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa 

aiheena ICP-TQ-MS:n käyttöönotto teollisuudessa. Pro Gradun kirjallisessa osassa perehdyttiin ICP-

MS-teknologiaan niin yksöis- kuin kolmoiskvadrupoliteknologioissa. Kokeellisessa osassa 

suoritettiin suorituskykytestit Thermo Fisher Scientific:n iCAP TQ:lle sekä luotiin 

mittausmenetelmät yrityksen haluamille alkuaineille.  
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2 Induktiivisesti kytketty plasma 

ICP (Inductively Coupled Plasma, induktiivisesti kytketty plasma) on yksi käytetyimmistä 

analyyttisen kemian mittaussovelluksista.  ICP:tä käytetään paljon, sillä se mahdollistaa 

monialkuaineisten liuosten nopean analysoinnin, matalat määritysrajat ja lineaariset mittausalueet. 

ICP:n sovelluksia ovat esimerkiksi ICP-MS sekä ICP-OES.7 

ICP:n keskeisimmät komponentit ovat soihtu, RF-kela (Radio Frequency, radiotaajuus) ja 

voimansyöttö eli RF-generaattori. Soihtu koostuu kolmesta putkesta, joiden yleisin 

valmistusmateriaali on kvartsi. Putket ovat nimetty uloimmaksi putkeksi, keskiputkeksi sekä 

näytteensyöttöputkeksi. Plasman muodostumiseen käytetään kaasua, yleensä argonia. Myös muita 

kaasuja ja kaasujen seoksia voidaan käyttää. Plasman muodostava kaasu johdetaan uloimman putken 

ja keskiputken väliin, yleensä noin 12-17 l/min nopeudella. Keskiputken ja näytteensyöttäjäputken 

väliin johdetaan niin sanottua apukaasua, jonka tehtävänä on muovata plasmaa, nostaa sitä hieman ja 

laimentaa sisintä kaasuvirtausta. Keskimmäisen kaasun virtausnopeutena käytetään yleensä noin 1 

l/min. Kolmas kaasuvirta, jota nimitetään sumutinkaasuvirtaukseksi, toimii näytteen kuljettajana, ja 

myös sen virtausnopeus on noin 1 l/min. Näytteensyöttöjärjestelmästä saapuva aerosolimuodossa 

oleva näyte työntyy sumutinkaasuvirtauksen mukana plasman läpi.4b), 8  

ICP-MS-tekniikassa soihtu on yleensä asennettu vaakatasoon ja sijoitettu siten, että sen pää kulkee 

RF-kelan keskeltä. RF-kela on yhdistetty RF-generaattoriin, jonka teho on noin 750-1500 W 

näytteestä ja käyttötarkoituksesta riippuen. Kun RF-teho johdetaan kelaan, vaihtovirta alkaa 

värähdellä kelan sisällä. Värähtelynopeus vastaa generaattorin taajuutta, joka on yleensä 27 tai 40 

MHz. Vaihtovirran värähtely saa aikaan voimakkaan elektromagneettisen kentän soihdun päähän. 

Kun argonkaasu virtaa soihdun läpi, lisätään siihen korkeajännitteinen kipinä, joka saa aikaan 

elektronien irtoamisen argonatomeista. Näitä elektroneja kutsutaan siemenelektroneiksi. 

Siemenelektronit kiihtyvät magneettikentässä ja törmäilevät toisten argonatomien kanssa, jolloin 

lisää elektroneja irtoaa ja argonioneja muodostuu. Ketjureaktion omaisesti tämä jatkuu niin kauan, 

kunnes valkoinen, kyyneleenmuotoinen ja hyvin korkealämpöinen plasma muodostuu. Niin sanottu 

ICP-purkaus säilyy kelan ja soihdun välillä, kun RF-energiaa siirretään jatkuvasti kennoon 

induktiivisen kytkentäprosessin kautta. Näin ollen plasma pysyy päällä. Energia, joka vaaditaan 

argonatomin ionisoimiseen, on 15,8 eV. Tämä energia riittää ionisoimaan suurimman osan 

alkuaineista. Lämpötila plasmassa on noin 10 000 K. 4b), 8  
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3 Induktiivisesti kytketty plasma - massaspektrometri  

ICP-MS on tänä päivänä hyvin suosittu analyysimenetelmä, jossa ionien muodostumispaikkana 

toimiva plasma on kytketty ioneja analysoivaan massaspektrometriin. ICP-MS-teknologia 

mahdollistaa monenlaisten näytteiden ja näytematriisien mittaamisen. Tämän lisäksi teknologia on 

hyvin herkkä ja mahdollistaa yhdistevapaan alkuainemäärityksen. ICP-MS:aa käytetään esimerkiksi 

geokemiassa, ympäristöanalytiikassa, biologisissa tutkimuksissa, teollisuudessa sekä 

rikosanalytiikassa.9 

Mitattava näyte on yleensä nestemäisessä muodossa, ja se voidaan syöttää plasmaan esimerkiksi 

automaattisen näytteensyöttäjän avulla. Näytteensyöttöjärjestelmässä näyte sumutetaan hienoksi 

aerosoliksi ja ohjataan plasmaan. Plasman energian avulla näytteen alkuaineet ionisoituvat. 

Muodostuneet ionit ohjataan massa-analysaattorille, joka suodattaa ionit niiden massa/varaus-suhteen 

mukaan. Lopulta ionit detektoidaan detektorin avulla.9  

 

 Näytteen kulkeutuminen plasmaan ja kartioille 

Analysoitava näyte kulkeutuu plasmaan monivaiheisen systeemin kautta. Näytteensyöttäjän ottama 

näyte kulkeutuu letkuja pitkin ensimmäisenä sumuttimeen. Neste kulkee letkuissa yleensä 

peristalttisen pumpun avulla. Näyte ohjataan sumuttimen sisällä kulkevaan kapillaariin, jossa näyte 

muunnetaan hienoksi aerosoliksi argonkaasun avustamana. Argonkaasu ohjataan kapillaarin ja sitä 

ympäröivän kuoren väliseen tyhjään tilaan. Sumuttimesta näyte päätyy jäähdytettyyn 

sumutinkammioon, jossa suuremmat pisarat erottuvat hienosta aerosolista. Noin 1-2 % näytteestä 

päätyy hyvin hienona aerosolina ulosmenoputkeen, joka on yhdistetty soihdun 

näytteensyöttäjäputkeen. Putken kautta aerosoli kulkeutuu plasmaan.4c) 

Kun näyte päätyy plasmaan, se atomisoituu ja lopulta ionisoituu plasman energian vaikutuksesta. 

Ionisoituminen tapahtuu kaikilla alkuaineilla, joiden ionisoitumisenergia on alle argonatomin 

ionisoitumisenergian (15,8 eV). Muodostuneet ionit sekä ionisoitumattomat partikkelit päätyvät 

paineistettuun osaan, jossa ne erotellaan. Positiivisesti varautuneet ionit ohjataan eri vaihein 

massaspektrometrille.4b) Negatiivisesti varautuneiden ionien ohjaus ja erottelu vaatisi erikoistunutta 

tekniikkaa, joten niiden ohjaus detektoitavaksi ei onnistu tavallisella ICP-MS-teknologialla.4a) 
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Plasman kärki on ohjattu metallikartiolle, jota kutsutaan näytekartioksi. Näytekartion keskellä on 

reikä, jonka halkaisija on noin 0,5-1,0 mm. Suurin osa plasmalta tulevasta näytteestä jää reiän 

ulkopuolelle, ja ulkopuolelle jäänyt näyte poistetaan noin 1 torr paineen avulla. Näytekartion jälkeen 

tulee niin sanottu skimmer-kartio, jonka keskellä olevan reiän halkaisija on näytekartion reikää 

pienempi, noin 0,4-0,8 mm. Skimmer-kartio on sijoitettu näytekartion taakse ja lähelle siten, että se 

pystyy transmittoimaan mahdollisimman suuren osan. Molemmat kartiot sijaitsevat 

vesijäähdytteisessä tilassa3,4d)  

 

 Ionien ohjaus massa-analysaattorille 

Skimmer-kartiolta näytesuihku etenee toiseen vakuumikammioon. Tämän kammion tehtävänä on 

kerätä, ohjata ja transmittoida muodostuneet ionit massa-analysaattorille.3 Kammiossa vallitsee noin 

10-3 torr vakuumi.  Ionien siirto ja ohjaus tapahtuu ionioptiikan avulla. Ionioptiikassa käytettävät 

linssit eivät kuitenkaan ole tyypillisiä linssejä, vaan koostuvat erilaisista metallilevyistä, rummuista 

ja sylintereistä, joita säädellään jännitteiden avulla.4d)  

Toinen ionioptiikan tärkeistä tehtävistä on estää partikkeleiden, neutraalien hiukkasten ja fotonien 

pääsy massa-analysaattorille. Ensimmäinen keino on asettaa skimmer-kartion taakse metallinen levy. 

Levy antaa ionisuihkun kulkea sen ympäri, mutta fysikaalisesti se estää isojen partikkeleiden, 

fotonien ja neutraalien hiukkasten kulun. Toinen keino estää epäsuotuisten partikkeleiden pääsy 

massa-analysaattorille on asettaa massa-analysaattori pois linssisysteemin akselilta. Positiiviset ionit 

ohjataan erilaisten linssisysteemien avulla massa-analysaattorille, kun taas fotonit, neutraalit ja 

epäioniset partikkelit erkaantuvat suihkusta. Kolmas ja yleisin tapa erotella epäsuotuisat partikkelit 

on kääntää ionisuihku kulmaohjaimen avulla 90°. Fotonit, neutraalit ionit ja kiinteät partikkelit 

pääsevät systeemin läpi, kun taas positiivisesti varautuneet ionit käännetään niin sanotun ionipeilin 

kanssa oikeassa kulmassa massa-analysaattorille.4d) Skimmer-kartion jälkeen voidaan käyttää myös 

erityistä linssiä, jota kutsutaan uuttolinssiksi. Uuttolinssin avulla parannetaan matalamassaisten 

alkuaineiden havaintorajoja ja transmissiota.  Uuttolinssin tehtävä on niin sanotusti vetää ioneja 

niiden välitilasta. Tuloksena saadaan yhtenäisempi ionisuihku, sillä raskailla massa/varaus-suhteilla 

esiintyvät alkuaineet eivät työnnä matalamassaisia alkuaineita pois suihkusta.4d) 
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 Massa-analysaattorit 

Vakuumikammion tekniikan ja ionioptiikan avulla positiivisesti varautuneet ionit siirtyvät massa-

analysaattorille. Tässä vaiheessa ionit erotellaan niiden massa/varaus-suhteen mukaan. Päämääränä 

on erottaa halutut analyytit muista alkuaineista, matriisista, liuottimesta ja argonperäisistä ioneista. 

Massa-analysaattori sijaitsee ionioptiikan ja detektorin välissä, ja sen ympärillä vallitsee noin 10-6 

torr vakuumi. ICP-MS-tekniikassa on käytännössä neljä erilaista massa-analysaattoria: 

kvadrupolimassasuodattimet, tuplafokusoivat magneettiset suodattimet,  ionien liikkumisaikaan 

perustuvat suodattimet sekä reaktiokennotekniikka.4e) Tässä Pro Gradu-tutkielmassa keskitytään 

kvadrupolimassasuodattimiin sekä reaktiokennotekniikkaan. 

 

 

3.3.1 Kvadrupolimassasuodattimet 

Kvadrupolimassasuodattimet, eli kvadrupolit, ovat nykyisin käytetyimpiä massa-analysaattoreita. Ne 

rakentuvat neljästä metallisesta sauvasta, jotka ovat lieriömäisiä ja pituudeltaan sekä halkaisijaltaan 

keskenään identtisiä. Sauvojen yleisin valmistusmateriaali on ruostumaton teräs tai molybdeeni. 

Sauvoissa saatetaan käyttää myös keraamisia pinnoitteita kestävyyden parantamiseksi. Kvadrupolin 

sauvat toimivat yleensä taajuudella 2-3 MHz.4e) 

Eri massojen erottelu perustuu tasavirran ja vaihtovirran vaihteluun sauvoissa. Vastakkaisissa 

sauvoissa vaihdellaan tasavirtaa ja ajasta riippuvaista vaihtovirtaa 2-3 MHz:n taajuudella.4e) Lähteestä 

riippuen tasavirrasta ja vaihtovirrasta käytetään yhdistelmää AC/DC (Alternating Current, 

vaihtovirta, Direct Current, tasavirta) tai RF/DC. RF-potentiaali on yksi AC-potentiaalin muodoista, 

joten molemmat termit ovat relevantteja.  

Kun molemmille sauvapareille valitaan oikea suhde tasavirran ja vaihtovirran vaihtelulle, saadaan 

tietty massa/varaus-suhde kulkemaan kvadrupolin läpi. Virran vaihtelulla saadaan luotua niin sanottu 

AC/DC-potentiaali, jonka seurauksena vastakkaiset sauvat saavat positiivisen varauksen ja 

vastakkaiset negatiivisen. Varauksia muuttamalla positiivisesti varautunutta ionia saadaan 

elektrostaattisesti ohjattua kohti kvadrupolin loppua. ”Väärällä” massa/varaus-suhteella esiintyvä 

ioni ei pysty liikkumaan stabiilisti sauvojen välillä, sillä jokaiselle atomimassalle on valittu oikea 

suhde tasavirran ja vaihtovirran vaihtelulle. Ionit, jotka eivät pysty liikkumaan stabiilisti kvadrupolin 

sauvojen välillä, poistuvat sauvojen väliin jääneistä raoista, ja ne poistetaan poistoputken kautta.4e) 

Kvadrupolin toimintaa voidaan havainnollistaa kuvassa 1. 
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Kuva 1. Kvadrupolin rakenne yksinkertaistettuna. DC- ja RF-jännitteiden avulla saadaan ohjattua 

valitun analyytin ioni ionioptiikalta detektorille.10 

 

Vain tietyllä AC/DC-potentiaalilla saadaan aikaiseksi olosuhteet, joissa tietty massa/varaus-suhde voi 

läpäistä kvadrupolin stabiilisti. AC- ja DC-jännitteiden avulla voidaan piirtää kuvaaja, johon 

piirretään peittoalueet ionin horisontaalisesta ja vertikaalisesta stabiilisuudesta. Jos horisontaalinen ja 

vertikaalinen stabiilisuusalue peittävät toisensa, peittoaluetta kutsutaan kvadrupolin 

stabiilisuusalueeksi. Kun kvadrupolin stabiilisuusalue voidaan määrittää, massa/varaus-suhde on 

analysoitavissa. Kuvassa 2 on esimerkki neljästä eri massa/varaus-suhteen stabiilisuusalueesta.11  
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Kuva 2. AC- ja DC-jännitteiden avulla piirretyt stabiilisuusalueet neljälle eri massa/varaus-

suhteelle. Kuvaajaan piirretty myös suorat, jotka kuvaavat korkean ja normaalin resoluution eroa.11 

 

Kuvassa 2 näkyy neljän eri massa/varaus-suhteen stabiilisuusalueet, jotka menevät osin päällekkäin. 

Jos halutaan analysoida esimerkiksi massa/varaus-suhdetta (m/z)3, on käytettävä AC/DC-

kombinaatiota, joka osuu punaiselle alueelle. Jos taas halutaan analysoida massa/varaus-suhdetta 

(m/z)4, on käytettävä AC/DC-kombinaatiota, joka osuu harmaan piikin alueelle. Jos käytössä on 

kombinaatio, joka osuu molempien massa/varaus-suhteiden alueelle, ei (m/z)3 ja (m/z)4 voida erottaa 

toisistaan.  

Jotta kvadrupoli pystyy erottamaan tarkasti eri massa/varaus-suhteet toisistaan, on käytettävä laajasti 

parametreja. Kvadrupolin resoluutioon, eli tarkkuuteen erotella eri massa/varaus-suhteet, vaikuttavat 

sauvojen muoto, halkaisija ja pituus, vakuumi, kvadrupolin voimansyötön taajuus sekä syötetyt AC- 

sekä DC-jännitteet. Näiden lisäksi vaikuttavat myös ionin liikkeet ja kineettinen energia kvadrupoliin 

saavuttaessa ja siltä poistuttaessa. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat ionin stabiilisuuteen ja sitä kautta 

kvadrupolin kykyyn erotella eri massa/varaus-suhteen omaavat ionit. Useimmissa ICP-MS-

tekniikoissa kvadrupolien resoluutio pidetään välillä 0,7-1,0 amu.4e)   
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3.3.2 Reaktiokennotekniikka 

ICP-MS-teknologiassa esiintyvät polyatomiset häiriöt vaikeuttavat analytiikkaa merkittävästi. 

Syvemmin tähän häiriötyyppiin perehdytään hieman myöhemmin. Näiden häiriöiden takia pelkän 

kvadrupoli-massa-analysaattorin käyttö ei mahdollista oikeellista mittausta. Häiriönpoistoa varten on 

kehitetty ikään kuin toinen massa-analysaattori, jota kutsutaan törmäys- tai reaktiokennoksi.4f) 

Törmäyskenno on periaatteeltaan hyvin samanlainen kuin kvadrupolimassa-analysaattori ja se 

sijaitsee laitteessa ennen kvadrupolia. Myös törmäyskenno koostuu identtisistä sauvoista, joita voi 

olla neljä, kuusi tai kahdeksan. Törmäyskennon tankoihin luodaan RF/DC-jännite, jonka avulla ionit 

ohjataan kennon läpi, kuitenkaan tiettyä massa/varaus-suhdetta suodattamatta. Kennon yhteyteen 

kuuluu myös ionioptiikkaa. Kennon asettelu on yksi keino estää neutraaleja partikkeleja päätymästä 

kennoon, kun kenno asetetaan oikeaan kulmaan ionisuihkuun nähden. Kennossa valitsee vakuumi, ja 

sinne johdetaan törmäys- tai reaktiokaasua kaasulinjoja pitkin. Erilaisia soveltuvia kaasuja on hyvin 

paljon. Käytetyimpiä kaasuja ovat esimerkiksi He, H2, O2, NH3 ja CH4. Myös törmäyskaasujen 

seoksia, kuten He/H2-seosta, voidaan käyttää.12  

RF/DC-voimat ohjaavat ioneja etenemään kaasukennossa, jolloin ionit törmäävät kennoon johdetun 

kaasun atomeihin ja molekyyleihin. Törmäyksissä voi tapahtua joko kemiallisia reaktioita, tai 

inerttien kaasujen avulla voidaan myös poistaa häiriötä aiheuttavien ionien kineettistä energiaa.12 

Näihin häiriönpoistomenetelmiin perehdytään myöhemmin luvussa 5. Häiriöt ICP-MS-

teknologiassa. 

 

 

 Detektori 

Detektori on ICP-MS-tekniikan keskeisin osa. Massa-analysaattori suodattaa halutun analyytin ionit 

massa/varaus-suhteen mukaan detektorille, joka muuntaa ionit sähköisiksi pulsseiksi. Pulssit mitataan 

detektoriin rakennetun mittauspiirin avulla. Sähköisten pulssien suuruus vastaa analyytin ionien 

määrää, ja pulssien suuruutta verrataan kalibrointiliuoksista mitattujen pulssien suuruuteen. Nykyään 

yleisimmät detektorityypit ovat aktiivifilmi tai erillinen dynodi-elektronimonistin.4f) Pro Gradu-

tutkielmassa keskitytään elektronimonistimen perustoimintaperiaatteeseen. 
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Detektorin tarkoitus on siis muuntaa positiivisesti varautuneet ionit elektroneiksi. Elektroninmonistin 

tekee tämän monivaiheisesti. Ensimmäinen osa, johon ionit koskettavat, on lasinen kartio, joka on 

pinnoitettu puolijohdetyyppisillä materiaaleilla. Kartio tuottaa elektroneja positiivisesti varautuneista 

ioneista, jotka koskettavat sen pintaan. Detektoinnin tehostamiseksi kartion etuosaan on yleensä luotu 

negatiivinen potentiaali. Kun ionit törmäävät kartion pintaan, muodostuu yksi tai useampi niin sanottu 

sekundaarielektroni. Elektronit ohjataan syvemmälle kartioon potentiaalisten voimien avulla. Kun 

elektronit törmäävät pinnoitetuille reunoille, emittoituu uusia elektroneja. Törmäykset toistuvat hyvin 

monta kertaa, jolloin lopputuloksena saadaan miljoonia elektroneja.4f) 

Muodostuneet elektronit detektoidaan eräänlaisen vahvistimen avulla. Vahvistin ottaa vastaan 

elektronien aiheuttamat pulssit, minkä jälkeen pulssit analysoidaan digitaalisella erottelijalla. 

Erottelijan yhteydessä on laskentapiiri, joka laskee pulssit. Pulssien tulee ylittää määritetty 

kynnysarvo, jotta laskentapiiri voi laskea pulssit. Joskus kartion sisällä voi muodostua emissioita 

vääristä lähteistä. Myös plasma tuottaa jonkin verran fotoneja. Kvadrupolista fotoneja voi muodostua, 

kun ionit törmäilevät kvadrupolin tankoihin. Näistä kolmesta lähteestä syntyviä fotoneja ei haluta 

analysoida, ja laskentapiirin kynnysarvo on  suunniteltu poistamaan tällaiset fotonit laskennasta.4f) 
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4 Induktiivisesti kytketty plasma-kolmoiskvadrupoli-massaspektrometri 

ICP-Triple-Quadrupole-MS, eli ICP-kolmoiskvadrupoli-MS, on yksi uusimmista ICP-MS:n 

sovelluksista. Teknologia mahdollistaa uuden tavan mitata analyytteja ja ratkaisee häiriönpoiston 

ongelmia tehokkaammin kuin aikaisemmat ICP-MS:n sovellukset. Toisia käytettyjä termejä ICP-TQ-

MS:sta ovat ICP-QQQ-MS, ICP-MS/MS ja ICP-tandem-MS. 

Perusteknologialtaan ICP-TQ-MS on samanlainen kuin ICP-MS. Näytteensyöttö, ionioptiikka sekä 

detektori toimivat samalla tavalla. Teknologiat poikkeavat kuitenkin toisistaan, sillä 

kolmoiskvadrupolissa on kolme kvadrupolia, kun ICP-MS:ssa kvadrupoleja on vain yksi. Jatkossa 

tavallisesta ICP-MS:sta puhuttaessa käytettään nimitystä ICP-SQ-MS (Inductively Coupled Plasma-

Single Quadrupole-Mass Spctrometer, induktiivisesti kytketty plasma-yksöiskvadrupoli-

massaspektrometri). ICP-TQ-MS on nimenä kuitenkin hieman harhaanjohtava, sillä oikeasti 

laitteessa on kaksi kvadrupolia, joiden välissä on reaktiokenno.13 

ICP-TQ-MS-tekniikkaa voidaan käyttää sekä kolmoiskvadrupoli- että yksöiskvadrupoli-tiloissa. 

Mittaustilan valintaan vaikuttavat mitattavan analyytin luonne, näytematriisin muut alkuaineet, 

herkkyys ja määritysrajat.13 Kolmoiskvadrupoli kehitettiin tehokkaampaa häiriönpoistoa varten, joten 

ICP-TQ-MS-teknologiaa tarkastellaan enemmän luvussa 5.3. Häiriönpoisto ICP-TQ-MS-

teknologiassa. 
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5 Häiriöt ICP-MS-teknologiassa 

ICP-MS-teknologiassa esiintyvät häiriöt voidaan jakaa ei-spektraalisiin ja spektraalisiin häiriöihin. 

Ei-spektraaliset häiriöt jakautuvat reversiibeleihin sekä irreversiibeleihin matriisin vaikutuksiin. 

Reversiibeleitä vaikutuksia tapahtuu, kun näyte on mittauksessa.  Irreversiibeleitä vaikutuksia 

tapahtuu näytteen kulkeutuessa analysoitavaksi, esimerkiksi sumuttimen tukkeutuessa, soihdun 

liikkuessa tai ionioptiikassa. Tällaisia vaikutuksia voidaan minimoida valitsemalla sopiva kalibrointi, 

suunnittelemalla näytteen käsittely kunnolla ja rajoittamalla näytteen määrää sumuttimessa. Myös 

plasman sekä näytteensyötön teknisillä ratkaisuilla voidaan vaikuttaa ei-spektraalisiin häiriöihin.14   

ICP-MS-teknologiassa suurimmat häiriöt tulevat spektraalisista häiriöistä. Häiriöt muodostuvat 

atomeista ja molekyyleistä, joiden massa/varaus-suhde on sama kuin analyytilla, jota halutaan 

mitata.15 Tarkastellaan tarkemmin spektraalisia häiriöitä ja niiden eliminointikeinoja ICP-SQ-MS ja 

ICP-TQ-MS-teknologioissa.  

 

 

 Erilaiset spektraaliset häiriöt 

Spektraaliset häiriöt voidaan jakaa kahteen ryhmään: isobaarisiin ja polyatomisiin häiriöihin. 

Isobaarisella häiriöllä tarkoitetaan häiriötä, jossa eri alkuaineiden isotoopit esiintyvät samalla 

massa/varaus-suhteella kuin mitattava analyytti. Tällöin kaksi eri analyyttia peittävät toistensa 

signaaleja, jolloin valittua analyyttia ei pystytä mittaamaan ilman toisen alkuaineen aiheuttamaa 

virhettä. Polyatomisilla häiriöillä taas tarkoitetaan häiriötä, jossa kahden tai useamman atomin 

muodostama ioni esiintyy samalla massa/varaus-suhteella kuin haluttu analyytti. Ionit voivat 

muodostua eri lähteistä, kuten näytematriisista, näytteeseen käytetyistä reagensseista, plasman 

kaasusta, sekä ilmassa esiintyvistä kaasuista.15 Esimerkiksi 78Se polyatominen häiriö on yhdiste, joka 

muodostuu 16O:sta ja 62Ni:stä. Kun hapen ja nikkelin massaluvut lasketaan yhteen (16+62) saadaan 

seleenin massaluku 78. 

Polyatomisten häiriöiden joukkoon kuuluu myös oksidihäiriöt. Varsinkin raskaampiin alkuaineisiin 

siirryttäessä polyatomiset häiriöt syntyvät herkästi alkuaineista, jotka ovat 16 atomimassayksikköä 

alempana kuin tutkitun analyytin atomimassa, ja häiriö muodostuu 16O:n kanssa. Varsinkin 

lantanoidit ovat erityisen herkkiä muodostamaan oksideja, ja aiheuttavat herkästi polyatomisia 

häiriöitä.16 NNH:n iCAP TQ:n tapauksessa oksideja tarkkaillaan päivittäisissä toimintakykytesteissä. 

Tarkkailu tehdään mittaamalla CeO+-ionien suhdetta Ce+-ioneihin.  
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Cerium on ominaisuuksiltaan elektropositiivinen ja kaikista reagoivin alkuaine lantanoidi-ryhmän 

alkuaineista.17 Jos ceriumin muodostamien oksidien pitoisuus saadaan minimoitua, voidaan todeta, 

että vaikeammin oksideja muodostavien alkuaineiden oksidit ovat myös vähäiset. 

ICP-MS-teknologian häiriöihin kuuluvat myös kahdenarvoisten ionien aiheuttamat häiriöt. Plasman 

energia riittää ionisoimaan argonatomin, jonka ionisoitumisenergia on 15,8 eV. Tämän 

ionisoitumisenergian alapuolelle jäävät kaikkien muiden alkuaineiden ensimmäiset ionisaatioenergiat 

paitsi He, F ja Ne. Joidenkin alkuaineiden tapauksessa myös toinen ionisaatioenergia jää arvon 15,8 

eV alapuolelle, jolloin tapahtuu toinen ionisaatio. Tällöin puhutaan kahdenarvoisista ioneista. 

Esimerkiksi kalsiumin toinen ionisaatioenergia on 11,9 eV ja ceriumin 10,9 eV.18 Kun puhutaan 

kahdenarvoisen ionin aiheuttamasta häiriöstä, tarkoitetaan tilannetta, jossa kahdenarvoisen ionin 

massaluku on kaksinkertainen verrattuna halutun analyytin massaan. Esimerkiksi kahdenarvoinen 

ioni 206Pb++ häiritsee 103Rh mittausta, sillä lyijyn massa/varaus-suhde on 103. Alkaliryhmän 

alkuaineet sekä harvinaiset maametallit muodostavat kahdenarvoisia ioneja helpommin muihin 

alkuaineisiin verrattuna.16 Cerium muodostaa helposti myös kahdenarvoisia ioneja, joten niitä 

tarkkaillaan mittaamalla Ce++-ionien suhdetta Ce+-ioneihin. 

 

  

 Häiriönpoisto ICP-SQ-MS-teknologiassa 

ICP-MS-teknologiassa häiriöihin voidaan vaikuttaa monin eri keinoin. Ei-spektraalisiin häiriöihin 

voidaan vaikuttaa esimerkiksi käyttämällä sisäistä standardia ja matriisisovitettua kalibrointia. 

Spektraalisten häiriöiden poistoon voidaan käyttää esimerkiksi valitsemalla toinen mitattava 

isotooppi, laskennallista häiriönpoistoa, törmäys/reaktiokennoa, kylmän plasman teknologiaa, 

dynaamista reaktiokennoa ja korkearesoluutiolaitteita.19,20 Kirjallisessa osassa keskitytään 

matemaattiseen häiriönpoistoon sekä törmäyskaasuilla suoritettavaan häiriönpoistoon. 

 

5.2.1 Matemaattiset korjaukset 

Häiriöitä voidaan eliminoida käyttämällä matemaattisia korjauskertoimia. Tämä korjaus toimii sekä 

isobaarisiin että polyatomisiin häiriöihin. Laskenta tehdään isotooppien 

esiintymistodennäköisyyksien avulla. Mittauksessa mitataan häiritsemättömän isotoopin intensiteetti, 

ja esiintymistodennäköisyyden avulla voidaan laskea häiriön laajuus. Seuraavaksi häiriö vähennetään 

halutun analyytin intensiteetistä.21 Selvennetään tätä matemaattista käsittelyä esimerkin avulla. 
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Kadmiumia mitattaessa käytetään yleensä isotooppia 114Cd, jonka esiintymistodennäköisyys on 28,73 

%. Samalla massaluvulla esiintyy myös 114Sn, jonka esiintymistodennäköisyys 0,65 %. Näin ollen 

intensiteetti, joka saadaan massa/varaus-suhteella 114 sisältää sekä kadmiumin että tinan aiheuttamia 

signaaleja. Jotta 114Sn aiheuttama häiriö saataisiin matemaattisesti korjattua, valitaan tinalta 

häiriövapaa isotooppi, esimerkiksi 118Sn, jonka esiintymistodennäköisyys on 24,23 %. Mittauksessa 

voidaan mitata tämän isotoopin intensiteetti, ja laskea häiriön laajuus seuraavien laskukaavojen 

avulla.21  

Kaavalla 1 lasketaan massa/varaus-suhteella 114 esiintyvä intensiteetti 

                                                        𝐼𝑚 𝑧⁄ 114= 𝐼 𝐶𝑑114 + 𝐼 𝑆𝑛114 ,   (1) 

jossa 𝐼𝑚 𝑧⁄ 114 kuvaa massa/varaus-suhteella 114 mitattua intensiteettiä, 𝐼 𝐶𝑑114  kadmiumin 

intensiteettiä ja 𝐼 𝑆𝑛114  tinan intensiteettiä. Jotta 114Sn intensiteetti saataisiin selvitettyä, hyödynnetään 

esiintymistodennäköisyyksiä ja 118Sn intensiteettiä. Tämä tehdään kaavan 2 avulla 

                                                           𝐼 𝑆𝑛114 =  
𝐴

𝑆𝑛114

𝐴
𝑆𝑛118

 · 𝐼 𝑆𝑛118 ,                                               (2) 

jossa 𝐴 𝑆𝑛114  ja 𝐴 𝑆𝑛118  kuvaavat tinan isotooppien 114 ja 118 esiintymistodennäköisyyksiä ja  𝐼 𝑆𝑛118  

tinan isotoopin 118 intensiteettiä. Sijoitetaan esiintymistodennäköisyydet kaavaan 2 

𝐼 𝑆𝑛114 =  
0,65 %

24,23 %
 · 𝐼 𝑆𝑛118 =  0,0268 · 𝐼 𝑆𝑛118 , 

ja kun tämä sijoitetaan kaavaan 1, saadaan kaava 3 

                                                        𝐼𝑚 𝑧⁄ 114= 𝐼 𝐶𝑑114 +0,0268 · 𝐼 𝑆𝑛118 .                                          (3) 

Tämä voidaan johtaa muotoon 

                𝐼 𝐶𝑑114 =𝐼𝑚 𝑧⁄ 114 − 0,0268 · 𝐼 𝑆𝑛118 . 

Näin saadaan 114Cd intensiteetti, kun massa/varaus-suhteen intensiteetistä vähennetään 

korjauskertoimella kerrottu 118Sn intensiteetti.21 
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5.2.2 Kineettisen energian avulla suoritettu häiriönpoisto 

Yksi törmäyskaasujen avulla suoritetuista häiriönpoistotekniikoista on kineettiseen energiaan 

perustuva KED (Kinetic Energy Discrimination, erottelu kineettisen energian avulla). KED-

häiriönpoistossa kaasukennoon johdetaan inerttiä kaasua, yleensä He-kaasua, joka törmää jo 

muodostuneisiin häiriötä aiheuttaviin polyatomisiin ioneihin. Kun ionit liikkuvat kaasukennossa, ne 

törmäävät inertin kaasun atomeihin. Törmäysten avulla vähennetään ionien kineettistä energiaa, ja 

kaasukennon loppuun asetetun potentiaalivallin yli pääsevät vain ne ionit, joiden kineettinen energia 

on riittävä.22 

KED-häiriönpoiston ideana on, että suuremmat polyatomiset ionit törmäävät todennäköisemmin 

inertin kaasun atomeihin. Näin voidaan luoda energiaero samalla massa/varaus-suhteella esiintyvien 

ionien välille. Kun kaasukennon lopussa oleva energiavalli sijoitetaan sopivalle korkeudelle, 

hitaammat polyatomiset ionit eivät pääse sen yli, mutta nopeammat atomiset ionit pääsevät. 

Energiavallin korkeutta voidaan säätää DC-jännitteen avulla. Jotta KED-häiriönpoisto onnistuisi, 

kennoon saapuvan ionin kineettisen energian tulee olla suurempi kuin törmäyskaasun atomien 

kineettinen energia. Tämä vuoksi törmäyskennoa operoidaan ei-termisissä olosuhteissa.22 

KED-häiriönpoisto ei kuitenkaan toimi kaikissa tapauksissa. Esimerkiksi kahdenarvoisten ionien 

aiheuttamaa häiriötä ei voida poistaa KED:n avulla. Kahdenarvoisen ionin kineettinen energia on 

kaksi kertaa suurempi kuin mitattavan analyytin. Tällöin energiavalli, jonka kahdenarvoiset ionit 

ylittävät, voi olla kaksi kertaa suurempi kuin yhdenarvoisille ioneille, ja täten ne pääsevät asetetun 

energiavallin yli yhtä helposti kuin analyytin yhdenarvoiset ionit. Kahdenarvoisten ionien massa on 

myös suurempi kuin yhdenarvoisten ionien, ja niiden kineettinen energia ei vähene tarpeeksi 

poistamaan häiriötä.22 

 

 

5.2.3 Dynaamisen reaktiokennon avulla suoritettu häiriönpoisto 

Toinen törmäyskaasujen avulla suoritettava häiriönpoisto on DRC (Dynamic Reaction Cell, 

dynaaminen reaktiokenno). DRC on vaihtoehtoinen polyatomisten häiriöiden poistoon kehitetty 

menetelmä, jota voidaan käyttää, kun KED-häiriönpoisto ei ole tarpeeksi tehokas. Menetelmä 

perustuu ionien kykyyn reagoida molekyylien kanssa ioni-dipoli-reaktioiden kautta. Reaktioon 

kuuluu yleensä elektronin, protonin tai vedyn siirto. Reaktion aktivaatioenergia on hyvin pieni, joten 
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reaktion tapahtuminen riippuu sen eksotermisyydestä. Tämän vuoksi termodynaamisesti sallittu 

reaktio on usein hyvin spesifi.23  

Dynaaminen reaktiokenno on kvadrupoli, jota käytetään ioni-molekyyli-reaktorina. Kenno suljetaan 

siten, että sinne voidaan johtaa reaktiivista kaasua. RF-kentän energia vaikuttaa ionin kineettiseen 

energiaan. Kineettistä energiaa voidaan kasvattaa kasvattamalla RF:n amplitudia ja pienentämällä 

RF:n frekvenssiä. Kineettinen energia vaikuttaa ionien ja kaasun törmäysten määrään. Törmäysten 

avulla taas saadaan luotua reaktiokemiaa.23 

Kennossa kulkeva ioni on stabiili, jos se pystytään ohjaamaan kennon läpi. Ionin stabiilisuuteen 

vaikuttavat RF-voiman taajuus ja amplitudi, ionin massa, kennon koko sekä DC-jännitteen 

voimakkuus. Stabiilisuutta ja epästabiilisuutta voidaan kuvata parametrein a ja q, jotka voidaan laskea 

kennon järjestysluvun, varauksen, jännitteen, ionin massan, frekvenssin ja voimakentän säteen avulla. 

Näiden parametrien avulla voidaan piirtää stabiilisuusdiagrammi kennon tilan mukaan. Valitsemalla 

optimaaliset arvot parametreille a ja q, voidaan valita, mikä massa/varaus-suhde kulkee dynaamisen 

reaktiokennon läpi. Kennossa voi tapahtua myös ei-toivottuja reaktioita, jotka saattavat aiheuttaa 

uusia häiriöitä. Matalan ja korkean massan poistolla voidaan kuitenkin rajoittaa soluun päätyviä 

partikkeleita, ja vain soluun rajatut ionit voivat reagoida.23 

Käytännössä DRC tarkoittaa siis kvadrupolia, jossa on dynaaminen massasuodatin sekä reagoiva 

reaktiokaasu. Dynaamiset ominaisuudet erottavat DRC-kvadrupolin yleisestä pelkällä rf-

potentiaalilla toimivasta kvadrupolista. DRC-kenno toimii rajapintana ionioptiikan ja massa-

analysaattorin välillä. Kennossa polyatomiset ionit reagoivat reaktiivisen kaasun kanssa, ja mitattava 

analyytti jatkaa analysoivalle kvadrupolille.23  Havainnollistava kuva DRC-kennon toiminnasta 

esitellään kuvassa 3. 
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Kuva 3. DRC-kennon toimintaperiaate. DRC-kennoon johdetaan valitulla massa/varaus-suhteella 

esiintyviä analyytti- ja häiriöioneja. Reaktiokaasu reagoi polyatomisten ionien kanssa, jolloin häiriö 

saadaan eliminoitua. Näin analytti-ionit jatkavat häiriöttöminä analysoivalle kvadrupolille.24  

 

Monet laitevalmistajat ovat kehittäneet erilaisia kvadrupoli-, heksapoli ja oktapoli-massa-

analysattorieta, jotka voidaan täyttää reaktiivisella kaasulla. Laitteesta riippuen kaasu voi reagoida 

joko analyytin tai häiritsevän ionin kanssa.  Häiriönpoisto voi toimia hyvin tehokkaasti, mutta 

reaktiokennossa saattaa tapahtua myös reaktioita, jotka aiheuttavat uusia häiriöitä. Uusien häiriöiden 

syntymistä voidaan rajoittaa valitsemalla oikeat parametrit luomalla dynaaminen massakaista tai 

matalien massojen poisto. Koska DRC-kennot eivät kuitenkaan toimi täysin samalla tavalla kuin 

analysoivat massa-analysaattorit, ei voida varmistaa, ettei uusia häiritseviä ioneja muodostuisi 

kennossa.13 

 

 

 Häiriönpoisto ICP-TQ-MS-teknologiassa 

KED- ja DRC-häiriönpoistomenetelmät eivät ole mahdollistaneet täysin häiriövapaita mittauksia. 

Tätä varten kehitetiin ICP-TQ-MS, jonka teknologia mahdollistaa häiriövapaan kvantitatiivisen 

analysoinnin erilaisista näytetyypeistä. ICP-SQ-MS ja ICP-TQ-MS eroavat tekniikoiltaan siten, että 

kolmoiskvadrupoli-massaspektrometrissa käytetään kvadrupolia ennen reaktiokennoa. Täten 

ensimmäisen massasuodattimen avulla voidaan suodattaa vain tietty massa/varaus-suhde, joka päätyy 

reaktiokennoon. Tämä mahdollistaa reaktiokennossa tapahtuvien reaktioiden paremman kontrollin.13 
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Kolmoiskvadrupoli-massaspektrometrilla voidaan poistaa spektraalisia häiriöitä kolmella eri tavalla, 

jotka kaikki perustuvat kaasukennossa tapahtuviin törmäyksiin. Ensimmäinen mahdollinen 

häiriönpoistomenetelmä on johtaa reaktiokennoon inerttiä kaasua, kuten He, ja käyttää KED-

häiriönpoistoa. KED-häiriönpoisto toimii täysin samalla tavalla kolmois- ja yksöiskvadrupoli-

massaspektrometreissa. Tämä häiriönpoistomenetelmä on tehokas suurimman osan polyatomisten 

häiriöiden poistoon. KED-häiriönpoisto ei kuitenkaan eliminoi kaikkia polyatomisia häiriöitä 

riittävän tehokkaasti, eikä sillä voida poistaa isobaarisia häiriöitä.13  

Kaksi seuraavaa häiriönpoistomenetelmää perustuvat reaktiivisten kaasujen, kuten H2, O2 tai NH3, 

käyttöön. Kennoon johdettu kaasu voi reagoida joko analyytin tai häiritsevän ionin kanssa. Kun kaasu 

reagoi häiritsevän ionin kanssa, reaktiotuotteena saadaan ioni, joka ei enää häiritse analyyttia. 

Analyytti pääsee alkuperäisellä massa/varaus-suhteella seuraavan massa-analysaattorin läpi, kun taas 

häiritsevästä ionista muodostunut reaktiotuote ei. Toinen keino poistaa häiriö on valita kaasu, joka 

reagoi analyytin kanssa. Reaktiotuotteena saadaan uusi analyytti-ioni, jonka massa/varaus-suhde 

asetetaan seuraavan kvadrupolin analysoitavaksi. Näin ollen häiritsevä ioni jää alkuperäiselle 

massa/varaus-suhteelle, eikä läpäise seuraavaa massa-analysaattoria.13 

Sugiyama ja Shikamori25 havainnollistavat kolmoiskvadrupoli-teknologialla suoritettavaa 

häiriönpoistoa artikkelissaan. Kuvassa 4 esitellään molemmat reaktiivisen kaasun kanssa suoritettavat 

häiriönpoistotavat käyttäen esimerkkinä seleenin isotooppia 80Se. 

 

 

 

Kuva 4. Häiriönpoisto kolmoiskvadrupoli-teknologialla. ”On-mass method” tarkoittaa 

häiriönpoistoa, jossa siirrettään häiritsevän ionin massa/varaus-suhde, ja ”Mass-shift method” 

häiriönpoistoa, jossa siirretään analyytin massa/varaus-suhde.25 
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Isotooppia 80Se häiritsee samalla massa/varaus-suhteella esiintyvä 40Ar40Ar. Kun käytössä on ”On-

mass method”, häiriönpoisto tapahtuu siirtämällä Ar-dimeerin massa/varaus-suhde. Ionioptiikan 

avulla kaikki ionit ohjataan ensimmäiseen kvadrupoliin, jonka massa/varaus-suhteeksi on valittu 80. 

Näin kaikki ionit, joiden massa/varaus-suhde ei ole 80, poistuvat kvadrupolista. Seuraavaksi 

massa/varaus-suhteella 80 esiintyvät ionit ohjataan törmäyskennoon, johon johdetaan vetyä. Ar-

dimeerit törmäilevät vedyn kanssa, jolloin syntyy Ar-atomeja ja ArH+-ioneja. 80Se+-ionit, Ar-atomit 

ja ArH+-ionit johdetaan toiseen kvadrupoliin, johon on valittu massa/varaus-suhteeksi 80. Näin Ar-

atomit ja ArH+-ionit poistuvat kvadrupolista, sillä niiden massa/varaus-suhde ei enää ole 80.25 

”Mass-shift method”-toiminnolla taas siirretään analyytin massa/varaus-suhde toiselle massa/varaus-

suhteelle. Tässäkin häiriönpoistotavassa kaikki ionit johdetaan ensin ensimmäiseen kvadrupoliin, 

joka suodattaa törmäyskennoon 40Ar40Ar+- ja 80Se+-ionit. Kun törmäyskennoon johdetaan 

happikaasua, saadaan aikaan seleenin ja hapen välinen reaktio, jonka lopputuotteena on 80Se16O+-

ioni. Toisen kvadrupolin massa/varaus-suhteeksi valitaan 96, jolloin kvadrupoli päästää detektorille 

vain 80Se16O+-ionit, ja  40Ar40Ar+-ionit suodattuvat pois.25 
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6 ICP-TQ-MS:n sovellukset teollisuudessa 

ICP-TQ-MS-teknologia on mahdollistanut uuden mittaustavan, minkä seurauksena teknologiaa on 

testattu hyvin monilla eri näytetyypeillä. Bolea-Fernandez et al.26 listaavat artikkelissaan hyvin laajan 

joukon analyytteja, jotka on onnistuttu määrittämään erilaisista matriiseista. Erityisesti 

ympäristönäytteet, elintarvikenäytteet ja biologiset nesteet ovat olleet tutkimusten kohteina. 

Esimerkiksi seleenin analytiikkaa on tutkittu nautojen ravinnosta, lihasta ja maitotaloustuotteista, 

tupakasta, ruuasta, kanasta, biologisista nesteistä ja seerumeista. NNH:n kannalta keskeisiä 

sovelluksia on kuitenkin mittaukset metallimatriisista ja samantyylisistä teollisuuden näytteistä. 

Tämän vuoksi kirjallisessa osassa esitellään kaksi teollisuuden sovellusta, joita voidaan mahdollisesti 

hyödyntää tulevassa menetelmänkehityksessä. 

 

 

 ICP-TQ-MS raakaöljyn mittauksessa 

Raakaöljyjen analytiikka sisältää orgaanisia geokemiallisia analyyseja, jotka auttavat ymmärtämään 

öljynmuodostumisreaktioita. Aiemmin raakaöljyjä on analysoitu ICP-SQ-MS-tekniikalla, mutta 

tekniikka on osoittautunut haastavaksi analyyttien korkeiden ionisaatioenergioiden, merkittävien 

polyatomisten häiriöiden sekä pienten pitoisuuksien takia. Öljyjen analytiikka ICP-MS:lla on 

haastavaa, sillä matriisi on orgaaninen ja sisältää paljon hiilivetyjä. Erityisesti fosforin ja rikin 

analytiikassa on havaittu haasteita ICP-SQ-MS-tekniikalla mitattuna.27  

Walkner et al.27 tutkivat öljyn analytiikkaa määrittämällä 25 alkuainetta referenssinäytteistä NIST 

SRM 1634c ja NIST SMR 1084a. Mittauksessa käytettiin törmäyskaasuina He, O2 ja NH3/He-seosta. 

He-kaasun virtausnopeutena käytettiin 5,0 ml/min, O2 virtausnopeutena 0,29 ml/min ja NH3/He-

seoksen virtausnopeutena 3,0 ml/min. Tutkimuksessa analyytit Co, Rb, Sr, Mo, Ag, Cd, Ba, Re, Pb 

ja U mitattiin ilman törmäyskaasua ja analyytit P, S, Ti, V, Mn, As ja Se käyttäen O2-kaasua ja 

massansiirtotekniikkaa. Mg, Al ja K mitattiin käyttäen NH3/He-seosta ja häiritsevän ionin 

massansiirtotekniikkaa, kun taas analyytit Cr, Fe, Ni, Cu ja Zn mitattiin käyttäen NH3/He-seosta ja 

analyytin massansiirtotekniikkaa. Vertailtavuuden vuoksi kaikki analyytit mitattiin myös käyttäen 

törmäyskaasuna heliumia ja mittaamalla analyytit ilman reaktiokaasua.27 

Tulosten perusteella havaittiin, että kaikkien analyyttien, joiden mittauksessa oli käytetty O2:sta, 

määritysrajat ja BEC:t (Backround Equivalent Consentration, taustaekvivalentti pitoisuus) olivat 

huomattavasti pienempiä kuin ilman törmäyskaasua tai He-kaasua käytettäessä. Ero huomattiin 

erityisesti fosforin ja rikin tapauksissa. Ilman kaasua tai He-kaasua käytettäessä esimerkiksi 80Se:lle 
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ei voitu määrittää lineaarista kalibrointia, mutta O2-kaasua käyttäen määritysraja ja BEC saatiin pg/g-

tasolle. Myös NH3/He-seosta käytettäessä voitiin havaita parannusta määritysrajoissa ja BEC:ssä, 

vaikka ero ei ollut yhtä huomattava. Tutkimuksessa havaittiin, että suurimmalla osalla analyyteista 

määritysrajat voitiin määrittää ng/g-tasolle.27 

Orgaanisten matriisien analytiikka ei ole yksinkertaista ICP-MS-teknologiassa, sillä hiili aiheuttaa 

herkästi polyatomisia häiriöitä. Matriisin vaikutusta voidaan kuitenkin vähentää käyttämällä 

esimerkiksi standardinlisäysmenetelmää, desolvaatiosysteemejä tai lisäämällä happea plasmakaasun 

joukkoon.27 Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että ICP-TQ-MS-teknologialla on 

mahdollista analysoida haastavia orgaanisia matriiseja. Tämän perusteella NNH:lla voisi siis olla 

mahdollisuus kehittää mittausmenetelmä myös orgaanisille näytteille.  

 

 

 ICP-TQ-MS kobolttimatriisimittauksessa 

ICP-TQ-MS-teknologian mittausominaisuuksia on tutkittu myös määrittämällä epäpuhtauksia 

kobolttijauheesta. Fu et al.28 määrittivät tutkimuksessaan 26 epäpuhtautta erittäin puhtaasta 

kobolttijauheesta. Epäpuhtauksien pitoisuudet ovat pieniä, joten mittausmenetelmältä vaaditaan 

alhaisia määritysrajoja, korkeaa herkkyyttä, nopeutta sekä tarkkuutta. Kobolttijauheen epäpuhtauksia 

on määritetty erilaisilla ICP-MS:n sovelluksilla, ja polyatomisia häiriöitä on eliminoitu 

törmäyskennon avulla. Pienten pitoisuuksien määritys on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi, sillä 

KED-häiriönpoistoa ja reaktiokaasujen avulla tehtävää häiriönpoistoa ei ole onnistuttu hyödyntämään 

virheettömästi.  

Tutkimuksessa määritettiin 26 epäpuhtautta käyttäen törmäyskaasuina H2- ja O2-kaasuja sekä 

NH3/He-seosta. Reaktiokaasujen virtausnopeudet olivat H2:lla 4,0 ml/min ja O2:lla 0,3 ml/min. 

NH3/He-seoksella käytettiin kahta eri virtausnopeutta: analyytin massansiirtoreaktioissa 3,0 ml/min 

ja häiritsevän ionin massansiirtoreaktiossa 7,0 ml/min.  Kobolttijauhe liuotettiin mikroaalto-

avusteisesti käyttäen typpihapon ja vetykloridihapon seosta hajotusreagenssina. Analyytin 

massansiirtoon perustuvaa häiriönpoistoa käytettiin analyyteilla P, S, V, As ja Se (reaktiokaasuna O2) 

sekä analyyteilla Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu ja Zn (reaktiokaasuna NH3/He-seos). Häiritsevän ionin 

massansiirtoon perustuvaa häiriönpoistoa käytettiin analyyteilla Na, Mg, Al ja K (reaktiokaasuna 

NH3/He-seos) sekä analyyteilla Ca ja Si (reaktiokaasuna H2). Analyytit Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Pb, Th 

ja U mitattiin ilman törmäyskaasuja, sillä niillä ei havaittu merkittäviä häiriöitä.28  
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Kobolttimatriisi vaikuttaa mittauksiin merkittävästi. Tutkimuksessa matriisiefektin minimoimiseen 

käytettiin standardinlisäysmenetelmää, matriisinsovitusmenetelmää ja sisäistä standardia. 

Matriisinsovitusmenetelmä ei kuitenkaan toimi erittäin puhtaita metalleja analysoidessa, sillä se 

tarvitsisi erityisen puhtaan perusliuoksen.28 

Mittaustulosten perusteella on voitu todeta, että kaikille mitattaville analyyteille voitiin saada aikaan 

lineaarinen kalibrointi. Analyyttien määritysrajat olivat välillä 0,02-97,5 ng/l, ja kaikkien analyyttien 

määritysrajat olivat huomattavasti pienemmät kuin esimerkiksi SF-ICP-MS-teknologialla (Sector 

Field-ICP-MS, sektori-ICP-MS) mitattuna. Tutkimuksessa käytettyä menetelmää on testattu kahdella 

teollisuuden näytteellä vertaamalla tällä menetelmällä mitattuja tuloksia yritysten ilmoittamiin 

arvoihin. Tulokset olivat yhdenmukaisia yritysten antamien pitoisuuksien kanssa, joten menetelmä 

todettiin toimivaksi.28 NNH:n kannalta tutkimus on merkittävä, sillä mittausmenetelmää olisi  

tarkoitus laajentaa kobolttimatriiseihin lähitulevaisuudessa. 
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7 Mittausepävarmuus ja validointi 

Mittaustulos ei voi koskaan olla täydellisen luotettava, sillä tietyt systemaattiset ja satunnaiset tekijät 

vaikuttavat aina mittaukseen. Vaikuttavien tekijöiden takia tulos kuvastaa senhetkisten olosuhteiden 

tuottamaa arvoa.29 Tätä varten analyyttisessa kemiassa käytetään mittausepävarmuutta, joka liitetään 

varsinaisen tuloksen yhteyteen ilmoittamaan numeerisesti mahdollista hajontaa. 

Mittausepävarmuuden analysoinnin lisäksi analyyttiseen tarkasteluun kuuluu mittausmenetelmän 

validointi. Validoinnilla tarkoitetaan testausta, jossa osoitetaan menetelmän olevan pätevä 

suunnitelluissa käyttöolosuhteissa. Validointia suoritettaessa arvioidaan useita tekijöitä, ja 

mittausjärjestelmää on arvioitava kokonaisuutena.30 

 

 

 Mittausepävarmuus 

Mittausepävarmuus määritellään hieman eri tavoin lähteestä riippuen. MIKES:n julkaisussa Kemian 

metrologian opas J6/200531 mittausepävarmuus määritellään arvioksi, joka kuvaa rajoja, joiden 

sisäpuolella mittaustuloksen oletetaan olevan tietyllä todennäköisyydellä. Mittatekniikan keskuksen 

Laskuesimerkkejä mittausepävarmuuden määrittämisestä kemian laboratorioissa FINAS 

SS33/200632 mittausepävarmuus taas määritellään arvoksi, joka kertoo, kuinka iso mittauksen virhe 

saattaa olla. Mittausepävarmuuden voidaan todeta olevan siis parametri, joka kuvaa mitattavaan 

suureeseen perustellusti liitettävien arvojen hajontaa. Mittausepävarmuus määritetään nykyään hyvin 

monissa laboratorioissa. Mittausepävarmuutta tarvitsevat sekä laboratorion asiakkaat että laboratorio 

itse. Asiakkaat käyttävät mittausepävarmuutta yleensä päätöksentekoon. Laboratoriot käyttävät 

mittausepävarmuutta arvioidessaan laatua ja parantaessaan vaadittavaa laatutasoa.33 

Lähteestä riippuen puhutaan kahdenlaisista virheistä. Eräät lähteet erittelevät virheet tekijöiksi A ja 

B. Tekijällä A tarkoitetaan epävarmuutta, jonka määritys tehdään tilastollisin menetelmin ja tekijällä 

B epävarmuutta, jonka määritystä ei voida tehdä tilastollisia menetelmiä käyttäen.30 Toisissa lähteissä 

virhelähteet erotellaan systemaattisiksi ja satunnaisiksi virheiksi. Systemaattisella virheellä 

tarkoitetaan virhettä, jonka arvo on vakio tietylle analyytille tietyissä olosuhteissa, eikä se muutu, 

vaikka mittaustoistojen määrää lisättäisiin. Systemaattinen virhe voidaan korjata, jos tarkka arvo 

tunnetaan. Satunnaiset virheet taas ovat mittauksessa tapahtuvia muutoksia, joita ei voida ennustaa, 

ja niiden arvo on riippuvainen rinnakkaismittausten määrästä.32  
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Mittausepävarmuus voi olla absoluuttista tai suhteellista. Absoluuttinen mittausepävarmuus ux 

tarkoittaa epävarmuuskomponenttia, jolla on sama yksikkö kuin suureella x. Suhteellinen 

mittausepävarmuus tarkoittaa tilannetta, jossa ux/x yksikkö on 1. Mittausepävarmuutta ilmoitettaessa 

voidaan käyttää myös tunnuksia, joilla ei ole yksikköä. Tällaisista tunnuksista nähdään 

suuruusluokka, esimerkiksi prosentti ja ppm.30 Mittausepävarmuutta ilmoitettaessa käytetään myös 

yleensä laajennettua epävarmuutta U, joka saadaan, kun laskennallinen yhdistetty mittausepävarmuus 

uc kerrotaan kattavuuskertoimella k. Kattavuuskertoimeksi valitaan yleensä k=2, joka vastaa noin 95 

%:n luottamusväliä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 95 % ilmoitetuista tuloksista on 

mittausepävarmuusrajojen sisällä.31 

 

 

7.1.1 Mittausepävarmuuden määrittäminen 

Mittausepävarmuuden määrittämiseen on olemassa monia tapoja ja ohjeita. Laboratoriot voivat itse 

valita tavan, jolla mittausepävarmuus arvioidaan. Jotkin arviointitavat ovat kuitenkin työläämpiä kuin 

toiset. Määritysmenetelmän valinnassa on päätettävä, kuinka laajasti ja tarkasti mittausepävarmuutta 

on tarkoitus arvioida. 

Laskuesimerkkejä mittausepävarmuuden määrittämisestä kemian laboratorioissa FINAS SS33/2006 

-raportissa mittausepävarmuuden arviointitavoiksi listataan seuraavat: suoritetaan mittauksia ja 

testejä, joiden avulla mittausepävarmuuteen vaikuttavat tekijät kartoitetaan; käytetään arviointiin 

vertailumateriaaleista saatuja tuloksia; hyödynnetään aiemmin saatuja mittaustuloksia näytteistä tai 

käytetään käsikirjoja, valmistajien spesifikaatioita sekä kokeneen kemistin harkintakykyä arvioinnin 

tueksi.32 Näiden tapojen lisäksi on olemassa suoria ohjeita laskennallisiin käsittelyihin. Arvioiden 

havainnollistamiseksi voidaan piirtää erilaisia kaavioita, joissa esitellään mittausepävarmuuteen 

vaikuttavia komponentteja tai mittauksen kulku pääpiirteittäin.  

Kemian metrologian opas J6/2005 esittää neljävaiheisen arvioinnin. Ensimmäisessä vaiheessa 

mittaustulos määritellään mittausmenetelmäkaavion avulla. Kaavioon sisällytetään myös tieto siitä, 

miten mittaustulokset ja lähtöarvot ovat riippuvaisia tosistaan. Tämän jälkeen kaikki mahdolliset 

epävarmuuslähteet identifioidaan yksityiskohtaisessa mittausmenetelmäkaaviossa. Kolmannessa 

vaiheessa epävarmuustekijät määritetään kvantitatiivisesti, ja lopuksi lasketaan yhdistetty 

mittausepävarmuus. Yksityiskohtaisessa mittausmenetelmäkaaviossa luetteloidaan täydellisesti 

kaikki mahdolliset epävarmuuslähteet. Kaaviossa luetellaan kaikki lähteet ikään kuin 

kalanruotomallisesti.31 Esimerkit kaavioista esitellään kuvassa 5.  
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Kuva 5. Esimerkit mittausepävarmuuden määrityksessä käytetyistä kaavioista. Vasemmalla 

esitellään Kemian metrologian opas -raportin esimerkki mittausmenetelmäkaaviosta happo-emäs-

titraukselle. Oikealla esitellään artikkelin A case study for measurement uncertainty of heavy metal 

analysis in drinking water with inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) 

yksityiskohtainen mittausmenetelmäkaavio raskasmetallipitoisuuksien määritykselle 

vesinäytteistä.31,34 

Kaikille mittausepävarmuuden arvioinneille on yhteistä, että kaikki epävarmuustekijät tulee esittää 

samassa dimensiossa eli niin sanotussa ulottuvuudessa. Tämä siksi, ettei esimerkiksi vaa’an 

epävarmuutta yksikössä mg voida yhdistää suoraan pipetoinnin epävarmuuteen yksikössä ml. 

Samaan dimensioon muuttaminen voi tapahtua käyttämällä esimerkiksi suhteellista keskihajontaa.32 

Kun kaikki mittausepävarmuuteen liittyvät osatekijät on ilmaistu samassa dimensiossa, voidaan 

laskea kokonaisepävarmuus uc kaavan 4 avulla 

                                                    𝑢𝑐 =  √𝑢1
2 + 𝑢2

2 + 𝑢3
2 + ⋯ ,                                                    (4) 

jossa 𝑢1, 𝑢2 ja 𝑢3 kuvaavat epävarmuuteen liittyviä osatekijöitä.32 Osatekijöitä voivat olla esimerkiksi 

kalibrointiin liittyvät epävarmuustekijät, liuosten valmistukseen liittyvät osatekijät ja tarkkuuteen 

liittyvät osatekijät. Syy-seurauskaavion käytössä on huomioitava, että kokonaisepävarmuuden 

määritys on usein hyvin työlästä, sillä epävarmuuden osatekijöitä on paljon. Esimerkiksi 

kalibrointistandardeihin liittyvä epävarmuuden osatekijä 𝑢Std. vaatii alkuainestandardiliuosten ja 

tilavuuden osatekijöiden käsittelyn. Tilavuuden osatekijä taas sisältää pipetin, lämpötilan ja 

toistettavuuden epävarmuusosatekijöiden käsittelyn.34 Syy-seurauskaavion käyttö vaatii käyttäjältä 

siis hyvät tilastotieteen ja matematiikan taidot.  
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Mittausepävarmuuden analysoinnissa tärkein ja haasteellisin vaihe on tunnistaa 

mittausepävarmuuteen vaikuttavat osatekijät. Lähteitä tunnistettaessa on muistettava, että kaikki 

epävarmuuslähteet eivät ole merkittäviä mittausepävarmuuden kannalta, joten osa lähteistä voidaan 

jättää huomiotta.30 Kokonaisepävarmuutta kuvaava arvo riippuu melkein yksinomaa 

päävirhelähteistä. Näin ollen laboratorion on tunnistettava suurimmat epävarmuutta aiheuttavat 

lähteet, ja tarkastella etenkin niitä.32 Mittausepävarmuuden arvioinnissa tulisi huomioida ainakin 

mittalaitteesta aiheutuva epävarmuus, mittausympäristön tekijät, käyttäjäperäinen epävarmuus, 

näytteestä aiheutuva epävarmuus, näytteenotto sekä mittaus- ja laskuvirheet.30  

 

 

7.1.2 Esimerkki mittausepävarmuuden määrittämisestä 

Käydään läpi esimerkki mittausepävarmuuden laskennasta, joka on suoraan Eurachem:n ja CITAC:n 

oppaasta Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement.35 Esimerkissä käydään läpi 

mittausepävarmuuden määritys kadmiumin standardiliuosta valmistettaessa. 

Standardiliuoksen valmistuksen kulku voidaan esittää yksinkertaisesti seuraavasti: puhdas metalli 

punnitaan, liuotetaan ja valmistetun liuoksen pitoisuus lasketaan. Ensimmäisenä määritettään 

pitoisuuden kaava. Pitoisuus lasketaan kaavan 5 avulla 

                                                                  𝑐𝐶𝑑 =
1000 ·𝑚 ·𝑃

𝑉
  ,                                                              (5) 

jossa 𝑐𝐶𝑑 kuvaa kadmiumliuoksen konsentraatiota. 1000 on muuntokerroin ml:sta litroihin, m 

punnitun metallin massa, P punnitun metallin puhtaus ja V valmistetun liuoksen tilavuus.35 

Kun pitoisuutta kuvaava matemaattinen lauseke on saatu muodostettua, määritetään kaikki 

mahdolliset epävarmuuslähteet. Mahdollisia epävarmuuslähteitä on tässä esimerkissä punnitun 

metallin sertifikaatissa ilmoitettu puhtaus, punnitun metallin massa ja lopullisen liuoksen tilavuus. 

Jokainen epävarmuuslähde on käsiteltävä erikseen, jotta yhdistetty epävarmuus voidaan laskea.35  

Kiinteän kadmiumin puhtaus on ilmoitettu sertifikaatissa: 0,9999 ± 0,0001. Jotta puhtauden 

epävarmuustekijää u(P) voidaan käyttää yhdistetyn epävarmuuden laskennassa, on ilmoitettu 

epävarmuus 0,0001 jaettava tekijällä √3, joka on ennalta määrätty vakio. Kun 0,0001 jaetaan 

vakiolla, saadaan 

u(P) = 0,0001 / √3 = 0,000058. 
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Massan epävarmuustekijän u(m) arvioinnissa voidaan käyttää hyödyksi vaakavalmistajan 

ilmoittamaa epävarmuutta, joka tässä esimerkissä on u(m) = 0,05 mg.35 

Tilavuuden epävarmuustekijöitä on kolme, jotka ovat kalibrointi, toistettavuus ja lämpötila. 

Kalibrointia arvioidessa hyödynnetään usein astiavalmistajan ilmoittamaan epävarmuutta. Tässä 

esimerkissä käytettiin 100 ml:n pulloa, jonka epävarmuus on ± 0,1 ml. Kuten massan tapauksessa, 

myös tilavuutta arvioidessa ilmoitettu virhe on jaettavalla ennalta määrätyllä vakiolla √6. Tällöin 

kalibroinnin epävarmuudeksi saadaan 

0,1 ml / √6 =0,04 ml. 

Toistettavuus voidaan arvioida toistokokeella, jossa käytetty pullo täytetään kymmenen kertaa, ja 

täyttöjen tuloksista lasketaan keskihajonta. Tässä tapauksessa keskihajonnaksi oli saatu 0,02 ml. 

Lämpötilaa arvioidessa hyödynnetään astiavalmistajan raportoimaa kalibrointilämpötilaa, joka on 

usein 20 ± 4 °C. Lämpötilan aiheuttama epävarmuus voidaan laskea, kun tiedetään astiavalmistajan 

ilmoittama epävarmuus ja veden lämpölaajenemiskerroin. Se saadaan kertolaskulla, kun tilavuus, 

lämpötilan epävarmuus ja veden lämpölaajenemiskerroin kerrotaan toisillaan, eli  

100 ml · 4 °C · 2,1 · 10-4 °C-1 = ± 0,084 ml. 

Jotta lämpötilasta aiheutuva epävarmuus saataisiin käytettävään muotoon, saatu 0,084 ml jaetaan 

vielä ennalta määrätyllä vakiolla √3, jolloin saadaan 

0,084 ml / √3 = 0,05 ml.  

Kalibroinnin, toistettavuuden ja lämpötilan epävarmuuksien perusteella voidaan laskea tilavuuden 

epävarmuus u(V), kun lasketut osatekijät yhdistetään neliöllisesti yhteen. Näin saadaan  

u(V) = √0,042 + 0,022 + 0,052 = 0,07 ml.35 

Kun kaikki epävarmuusosatekijät u(P), u(m) ja u(V) on saatu määritettyä, voidaan siirtyä yhdistetyn 

epävarmuuden uc(ccd) laskentaan. Lasketaan ensin valmistetun liuoksen pitoisuus kaavalla 5.  

𝑐𝐶𝑑 =  
1000 · 100,28 · 0,9999

100,0
= 1002,7 mg/l 

Tämän jälkeen voidaan määrittää suhteellinen yhdistetty epävarmuus uc/cCd kaavan 6 mukaisesti 
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𝑢𝑐(𝑐𝐶𝑑)

𝑐𝐶𝑑
= √(

𝑢(𝑃)

𝑃
)

2

+ (
𝑢(𝑚)

𝑚
)

2

+ (
𝑢(𝑉)

𝑉
)

2

                                 (6) 

                                                          
𝑢𝑐(𝑐𝐶𝑑)

𝑐𝐶𝑑
 = √(

0,000058

0,9999
)

2

+ (
0,05 mg

100,28 mg
)

2

+ (
0,07 ml

100 ml
)

2

 

                                                          
𝑢𝑐(𝑐𝐶𝑑)

𝑐𝐶𝑑
 = 0,0009 

Tästä voidaan vielä ratkaista pitoisuuden yhdistetty epävarmuus uc(cCd), kun liuoksen laskettu 

pitoisuus kerrotaan suhteellisella yhdistetyllä epävarmuudella. 

0,0009 · 1002,7 mg/l = 0,9 mg/l. 

 

Valmistetun liuoksen pitoisuus on siis 1002,7 mg/l ja sen mittausepävarmuus on 0,9 mg/l.35 

 

 

 Validointi 

Validointia ovat mittausmenetelmän epävarmuuden analysointi sekä tutkimukset, jossa todistetaan, 

että menetelmä on tieteellisesti pätevä. Validointi voidaan määritellä myös menettelytavaksi, jossa 

arvioidaan mittausmenetelmän suorituskykyä ja menetelmän soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa. 

Validointi on tarpeen tehdä, kun halutaan selvittää, ovatko valitut mittausparametrit riittäviä tiettyyn 

käyttötarkoitukseen. Uusintavalidointi taas voidaan suorittaa, jos mittausmenetelmän parametreihin 

tehdään suuria muutoksia. Validoinnissa tarkastellaan monia eri tekijöitä. Yleisimmin käytetyt tekijät 

ovat selektiivisyys ja spesifisyys, lineaarisuus ja mittausalue, toteamisraja, määritysraja, 

harha/poikkeama, saanto, häiriönkestävyys, toimintavarmuus, tarkkuus, toistettavuus ja 

uusittavuus.30 

Selektiivisyys ja spesifisyys kuvaavat menetelmän kykyä tuottaa haluttuja ja toisista tekijöistä 

riippumattomia mittaussuureita. Lineaarisuus ja mittausalue ovat tekijöitä, jotka kuvaavat aluetta, 

jolla haluttuja mittaussuureita voidaan mitata. Spesifisyyttä ja selektiivisyyttä voidaan arvioida 

esimerkiksi puhtailla aineilla, seoksilla ja kompleksisilla matriiseilla. Lineaarisuutta taas arvioidaan 

tietyllä mittausalueella esimerkiksi mittaamalla useampi eripitoinen näyte. Pitoisuuksista voidaan 

piirtää graafinen esitys, ja esityksestä arvioidaan lineaarinen alue.30 
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Harha/poikkeama määritellään seuraavasti: ”mittauksen harha on systemaattisen mittausvirheen 

estimaatti. Mittauksen systemaattinen virhe on mittausvirheen osa, joka pysyy mittausta toistettaessa 

vakiona tai vaihtelee ennustettavalla tavalla.” Systemaattisen virheen lähteitä ovat esimerkiksi 

laitteen systemaattinen väärinlukeminen, kalibroinnin virheellisyys ja epäkunnossa oleva laite. 

Poikkeama ilmoitetaan yleensä prosentteina, ja se muodostuu sekä laboratoriosta riippuvista että 

riippumattomista systemaattisista virheistä.30 

Saanto kuvaa analyysimenetelmän tehoa tunnistaa ja havaita tutkittava analyytti siten, että sen 

kokonaismäärä voidaan analysoida luotettavasti. Saanto on määritettävä aina menetelmäkohtaisesti, 

ja sen arviointi voidaan tehdä esimerkiksi sertifioitujen matriisipohjaisten vertailumateriaalien avulla.  

Häiriönkestävyys ja toimintavarmuus kuvaavat menetelmän häiriönsietokykyä ja kykyä tuottaa 

hyväksyttäviä tuloksia. Häiriöitä voi tapahtua esimerkiksi käyttäjän vaihtuessa tai 

mittausolosuhteiden muuttuessa. Hyväksyttäviä tuloksia on pystyttävä tuottamaan, vaikka 

menetelmän yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia.30 

Tarkkuuden, toistettavuuden ja uusittavuuden avulla arvioidaan menetelmän kykyä tuottaa oikeellisia 

tuloksia toistettavasti sekä menetelmänkehittäjälaboratoriossa että muissa laboratorioissa. Tarkkuutta 

voidaan arvioida vertaamalla menetelmällä mitattua arvoa sertifioituun arvoon ja laskemalla erotus. 

Tarkkuutta arvioidessa käsitellään yleensä sekä systemaattiset ja satunnaiset virhelähteet. 

Toistettavuuden arviointi tapahtuu lyhyellä aikavälillä, kun määritys tehdään toistettavissa 

olosuhteissa. Toistettavuutta määritellessä voidaan käyttää eripitoisia liuoksia, jotka mitataan 

toistuvasti, ja tuloksista lasketaan keskihajonta. Uusittavuudella taas tarkoitetaan menetelmän kykyä 

tuottaa täsmällisiä tuloksia samasta näytteestä, samalla menetelmällä, mutta eri laboratorioissa eri 

laitteilla.30 

Toteamisraja ja määritysraja ovat suureita, joiden avulla kuvataan menetelmän kykyä havaitsemaan 

luotettavasti määritettävää analyyttia. Termien tarkka määrittely eroaa lähteestä riippuen, ja niiden 

käytännön määrittäminen saattaa vaihdella analytiikan alueesta riippuen. LoD (Limit of Detection, 

toteamisraja) kuvaa pienintä pitoisuutta, joka voidaan havaita näytteestä. Arvon on kuitenkin erottava 

merkittävästi nollanäytteen pitoisuudesta. LoQ (Limit of Quantitation, määritysraja) kuvaa 

pitoisuutta, jonka määritys voidaan suorittaa hyväksytyllä täsmällisyydellä ja tarkkuudella. LoQ:ia 

määritettäessä käytetään yleensä tilastollista todennäköisyyttä (yleensä 95 %). Tällä 

todennäköisyydellä voidaan todeta, että mitattu pitoisuus eroaa merkittävästi nollanäytteen 

pitoisuudesta.36 
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Toteamis- ja määritysrajan arviointiin käytetään yleensä liuoksia, jotka eivät sisällä mitattavaa 

analyyttia lainkaan tai sisältävät sitä hyvin vähän. Liuoksen matriisin tulisi vastata menetelmällä 

mitattavien näytteiden matriisia, jos tämä vain on mahdollista. Liuokset nimetään yleensä 

nollanäytteeksi. Liuoksesta mitataan monta rinnakkaisnäytettä, joiden tuloksista lasketaan 

keskihajonta ja keskiarvo. Toteamis- ja määritysrajaa arvioidessa käytetään yleensä 95 %:n 

todennäköisyyttä, ja mitattujen tulosten oletetaan noudattavan normaalijakaumaa.36  

Laskentakaavat määritys- ja toteamisrajoille ovat seuraavat. Toteamisraja määritetään kaavan 7 

avulla  

                                                                    LoD = 𝜇𝐵 + 3𝑠  ,                                                            (7) 

jossa 𝜇𝐵 kuvaa nollanäytteen tulosten keskiarvoa ja s nollanäytteen tulosten keskihajontaa. 

Määritysraja lasketaan kaavan 8 avulla 

                                                       LoQ = 𝜇𝐵 + 5s tai 6s tai 10s.                                                      (8) 

Määritysrajan ja toteamisrajan väliin jäävät pitoisuudet sisältävät huomattavan epävarmuuden, mutta 

oletettavasti näyte sisältää LoD:n ja LoQ:n väliin jääviä pitoisuuksia. Laboratorion on päätettävä, 

kuinka pieniä pitoisuuksia ilmoitetaan. Päätös tehdään yleensä sen perusteella, kuinka luotettavasti 

pienimmät pitoisuudet halutaan ilmoittaa.30,36 
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8 Näytteenkäsittely teollisuudessa: haasteet, kontaminaatio, edustavuus, laatu 

Nikkelin valmistus NNH:lla on monivaiheinen prosessi, joka koostuu useista hydrometallurgisista 

osaprosesseista. Prosessiin kuuluu kiviraaka-aineiden liuotus ja uutot, joista prosessi jakautuu 

elektrolyysiin, pelkistykseen ja kemikaalien valmistukseen.37 Tämä tarkoittaa päivittäin satoja 

prosessi- ja tuotenäytteitä, jotka tulee analysoida laboratoriossa, jotta prosessia voidaan ohjata. 

Teollisuudessa näytteenkäsittelyyn liittyy yleisiä näytteenkäsittelyn haasteita sekä tehdaskohtaisia 

haasteita. Yleisin virhelähde näytteissä on kontaminaatio. Kontaminaatio saattaa tulla 

näytteenottovälineistä sekä näytteenottoympäristöstä. Erityisesti nestemäisten näytteiden keräyksessä 

tulisi kiinnittää huomiota kontaminaation mahdollisuuteen. Näytteenottomateriaaleja valittaessa tulee 

huomioida kontaminaation mahdollisuus ja näytteenottopaikka vaikuttaa myös paljon näytteeseen.38 

NNH:n tapauksessa näytteenotto tapahtuu hyvin likaisissa olosuhteissa, joten kontaminaatiota 

tapahtuu varmasti. Myös näytteenottoastiat ovat puhtaudeltaan vaihtelevia. Kontaminaation määrää 

on näytekohtaisesti haastavaa arvioida, mutta yleisesti voidaan todeta, ettei tuotantotiloista saada 

kontaminaatiovapaita näytteitä. Näytteenottopaikat ovat myös joissain tapauksissa haastavia. 

Kontaminaation mahdollisuus on hyvä huomioida myös näytteenkäsittelyssä, sillä laboratoriotilat 

eivät ole puhdastiloja. 

Kontaminaation lisäksi näytteenotossa vaikuttavat näytteenottotiheys sekä aika, jolloin näytteet 

kerätään. Molemmat tekijät vaikuttavat siihen, kuinka edustavia ja homogeenisia näytteitä prosessista 

saadaan.38 NNH:n tapauksessa linjastoissa liikkuu todella suuria määriä liuoksia ja kiinteitä 

lopputuotteita. Yrityksen haasteena tässä tapauksessa on, pystytäänkö näytteitä ottamaan tarpeeksi 

usein, jotta analyysit olisivat riittävän edustavia. Toinen haaste liittyy aikaan, jolloin näyte kerätään, 

sillä esimerkiksi prosessiliuoksia kerätään eri vuorokaudenaikoina, jolloin olosuhteet saattavat 

vaihdella. 

Näytteistä on aina tarkoitus saada tilastoinnin kannalta relevantteja arvoja ja massoja. Arvot riippuvat 

täysin siitä, mitä näyte sisältää ja mitä häiriöitä näytteeseen kohdistuu.38 NNH:n näytteiden avulla 

ohjataan prosessia ja määritetään tuotteen laatu. Näytteenotossa sekä analyyseja suoritettaessa on aina 

huomioitava tulosten käyttötarkoitus. Esimerkiksi prosessinäytteiden tapauksessa näytteenotossa 

tapahtuvaa kontaminaatiota tai eri näytteenottoaikoja ei pidetä huolestuttavimpana tekijänä 

analyyseja tehdessä. Vaikka tuloksia käsitellään aina käyttötarkoituksen mukaan, on kuitenkin 

tiedostettava, että näytteenottoon ja -käsittelyyn liittyy aina virhetekijöitä, jotka vaikuttavat 

tulokseen.  
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9 Olosuhdevaatimukset laboratoriolta 

ICP-MS-laitteet vaativat laboratoriotiloilta optimaalisia olosuhteita, jotta laitteen herkkyys saataisiin 

maksimoitua. Teoreettisessa osassa esitellään iCAP TQ:lle suositellut tilavaatimukset, jotka on 

toimitettu maahantuojan Hosmed Oy:n henkilökunnan toimesta. Vaatimuksia voidaan kuitenkin 

hyödyntää myös muita ICP-MS-laboratorioita suunniteltaessa. 

Ensimmäinen vaatimus laboratoriolle on varmistaa optimaalinen lämpötila, jonka suositus on 18-21 

°C. Lämpötila ei saa muuttua yli 2 °C tunnissa, jotta mittausolosuhteet pysyvät samanlaisina 

mittausten aikana. Huoneen lämpötilan tulee olla välillä 15-35 °C.39 

Toinen keskeinen vaatimus on ilmanvaihto. Yhden laitteen poistoimutekniikan tulee olla 15-200 m3/h 

ja poistoputken ulkohalkaisijaksi suositellaan 100 mm. Poistoimulinjan ilman virtausnopeus on hyvä 

olla 5-7 m/s. Myös ilmanvaihto näytteensyöttäjän suojakaapissa tulee olla 3-10 m3/h. Laboratorion 

ilmanpoiston tulee olla tarpeeksi tehokas, sillä laite, sen lisäosat ja tietokone tuottavat yhteensä noin 

4,1 kW lämpöä. Lämpö tulee johtaa pois laitetilasta esimerkiksi yleisilmastoinnilla. Laitteen 

yhteyteen kuuluva jäähdytysvesikiertojärjestelmä poistaa mittausten yhteydessä syntyvän lämmön 

huoneilmaan. Tämä tulee huomioida laboratorion ilmastointia miettiessä.39 

Kolmas vaatimus on huolehtia sopivasta sähkövirran saannista. ICP-MS-laite tulee kytkeä niin 

sanottuun hitaaseen pistorasiaan (C tai D), jossa virta on 16 A. Yleensä tavallinen pistorasia käy 

tähän. Samaan linjaan ei kuitenkaan saa kytkeä muita laitteita. Esivakuumipumpun, 

vedenkierrättimen, näytteensyöttäjän, tietokoneen ja tulostimen pistorasioiden tulee olla myös olla 16 

A pistorasioita.39 

Tämän lisäksi NNH:n ICP-MS-laboratorioon on asennettu kaasulinjat, niiden paineenalentimet, 

sulkuventtiilit ja liittimet. Yritys on myös ostanut oikeanlaiset kaasupullot liittimineen sekä 

paloturvallisuuskaapin osalle kaasupulloista.  
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Kokeellinen osa 

10 Työn taustat 

Kokeellisen osan tarkoitus oli suorittaa NNH:n ja Hosmed Oy:n sopimat suorituskykytestit sekä 

kehittää mittausmenetelmät NNH:n haluamille alkuaineille. Lopuksi suoritettiin vielä 

prosessinäytteiden seurantajakso ja vastuulaborantin kouluttaminen laitteen käyttöön. 

Thermo Scientific iCAP TQ ICP-MS saapui NNH:lle kesäkuussa 2019. Hosmed Oy toimitti laitteen 

ja suoritti asennuksen sekä Thermo Scientific:n vaatimat asennukseen liittyvät toimintakykytestit. 

Asennuksen lisäksi Hosmed Oy piti NNH:n laboratoriohenkilökunnalle laitteen käyttökoulutuksen, 

johon kuului teoriaan ja käytäntöön perehtymistä.  

 

 

11 Käytetyt laitteet ja reagenssit 

Kokeellisessa osassa käytetyt laitteet on esitelty taulukossa 1 ja reagenssit taulukossa 2. Jokaista 

reagenssia oli tilattu kaksi kappaletta per alkuaine. Toinen oli tarkoitettu standardiliuosten 

valmistukseen ja toinen QC-näytteiden valmistukseen. Valmistaja ja pitoisuus olivat samat, joten 

taulukossa on esitelty ne vain kerran. 

Taulukko 1. Työssä käytetyt laitteet, niiden valmistajat ja laitemallit  

Laite Valmistaja Malli 

TQ-ICP-MS Thermo Scientific iCAP TQ ICP-MS 

Automaattinen näytteensyöttäjä Elemental Scientific Autosampler SC-4 DX 

Puhdasvesilaitteisto ELGA PURELAB Ultra 

Automaattinen näytteenlaimentaja HAMILTON Microlab 600 

 

Taulukko 2. Työssä käytetyt reagenssit, niiden pitoisuudet ja valmistajat 

Reagenssi Pitoisuus Valmistaja 

Typpihappo HNO3 67-69 % Romil Pure Chemistry 

Typpihappo HNO3  65 % EMSURE® 

Vetykloridihappo HCl 34-37 % Romil Pure Chemistry 

Standardiliuokset alkuaineille: Al, As, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, 

Ge, In, K, Mg, Mn, Mo, Na, P, Pb, Pd, Pt, Sb, Se, Si, Te, Tl, U, Zn 

1 000 mg/l Romil Pure Chemistry 

Alkuainestandardi Na 10 000 mg/l Romil Pure Chemistry 

Alkuainestandardi S 10 000 mg/l AccuStandard® 
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12 Laite- ja mittaustekniset asetukset 

iCAP TQ -laitteistoon liittyi paljon mekaniikkaa ja asetuksia, jotka oli käytävä läpi ennen mittausten 

aloitusta. Tässä luvussa on esitietoa näytteensyötön säädöistä, laimennusmenetelmistä, laitteen 

mittausmoodeista sekä teknisistä säädöistä ja testeistä. 

 

 

 Näytteensyöttö 

Ensimmäisenä käytiin läpi näytteensyötön parametrien säädöt, kuten automaattisen näytteensyöttäjän 

asetukset, letkuvalinnat sekä loopin koko. Automaattisen näytteensyöttäjän asetuksista keskeisin 

kokeellisen osan kannalta oli aika, joka kuluu, kun iCAP TQ ottaa näytettä automaattisen 

näytteensyöttäjän loopista. Ensimmäisenä testattiin 25 sekuntia. Tuloksista pystyttiin kuitenkin 

huomaamaan, että ensimmäinen replikaatti tuotti aina vähemmän intensiteettiä kuin toinen ja kolmas. 

Näin ollen aikaa nostettiin 30 sekuntiin. Ensimmäinen kokeiltava loop oli tilavuudeltaan 1 ml. 

Näytteensyöttöaikaa loopista laitteelle kuitenkin kasvatettiin, jolloin 1 ml:n loop osoittautui 

tilavuudeltaan liian pieneksi. Lopulliseksi loopin kooksi valittiin 2 ml. Letkuille valittiin kaksi eri 

kokoa: sisäiselle standardille sini-oranssi letku, jonka i.d. (Inner Diameter, sisähalkaisija) oli 0,27 

mm ja kantajaliuokselle oranssi-keltainen letku, jonka i.d. oli 0,51 mm. Sisähalkaisijoiden avulla 

laskettiin sisäisen standardin ja näytteen suhde.  

Ensin laskettiin letkujen sisäisten halkaisijoiden neliöt 

sini-oranssi:                                                   (0,27 mm)2 = 0,0729 mm2 

oranssi-keltainen:                                          (0,51 mm)2 = 0,2601 mm2, 

minkä jälkeen suhde: 

                                                                   
0,0729 mm2

0,2601 mm2 =   0,28. 

Suhteeksi saatiin noin ¼. Sisäisen standardin liuos sekä näyteliuos saapuvat loop-systeemiin omien 

letkujen kautta. Loop-systeemissä liuokset sekoittuvat, ja jatkavat yhteisessä letkussa kohti 

sumutinta. Näyteletkujen halkaisijoiden neliöiden suhde on noin ¼, mikä tarkoittaa, että sumuttimeen 

johtavaan letkuun päätyy sisäisen standardin liuosta noin ¼ näyteliuoksen tilavuudesta. Tällöin 

sisäisen standardin liuos laimenee suhteessa 1:5 ja näyteliuos suhteessa 4:5. Letkuvalinnoilla 

pystytään siis vaikuttamaan siihen, kuinka paljon sisäisen standardin liuosta kulkeutuu sumuttimelle 

suhteessa näyteliuokseen. Mitä enemmän sisäisen standardin liuosta lisätään, sitä enemmän näyte 

laimenee. 
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 Laimennosmenetelmät ja mittauskonfiguraatiot 

 

iCAP TQ:n kanssa voidaan käyttää kahta eri laimennosmenetelmää, joiden perusteella valitaan myös 

laitteen mittauskonfiguraatio. Ensimmäinen konfiguraatio on High Matrix -konfiguraatio, jossa 

käytetään tavallista liuoslaimennosta. Tällöin mitattavat liuokset laimennetaan normaaliin tapaan 

käsin, ja mitattava pitoisuus on se, joka näyteputkesta päätyy detektorille. 

Toinen vaihtoehto on käyttää AGD -konfiguraatiota (Argon Gas Dilution, argonkaasulamennos), 

jossa erillisestä argonkaasulaimentimesta johdetaan argonkaasua ja ionivaihdettua vettä 

sumutinkammion jälkeen olevaan väliputkeen, jolloin näyte laimenee ennen plasmaan päätymistä. 

NNH:n prosessiliuokset ovat matriisiltaan hyvin väkeviä (Ni-pitoisuus mitattavassa laimennetussa 

näytteessä 5-6 g/l). Näin ollen mittauskonfiguraatioksi päädyttiin valitsemaan AGD -konfiguraatio, 

jonka avulla voidaan suojata laitetta suurimmalta kuormitukselta. AGD-laimennoksessa 

laimennoskerroin säädettiin noin 40-50:een.  

 

 

 

 Mittausmoodit 

Mittauskonfiguraatioiden lisäksi valitaan erilaisia mittausmoodeja, joihin määritetään mittauksen 

keskeiset parametrit. Mittausmoodit rakennetaan useasta osasta. Ensimmäisenä valitaan alkuaine ja 

sen isotooppi, jota halutaan mitata. Seuraavaksi valitaan reaktiokennoon johdettava kaasu. Kaasun 

määrä voidaan valita käyttämällä joko normal tai high -tilaa, joihin voidaan säätää omat 

kaasuvirtaukset laitteen asetuksista. Kokeellisessa osassa on käytetty reaktiokaasuina ammoniakkia, 

happea, heliumia sekä vetyä, ja ne merkitään moodiin kemiallisin merkein. Heliumia käytettään 

näissä mittauksissa ainoastaan KED-häiriönpoistossa, joten mittausmoodeissa käytetään He sijaan 

merkintää KED.  

Kun kaasu on tiedossa, valitaan, ajetaanko laitetta yksöis- vai kolmoiskvadrupoli -tilassa. Jos käytössä 

on kolmoiskvadrupoli -tila, on valittava vielä analyytti, jonka Q3 analysoi. Näiden lisäksi 

mittausmoodiin voidaan määrittää vielä ensimmäisen kvadrupolin resoluutio valitsemalla joko 

normal tai high -tila. Normal -tilassa Q1 käyttää vain matalien massa/varaus-suhteiden poistoa, kun 

taas high -tilassa Q1 käyttää sekä matalien että korkeiden massa/varaus-suhteiden poistoa. 
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Mittausmoodit näkyvät tuloksissa ja taulukoissa, ja ne koostuvat kirjaimista ja numeroista, jotka 

tulevat yllä luetelluista ominaisuuksista. Esimerkiksi titaania mitattaessa yksi moodeista on 

seuraavanlainen: 48Ti | 48Ti.14N4.1H10 (M-TQ-iNH3). Moodista näkyy, että valittu alkuaine ja sen 

isotooppi on 48Ti. Mitattava analyytti on ammoniakin kanssa reagoinut yhdiste, joka sisältää yhden 

48Ti-atomin, 4 kappaletta 14N-atomeja sekä 10 kappaletta 1H-atomeja. Sulkujen sisällä oleva M 

kertoo, että mittaus on tehty High Matrix -konfiguraatiossa ja TQ taas sen, että käytössä on ollut 

kolme kvadrupolia. Loppuun on merkitty reaktiokaasu NH3. Pieni i kertoo, että kaasuvirtaus on ollut 

high -tilassa. Jos konfiguraationa on AGD, tulee sulkuihin M:n tilalle A. Jos Q1 resoluutiona 

käytetään high -tilaa, tulisi sulkuihin loppuun vielä numero 1.  

 

 

 Tekniset testit ja säädöt 

ICP-MS:lle tyypillistä on laitteen omat tekniset testit ja säädöt, joita on ajettava säännöllisin väliajoin 

mittausvarmuuden ja -tarkkuuden ylläpitämiseksi. Nämä säädöt ja testit tehdään laitevalmistajan 

valmistamilla liuoksilla, joissa pitoisuudet ja alkuaineet ovat valikoituneet testien tarkoituksen 

mukaan. 

Päivittäin tehtävällä toimintakykytestillä varmistetaan, että laite on riittävän herkkä ja tarkka 

mittauksiin. iCAP TQ:lla toimintakykytestiin kuuluvat massakalibroinnin, herkkyyden, 

stabiilisuuden ja vakuumin tarkistus. Testissä tarkistetaan myös oksidit mittaamalla CeO+/Ce+ -suhde 

ja kahdenarvoiset ionit mittaamalla Ce++/Ce+ -suhde. Päivittäin tehtävän toimintakykytestin 

läpipääsykriteerit suunniteltiin laitteen käyttötarkoituksen mukaan.  

Toinen laitteen säätöihin kuuluva toiminto on viritys. Tällä laitteella virityksiä on kahdenlaisia: niin 

sanottu ”Interface Tune” sekä ”Advanced Tune”. Molemmissa virityksissä on tarkoituksena säätää 

laitteen parametreja niin, että laitteen herkkyyttä tai stabiilisuutta saataisiin parannettua. Keskeisin 

ero kahdessa virityksessä on se, että Interface Tunella säädetään lähinnä ennen kvadrupoleja olevien 

osien sekä 1 ja 3 kvadrupolien parametreja, kun taas Advanced Tunella reaktiokennon, eli kvadrupoli 

2:sen, parametreja. Esimerkkejä viritettävistä parametreista ovat Interface Tunessa soihdun paikka, 

sumutinvirtaus, uuttolinssin jännite, ensimmäisen kvadrupolin fokusointilinssin jännite sekä 

sisääntulolinssin jännite. Advanced Tunessa säädettäviä parametreja ovat esimerkiksi kaasukennon 

sisääntulolinssin jännite, kaasukennon matalien massa/varaus-suhteiden amplitudin alaraja sekä 

kaasuvirtauksen määrä minuutissa. 
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Teknisiin säätöihin kuuluu myös massaspektrometrin kalibrointi. Kalibrointia ei tarvitse tehdä 

läheskään niin usein kuin toimintatestiä tai viritystä. Yleensä se tehdään vasta silloin, kun 

toimintakykytesti ei mene läpi kalibroinnin osalta. Massakalibroinnin pääideana on määrittää 

atomimassaluku mitaten niiden signaalileveys eli resoluutio. Tässä käytetään 24 alkuainetta, jotka 

sijoittuvat tasaisesti ympäri jaksollista järjestelmää. Massakalibroinnissa selvitetään myös poikkeama 

teoreettisesta atomimassaluvusta.  

Myös detektorille tehdään kalibrointi. Kalibrointi tehdään samalla liuoksella kuin massakalibrointi, 

mutta näiden kahden kalibroinnin ero on kuitenkin suuri. Detektorissa on kaksi puolta, joita kutsutaan 

pulssi- ja analogipuoliksi. Pulssipuolella mitataan matalat intensiteetit ja analogipuolella korkeat. 

Puolien raja on noin 2 000 000 cps. Kun detektori kalibroidaan, pulssi- ja analogipuoli ikään kuin 

yhdistetään. Tätä kutsutaan ristiinkalibroinniksi. Ristiinkalibrointi pitää tulokset yhdenmukaisina, 

vaikka siirryttäisiin matalista pulsseista korkeisiin pulsseihin. Toinen detektorin kalibrointiin liittyvä 

toiminto on jännitteiden säätö. Kun jännitettä kasvatetaan, saadaan elektronit liikkumaan 

tehokkaammin. Näin voidaan kompensoida detektorin kulumista. 
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13 Suorituskykytestit 

NNH oli suunnitellut laitteelle suorituskykytestit, joiden avulla arvioitiin laitteen soveltuvuutta 

yrityksen tarpeeseen. Testien tarkoituksena oli haastaa iCAP TQ -laitteistoa monipuolisesti, ja se 

sisälsi sekä Hosmed Oy:n huoltomiesten että NNH:n toimesta suoritettavia testejä. Testejä tehtiin 

yhteensä kahdeksan ja suurin osa niistä suoritettiin ensimmäisen kahden viikon aikana, kun Hosmed 

Oy:n henkilökuntaa oli paikalla. NNH:n suunnittelemat suorituskykytestit koostuivat useasta 

monivaiheisesta testistä. Testeissä haluttiin tutkia stabiilisuutta, oikeellisuutta, häiriönpoistoa, 

kontaminaatiota, mittausherkkyyttä sekä resoluutiota. Testien tarkemmat tarkoitukset ja 

läpipääsykriteerit esitellään testien omissa luvuissa.  

 

 

 Thermo Scientific:n vaatimat testit 

Huoltomiesten suorittamiin testeihin kuuluivat Thermo-tehtaan stabiilisuustestit, oksidihäiriötestaus, 

kahdenarvoisten ionien aiheuttamien häiriöiden testaus sekä mittausherkkyyden testaus. Koska 

toimituksessa ei saapunut Thermon testiliuosta, valmistettiin vastaava liuos Harjavallassa laborantin 

toimesta. Stabiilisuustesti tehtiin testiliuoksesta alkuaineiden Li, Co, In ja U osalta. RSD-lukema sai 

tässä testauksessa olla enintään 2 % SQ-tilassa, eli yksöiskvadrupolitilassa. Myös oksidihäiriöt 

mitattiin testiliuoksesta, ja siinä CeO+/Ce+-suhde sai olla alle 2 % SQ-tilassa. Kahdenarvoisissa 

ioneissa Ce++/Ce+ -suhteen tuli olla alle 4 % SQ-tilassa.  Mittausherkkyystesti tehtiin liuoksesta, jossa 

mitattavien alkuaineiden pitoisuudet olivat 1 μg/l. Hyväksyntäkriteerit ovat esiteltyinä taulukossa 3. 

Samasta taulukosta löytyvät myös saavutetut herkkyydet. 

 

Taulukko 3. Tehtaan asettamat rajat sekä saavutetut tulokset herkkyydelle 

Isotooppi Mittausmoodi Minimi-intensiteetti (cps) Saavutettu intensiteetti (cps) 
7Li SQ 65 000 200 834 

59Co SQ 150 000 624 927 

59Co SQ-KED 40 000 74 168 

115In SQ 300 000 918 986 

238U SQ 330 000 1 236 069 

Kuten taulukosta 3 voidaan lukea, tehtaan asettamat herkkyysrajat ylitettiin todella hyvin. 
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 Standardiliuokset ja sisäisen standardin liuokset suorituskykytesteissä 

Suorituskykytesteissä käytettiin erilaisia standardiliuoksia ja sisäisen standardin liuoksia, eli ISTD-

liuoksia. Standardiliuoksia käytettiin laitteen kalibrointiin mittausten alussa. ISTD-liuoksia käytetään 

ICP-MS-analytiikassa lähes aina minimoimaan satunnaisten ja systemaattisten virheiden vaikutusta. 

iCAP TQ -laitteisto ilmoittaa prosentteina, kuinka paljon mitattu intensiteetti on verrattuna 

nollanäytteen mittauksessa saatuun intensiteettiin. Prosenttien vaihteluväliksi suositeltiin NNH:n 

mittauksissa 80-120 %.  

Kaikissa mittauksissa on käytetty ISTD-liuosta, joka sisältää useampaa alkuainetta. Alkuaineet on 

valittu siten, että ne edustaisivat mahdollisimman laajaa määrää eri massalukuja. Mittauksissa 

voidaan valita, mitä sisäisen standardin alkuainetta korjauksessa käytetään. Kaikissa mittauksissa on 

kuitenkin käytetty niin sanottua interpolointia. Tämä tarkoittaa, että kaikkia ISTD:n alkuaineita on 

käytetty korjaamaan tuloksia, mutta painotus on sillä alkuaineella, joka on massa/varaus-suhteeltaan 

lähimpänä mitattavaa analyyttia. 

Kaikki standardi- ja ISTD-liuokset valmistettiin typpihapolla tai vetykloridilla pestyihin lasiastioihin 

sekä kertakäyttöisiin 50 ml:n muoviputkiin. Liuosten valmistuksessa käytettiin automaattipipettejä, 

jotka kalibroitiin joka kuukausi ja tarkistettiin viikoittain. 

 

 

 

13.2.1 Stabiilisuustesteissä sekä seleenin määritysrajan testauksessa käytetyt 

standardiliuokset ja ISTD-liuos 

NNH oli suorittanut koemittauksia ennen laitteen ostoa, ja saatujen tulosten perusteella pystyttiin 

päättelemään tarvittavien standardiliuosten pitoisuudet. Standardiliuoksia valmistettiin 6. 

Liuoslaimennoksissa käytettiin standardeja numero 1, 2, 3 ja 4, kun taas AGD-laimennoksen kanssa 

standardeja numero 3, 4, 5 ja 6. Ensimmäisissä testimittauksissa käytettiin liuoslaimennosta, joten 

neljä ensimmäistä standardiliuosta suunniteltiin sen mukaan. Standardit 5 ja 6 suunniteltiin, kun 

havaittiin, että AGD-laimennuksella kaksi ensimmäistä standardia jäivät pitoisuuksiltaan liian 

pieniksi. Standardiliuosten pitoisuudet ja alkuaineet ovat esitelty taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Standardiliuokset, niiden alkuaineet, pitoisuudet, sekä liuoksen valmistusohje 

  Alkuaine ja pitoisuus Std-liuoksessa (mg/l)  

Std-

liuos Na 

Ca, Co, K, 

Mg, Si 

Al, As, Bi, Cd, Cr, 

Cu, Fe, Mn, Mo, P, 

Pb, Sb, Se, Te, U, 

Zn Liuoksen valmistus 

Std1 0,005 0,0001 0,00001 
50 ml:n muoviputkeen: 5 ml Std2, täyttö 

merkkiin 1 %:lla typpihappoliuoksella 

Std2 0,05 0,001 0,0001 
50 ml:n muoviputkeen: 5 ml Std3, täyttö 

merkkiin 1 %:lla typpihappoliuoksella 

Std3 0,5 0,01 0,001 
50 ml:n muoviputkeen: 5 ml Std4, täyttö 

merkkiin 1 %:lla typpihappoliuoksella 

Std4 5 0,1 0,01 

100 ml:n mittapulloon: 1 ml HNO3 

0,5 ml Na-perusliuosta (1 000 mg/l) 

1 ml Ca, Co, K, Mg, Si välilaimennosta (10 mg/l)  

10 ml Al, As, Bi, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, P, Pb, 

Sb, Se, Te, U, Zn välilaimennosta (0,1 mg/l) 

täyttö merkkiin ELGA-vedellä 

Std5 50 1 0,1 

50 ml:n muoviputkeen: 5 ml Std6:sta, 2,5 ml  

Na-perusliuosta (1000 mg/l), täyttö merkkiin  

1 %:lla typpihappoliuoksella 

Std6 - 10 1 

100 ml:n mittapulloon: 1 ml HNO3 

1 ml Ca, Co, K, Mg, Si perusliuosta (1 000 mg/l), 

10 ml Al, As, Bi, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, P, Pb, 

Sb, Se, Te, U, Zn välilaimennosta (10 mg/l) 

täyttö merkkiin ELGA-vedellä 

 

ISTD-liuoksia käytettiin jokaisessa mittauksessa. Stabiilisuutta testattaessa käytössä oli ISTD-liuos, 

joka sisälsi 200 μg/l indiumia ja talliumia sekä 1 000 μg/l germaniumia ja galliumia. Tuloksien 

laskennassa käytettiin ISTD:n interpolointia. Mitatut intensiteetit sekä ilmoitetut suhteelliset 

intensiteettitasot olivat yllä luetelluilla pitoisuuksilla riittävät. 

 

 

13.2.2 Oikeellisuustestissä käytetyt standardiliuokset ja ISTD-liuos 

Oikeellisuustestissä tutkittavat alkuaineet olivat vismutti, seleeni, gallium, telluuri ja tallium, joita 

mitattiin sertifioiduista referenssimateriaaleista. Näytteinä toimivat IARM-189A, IARM-190A sekä 

IARM-191A, jotka ovat 100 % nikkelistä valmistettuja referenssimateriaaleja. Näytteiden 

epäpuhtauksien pitoisuudet on sertifioitu, ja niiden tiedot löytyvät liitteistä 1, 2 ja 3.  
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Testissä käytettävien standardiliuosten pitoisuudet pääteltiin referenssinäytteiden sertifioitujen 

pitoisuuksien avulla. Mittauksessa käytettiin laimennettuja referenssinäyteliuoksia, joiden 

nikkelipitoisuus oli 5 g/l. Tämän perusteella laskettiin, kuinka paljon näyte sisälsi tutkittavia 

alkuaineita. Esimerkiksi vismutin sertifioitu pitoisuus referenssinäytteessä IARM-189A on 2,62 μg/g. 

Koska referenssinäytettä punnittiin 5 grammaa, oli liuoksen vismuttipitoisuus tällöin 5 g · 2,62 μg/g, 

eli 13,1 μg. Tällä periaatteella laskettiin kaikkien haluttujen analyyttien teoreettiset pitoisuudet. 

Pitoisuuksien perusteella suunniteltujen kalibrointiliuosten pitoisuudet on esitelty taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. Standardiliuokset, niiden alkuaineet, pitoisuudet, sekä liuoksen valmistusohje 

Std-liuos 
Bi-, Ga-, Se-, Te- ja Tl-pitoisuus 

Std-liuoksessa (μg/l) 
Liuoksen valmistus 

StdD 0,8 
50 ml:n muoviputkeen: 10 ml StdC, täyttö 

merkkiin 1%:lla typpihappoliuoksella 

StdC 4 
50 ml:n muoviputkeen: 10 ml StdB, täyttö 

merkkiin 1%:lla typpihappoliuoksella 

StdB 20 
50 ml:n muoviputkeen: 10 ml StdA, täyttö 

merkkiin 1%:lla typpihappoliuoksella 

StdA 100 

50 ml:n muoviputkeen: 0,5 ml Bi, Ga, Se, Te, 

Tl välilaimennosta (10 mg/l), täyttö merkkiin 

1%:lla typpihapolla 

Oikeellisuustestissä käytettiin ISTD-liuosta, joka sisälsi 200 μg/l indiumia ja 1 000 μg/l germaniumia. 

ISTD-korjauksissa käytettiin interpolointia. 

 

 

13.2.3 Titaanin mittauksissa käytetyt standardiliuokset ja ISTD-liuos 

Titaanin mittauksissa käytettiin standardiliuoksia, joiden pitoisuudet olivat 100, 10, 1 ja 0,1 μg/l. 

Titaanin perusliuoksesta (1 000 mg/l) valmistettiin välilaimennos, jonka pitoisuus oli 10 mg/l. 

Välilaimennoksesta valmistettiin väkevin standardiliuos (100 μg/l) pipetoimalla 0,5 ml 50 ml:n 

muoviputkeen, joka täytettiin merkkiin 2 % vetykloridiliuoksella. Tästä liuoksesta tehtiin 

sarjalaimennoksella loput standardit pipetoimalla aina 5 ml astetta väkevämpää liuosta 50 ml:n 

muoviputkeen, ja putki täytettiin merkkiin 2 % vetykloridilla.  

Titaanitestin ISTD-liuos sisälsi 1 000 μg/l galliumia ja germaniumia. Alkuaineista valmistettiin 10 

mg/l välilaimennos 100 ml:n mittapulloon pipetoimalla 1 ml molempien perusliuoksia (1 000 mg/l), 

ja täyttämällä pullo ELGA-vedellä merkkiin. 50 ml:n putkeen pipetoitiin 5 ml tätä välilaimennosta, 

ja putki täytettiin merkkiin 2 % vetykloridiliuoksella. ISTD-korjauksissa käytettiin interpolointia. 
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  Laitteen stabiilisuutta arvioivat testit 

Stabiilisuustestien avulla testattiin, kuinka tasaisia ja toistettavia tuloksia laite pystyy tuottamaan niin 

lyhyissä kuin pitkissä ajoissa. Stabiilisuustestit sisälsivät kolme mittausta: seleenin mittauksen 21 

näytteestä, mittauksen 12 tunnin ajan yön yli sekä viiden alkuaineen seurannan prosessinäytteestä 

yhden kuukauden ajan. 

 

 

13.3.1  Toistettavuutta arvioiva testi seleeniä mittaamalla 

Suorituskykytestit aloitettiin mittaamalla seleenin pitoisuus. Tämän testin tarkoituksena oli testata 

laitteen kykyä mitata tuloksia toistettavasti. Jotta testi menisi läpi, tulisi RSD-arvon olla parempi kuin 

±15 %. Luotettavuuden osalta haluttiin laskea vielä laajennettu epävarmuus. 

Mittaus tehtiin AGD-laimennoksella ja näytteenä ajettiin prosessinäytettä A. Näyte oli laimennettu 

20-kertaisesti, ja siihen oli lisätty 0,025 mg/l seleeniä. Mittausta varten valmistettiin viisi näyteliuosta, 

joista mitattiin 21 replikaattia. Laimennokset tehtiin käsin. Seleenin kalibrointialue oli mittauksessa 

1-0,001 mg/l. ISTD-liuoksena käytettiin liuosta, joka sisälsi germaniumin, galliumin, talliumin ja 

indiumin.  

Näytteistä mitattiin 78Se, 80Se ja 82Se. Mittauskonfiguraationa käytettiin AGD-laimennosta ja 

moodina A-TQ-O2, eli laitetta ajettiin kolmoiskvadrupolitilassa happikaasulla. Tällöin mitattavana 

analyyttina oli hapen kanssa muodostunut seleenioksidi. Tarkat tulokset on esitetty liitteessä 4. 

Tuloksia käsitellessä on käytetty alla olevia kaavoja. Tuloksien runsaan määrän takia laskennan apuna 

on käytetty excel-taulukkolaskentaa. 

Jokaisen isotoopin konsentraatioista laskettiin keskiarvo (�̅�) kaavan 9 avulla 

                                                                   �̅�  =
1

𝑛
 ∑ 𝑥𝑖 =  

𝑥1+⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
 𝑛

𝑖=1  ,                                                 (9) 

 jossa n on tässä tapauksessa 21 ja x:n avulla kuvataan mitattuja konsentraatioita. 78Se:n pitoisuuksien 

keskiarvoksi saatiin 0,579 mg/l, 80Se:n 0,571 mg/l ja 82Se:n 0,567 mg/l. Mitatut pitoisuudet sisältävät 

näytteen alun perin sisältämän Se-pitoisuuden ja -lisäyksen. 

Keskiarvoja hyödyntäen laskettiin keskihajonta (u) kaavan 10 avulla 

                                                 𝑢 =  √
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=𝑛

𝑛
= √

(𝑥1−�̅�)2+(𝑥2−�̅�)2+⋯+ (𝑥𝑛−�̅�)2

𝑛
.                                   (10) 

78Se keskihajonnaksi saatiin 0,0095 mg/l, 80Se:n 0,0094 mg/l ja 82Se:n 0,012 mg/l. 
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Tuloksista laskettiin RSD:n (Relative Standard Deviation, suhteellinen keskihajonta) arvo kaavalla 

11 keskihajonnan ja keskiarvon avulla: 

                                                                        𝑅𝑆𝐷 =  
𝑢

�̅�
 · 100 %.                                                           (11) 

78Se:n RSD-arvoksi saatiin 1,67 %, 80Se:n 1,64 % ja 82Se:n 2,17 %.  

Keskihajonnan avulla laskettiin vielä laajennettu epävarmuus U kaavalla 12: 

                                                                       U = 2 · u.                                                                   (12) 

78Se:n laajennetuksi epävarmuudeksi saatiin 0,0194 mg/l, 80Se:n 0,0187 mg/l ja 82Se:n 0,0246 mg/l. 

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että jokaisen isotoopin kohdalla testi on onnistunut, sillä RSD-

arvot ovat selvästi paremmat kuin ±15 %. 

 

 

13.3.2 Laitteen mekaanista kestävyyttä arvioivat testit 

Seuraavaksi siirryttiin yliyön ajoihin, joita tehtiin kaksi. Näillä mittauksilla oli tarkoitus testata 

laitteen stabiilisuutta ja kykyä toistaa tuloksia pitkissä mittauksissa. Tavoitteena oli saada laite 

mittaamaan yhtäjaksoisesti vähintään 12 tuntia ilman mekaanisia ongelmia. Mittaukset suoritettiin 

AGD-laimennoksella. Näytteenä toimi 20-kertaisesti laimennettu prosessinäyte A. Näytettä 

valmistettiin käsin laimentamalla neljään puolen litran muoviastiaan. Standardiliuoksina käytettiin 

Std3, Std4, Std5 ja Std6 ja ISTD-liuoksena liuosta, joka sisälsi germaniumin, galliumin, talliumin ja 

indiumin. 

Mitattavia analyytteja oli 22: Al, As, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, P, Pb, Sb, Se, 

Si, Te, U ja Zn. Mittausmoodit valittiin eri alkuaineille Hosmed Oy:n Harri Köymärin toimesta. 

Moodeilla tai tulosten oikeellisuudella ei tämän kyseisen testin kannalta ollut kuitenkaan suurta 

merkitystä, sillä tuloksista ei ollut tarkoitus laskea konkreettisia arvoja. Tulostason perusteella 

pystyttiin kuitenkin seuraamaan stabiilisuutta ja mittauksen kulkua. 

Tulosten tarkasteluun valittiin koboltti, sillä se on ICP-MS-analytiikassa helppo mitattava ja sen 

tulokset havainnollistavat mittauksen kulkua hyvin. Sama näyte oli aikaisemmin mitattu NNH:n 

laboratoriossa ICP-OES:lla, ja kobolttipitoisuudeksi oli saatu tuolloin 10,27 mg/l. OES- ja MS-

tuloksia verrattiin, jotta tulokset saataisiin esitettyä havainnollistavammin.  



43 
 

Alla on esitelty laskukaavat ja esimerkkilasku kobolttipitoisuuksien vertailusta. Tulosten 

normalisointi on tehty kaavalla 13 

                                                              N-% = 
𝑐𝐼𝐶𝑃−𝑀𝑆

𝑐𝐼𝐶𝑃−𝑂𝐸𝑆
 · 100 % ,                                                    (13) 

jossa N-% kuvaa normalisoitua prosenttiosuutta, 𝑐𝐼𝐶𝑃−𝑀𝑆 konsentraatiota, joka on mitattu ICP-MS:lla 

ja 𝑐𝐼𝐶𝑃−𝑂𝐸𝑆 konsentraatiota, joka on mitattu ICP-OES:lla. 

Tällöin esimerkiksi ensimmäisen ICP-MS:n mittaustuloksen (12,78 mg/l) normalisoitu arvo olisi  

N-% = 
12,78 mg/l

10,27 mg/l
 · 100% = 124,4 %. 

Kaikki mitatut konsentraatiot laskettiin tällä kaavalla molemmista yliyönmittauksista. Kaikkia 

mittaustuloksia ei taulukoitu liitteisiin mittaustulosten runsauden takia. Kuvassa 6 on esitelty 

molemmat yliyön mittaukset graafisesti koboltin osalta. 

 

 

Kuva 6. Yliyönajot graafisesti kuvattuna. Kuvaajissa esitetty koboltin ICP-OES-tulokseen 

normalisoidun pitoisuuden muutos. 
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Molemmista kuvaajista voidaan havaita, että ICP-MS-tuloksen suhde ICP-OES-tulokseen on 

pienentynyt mittausten edetessä. Koska ICP-OES-tulos on vakio, voidaan todeta, että ICP-MS-

tulokset ovat pienentyneet. Tästä voidaan päätellä, että laitteen kyky mitata tuloksia toistettavasti on 

laskenut. Ilmiö pystyttiin havaitsemaan myös muilla alkuaineilla vaihtelevasti. 

Toinen havainto tehtiin sisäisen standardin käyttäytymisessä. Mittauksessa oli käytössä ISTD-liuos, 

joka sisälsi 200 μg/l indiumia ja talliumia sekä 1 000 μg/l germaniumia ja galliumia.  Ensimmäisen 

ajon mittaustuloksista nähtiin ISTD:n intensiteettitason vaihtelua näytteissä numero 60-230. Heittely 

näkyy ensimmäisen yliyönajon kuvaajassa 150. näytteen kodalla, kun N-%-arvot nousevat hieman. 

Sisäisen standardin käytöstä ei pystytty selittämään, joten yliyönajo päätettiin uusia. 

Toisessa yliyönajossa laitteen suorituskyvyn heikkeneminen nähdään paljon selkeämmin. Tuloksissa 

on kuitenkin vähemmän hajontaa kuin ensimmäisessä yliyön ajossa, sillä kuvaajan datapisteet ovat 

lähempänä toisiaan kuin ensimmäisessä ajossa. Kuvaajasta voidaan havaita poikkeama näytteiden 

numero 100-120 aikana. Poikkeamaa ei kuitenkaan pystytty selittämään. 

Testin perusteella laite ei pysty tuottamaan tuloksia toistettavasti näin pitkissä ajoissa. Testin 

kriteerinä oli kuitenkin suorittaa mittaus ilman teknisiä ongelmia, ja tämä kriteeri täyttyi. 

 

 

13.3.3 Viiden alkuaineen seuranta prosessinäytteestä yhden kuukauden ajan 

Tämän testin tarkoituksena oli seurata laitteen kykyä mitata toistettavasti samoja alkuaineita samasta 

prosessinäytteestä pidemmällä aikavälillä. Testi suoritettiin AGD-laimennoksella. Mitattavat 

alkuaineet olivat Ca, Co, Na, Se ja K ja näytteenä toimi 16.6. prosessista otettu prosessinäyte A, joka 

oli laimennettu 20-kertaisesti. Standardiliuoksina käytettiin Std3, Std4, Std5 ja Std6 ja ISTD- 

liuoksena liuosta, joka sisälsi germaniumin, galliumin, talliumin ja indiumin. Testin tavoitteena oli, 

että 90 % mitatuista tuloksista menisi läpi ±10 % tarkkuudella verrattuna ICP-OES-tulokseen. 

Hyväksyntäkriteerinä oli kuitenkin, että 80 % mittauksista olisi ±15 % ICP-OES-tuloksista.  

Seurantatestiin kuuluvat mittaukset tehtiin joka päivä yhden kuukauden ajan. Sama mittaus 

suoritettiin mittauspäivän alussa ja lopussa. Nollaliuokset vaihdettiin joka aamu ja standardiliuokset 

valmistettiin kerran viikossa. Kalibrointi tehtiin kuitenkin jokaisen mittauksen alkuun. Kuvassa 7 

esitellään kaliumin, kalsiumin ja koboltin tulokset graafisesti ja kuvassa 8 natriumin ja seleenin 

tulokset. 
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Kuva 7. Kuukauden seurantajakson tulokset kaliumille, kalsiumille ja koboltille yksikössä mg/l. 

 

Kuva 8. Kuukauden seurantajakson tulokset natriumille ja seleenille. Natriumin pitoisuus ilmoitettu 

yksikössä g/l ja seleenin yksikössä mg/l. 
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Kuvaajista voidaan havaita, että pitoisuudet ovat vaihdelleet näytteestä riippuen. Pitoisuuksien 

vaihtelua voidaan havaita kaikilla mitatuilla alkuaineilla, mutta koboltin mittaustulokset ovat selvästi 

tasaisemmat muiden analyyttien tuloksiin verrattuna. Kaikkien analyyttien kuvaajista voidaan havaita 

selviä poikkeamia. Tämä johtuu näytteensyötön teknisestä viasta, eikä poikkeavia tuloksia ole 

käytetty testiin liittyvissä laskuissa.  Kalsiumin ja kaliumin tuloksista on myös hylätty kuusi muuta 

tulosta, jotka poikkesivat muista tuloksista merkittävästi. Poikkeamien syytä ei pystytty selittämään. 

Tulosten laskennallinen tarkastelu aloitettiin laskemalla ICP-MS-tuloksen prosentuaalinen osuus 

ICP-OES-tuloksesta. Liitteissä 5 on esitelty prosessinäytteestä A (16.6.) mitatut ICP-OES-tulokset. 

ICP-MS- ja ICP-OES-tulosten suhde laskettiin kaavaa 13 soveltaen. Esimerkiksi 26.6.2019 aamulla 

mitattua Na-pitoisuutta verrattiin ICP-OES-tulokseen seuraavasti: 

𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢𝑗𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 = 
3851,2 mg/l

2911,3 mg/l
 ·100 % = 132,3 %, 

eli ICP-MS-tulos on 132,3 %:a ICP-OES-tuloksesta.  Kaikista lasketuista konsentraatioiden suhteista 

piirrettiin havainnollistavat kuvaajat, jotka löytyvät liitteestä 5. Mitattujen konsentraatioiden suhde 

vaihteluväli oli -500-500 %. Ääripäiden arvoja ei ole esitelty kuvaajissa, vaan kuvaajat on rajattu 0-

150 %:n välille yksinkertaisemman esitystavan vuoksi. Kuvaajiin on piirretty rajaviivat 85, 90, 110 

ja 115 %:n kohdalle, ja seuraavissa laskuissa on käytetty arvoja näiden rajaviivojen sisäpuolelta. 

Testin tavoitteena oli, että 90 % mittauksista menisi läpi ±10 % tarkkuudella verrattuna ICP-OES-

tulokseen. Kriteerinä oli kuitenkin, että 80 % mittauksista menisi läpi ±15 % tarkkuudella. Lasketuista 

konsentraatioiden suhteista selvitettiin jokaisen analyytin kohdalla, kuinka monta tapausta osui välille 

90-110 % (tavoitteena 90 % mittaukista ±10 %:n tarkkuudella) tai 85-115 % (hyväksyntäkriteerinä 

80 % mittauksista ±15 %:n tarkkuudella). Tämän jälkeen laskettiin, kuinka monta tapausta 

mittauksessa on. Tässä vaiheessa hylättiin merkittävästi poikkeavat tulokset. Kaavan 14 avulla 

laskettiin, kuinka monta prosenttia konsentraatioiden suhteista on välillä 90-110 % tai 85-115 %.  

                         Hyväksyttyjen tulosten %-osuus kaikista tuloksista = 
𝑛ℎ𝑦𝑣ä𝑘𝑠𝑦𝑡𝑦𝑡

𝑛𝑘𝑜𝑘
 · 100 % ,                   (14) 

jossa 𝑛ℎ𝑦𝑣ä𝑘𝑠𝑦𝑡𝑦𝑡 tarkoittaa laskettuja konsentraatioiden suhteita, jotka osuvat välille 90-110 % tai 

85-115 %, ja 𝑛𝑘𝑜𝑘 kaikkien laskettujen konsentraatioiden suhteiden määrää. Esimerkiksi kaliumin 

tuloksia tarkastelemalla voidaan laskea, että 12 laskettua konsentraatioiden suhdetta on välillä 90-110 

% ja 20 välillä 85-115 %. Tuloksia oli yhteensä 152. Näin ollen kaavaa 14 käyttäen voidaan laskea, 

kuinka monta prosenttia mittauksista on osunut ±10 % tai ±15 % tarkkuudella.  
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Lasketaan, kuinka suuri osuus on osunut ±10 % tarkkuudella 

12

152
 · 100 % = 7,895 % ≈ 7,9 %, 

ja kuinka suuri osuus on osunut ±15 % tarkkuudella 

20

152
 · 100 % = 13,158 % ≈ 13,2 %. 

Laskut suoritettiin kaikille alkuaineille ja tulokset esitellään taulukossa 6. 

 

Taulukko 6. Kuukauden seurantajakson tulokset 

Analyytti 𝒏𝒌𝒐𝒌 

𝒏𝒉𝒚𝒗ä𝒌𝒔𝒚𝒕𝒚𝒕  

(90-110 %) 

𝒏𝒉𝒚𝒗ä𝒌𝒔𝒚𝒕𝒚𝒕  

(85-115 %) 

Hyväksyttyjen tulosten  

%-osuus kaikista  

tuloksista  

±10 % tarkkuus 

Hyväksyttyjen tulosten  

%-osuus kaikista 

 tuloksista  

±15 % tarkkuus 

K 152 12 20 7,9 % 13,2 % 

Ca 152 7 23 4,7 % 15,1 % 

Na 158 0 0 0 % 0 % 

Se 158 0 0 0 % 0 % 

Co 158 13 35 8,2 % 22,2 % 

 

Taulukon 6 tulosten perustella voidaan todeta, ettei testi ole onnistunut. Tavoitteena oli saada 90 % 

tuloksista osumaan ±10 % tarkkuudella verrattuna ICP-OES-tulokseen. Taulukon viidennen 

sarakkeen perusteella voidaan sanoa, etteivät lasketut tulokset täytä kriteeriä. Parhaat tulokset on 

saavutettu kaliumin ja koboltin mittauksissa, joiden lasketut prosenttiosuudet ovat 8,2 % ja 7,9 %. 

Testin läpipääsyn kriteerinä kuitenkin oli, että 80 % tuloksista osuisi ±15 % tarkkuudella verrattuna 

ICP-OES-tulokseen. Taulukon kuudennen sarakkeen perusteella voidaan kuitenkin todeta, ettei 

yhdenkään analyytin tulokset ole saavuttanut tavoiteltua 80 %. Paras tulos on saatu koboltin 

tuloksista, jolloin laskettu prosenttiosuus on 22,2 %.  

Tulosten perusteella testi ei ole mennyt läpi. Tuloksista voidaan havaita, että ICP-OES- ja ICP-MS-

tulokset poikkeavat toisistaan yllättävän paljon. Tämä voidaan havaita esimerkiksi seleenin 

tapauksessa, sillä ICP-MS-tulos on hyvin tasaisesti noin 0,18 mg/l kun taas ICP-OES-tulos 0,38 mg/l. 

Tulokset poikkeavat systemaattisesti, jolloin voidaan kyseenalaistaa kummankin mittaustekniikan 

oikeellisuus.  
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Tuloksia tarkastellessa pohdittiin, kannattaako ICP-MS- ja ICP-OES -tuloksia verrata, sillä tulokset 

poikkeavat toisistaan niin paljon. Testin perusteella kuitenkin selvisi, että Na, K ja Ca kevyinä 

alkuaineina ovat haastavia mitattavia ICP-MS:lle. Kokeellisen osan lopussa kyseisille alkuaineille 

määritettiin toimivat mittausparametrit. Testi voitaisiin siis uusia toimivien parametrien avulla 

mitaten, ja tarkastella tuloksia uudelleen. 

 

 

 Tulosten oikeellisuutta arvioiva testi 

Oikeellisuustestin tarkoituksena oli testata mittaustulosten oikeellisuutta referenssinäytteiden avulla. 

Mitattavat alkuaineet olivat Se, Te, Bi, Tl sekä Ga ja näytteinä toimivat referenssinäytteet IARM-

189A, -190A ja -191A.  Tarkat tiedot yllä lueteltujen alkuaineiden pitoisuuksista löytyvät liitteistä 1-

3. Jokaista referenssimateriaalia punnittiin noin 5 grammaa, minkä jälkeen ne liuotettiin 250 ml:n 

mittapullossa typpihappoliuokseen (noin 8 %). Mitattavat näytteet valmistettiin 50 ml:n muoviputkiin 

laimennuskertoimella 4. 

Kalibrointiin käytettiin oikeellisuustestin standardiliuoksia ja ISTD-liuoksena indiumin ja 

germaniumin seosta. Mittaus suoritettiin AGD-laimennoksella. Testin tavoitteena oli saada kaikkien 

mitattavien alkuaineiden pitoisuudet CRM:n mukaiselle sallitulle vaihteluvälille. Tulokset ovat 

esiteltyinä liitteessä 6.  

Kuten tuloksista voidaan katsoa, testi ei mennyt läpi kaikkien alkuaineiden osalta. Huomiota kiinnitti 

eniten seleenin mittauksen epäonnistuminen, sillä seleeni on yksi NNH:n suurimmista 

mielenkiinnonkohteista. Testejä päätettiin kuitenkin jatkaa, ja epäonnistuneisiin alkuaineisiin 

palattaisiin myöhemmissä mittauksissa. 

 

 

 Häiriönpoiston kyvykkyyttä arvioivat testit 

Seuraavaksi suoritettavien testien tarkoituksena oli testata laitteen kykyä poistaa eri isotoopeille 

syntyviä häiriöitä. Konfiguraatioksi valittiin High Matrix-konfiguraatio, ja näytematriisina käytettiin 

vetykloridia. Häiriönpoistoa testattiin titaanin avulla, ja mitattavaksi isotoopeiksi valittiin 46Ti, 48Ti 

ja 50Ti. Testin kalibrointiliuoksina käytettiin aikaisemmin esiteltyjä titaanitestien kalibrointiliuoksia. 

Sisäisenä standardina käytettiin galliumin ja germaniumin seosta. 
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Testissä mitattiin titaanin intensiteettejä ja pitoisuuksia liuoksista, jotka eivät sisältäneet titaania. 

Liuokset sisälsivät häiriötä aiheuttavaa alkuainetta, ja mitattavia liuoksia kutsutaan tässä 

kokeellisessa osassa häiriöliuoksiksi. Jos häiriöliuoksista syntyi intensiteettiä titaanille, voitiin todeta, 

ettei häiriönpoisto ole onnistunut. Jotta testi menisi läpi, tulisi titaanin pitoisuuden olla alle 1 μg/l 

mitattavissa häiriöliuoksissa.  

Häiriönpoistotestissä on kokeiltu monia eri mittausmoodeja, joissa vaihtelevat reaktiokaasut, Q3:n 

mittaamat yhdisteet sekä Q1:n resoluutio. Alla käydään läpi vielä ohjeet moodien lukuun, sillä 

erilaisia moodeja on tässä luvussa paljon. 

Katsotaan esimerkkiä 48Ti | 48Ti.14N4.1H10 (M-TQ-NH3, 1). Ensimmäisenä kerrotaan analyytti, 

joka tässä tapauksessa on titaanin isotooppi 48. Pystyviivan jälkeen kerrotaan yhdiste, jota Q3 mittaa. 

Tässä tapauksessa kyseessä on yhdiste, joka sisältää yhden 48Ti-atomin, 4 kappaletta 14N-atomeja ja 

10 kappaletta 1H-atomeja. Suluissa oleva iso M-kirjain kertoo, että mittaus on tehty High Matrix-

konfiguraatiossa ja TQ sen, että laitetta on ajettu kolmoiskvadrupolitilassa. Tämän jälkeen kerrotaan 

reaktiokaasu, joka tässä tapauksessa on NH3. Jos kaasun kemiallisen merkin edessä esiintyy pieni i-

kirjan, se tarkoittaa, että kaasuvirtaus on high-tilassa. Sulkujen lopussa oleva 1 taas kertoo, että 

ensimmäisen kvadrupolin resoluutio on ollut high-tilassa. 

 

 

13.5.1  46Ti ja häiriötä aiheuttava 45Sc 

Tämän testin tarkoitus oli mitata massa/varaus-suhteilla 46 Ti ja 45 Sc esiintyvät analyytit ja selvittää, 

häiritsevätkö ne toistensa mittausta. Testin avulla oli tarkoitus todistaa, että iCAP TQ -laitteiston 

resoluutio on yksi amu (atomic mass unit, atomimassayksikkö). Tässä häiriönpoistossa siis testattiin, 

kuinka tehokkaasti laite pystyy erottamaan kaksi vierekkäisillä massa/varaus-suhteilla esiintyvää 

alkuainetta. 

Mittausmoodiksi valittiin titaanille 46Ti (M-SQ-KED) sekä 46Ti|46Ti.16O(M-TQ-O2). 

Häiriöliuokseksi valmistettiin liuos, joka sisälsi 100 μg/l skandiumia. Mitatuiksi pitoisuuksiksi saatiin 

KED:iä käyttäen -0,011 ± 0,008 μg/l ja happea käyttäen -0,075 ± 0,011 μg/l, eli molemmat tulokset 

ovat alle määritysrajan, jotka olivat KED:iä käyttäen 0,081 μg/l ja O2-moodia käyttäen 0,312 μg/l. 

Tuloksien perusteella voidaan todeta, että laite pystyy erottamaan kaksi vierekkäisillä massa/varaus-

suhteilla esiintyvää alkuainetta toisistaan, sillä titaanille ei ole pystytty määrittämään pitoisuutta. 

Laitteen resoluutio on siis todetusti 1 amu. 
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13.5.2  48Ti ja häiriötä aiheuttava 48Ca 

Titaanin isotooppia 48 häiritsee samalla massa/varaus-suhteella esiintyvä kalsiumin isotooppi 48. 

Tässä häiriönpoistossa testattiin laitteen kykyä siirtää joko analyytti tai häiriötä aiheuttava alkuaine 

eri massa/varaus-suhteelle kemiallisten reaktioiden avulla. Mittausta varten valmistettiin häiriöliuos, 

joka sisälsi 100 mg/l kalsiumia. Kalsiumin liuoksesta tehtiin tarkoituksella muita väkevämpi, sillä 

48Ca ei ole esiintyvyydeltään kovin suuri (0,185 %).40 

Ensimmäisten mittausten aikana testattiin eri reaktiokaasuja, Q1:n resoluutiota sekä Q3:n 

analysoimaa yhdistettä. Testatut moodit ja saadut tulokset esitellään taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Ca-häiriönpoisto: mittausmoodit ja tulokset, kun käytössä olivat puhtaat kaasut 

Mittausmoodi 
Kaasun virtausnopeus 

(ml/min) 

Titaanin mitattu pitoisuus 

häiriöliuoksesta (μg/l) 

48Ti (M-SQ-KED) 4,550 220 ± 4 

48Ti | 48Ti (M-TQ-H2) 5,825 9400 ± 200 

48Ti | 48Ti (M-TQ-O2) 0,340 7790 ± 50 

48Ti | 48Ti.16O (M-TQ-O2)  44,5 ± 0,7 

48Ti | 48Ti.16O (M-TQ-O2, 1)  66,4 ± 0,7 

48Ti | 48Ti.14N2.1H4 (M-TQ-NH3) 0,360 892 ± 14 

48Ti | 48Ti.14N3.1H7 (M-TQ-NH3)  144 ± 2 

48Ti | 48Ti.14N4.1H10 (M-TQ-NH3)  56 ± 3 

48Ti | 48Ti.14N4.1H10 (M-TQ-NH3, 1)  78 ± 4 

48Ti | 48Ti.14N5.1H13 (M-TQ-NH3)  29,4 ± 1,2 

48Ti | 48Ti.14N6.1H16 (M-TQ-NH3)  13,6 ± 0,7 

 

Taulukosta 7 voidaan lukea, etteivät testatut moodit ole toimineet halutulla tavalla. Koska tavoiteltua 

1 μg/l pitoisuutta ei saavutettu, testejä jatkettiin testaamalla törmäyskaasujen seoksia. Mittauksissa 

päätettiin kokeilla kahta eri kaasuseosta, jotka olivat heliumin ja ammoniakin seos sekä hapen ja 

vedyn seos. He/NH3-seos asetettiin NH3-moodiin ja H2/O2-seos O2-moodiin. Ensimmäisen 

mittauksen perusteella H2/O2-seos osoittautui toimivammaksi, joten seuraavissa mittauksissa 

keskityttiin hakemaan optimaalisia virtausnopeuksia näille kaasuille. Taulukossa 8 esitellään 

seoskaasut sekä kaasujen virtausnopeudet, mittausmoodit ja saadut tulokset. 
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Taulukko 8. Ca-häiriönpoisto: mittausmoodit ja tulokset, kun käytössä olivat kaasujen seokset  

 

Kaasuseos ja virtausnopeus 

 

Mittausmoodi 

Titaanin pitoisuus 

häiriöliuoksessa 

(μg/l) 

4,000 ml/min He + 0,200 ml/min NH3 48Ti | 48Ti.14N3.1H7 (M-TQ-iNH3) 30 ± 2 

 48Ti | 48Ti.14N4.1H10 (M-TQ-iNH3) 11,6 ± 0,9 

 48Ti | 48Ti.14N5.1H13 (M-TQ-iNH3) 7,4 ± 0,8 

 48Ti | 48Ti.14N6.1H16 (M-TQ-iNH3) 3,3 ± 0,4 

0,420 ml/min O2 + 3,200 ml/min H2 48Ti | 48Ti (M-TQ-O2) 57 300 ± 800 

 48Ti | 48Ti.16O (M-TQ-O2) 2,27 ± 0,04 

0,462 ml/min O2 + 3,520 ml/min H2 48Ti | 48Ti.16O (M-TQ-O2) 1,30 ± 0,05 

0,508 ml/min O2 + 3,872 ml/min H2 48Ti | 48Ti.16O (M-TQ-O2) 0,78 ± 0,05 

 

Taulukosta 8 voidaan lukea, että hapen virtausnopeuden ollessa 0,5082 ml/min ja vedyn 3,872 

ml/min, saavutetaan tavoiteltu pitoisuustaso. Saatu tulos alitti 1 μg/l pitoisuuden, joten häiriö oli saatu 

poistettua. 

 

 

13.5.3  50Ti ja häiriötä aiheuttava 50Cr 

Titaanin isotooppia 50 häiritsee samalla massa/varaus-suhteella esiintyvä kromin isotooppi 50. Kuten 

kalsiumin tapauksessa, myös tämä testi testasi laitteen kykyä siirtää analyytti tai häiriötä aiheuttava 

isotooppi eri massa/varaus-suhteelle. Mittausta varten valmistettiin liuos, joka sisälsi kromia 100 μg/l.  

Myös tähän häiriönpoistotestiin kuului monia eri mittauksia. Ensimmäisten mittausten aikana 

kokeiltiin eri reaktiokaasuja sekä Q3:n analysoimia yhdisteitä. Tulokset mittauksista löytyvät 

taulukosta 9.  
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Taulukko 9. Cr-häiriönpoisto, mittausmoodit ja tulokset, kun käytössä olivat puhtaat kaasut 

Mittausmoodi 

Kaasuvirtaukset 

(ml/min) 

Titaanin mitattu pitoisuus 

häiriöliuoksesta (μg/l) 

50Ti (M-TQ-KED) 4,550 265 ± 6 

50Ti | 50Ti.16O (M-TQ-O2) 0,340 19,4 ± 0,4 

50Ti | 50Ti (M-TQ-H2) 5,825 566 ± 12 

50Ti | 50Ti (M-TQ-NH3) 0,360 1136 ± 6 

50Ti | 50Ti.14N2.1H4 (M-TQ-NH3)  440 ± 30 

50Ti | 50Ti.14N3.1H7 (M-TQ-NH3)  550 ± 30 

50Ti | 50Ti.14N4.1H10 (M-TQ-NH3)  690 ± 40 

50Ti | 50Ti.14N5.1H13 (M-TQ-NH3)  72 ± 5 

50Ti | 50Ti.14N6.1H16 (M-TQ-NH3)  2,3 ± 0,9 

 

Taulukosta 9 voidaan lukea, että häiriönpoisto ei ole onnistunut näillä moodivalinnoilla, sillä 

tavoiteltua 1 μg/l pitoisuutta ei saavutettu.  

Seuraavissa mittauksissa päätettiin testata reaktiokaasujen seoksia. Seoskaasuina käytettiin 

ammoniakin ja heliumin seosta, joka asetettiin NH3-moodiin. Hapen ja vedyn seos taas asetettiin O2-

moodiin. Seoskaasujen lisäksi testattiin moodeja, joissa Q1:n resoluutio oli high-tilassa. 

Ammoniakkimoodissa testattiin myös Q3:n mitattavaa yhdistettä. Kaasut, testatut virtausnopeudet, 

moodit sekä mittaustulokset esitellään taulukossa 10.  

 

Taulukko 10. Cr-häiriönpoisto: mittausmoodit ja tulokset, kun käytössä olivat kaasujen seokset 

 

Kaasu 

 

Mittausmoodi 

Titaanin pitoisuus 

häiriöliuoksesta (μg/l) 

0,508 ml/min O2 + 3,872 ml/min H2 50Ti | 50Ti.16O (M-TQ-O2) 5,18 ± 0,11 

0,610 ml/min O2 + 4,646 ml/min H2 50Ti | 50Ti.16O (M-TQ-O2) 4,9 ± 0,2 

 50Ti | 50Ti.16O (M-TQ-O2,1) 4,5 ± 1,2 

4,000 ml/min He + 0,200 ml/min 

NH3 
50Ti | 50Ti.14N4.1H10 (M-TQ-NH3) 

11 ± 2 

 50Ti | 50Ti.14N6.1H16 (M-TQ-NH3) 0,9 ± 0,3 

 50Ti | 50Ti.14N6.1H16 (M-TQ-NH3,1) 0,3 ± 0,2 
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Taulukosta 10 voidaan lukea, että häiriönpoisto on onnistunut, kun mitattavana analyyttina on ollut 

50Ti14N6
1H16. Q1:n resoluution ollessa normal-tilassa häiriö on saatu halutulle tasolle. Replikaattien 

keskihajonta nostaa häiriön kuitenkin hieman liian suureksi. Q1:n resoluution ollessa high-tilassa 

pitoisuudeksi on mitattu 0,3 ± 0,2 μg/l. Replikaattien keskihajonta huomioidessa tulos on alle 

tavoitellun 1 μg/l, joten voidaan todeta, että kromin aiheuttama häiriö saadaan laitteella eliminoitua.  

 

 

  Laitteen kontaminoituvuutta arvioiva testi 

Tämän testin tarkoituksena oli testata laitteen automaattisen pesun toimivuutta. Testi suoritettiin 

mittaamalla neljä eri prosessinäytettä. Jokaisen näytteen jälkeen mitattiin 2 nollanäytettä. Näytteiden 

pääkomponenttien signaalitason tuli olla yli 100 000 000 cps ja seuraavassa nollanäytteessä kyseisten 

alkuaineiden signaalitason tuli olla vähintään 1 000 kertaa matalampi.  

Testissä käytetyt liuosnäytteet olivat Cu-sakka, FeSO4, NiSO4 ja CoSO4. Pääkomponentteina toimi 

siis kupari, rauta, nikkeli ja koboltti. Näytteet mitattiin laimentamattomina, eikä sisäistä standardia 

tai kalibrointia käytetty. Tulokset mittauksesta esitellään liitteessä 7. Kuten tuloksista voidaan katsoa, 

kaikkien näytteiden pääkomponenttien intensiteetti oli yli 100 000 000 cps. Näytteen ja nollanäytteen 

suhde laskettiin jakamalla pääkomponentin intensiteetti nollanäytteen intensiteetillä. Kaikissa 

tapauksissa suhde kahteen seuraavaan nollanäytteeseen oli reilusti yli 1 000. Näin ollen testi oli 

hyvinkin onnistunut, ja voitiin todeta, että laite puhdistaa hyvin itsensä mittausten välissä.   

 

 

 Mittausherkkyyttä arvioivat testit 

Mittausherkkyyttä arvioivilla testeillä selvitettiin, onko laite tarpeeksi herkkä NNH:n tarpeisiin. 

Testeihin kuului kaksi mittausta, jossa toisessa tarkastelun kohteena oli määritysraja (LoQ, Limit of 

Quantification) ja toisessa toteamisraja (LoD, Limit of Detection). Seleenin mittauksen yhteydessä 

analysoidaan myös seleenin mitattavuutta, sillä kyseinen alkuaine on NNH:n prosessin kannalta yksi 

tärkeimmistä alkuaineista. 
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13.7.1  Seleenin määritysrajan toteaminen prosessinäytteen matriisista 

Mittauksen tarkoituksena oli selvittää, saadaanko seleenin määritysraja NNH:n asettamalle tasolle. 

Testi tehtiin matriisiliuoksesta NiA, jota laimennettiin 20-kertaisesti. NiA on 20 g/l pitoinen liuos, 

joka valmistettu ultrapuhtaasta Ni-tangosta liuottamalla se typpihappoon. Laimennetun NiA-liuoksen 

Ni-pitoisuus oli noin 1 g/l. Näyte jaettiin viiteen muoviputkeen. Kahdesta ensimmäisestä näytteestä 

mitattiin 10 replikaattia ja kolmesta viimeisestä kahdeksan, eli replikaatteja oli yhteensä 44. 

Standardiliuoksina käytettiin Std3, Std4, Std5 ja Std6 ja ISTD-liuoksena liuosta, joka sisälsi 

germaniumin, galliumin, talliumin ja indiumin. Mittauksessa mitattiin seleenin kahta isotooppia 78Se 

ja 80Se. Testissä käytettiin O2-moodia, jolloin mitattava yhdiste oli seleenioksidi. Tuloksien 

perusteella laskettiin LoQ ja LoD. Mittaustulokset löytyvät liitteestä 8. 

Ensimmäisenä laskettiin konsentraatioiden keskiarvo kaikista 44 replikaatista kaavalla 9. Isotoopille 

78Se keskiarvoksi saatiin 12,6 μg/l ja isotoopille 80Se 1,03 μg/l. Keskiarvojen avulla voitiin laskea 

konsentraatioiden keskihajonta kaavan 10 avulla. Tässäkin tapauksessa n=44. Isotoopille 78Se 

konsentraatioiden keskihajonnaksi saatiin 2,07 μg/l ja isotoopille 80Se 0,816 μg/l. Kun keskihajonta 

oli saatu selvitettyä, voitiin laskea määritys- ja toteamisraja. Tätä varten NNH ja Hosmed Oy olivat 

sopineet laskentakaavat, jotka esitettiin suorituskykytestien sopimuksessa. Kaavalla 15 laskettiin 

LoD seuraavasti 

                                                                       LoD = 3 · u.                                                               (15) 

Kaavan 15 avulla laskettuna LoD isotoopille 78Se on 6,22 μg/l ja isotoopille 80Se 2,45 μg/l. 

Kaavalla 16 taas saadaan laskettua LoQ seuraavasti 

                                                                         LoQ = 10 · u.                                                           (16) 

Kaavalla 16 laskettuna LoQ-arvo isotoopille 78Se on 20,7 μg/l ja isotoopille 80Se 8,16 μg/l. NNH oli 

asettanut tavoitteeksi, että LoQ:n tulee olla alle 50 μg/l. Kuten lasketuista tuloksista voidaan havaita, 

tämä kriteeri on täyttynyt. 
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13.7.2 Seleenin mitattavuus 

Seleenin mitattavuuden analysointi ja ymmärtäminen on NNH:n kannalta tärkeää. Seleeni on hyvin 

haasteellinen mitattava nikkelimatriisista. Sillä on kaksi isotooppia, joiden 

esiintymistodennäköisyydet ovat riittävän suuret (80Se 49,61 % ja 78Se 23,77 %) pienten pitoisuuksien 

määrittämiseen.41  

Samalla massa/varaus-suhteella 80Se:n kanssa häiritsee 40Ar40Ar+ ja 78Se:n kanssa nikkelioksidi 

62Ni16O. 62Ni on esiintymistodennäköisyydeltään vain 3,6 %.42 NNH:n mittaamien liuosten Ni-

pitoisuus on kuitenkin noin 5-6 g/l, joten 62Ni-pitoisuus on tarpeeksi suuri aiheuttamaan merkittävän 

häiriön.  

Seleeniä on aikaisemmin mitattu ICP-OES-tekniikalla. Haasteena on kuitenkin ollut ICP-OES:n 

riittämätön kyvykkyys mitata seleenin pitoisuutta luotettavasti. ICP-OES-tekniikassa mitattavuutta 

häiritsee nikkelin aiheuttamat merkittävät signaalit. Varsinkin pienten pitoisuuksien kanssa on 

havaittu, ettei seleenin signaaleja pystytä enää erottamaan taustasta. Tämänhetkinen LoD mittauksille 

on 0,1 mg/l. NNH:n ilmoitusraja seleenille on myös 0,1 mg/l. Ilmoitetun pitoisuuden virheen suuruus 

kasvaa toteamisrajaa lähestyttäessä. Näin ollen ilmoitusrajan ja toteamisrajan ollessa yhtä suuret 

virheen suuruus on 100 %.  Yksi laitteen ostoperusteista oli parantaa tätä tilannetta huomattavasti. 

Tämän hetkiset iCAP-TQ:lle lasketut LoD-arvot ovat isotoopille 78Se 6,22 μg/l ja isotoopille 80Se 

2,45 μg/l. LoQ-arvot ovat isotoopille 78Se 20,7 μg/l ja isotoopille 80Se 8,16 μg/l. Näiden tulosten 

perusteella NNH:n henkilökunta piirsi havainnollistavan kuvaajan, joka esitellään pyynnöstä tässä 

kokeellisessa osassa. Kuvassa 9 osoitetaan, kuinka merkittävä ero ICP-MS-tekniikan ja nykyisen 

ICP-OES-tekniikan välillä on. Kuvaajan taulukoissa esiintyvällä U-kirjaimella tarkoitetaan tulosten 

mahdollista virhettä. 
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Kuva 9. Seleenin mitattavuus suoralla esitettynä, Juha Parkkinen.  

Kuvaan 9 on piirretty kuvitteellinen kalibrointisuora, jolle on sijoitettu NNH:n ICP-OES:n LoD, LoQ 

ja ilmoitusraja sinisin merkein. Punaisilla merkeillä on merkitty ICP-MS3:n, eli iCAP TQ:n, LoD, 

LoQ ja ilmoitusraja. Ideana on ikään kuin normalisoida pitoisuudet samalle kalibrointisuoralle, 

jolloin tulokset saadaan esitettyä samalla suoralla havainnollistavasti. Kuten arvoista nähdään, 

seleenin mitattavuutta on onnistuttu parantamaan todella paljon. 

 

 

13.7.3  Titaanin havainnointialarajan toteaminen puhtailla standardeilla 

Testin tarkoituksena oli määrittää puhtaista titaanin standardiliuoksista LoD, jonka arvoksi tulisi 

saada alle 0,05 μg/l. Testi tehtiin häiriönpoistomittausten yhteydessä titaanitestien standardiliuoksilla. 

Mittaus suoritettiin High Matrix -konfiguraatiossa. LoD:n tulokset katsottiin tässä mittauksessa 

suoraan laitteen omasta laskennasta, joka löytyi kalibroinnin yksityiskohtaisesta esityksestä. Testien 

sopimusehdoissa analyytiksi oli valittu 48Ti. LoD määritettiin kuitenkin myös isotoopeille 46Ti, 47Ti, 

49Ti ja 50Ti. Tulokset ovat esitettyinä taulukossa 11. 
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Taulukko 11. Titaanin isotooppien LoD 

Isotooppi ja mittausmoodi LoD (μg/l) 
46Ti   46Ti.16O (M-TQ-O2) 0,312 

47Ti   47Ti.16O (M-TQ-O2) 0,034 

48Ti   48Ti.16O (M-TQ-O2) 0,034 

49Ti   49Ti.16O (M-TQ-O2) 0,010 

50Ti   50Ti.16O (M-TQ-O2) 0,226 

 

Kuten taulukosta 11 voidaan katsoa, kaikilla isotoopeilla tavoite (0,05 μg/l) ei ole täyttynyt. NNH:n 

tarpeet huomioiden kuitenkin riitti löytää yksi isotooppi, joka täyttää testin tavoitteet. Testin 

kriteerinä oli, että isotooppi 48Ti toteuttaisi testin tavoitteen. Tämä tavoite toteutuu, joten testi on 

hyväksytysti suoritettu. 

 

 

 Laitteen mittausresoluutiota arvioiva testi 

Tämän testin tarkoituksena oli arvioida laitteen suorituskykyä erottaa eri isotoopit yhden amu:n 

(atomic mass unit, atomimassayksikkö) resoluutiolla. Testi tehtiin puhtaalla titaanistandardilla, josta 

mitattiin kaikki viisi titaanin isotooppia. Tulokseksi saaduista intensiteeteistä laskettiin 

prosentuaaliset määrät, ja niitä verrattiin titaanin luonnollisen isotooppijakauman prosentteihin. 

Kokonaispoikkeaman teoreettisista esiintyvyystodennäköisyyksistä tulisi olla enintään 5 %. 

Testi suoritettiin ilman törmäyskaasua että He-kaasulla (KED). Liuos, josta intensiteetit mitattiin, 

sisälsi titaania 10 μg/l. Saadut intensiteetit näkyvät taulukossa 12. 

 

Taulukko 12. Titaanin intensiteetit eri isotoopeille sekä yhteenlasketut intensiteetit 

Isotooppi Intensiteetit ilman reaktiokaasua (cps) Intensiteetit KED-moodissa (cps) 
46Ti 

59741 
1 428 

47Ti 
57 395 

1 491 

48Ti 
604780 

17 167 

49Ti 
51 055 

1 438 

50Ti 
49 253 

1 632 

Intensiteetit yhteensä  822224 23156 
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Prosentuaaliset osat saadaan, kun jaetaan kunkin isotoopin intensiteetti kaikkien intensiteettien 

summalla.  

Esimerkiksi titaanin isotoopin 46 prosentuaalinen osa lasketaan seuraavasti: 

46Ti -% = 
59741

822224
 · 100 % = 7,2658 % ≈ 7,27 %. 

Taulukossa 13 esitellään jokaisen isotoopin teoreettiset esiintymistodennäköisyydet, mittauksesta 

saadut prosentuaaliset osat sekä poikkeamat teoreettisesta arvosta. 

 

Taulukko 13. Titaanin isotooppijakauma: teoreettiset arvot, mittauksesta saadut arvot sekä 

poikkeamat43 

  Ilman reaktiokaasua KED 

isotooppi ja sen 

teoreettinen 

esiintymis-

todennäköisyys 

(%) 

Mittaustuloksista 

laskettu 

esiintymis-

todennäköisyys 

(%) 

Poikkeama 

teoreettisesta 

esiintymis-

todennäköisyydestä 

(%) 

Mittaustuloksista 

laskettu 

esiintymis-

todennäköisyys 

(%) 

Poikkeama 

teoreettisesta 

esiintymis- 

todennäköisyydestä 

(%) 
46Ti 8,25 7,27 -0,98 6,17 -2,08 
47Ti 7,44 6,98 -0,46 6,44 -1,00 
48Ti 73,72 73,55 -0,17 74,14 0,42 
49Ti 5,41 6,21 0,80 6,21 0,80 
50Ti 5,18 5,99 0,81 7,05 1,87 

Kokonais-

poikkeama (%)  3,22  6,17 

 

Kuten taulukosta 13 voidaan lukea, ilman kaasua tehty mittaus on täyttänyt kriteerit, sillä 

kokonaispoikkeama on alle 5 %. Resoluutiotesti on täten hyväksytysti suoritettu. 
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14 Menetelmänkehitys 

NNH:lle suoritetun erikoistyön kokeellisen osan keskiössä oli kehittää mittausmenetelmät yrityksen 

haluamille alkuaineille. Menetelmänkehitys aloitettiin alkuaineista, jotka olivat erityisesti 

mielenkiinnon kohteina, minkä jälkeen menetelmää laajennettiin. Menetelmänkehityksessä mitattiin 

sekä prosessinäytteitä sekä referenssimateriaaleja ja molempien näytetyyppien tuloksia käytettiin 

kriteerinä menetelmän onnistumisessa. 

Mittausmenetelmien perustana toimivat oikeellisuus ja vertailtavuus. Oikeellisuutta arvioitiin 

referenssinäytteiden avulla ja vertailtavuutta prosessinäytteiden ICP-OES-tulosten avulla. Osa 

alkuaineista oli kriittisemmän tarkastelun kohteena kuin toiset, sillä tiettyjen alkuaineiden vaikutus 

prosessiin on merkittävämpi. 

Menetelmänkehitys aloitettiin seitsemästä alkuaineesta, jotka olivat Se, Te, Ge, Sb, Bi, Cd ja Sn. 

Näiden alkuaineiden jälkeen menetelmää alettiin laajentaa kevyistä massoista raskaisiin massoihin. 

Loppuvaiheessa menetelmään lisättiin liuosten pääkomponentit nikkeli ja rikki.  

 

 

  Näytteet ja ISTD-liuokset 

Menetelmänkehitykseen käytettiin viittä prosessinäytettä, jotka edustivat tuotannon eri vaiheita. 

Näytteet olivat prosessinäytteet A, B, C, D ja E. Prosessinäytteistä B ja D valmistetaan liuokset C ja 

E. C:sta valmistetaan A. Näytteet ovat prosessissa tässä järjestyksessä, mutta tuotantoprosessissa on 

monia välivaiheita näiden liuosten välissä, eli liuokset eivät esiinny tuotantoprosessissa peräkkäin. 

Prosessinäytteet B ja D sisältävät eniten epäpuhtauksia ja E vähiten. Mitattavat näytteet valmistettiin 

automaattisella näytteenlaimentajalla laimennoskertoimella 20, jolloin näytteen nikkelipitoisuus 

vastasi 5-6 g/l.  

Mittauksissa käytettiin myös referenssimateriaaleja. Materiaalit olivat samat kuin 

suorituskykytesteissä, eli IARM-189A, -190A ja -191A. Referenssimateriaalit oli liuotettu 

kokeellisen osan alussa, ja samoja kantaliuoksia käytettiin läpi menetelmänkehityksen. 

Referenssimateriaaleista valmistettiin näytteitä laimennoskertoimilla 40, 10 ja 4. Laimennoskerroin, 

liuotetun referenssinäytteen massa sekä liuotuksen lopputilavuus huomioitiin mittauksessa. Näin 

ollen mittaustulokset olivat suoraan verrattavissa sertifikaateissa ilmoitettuihin pitoisuuksiin. 

Menetelmänkehityksessä oli mukana kaksi ISTD-liuosta. Ensimmäinen ISTD-liuos valmistettiin 

suorituskykytestien perusteella, ja se sisälsi 200 μg/l indiumia ja talliumia sekä 1 000 μg/l galliumia. 
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Toinen ISTD-liuos valmistettiin, kun todettiin, että ensimmäinen oli liian laimea mitattaviin 

näytteisiin nähden. Toinen ISTD-liuos sisälsi 1 000 μg/l indiumia ja talliumia sekä 5 000 μg/l 

galliumia. Tämän lisäksi ISTD-liuokseen lisättiin 10 til-% etanolia. 

 

 

 Menetelmänkehityksen perusta 

Menetelmänkehitys sisälsi useita eri vaiheita ja testejä. Testit aloitettiin valitsemalla mitattavat 

analyytit, ja jokaiselle useampi isotooppi, jos vain mahdollista. Isotooppien valintakriteerinä oli 

isotoopin esiintyvyys sekä häiriöt ja niiden todennäköisyydet. Tämän jälkeen valittiin mittausmoodit 

ja törmäyskaasut. Törmäyskaasuja testattaessa valittiin lähes aina N/A (ilman kaasua), KED (He), O2 

sekä H2.  Moodivalintoja tehdessä hyödynnettiin suorituskykytesteissä tehtyä yliyön ajoa, sillä 

kyseisessä mittauksessa olivat mukana lähes kaikki menetelmään mukaan tulevat alkuaineet. 

Menetelmään oli tarkoitus lisätä toimivimmat mittausmoodit, mikä tarkoitti useiden isotooppien ja 

moodien vertailua ja karsintaa. Karsinnan kriteereinä toimivat mitattavien intensiteettien suuruus, 

kalibroinnin onnistuminen ja lineaarisuus, RSD:n arvot kalibrointiliuoksissa sekä näytteissä, 

nollanäytteen suhde kalibrointiliuoksiin sekä näytteisiin, referenssinäytteen mittaustuloksen 

onnistuminen ja matemaattisten korjausten suuruus. Näiden tekijöiden lisäksi optimoitiin 

kaasuvirtauksia. Optimoinnin tarkoitus oli tehostaa polyatomisten häiriöiden eliminointia sekä 

massa/varaus-suhteiden siirtoreaktioita. Kaasuvirtauksia säädettiin erityisesti haastavilla alkuaineilla, 

jotka määrittävät kaasun virtausnopeuden koko menetelmässä. Kaikkien edellä mainittujen kriteerien 

avulla saatiin valittua jokaisesta analyytista toimiva isotooppi ja mittausmoodi. 

Menetelmänkehityksessä hyödynnettiin sekä prosessinäytteiden ICP-OES-tuloksia että 

referenssimateriaalien sertifioituja pitoisuuksia. Ensimmäisissä referenssinäytemittauksissa 

käytettiin kalibrointialueita, jotka valittiin sertifioitujen alkuaineiden pitoisuuksien mukaan. 

Joidenkin prosessinäytteiden ICP-OES-tulokset poikkesivat kuitenkin merkittävästi 

referenssinäytteiden alkuaineiden pitoisuuksista, joten kalibrointialueet optimoitiin prosessinäytteille 

sopivammiksi.  Kokeellisen osan lopussa esitellään prosessinäytteille suunnatut kalibrointialueet ja 

niiden avulla suoritetut referenssinäytemittaukset. 

Alla käydään läpi alkuaineryhmittäin menetelmänkehityksen kulku ja keskeisimmät mittaukset. 
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 Te, Sb ja Pb 

Telluuri ja antimoni olivat erityisen mielenkiintoisia alkuaineita NNH:lle, sillä niiden pitoisuuksia ei 

ole määritetty säännöllisesti. Lyijyn pitoisuuksia oli mitattu aiemmin ICP-OES-tekniikalla. Telluurin 

ja antimonin kalibrointialueen valinnassa hyödynnettiin yliyön kestäneen ajon kalibrointipisteitä ja 

intensiteettejä. Kalibrointialueeksi valittiin antimonille 1-0,001 mg/l, lyijylle 0,1-0,0001 mg/l ja 

telluurille 0,01-0,00001 mg/l. 

Tarkastellaan ensimmäisenä telluuria. Prosessinäytteistä mitattiin isotoopit 125Te, 126Te, 128Te ja 

130Te. Ensimmäisten mittausten perusteella voitiin todeta, ettei näytteille saatu millään isotoopilla 

voimakasta intensiteettiä. Integrointiaika päätettiin nostaa 0,25 sekunnista 0,5 sekuntiin, jotta RSD-

arvot paranisivat pienillä intensiteeteillä. Jokainen isotooppi mitattiin N/A-, KED- ja O2-moodeilla. 

125Te hylättiin menetelmästä, sillä kaikkien moodien intensiteetit olivat hyvin pienet. Seuraavaan 

tarkasteluun valittiin isotoopeille 126Te ja 130Te O2- ja KED-moodit. Isotoopista 128Te valittiin KED-

moodi, sillä se oli ainoa kyseisen isotoopin moodeista, joka tuotti intensiteettiä mitatuista näytteistä.  

Antimonista valittiin mittaukseen isotoopit 121Sb ja 123Sb. Mittausmoodeina käytettiin N/A-, KED- ja 

O2-moodeja. Ensimmäisten mittausten perusteella prosessinäytteistä saatiin hyvin intensiteettiä 

molemmilla isotoopeilla. Telluuri kuitenkin häiritsee isotooppia 123Sb, joten antimonin tulosta 

joudutaan korjaamaan matemaattisesti. Pienin matemaattinen häiriönkorjaus oli KED-moodissa, 

joten se valittiin seuraaviin mittauksiin. Isotoopin 121Sb mittausmoodiksi valittiin N/A-moodi, sillä 

intensiteetit olivat kaikista korkeimmat ja kalibrointi oli onnistunut hyvin. Integroimisaika muutettiin 

0,1 sekunnista 0,25 sekuntiin. 

Lyijyn mittauksiin valittiin ainoastaan KED-moodi yliyön ajon perusteella. Mitattaviksi isotoopeiksi 

valittiin 206Pb, 207Pb, 208Pb. 

Näillä mittausmoodeilla suoritettiin ensimmäinen mittaus referenssinäytteistä. Mittausta varten 

referenssinäytteiden kantaliuoksesta tehtiin 10-kertainen laimennos. Referenssinäytteitä varten 

telluurin kalibrointiväli muutettiin välille 0,1-0,0001 mg/l. Taulukossa 14 esitellään 

referenssinäytemittauksen tulokset.  
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Taulukko 14. Referenssinäytemittauksen tulokset antimonista, telluurista ja lyijystä. Sertifikaatissa 

ilmoitettujen vaihteluvälien ulkopuolelle jäävät pitoisuudet korostettu lihavoimalla 

 IARM-189A IARM-190A IARM-191A 

Isotooppi ja 

mittausmoodi 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Ilmoitettu 

vaihteluvä

li (mg/l) 

Mitattu pitoisuus 

(mg/l) 

121Sb  

(A-SQ-N/A) 
1,6-6,2 4,17 ± 0,06 8,3-14 12,07 ± 0,15 <0,05-0,5 0,045 ± 0,003 

123Sb  

(A-SQ-KED) 
1,6-6,2 4,0 ± 0,3 8,3-14 11,8 ± 0,5 <0,05-0,5 0,047 ± 0,009 

126Te  

(A-SQ-KED) 
0,8-2,3 1,8 ± 0,3 7,3-10,0 8,8 ± 0,4 0,05-0,2 0,00 ± 0,03 

126Te | 126Te  

(A-TQ-O2) 
0,8-2,3 1,64 ± 0,03 7,3-10,0 8,10 ± 0,11 0,05-0,2 0,03 ± 0,03 

128Te  

(A-SQ-KED) 
0,8-2,3 1,63 ± 0,02 7,3-10,0 8,78 ± 0,13 0,05-0,2 < LoD 

130Te  

(A-SQ-KED) 
0,8-2,3 1,7 ± 0,2 7,3-10,0 8,7 ± 0,3 0,05-0,2 0,00 ± 0,07 

130Te | 130Te  

(A-TQ-O2) 
0,8-2,3 1,60 ± 0,04 7,3-10,0 8,05 ± 0,14 0,05-0,2 0,044 ± 0,008 

206Pb  

(A-SQ-KED) 
2,1-3,8 2,80 ± 0,02 6,6-11,0 8,13 ± 0,07 0,2-0,6 0,11 ± 0,02 

207Pb  

(A-SQ-KED) 
2,1-3,8 2,53 ± 0,05 6,6-11,0 7,3 ± 0,1 0,2-0,6 0,09 ± 0,02 

208Pb  

(A-SQ-KED) 
2,1-3,8 2,596 ± 0,015 6,6-11,0 7,57 ± 0,03 0,2-0,6 0,081 ± 0,012 

 

Kuten tuloksista voidaan lukea, näillä mittausmoodeilla lähes kaikki mitatut pitoisuudet osuvat 

sertifikaateissa ilmoitetuille pitoisuuksien vaihteluväleille. Poikkeuksena ovat telluurin ja lyijyn 

pitoisuudet näytteessä IARM-191A.  

Referenssinäytteiden mittausten perusteella mittausmoodien välillä ei havaita merkittäviä eroja. 

Kaikkien analyyttien mittausmoodiksi valittiin KED-moodi. Prosessinäytteistä mitatut pitoisuudet 

ovat kuitenkin pieniä, joten kaikille analyyteille päätettiin tehdä niin sanotut matemaattiset 

summaukset. Summauksien avulla pystytään parantamaan mitattavuutta, kun kaikkien isotooppien 

intensiteetit mitataan ja lasketaan yhteen. Isotoopeista ilmoitetaan kuitenkin vain yksi.   Käytännössä 

telluurin tapauksessa tämä tarkoittaa, että isotooppiin 126Te lisätään matemaattisesti isotooppien 

125Te, 128Te ja 130Te intensiteetit, ja vain 126Te tulos ilmoitetaan. Sama matemaattinen summaus tehtiin 

antimonille, eli isotooppiin 121Sb lisätään isotoopin 123Sb intensiteetit, ja vain 121Sb tulos ilmoitetaan. 

Lyijyn tapauksessa yleinen menettelytapa ICP-MS-tekniikassa on mitata kaikki isotoopit, eli 206Pb, 

207Pb ja 208Pb. Näin voidaan minimoida lyijyn isotooppijakauman maanosittaisen vaihtelun vaikutus 

ja parantaa mitattavuutta. Ilmoitettavaksi isotoopiksi valittiin 208Pb.  
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 Bi ja Sn 

NNH ei ole aiemmin määrittänyt vismuttipitoisuuksia prosessinäytteistä. Tinan pitoisuuksia 

määritetään osasta prosessinäytteistä, mutta kokeellisessa osassa käytetyistä prosessinäytteistä ei ole 

mitattu tinan pitoisuutta aiemmin. Mittausmoodien ja kalibrointialueiden suunnittelussa 

hyödynnettiin suorituskykytestien yliyön ajoa. Vismutin kalibrointialueeksi valittiin 0,01-0,00001 

mg/l ja tinan kalibrointialueeksi 0,1-0,0001 mg/l. 

Vismutti esiintyy yhdellä isotoopilla 209Bi, joten mittauksissa vertailtiin moodien toimivuutta. 

Moodeiksi valittiin N/A-, KED- ja O2-moodit. Ensimmäisistä prosessinäytemittauksista selvisi, että 

kalibrointi oli onnistunut hyvin ja intensiteetit olivat mitattavalla tasolla kaikilla moodeilla. O2-moodi 

antoi vähiten intensiteettejä, joten se jätettiin pois. Seuraaviin mittauksiin valittiin N/A- ja KED-

moodit ja integroimisaika nostettiin 0,25 sekunnista 0,5 sekuntiin. Tinasta valittiin kaksi isotooppia, 

119Sn sekä 120Sn, ja molemmille KED-moodi.  

Molempien analyyttien moodien toimivuutta testattiin referenssinäytemittauksella. 

Referenssinäytteiden kantaliuoksista valmistettiin 10-kertaiset laimennokset. Mittausta varten 

vismutin kalibrointialue nostettiin 0,1-0,0001 mg/l, sillä aikaisemman kalibrointialueen pienimmän 

pisteen intensiteetti oli vaikea saada erottumaan nollanäytteen intensiteetistä. Tulokset 

referenssinäytemittauksesta esitellään taulukossa 15. 

 

Taulukko 15. Tinan ja vismutin referenssinäytemittauksen tulokset. Sertifikaatissa ilmoitetun 

pitoisuuksien vaihteluvälin ulkopuolelle jäävät pitoisuudet korostettu lihavoimalla 

  IARM-189A  IARM-190A  IARM-191A 

Isotooppi ja 

mittausmoodi 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l)  

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l)  

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu pitoisuus 

(mg/l) 

209Bi  

(A-SQ-N/A) 
1,8-3,3 2,83 ± 0,03 9,4-12 9,49 ± 0,12 <0,05-<0,2 0,00454 ± 0,00013 

209Bi  

(A-SQ-KED) 
1,8-3,3 2,81 ± 0,03 9,4-12 9,62 ± 0,09 <0,05-<0,2 0,0069 ± 0,0007 

119Sn  

(A-SQ-KED) 
1,5-3,0 2,25 ± 0,05 3,7-8,9 6,0 ± 0,2 0,1-0,9 0,32 ± 0,05 

120Sn  

(A-SQ-KED) 
1,5-3,0 2,40 ± 0,04 3,7-8,9 6,5 ± 0,3 0,1-0,9 0,32 ± 0,05 

 

 

Taulukosta 15 nähdään, että moodivalinnat ovat onnistuneet, sillä pitoisuudet osuvat sallituille 

vaihteluväleille. Ainoa poikkeus on IARM-190A:sta mitattu vismuttipitoisuus N/A-moodilla. 

Vismutin mittauksia jatkettiin kuitenkin N/A-moodissa. Moodi vaihdettiin kuitenkin myöhemmin 
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KED-moodiksi, sillä N/A-moodi poistettiin menetelmästä kokonaan. Tinan tapauksessa voitiin valita 

kumpi vain isotoopeista. Menetelmään valittiin isotooppi 120Sn, sillä sen esiintyvyys on huomattavasti 

suurempi kuin isotoopin 119. 120Sn:n esiintyvyys on 32,58 %, kun taas 119Sn:n 8,59 %.44 

 

 

 As ja Se 

Arseenia ja seleeniä on aikaisemmin mitattu prosessinäytteistä ICP-OES-tekniikalla.  Molempien 

alkuaineiden mittaus on haastavaa näin voimakkaasta matriisista, joten isotooppi- ja moodivalinnan 

lisäksi oli tarkasteltava ionisoitumista ja sen parannettavuutta. Mittausmoodien valinnassa 

hyödynnettiin aikaisempia tietoja ja yliyön kestänyttä ajoa. Seleenin osalta tiedettiin, että mitattaviksi 

isotoopeiksi valittaisiin 78Se ja 80Se ja mittausmoodiksi O2-moodi. Arseenilla on vain yksi stabiili 

isotooppi 75As, ja sekin mitataan O2-moodilla. Seleenin kalibrointialueeksi valittiin 0,1-0,0001 mg/l 

ja arseenin kalibrointialueeksi 0,5-0,0005 mg/l.   

Arseenin tapauksessa ICP-OES:lla mitattujen tulosten perusteella tiedettiin, että As-pitoisuus 

prosessinäytteissä on alle 0,1 mg/l. Näin voitiin ennakoida, että prosessinäytemittaukset saattavat olla 

haasteellisia. Seleenin tapauksessa ICP-OES-mittausten aiempien kokemusten perusteella 

huolenaiheeksi muodostui happotaustaisen kalibroinnin toimivuus. ICP-OES-mittauksiin oli 

nimittäin jouduttu käyttämään matriisisovitettua kalibrointia, jolloin kalibrointiliuokset jouduttiin 

valmistamaan nikkelimatriisiin, jonka Ni-pitoisuus oli 5 g/l.  

Mittausmoodien toimivuutta arvioitiin mittaamalla referenssinäytteet ja vertaamalla mitattuja 

pitoisuuksia referenssinäytteiden sertifioituihin pitoisuuksiin. Ensimmäiset mittaukset suoritettiin 

happotaustaisilla kalibrointiliuoksilla ja alkuperäisillä kalibrointialueilla. Seleenin pitoisuus 

määritettiin vielä Ni-taustaisilla kalibrointiliuoksilla, ja kalibrointialueena käytettiin 2-0,002 mg/l. 

Referenssinäytteistä valmistettiin 10-kertaiset laimennokset. Tulokset esitellään taulukossa 16. 
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Taulukko 16. Se- ja As-pitoisuudet referenssinäytteistä. Sertifikaatissa ilmoitetun vaihteluvälin 

ulkopuolelle jäävät arvot korostettu lihavoimalla 

 
Kalibrointi-

matriisi ja  

-alue (mg/l) 

IARM-189A IARM-190A IAMR-191A 

Isotooppi ja 

mittausmoodi 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

75As | 

75As.16O  

(A-TQ-O2) 

Happotausta, 

0,5-0,0005 0,3-1,6 0,329 ± 0,011 23,0-34,0 25,4 ± 0,7 11,0-16,0 11,8 ± 0,3 

78Se | 

78Se.16O  

(A-TQ-O2) 

Happotausta,  

0,1-0,0001 1,0-3,3 1,3 ± 0,3 2,9-9,0 3,9 ± 0,2 1,5-2,4 2,2 ± 0,3 

80Se | 

80Se.16O  

(A-TQ-O2) 

Happotausta,  

0,1-0,0001 1,0-3,3 1,20 ± 0,13 2,9-9,0 3,5 ± 0,3 1,5-2,4 1,9 ± 0,3 

78Se | 

78Se.16O  

(A-TQ-O2) 

Ni-tausta,  

0,2-0,0002 1,0-3,3 4,8 ± 1,1 2,9-9,0 9,2 ± 0,4 1,5-2,4 7 ± 5 

80Se | 

80Se.16O  

(A-TQ-O2) 

Ni-tausta,  

0,2-0,0002 1,0-3,3 2,7 ± 0,2 2,9-9,0 7,1 ± 0,5 1,5-2,4 4,0 ± 0,4 

 

Taulukosta 16 voidaan huomata, että pitoisuudet osuvat sallituille vaihteluväleille lähes kaikissa 

näytteissä. Kun tuloksia tarkastellaan ja replikaattien keskihajonnat otetaan huomioon, 

nikkelitaustaista kalibrointia käytettäessä pitoisuudet nousevat useassa tapauksessa sallitun 

vaihteluvälin yläpuolelle. Myös happotaustaista kalibrointia käytettäessä IARM-191A:sta mitattu Se-

pitoisuus on hieman yli sallitun vaihteluvälin, kun replikaattien keskihajonta otetaan huomioon. 

Arseenin osalta moodi osoittautui toimivaksi, ja se valittiin lopulliseen menetelmään. As-pitoisuudet 

ovat kuitenkin jokaisen näytteen tapauksessa vaihteluvälin alarajalla.  

Prosessinäytemittausten perusteella todettiin, että molempien analyyttien intensiteettitasoa tulisi 

parantaa. Eräiden analyyttien kohdalla orgaanisten yhdisteiden on havaittu vaikuttavan 

intensiteettitasoon kohottavasti. Allain et al.45 tutkivat orgaanisten yhdisteiden vaikutusta ICP-MS-

analytiikassa, kun hiiltä sisältäviä yhdisteitä lisättiin näytteisiin. Tutkimuksissa havaittiin, että 

seleenin ja arseenin intensiteetit kasvoivat 140-150 %, kun glyserolia lisättiin. Muita alkuaineita, 

johon glyserolin lisäys vaikutti, olivat Hg, Au ja Te. Tämän tutkimuksen perusteella 

menetelmänkehityksessä päätettiin testata glyserolin ja etanolin vaikutusta seleenin ja arseenin 

intensiteetteihin. 
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Glyserolia ja etanolia testattiin lisäämällä alkoholeja ISTD-liuokseen. Molempien alkoholien 

lisäyksen pitoisuus oli 10 til-%. Testien tarkoitus oli selvittää, nostavatko molemmat alkoholit 

intensiteettitasoja, ja kumpi alkoholeista valittaisiin käyttöön. Mitattavina liuoksina käytettiin 

referenssinäyteliuoksia, ja intensiteettien perusteella voitiin havaita etanolin nostavan 

intensiteettitasoja hieman enemmän kuin glyseroli. Näin ollen sisäisen standardin liuokseen 

lisättäisiin jatkossa aina 10 til-% etanolia. 

Seleenin tapauksessa oikeellisuutta haluttiin tutkia vielä tarkemmin, sillä ICP-MS-tulokset olivat joka 

mittauskerralla noin 40-50 % pienemmät kuin ICP-OES-tulokset. Myös referenssinäytemittauksissa 

pitoisuudet sijoittuivat sallittujen vaihteluvälien alarajoille. Oikeellisuuden arviointia jatkettiin 

standardinlisäysmittauksella. Mittauksen avulla pyrittiin selvittämään, pystyykö iCAP TQ-MS 

analysoimaan lisätyt pitoisuudet referenssinäytteistä oikein. Tuloksista piirrettiin kuvaajat ja testin 

onnistumista arvioitiin suoran sovituksen avulla. 

Mittauksessa tehtiin ensin normaali kalibrointi happotaustaisilla kalibrointiliuoksilla, ja 

kalibrointialueena käytettiin 1-0,001 mg/l. Tämän jälkeen mitattiin referenssinäytteet siten, että ensin 

mitattiin pelkkä referenssinäyte ja sitten kolme samaa referenssinäytettä, joihin oli tehty eri pitoiset 

standardinlisäykset. Ensimmäiseen referenssinäytteeseen lisättiin 10 μg/l seleeniä, toiseen 

referenssinäytteeseen 20 μg/l ja kolmanteen 50 μg/l. Toisin kuin muissa mittauksissa, tässä testissä 

mittaussovellukseen ei asetettu laimennoskertoimia, eli kertoimia ei huomioitu laskennassa. Tulokset 

eivät täten ole suoraan verrattavissa sertifioituihin pitoisuuksiin. 

Samanlainen mittaus tehtiin kaikista referenssinäytteistä, ja mittauksessa määritettiin molempien 

isotooppien pitoisuuksia. Tuloksista piirrettiin kuvaajat, jotka esitellään kuvassa 10.  
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Kuva 10. Standardinlisäysmittauksen tuloksista piirretyt kuvaajat 

 

Kuvaajia analysoitiin regressiosuoran sovituksella. Sovituksesta haluttiin määrittää erityisesti suoran 

korrelaatiokerroin, jonka avulla voitaisiin todeta, onko mittaus onnistunut. Excel-taulukkolaskennan 

avulla tuloksiin tehtiin suoran sovitukset, ja lasketut korrelaatiokertoimet esitellään taulukossa 17. 
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Taulukko 17. Suoran sovituksen perusteella lasketut korrelaatiokertoimet kaikille näytteille ja 

isotoopeille 78Se sekä 80Se. 

Näyte Korrelaatiokerroin 78Se Korrelaatiokerroin 80Se 

IARM-189A 0,9896 0,9910 

IARM-190A 0,9950 0,9953 

IARM-191A 0,9970 0,9961 

 

Kuten taulukosta 17 voidaan katsoa, kaikkien referenssinäytteiden korrelaatiokertoimet ovat noin 

0,988-0,997. Analytiikassa suositeltava korrelaatiokerroin on 0,999, joten mittauksessa saavutetut 

korrelaatiokertoimet eivät täytä analyyttista tarkkuutta. Tulokset olivat Hosmed Oy:n ja NNH:n 

henkilökunnan mielestä kuitenkin riittävät. Tulokset haluttiin vielä tarkistaa vertaamalla mitattuja Se-

pitoisuuksia sertifioituihin pitoisuuksiin ja laskemalla tuloksien saantoprosentit.  

Mitatut pitoisuudet ilman lisäystä olevista näytteistä kerrottiin 200:lla, jotta tulokset olisivat 

vertailtavissa sertifioituihin pitoisuuksiin. Tulokset esitellään taulukossa 18. 

 

Taulukko 18. Referenssinäytteiden sertifioituihin pitoisuuksiin verrattavat mittaustulokset. 

Sertifikaatissa ilmoitetun pitoisuuksien vaihteluvälin ulkopuolelle jääneet pitoisuudet korostettu 

lihavoimalla 

Näyte 

78Se mitattu pitoisuus 

(μg/g) 

80Se mitattu 

pitoisuus (μg/g)  

Sertifikaatissa ilmoitettu 

pitoisuuden vaihteluväli (μg/g) 

IARM-189A 1,03 ± 0,07 0,94 ± 0,05 1,0-3,3 

IARM-190A 2,85 ± 0,12 2,73 ± 0,05 2,9-9,0 

IARM-191A 1,58 ± 0,11 1,51 ± 0,02 1,5-2,4 

 

Taulukosta 18 voidaan tulkita, etteivät mitatut pitoisuudet osu sallituille vaihteluväleille, kun 

replikaattien keskihajonnat otetaan huomioon. Seuraavaksi laskettiin vielä saantoprosentit. 
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Kun tiedettiin teoreettiset pitoisuudet lisäyksille, voitiin mitatuista pitoisuuksista laskea 

saantoprosentti kaavan 17 avulla 

                                                   Saanto-% = 
𝑐𝑠𝑡𝑑−𝑙𝑖𝑠ä𝑦𝑠− 𝑐0

𝑐𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛
 · 100 %,                                                (17) 

jossa 𝑐𝑠𝑡𝑑−𝑙𝑖𝑠ä𝑦𝑠 kuvaa pitoisuutta, joka on mitattu Se-lisäyksen sisältävästä referenssinäytteestä. 𝑐0 

kuvaa referenssinäytteen pitoisuutta, johon ei ole tehty Se-lisäystä ja 𝑐𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 standardinlisäyksen 

teoreettista pitoisuutta.  

Esimerkiksi referenssinäytteen IARM-189A mitattu pitoisuus ilman Se-lisäystä oli 0,0052 mg/l. 

Ensimmäisen standardinlisäyksen teoreettinen lisäys oli 0,01 mg/l ja mitattu pitoisuus tuosta 

liuoksesta oli 0,0136 mg/l. Tällöin saantoprosentti oli  

Saanto-% = 
0,0136  mg l⁄  −0,0052 mg l⁄  

0,01 mg l⁄
 · 100 % = 84 %. 

Kaikki saantoprosentit laskettiin tällä tavalla. Mitatut pitoisuudet ja lasketut saantoprosentit esitellään 

taulukossa 19. 

 

Taulukko 19. Mitatut pitoisuudet standardinlisäystekniikalla sekä lasketut saantoprosentit 

Näyte 

Se-lisäys 

(mg/l) 

78Se | 78Se.16O 

(A-TQ-O2) 

 mitattu 

pitoisuus (μg/g) 

Saanto-% 

(%) 

80Se | 80Se.16O  

(A-TQ-O2)  

mitattu 

pitoisuus (μg/g) 

Saanto-% 

(%) 

189 4x  0,01  0,01  

189 4x stdl1 0,01 0,01 84 0,01 87 

189 4x stdl2 0,02 0,03 104 0,03 104 

189 4x stdl3 0,05 0,05 85 0,05 86 

190 4x  0,01  0,01  

190 4x stdl1 0,01 0,02 96 0,02 90 

190 4x stdl2 0,02 0,04 106 0,03 104 

190 4x stdl3 0,05 0,06 92 0,06 91 

191 4x  0,01  0,01  

191 4x stdl1 0,01 0,02 111 0,02 112 

191 4x stdl2 0,02 0,03 91 0,03 90 

191 4x stdl3 0,05 0,05 88 0,05 87 

 

Taulukon 19 laskettujen saantoprosenttien perusteella laskettiin vielä keskiarvo kaavan 9 avulla. Sekä 

isotoopille 78Se että 80Se saantoprosenttien keskiarvoksi saatiin 95 %. Saantoprosentit olivat näiden 

mittausten perusteella todella hyvät. Huomion kiinnittää hieman saantoprosenttien vaihtelu, mutta 

oikeellisuus pystyttiin näillä tuloksilla toteamaan riittäväksi. Nämä mittaukset tehtiin 

happotaustaisella kalibroinnilla, joten matriisisovitettua kalibrointia ei tarvitse ottaa käyttöön.  
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Näiden monivaiheisten testien perusteella voidaan todeta, että seleenin mittaus onnistuu laitteella 

hyvin. Molemmat isotoopit antavat suurin piirtein samaa pitoisuutta, mikä on ICP-MS-tekniikassa 

yksi oikeellisuuden mittareista. Mittaustulosten perusteella voidaan myös todeta, että 

happotaustainen kalibrointi toimii seleenin analytiikassa hyvin.  

Mitattavuus parani ISTD-liuoksen etanolilisäyksellä, jolloin myös RSD-arvoja saatiin hieman 

parannettua. Useat standardinlisäysmittaukset myös todistavat, että seleenin tulokset saadaan mitattua 

riittävän tarkasti. Näiden perustelujen lisäksi huomiota kiinnitettiin myös referenssinäytteiden 

sertifioitujen pitoisuuksien luotettavuuteen. Näytteiden pitoisuudet on sertifioitu aikakautena, jolloin 

näin tarkkaa mittausmenetelmää ei ole vielä ollut olemassa. Nikkelimatriisi on seleenin analytiikassa 

erittäin haasteellinen, joten sertifioidut arvot riippuvat nyt täysin tuon ajan tekniikan kyvykkyydestä. 

Seleenin mittauksia päätettiin jatkaa näillä parametreilla, vaikka jokaisella mittauskerralla mitatut 

pitoisuudet eivät osuneet sertifioitujen pitoisuuksien vaihteluväleihin. Tuloksia tullaan kuitenkin 

tarkastelemaan tulevaisuudessa, ja menetelmänkehitys jatkuu NNH:n toimesta. 

 

 

 Cd 

Kadmiumpitoisuuksia on aikaisemmin määritetty ICP-OES:lla, joten prosessinäytteiden 

pitoisuuksista oli jo entuudestaan käsitys. ICP-OES-tulosten perusteella kalibrointialueeksi valittiin 

1-0,001 mg/l. 

Kadmiumilla esiintyy useita isotooppeja, jotka voisivat soveltua mittauksiin. Ensimmäisiin testeihin 

valittiin isotoopit 110Cd, 111Cd, 112Cd, 113Cd sekä 114Cd. Kaikki isotoopit mitattiin N/A-, KED- ja O2-

moodeilla. Ensimmäisen mittauksen perusteella 113Cd hylättiin, sillä prosessinäytteistä saadut 

intensiteetit olivat jokaisella mittausmoodilla negatiivisia. 110Cd hylättiin myös, sillä 

kalibrointiliuosten pitoisuudet eivät vastanneet teoreettisia pitoisuuksia yhtä hyvin kuin muilla 

isotoopeilla.  

Tarkastelun kohteeksi jäivät 111Cd, 112Cd sekä 114Cd. Mitatut konsentraatiot eivät vaihdelleet 

merkittävästi, joten karsintaa jatkettiin tarkastelemalla eri moodien ja isotooppien intensiteettejä. 

KED-moodissa mitatut intensiteetit olivat pienempiä kuin muilla moodeilla. Ilmiö havaittiin kaikilla 

isotoopeilla, joten KED-moodi päätettiin jättää pois. Kaikki kolme isotooppia päätettiin mitata 

seuraavissa mittauksissa N/A- ja O2-moodeilla. 
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Oikeellisuutta arvioitiin referenssinäytemittauksella. Referenssimateriaalien kantaliuoksista 

valmistettiin 10-kertaiset laimennokset. Mittauksessa käytettiin kalibrointiväliä 0,1-0,0001 mg/l. 

Mittauksen tulokset esitellään taulukossa 20. Mittauksia tehtiin myös Hosmed Oy:n henkilökunnan 

neuvomilla parametreilla. Mitattavaksi isotoopiksi valittiin 111Cd, 112Cd sekä 114Cd ja 

mittausmoodeiksi KED- ja O2-moodit. Referenssinäytteiden kantaliuoksista valmistettiin 4-kertaiset 

laimennokset uutta referenssimittausta varten. Myös nämä tulokset esitellään taulukossa 20.  

 

Taulukko 20. Kadmiumin mittaus referenssinäytteistä. Laimennoskertoimet merkitty taulukkoon 

tunnuksella LK. Vaihteluvälien ulkopuolelle jääneet arvot korostettu lihavoimalla 

 
 IARM-189A IARM-190A IARM-191A 

Isotooppi ja 

mittausmoodi LK 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus (mg/l) 

111Cd  

(A-SQ-N/A) 
10 0,3-1,0 0,98 ± 0,02 3,9-6,4 3,63 ± 0,04 0,01-<0,1 0,0033 ± 0,0005 

111Cd | 111Cd 

(A-TQ-O2) 
10 0,3-1,0 0,9 ± 0,3 3,9-6,4 3,6 ± 0,6 0,01-<0,1 0,0012 ± 0,0007 

111Cd  

(A-SQ-KED) 
4 0,3-1,0 0,834 ± 0,008 3,9-6,4 3,5 ± 0,2 0,01-<0,1 0,006 ± 0,011 

111Cd | 111Cd  

(A-TQ-O2) 
4 0,3-1,0 0,88 ± 0,13 3,9-6,4 3,27 ± 0,05 0,01-<0,1 < LoD 

112Cd  

(A-SQ-N/A) 
10 0,3-1,0 0,95 ± 0,02 3,9-6,4 3,61 ± 0,06 0,01-<0,1 <LoD 

112Cd | 112Cd 

(A-TQ-O2) 
10 0,3-1,0 0,9 ± 0,2 3,9-6,4 3,5 ± 0,6 0,01-<0,1 0,002 ± 0,004 

112Cd  

(A-SQ-KED) 
4 0,3-1,0 0,92 ± 0,03 3,9-6,4 3,37 ± 0,06 0,01-<0,1 0,009 ± 0,004 

112Cd | 112Cd  

(A-TQ-O2) 
4 0,3-1,0 1,00 ± 0,03 3,9-6,4 3,5 ± 0,2 0,01-<0,1 0,016± 0,002 

114Cd  

(A-SQ-N/A) 
10 0,3-1,0 0,983 ± 0,015 3,9-6,4 3,59 ± 0,05 0,01-<0,1 0,003 ± 0,003 

114Cd | 114Cd 

(A-TQ-O2) 
10 0,3-1,0 0,9 ± 0,2 3,9-6,4 3,5 ± 0,5 0,01-<0,1 0,0010 ± 0,0009 

114Cd  

(A-SQ-KED) 
4 0,3-1,0 0,90 ± 0,04 3,9-6,4 3,40 ± 0,06 0,01-<0,1 0,007 ± 0,005 

114Cd | 114Cd  

(A-TQ-O2) 
4 0,3-1,0 0,94 ± 0,04 3,9-6,4 3,42 ± 0,05 0,01-<0,1 0,008 ± 0,002 

 

Taulukosta 20 voidaan katsoa, etteivät moodivalinnat ole toimineet. Näytteiden IARM-190A ja 

IARM-191A tulokset jäävät alle sallitun vaihteluvälin laimennoskertoimesta tai moodista 

riippumatta. Kun replikaattien keskihajonnat otetaan huomioon, voidaan havaita, että osa näytteen 

IARM-189A tuloksista ovat hieman yli sallitun vaihteluvälin. Näytteen IARM-189A tuloksien 

perusteella voidaan sanoa, että N/A- ja KED-moodi ovat toimineet mittauksissa parhaiten, sillä niillä 

mitatut arvot osuvat sertifikaatissa ilmoitetulle vaihteluvälille. 
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Cd-mittauksissa testattiin vielä H2-moodia. 111Cd karsittiin tässä vaiheessa pois. Prosessinäytteiden 

mittauksesta havaittiin, että H2-moodissa saadaan enemmän intensiteettiä kuin O2-moodissa. 

Replikaateista lasketut RSD-arvot olivat H2-moodissa kuitenkin huonommat kuin O2-moodissa, joten 

H2-moodi hylättiin. 

Kaikkien mitattavien isotooppien pitoisuudet ovat kuitenkin hyvinkin samanlaiset moodista ja 

isotoopista riippumatta. Tämä viittaa siihen, että moodivalinnat ja mitatut pitoisuudet ovat 

onnistuneet. Kadmium on raskas alkuaine ja täten helppo mitattava ICP-MS-tekniikalla. Hosmed 

Oy:n asiantuntijoiden lausunnon perusteella päätettiin, että menetelmänkehitystä ei kannata jatkaa. 

Kadmiumin mittausmoodiksi valittiin 114Cd | 114Cd (A-TQ-O2).  

Jos oikeellisuutta halutaan vielä parantaa, olisi referenssimateriaaleista valmistettava uudet 

kantaliuokset. Tämän lisäksi pitäisi kokeilla eri kaasuvirtauksia nopeuksia sekä kvadrupolien 

resoluutioita. Kokeellisen osan aika ei kuitenkaan riittänyt tähän, joten kadmiumin 

menetelmänkehitys jatkuu tulevaisuudessa NNH:n toimesta. 

 

 

 Al, Mg ja P  

Lähtökohtaisesti alumiini, magnesium ja fosfori ovat ICP-MS-analytiikassa haastavia mitattavia, 

koska ne esiintyvät matalilla atomimassaluvuilla. Näitä alkuaineita oli aiemmin mitattu 

prosessinäytteistä ICP-OES:lla, mikä helpotti kalibrointialueiden suunnittelua. Kalibrointialueiksi 

valittiin alumiinille 0,1-0,0001 mg/l, magnesiumille 10-0,001 mg/l ja fosforille 1-0,001 mg/l. 

Mitattavat isotoopit ja moodit valittiin yliyön ajon perusteella. Ensimmäisten prosessinäytteiden 

mittauksista voitiin havaita, että alumiinista ja magnesiumista saatiin intensiteettiä jokaiselle kolmelle 

analyytille. Fosforin mittauksessa oli kuitenkin haasteita saada alin kalibrointipiste sekä 

prosessinäytteet erottumaan nollanäytteestä. 

Mittausmenetelmien toimivuus voitiin tarkistaa referenssinäytemittauksella. Ensimmäisessä 

mittauksessa kalibrointipisteitä muokattiin siten, että alumiinin ja fosforin kalibrointiväli oli 0,5-

0,0005 mg/l ja magnesiumin 0,1-0,0001 mg/l. Tulokset mittauksesta esitellään taulukossa 21. 
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Taulukko 21. Al-, Mg- ja P-mittaus referenssinäytteistä. Sertifikaatissa ilmoitetun pitoisuuksien 

vaihteluvälin ulkopuolelle jääneet pitoisuudet korostettu lihavoimalla 

 
 IARM-189A IARM-190A IARM-191A 

Kalibrointi-

alue (mg/l) 

Isotooppi ja 

mittaus-

moodi 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

0,5-0,0005 

27Al  

(A-SQ-N/A) 34-50 49,4 ± 0,6 37-60 53,1 ± 0,5 (<0,5-2,0) 2,24 ± 0,11 

1-0,001 

24Mg  

(A-SQ-KED) 6-10 8 ± 2 (6-6,5) 7,4 ± 0,7 0,9-3,0 0,4 ± 0,2 

0,5-0,0005 

31P | 

31P.16O  

(A-TQ-O2) 2,0-5,3 3,5 ± 0,6 20,0-49,0 31 ± 3 0,1-2,0 0,8 ± 0,3 

0,5-0,0005 

31P  

(A-SQ-KED) 2,0-5,3 3 ± 4 20,0-49,0 33 ± 13 0,1-2,0 6 ± 3 

 

Taulukon 21 perusteella alumiinin ja magnesiumin mittaustulokset osuvat sertifikaatissa ilmoitetulle 

vaihteluvälille replikaattien keskihajonnat huomioiden. Poikkeus on IARM-191A:sta mitattu 

magnesium, jonka pitoisuus on jäänyt alle sallitun vaihteluvälin. Fosforin osalta taulukosta voidaan 

havaita, että O2-moodilla mitatut pitoisuudet osuvat sallitulle vaihteluvälille replikaattien 

keskihajonnat huomioiden. KED-moodissa keskihajonnat ovat paljon suuremmat, eivätkä kaikki 

tulokset osu sallitulle vaihteluvälille.  

Lopulliseen menetelmään valittiin moodit 24Mg(A-SQ-KED) ja 31P | 31P.16O(A-TQ-O2). 

Alumiinin osalta N/A-moodi vaihdettiin lopullisessa menetelmässä KED-moodiin, sillä N/A-moodi 

poistettiin menetelmästä. Menetelmänkehityksen tässä vaiheessa ei kiinnitetty huomiota fosforin 

intensiteettien suhteisiin nollanäytteiden, kalibroinnin ja prosessinäytteiden välillä. Tätä 

menetelmänkehitystä joudutaan jatkamaan NNH:n toimesta. 

 

 

 Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn ja Mo 

Kromia, mangaania, rautaa, kobolttia, kuparia, sinkkiä sekä molybdeenia on aiemmin määritetty 

prosessinäytteistä ICP-OES-tekniikalla. Aikaisempia mittaustuloksia käytettiin kalibroinnin 

suunnittelussa ja analyyttien mittausmoodit valittiin yönyli kestäneen ajon perusteella. Ensimmäisissä 

prosessinäytemittauksissa analyyttien Fe, Cu, Cr, ja Zn kalibrointialueena käytettiin 1-0,001 mg/l, 

analyyttien Mn ja Mo kalibrointialueena 0,1-0,0001 mg/l ja Co kalibrointialueena 10-0,01 mg/l.  

Ensimmäisten prosessinäytemittausten perusteella havaittiin, että näytteiden pitoisuudet olivat 

suuruusluokaltaan mitattavalla tasolla, ja intensiteettiä saatiin hyvin. 
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Kaikille muille paitsi kuparille oli valittu yksi mitattava isotooppi, joten tarkastelun kohteena olivat 

mittausmoodit ja niiden toimivuus. Referenssinäytteistä oli sertifioitu kaikkien tämän luvun 

alkuaineiden pitoisuudet, joten mittausmoodien toimivuutta arvioitiin referenssinäytemittauksella. 

Ensimmäisessä referenssinäytemittauksessa kalibrointialueita muokattiin siten, että analyyteille Fe ja 

Co alue oli 1-0,001 mg/l ja analyyteille Cr, Cu, Mn, Zn  ja Mo 0,1-0,0001 mg/l. Referenssinäytteiden 

laimennoskerroin oli näissä mittauksissa 10. Taulukossa 22 esitellään referenssinäytemittauksen 

tulokset. Taulukossa näkyvät myös mitattavat isotoopit sekä mittausmoodit. 

 

Taulukko 22. Referenssinäytemittaus alkuaineista Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn ja Mo. Sertifikaatissa 

ilmoitetun pitoisuuksien vaihteluvälin ulkopuolelle jääneet pitoisuudet korostettu lihavoimalla 

 IARM-189A IARM-190A IARM-191A 

Alkuaine ja 

mittausmoodi 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

52Cr | 52Cr.16O  

(A-TQ-O2) 
(1-22) 2,9 ± 1,2 (0,4-1,5) 0,9 ±0,5 1,6-3,0 2,9 ± 1,0 

55Mn  

(A-SQ-KED) 
1,6-2,0 2,24 ± 0,15 1,0-3,0 1,5 ± 0,2 2,0-5,0 2,96 ± 0,05 

56Fe  

(A-SQ-KED) 
35-40 38,1 ± 0,8 94-105 103 ± 7 7-9,7 7,4 ± 0,4 

59Co  

(A-SQ-KED) 
1,0-5,0 3,67 ± 0,10 5,1-14 7,64 ± 0,13 459-628 561 ± 3 

63Cu  

(A-SQ-KED) 
7,0-12,7 9,07 ± 0,13 12,0-21,3 16,9 ± 0,9 1,6-6,0 4,06 ± 0,03 

65Cu  

(A-SQ-KED) 
7,0-12,7 9,4 ± 0,3 12,0-21,3 16,8 ± 1,1 1,6-6,0 4,05 ± 0,10 

66Zn 

 (A-SQ-KED) 
2,0-4,0 2,50 ± 0,09 5,0-10,4 8,1 ± 0,3 0,85-3,0 1,24 ± 0,15 

98Mo | 

98Mo.16O 

(A-TQ-O2) 

<1 0,0298 ± 0,012 <1 0,025 ± 0,015 <1 0,073 ± 0,011 

 

Taulukosta 22 voidaan lukea, että lähes kaikki mitatuista tuloksista osuvat sertifikaatissa ilmoitetulle 

vaihteluvälille. Kun replikaattien keskihajonnat huomioidaan, voidaan havaita, että kromin, 

mangaanin ja raudan yhdet mitatut pitoisuudet eivät osu sallituille vaihteluvälille. 

Mittauksia päätettiin jatkaa näillä parametreilla, vaikka kaikki pitoisuudet eivät osuneet sallituille 

vaihteluväleille. Tuloksia syvemmin tarkastellessa kuparin mitattavaksi isotoopiksi olisi kannattanut 

valita 63Cu. Sen esiintyvyys on suurempi, jolloin sen intensiteetit ovat suuremmat kuin 65Cu:lla. 

Tällöin keskihajonnat olisivat todennäköisesti pienemmät. Vaikka referenssinäytemittaukset toimivat 

molemmilla isotoopeilla, olisi toistettavuuden kannalta parempi vaihtaa mitattava isotooppi. 
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 Na, Ge ja U 

Germanium oli NNH:lle täysin uusia alkuaine, jonka pitoisuutta ei ole ennen määritetty ICP-OES-

tekniikalla. Uraanin pitoisuuksia määritetään osasta prosessinäytteistä, mutta kokeellisessa osassa 

käytetyistä prosessinäytteistä ei ole aiempia mittaustuloksia uraanin osalta. Natriumin pitoisuuksia 

on aiemmin määritetty ICP-OES:lla. Yhteistä näille alkuaineille on, ettei niiden pitoisuuksia ole 

sertifioitu referenssinäytteistä. Näin ollen mittausmenetelmien toimivuutta oli arvioitava muilla 

keinoilla. 

Ensimmäisten prosessinäytemittausten perusteella havaittiin, että natrium saa selvästi korkeampia 

tuloksia ICP-MS:lla, noin 4200-4800 mg/l, kuin ICP-OES:lla, noin 2400-2800 mg/l. 

Kalibrointivälinä käytettiin 50-0,5 mg/l. Oikeellisuutta arvioitiin vertaamalla ICP-MS-tulosta ICP-

OES-tulokseen. ICP-MS:lla mitatut Na-pitoisuudet olivat lähes aina korkeammat kuin ICP-OES:lla 

mitatut pitoisuudet. Menetelmänkehityksen aikana ICP-MS-tulokset lähenivät ICP-OES-tuloksia, 

mutta prosessinäytteiden seurantajaksolla Na-pitoisuudet vaihtelivat huomattavasti. Natriumin 

kannalta merkittävät muutokset menetelmässä olivat KED-moodin kaasuvirtauksessa (4,55 ml/min→ 

4,175 ml/min) sekä ISTD-liuoksen pitoisuuden muuttamisessa. Näiden lisäksi kalibrointialue 

nostettiin alueelle 500-0,5 mg/l. Jos oletuksena on, että ICP-OES-tulos on oikein, ja ICP-MS-tulos 

halutaan vastaamaan sitä, on menetelmänkehitystä jatkettava. 

Germaniumin mitattavuutta ja oikeellisuutta arvioitiin lisäämällä tunnettu määrä germaniumia 

nikkeliliuokseen. Lisätty määrä oli 0,5 mg/l ja mitattavan nikkeliliuoksen Ni-pitoisuus 5 g/l. Liuoksia 

valmistettiin kolme toistettavuuden testaamiseksi. Mitattaviksi isotoopeiksi valittiin 70Ge, 72Ge sekä 

74Ge. Mittauksessa testattiin KED-, O2-, H2- ja N/A-moodeja. O2-moodia testattiin kahdella eri 

happikaasun virtausnopeudella. Mitatut isotoopit, mittausmoodit sekä tulokset esitellään liitteessä 9. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että kaikki moodit ja isotoopit antavat suuruusluokaltaan 

oikeanlaisia pitoisuuksia. Eroja RSD-arvoissa sekä replikaattien keskihajonnoissa pystytään 

kuitenkin havaitsemaan. Mitattavan isotoopin ja mittausmoodin valinta aloitettiin karsimalla N/A-

moodi pois, sillä menetelmässä ei käytettäisi tätä moodia. Tämän jälkeen poistettiin jokaisen 

isotoopin KED-moodi korkeiden RSD-lukemien vuoksi. Koska eri isotoopeilla mitatut pitoisuudet 

eivät eronneet merkittävästi, karsittiin 70Ge pois pienimmän esiintyvyystodennäköisyyden vuoksi. 

Replikaattien keskihajontoja, RSD-arvoja, mitattuja pitoisuuksia sekä mittaussovelluksen näyttämiä 

matemaattisia häiriönkorjauksia tarkastelemalla päädyttiin lopulta valitsemaan menetelmään 72Ge ja 

H2-moodi. Jos germaniumin mittausmenetelmää halutaan optimoida vielä pienemmille pitoisuuksille, 

olisi hyvä toistaa suoritettu mittaus lisäämällä pienempi pitoisuus germaniumia nikkeliliuokseen. 
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Uraani on lähtökohtaisesti helppo mitattava ICP-MS-tekniikalla, sillä se on hyvin raskas alkuaine. 

Uraanista valittiin isotooppi 238U, sillä sen on esiintyvyydeltään yleisin uraanin isotoopeista (99,274 

%).46 Mittausmoodiksi valittiin KED. Kalibrointiväleiksi valittiin kaikille analyyteille 0,1-0,0001 

mg/l. Uraanin pitoisuutta ei ole sertifioitu referenssinäytteissä, mutta sen oikeellisuutta ei kuitenkaan 

tässä vaiheessa todennettu muilla keinoin. Uraani ei ole NNH:n tuotantoprosessin kannalta merkittävä 

alkuaine, eikä sitä esiinny prosessinäytteissä juurikaan. 

 

 

14.10 Ni ja S 

Nikkeli ja rikki lisättiin menetelmään kokeellisen osan loppuvaiheessa. Nämä kaksi alkuainetta 

poikkeavat ICP-MS-analytiikan näkökulmasta, sillä pitoisuudet ovat mitattavissa liuoksissa 

grammojen suuruusluokkaa.  

Näin suuria pitoisuuksia mitattaessa moodi- ja isotooppivalinnat on suunniteltava huolellisesti. 

Detektoria halutaan rasittaa mahdollisimman vähän, joten molemmista analyyteista valittiin isotoopit, 

joiden esiintyvyys on mahdollisimman pieni. Nikkelin mitattaviksi isotoopeiksi valittiin 61Ni 

(esiintyvyys 1,14 %) ja 62Ni (esiintyvyys 3,63 %).42 Rikin mitattaviksi isotoopeiksi valittiin 34S 

(esiintyvyys 3,96 %) ja 33S (esiintyvyys 0,729 %.).47 

Moodivalinnat suunniteltiin Hosmed Oy:n henkilökunnan kanssa. Nikkelille valittiin KED-moodi ja 

rikille O2-moodi. Kalibrointialueet olivat myös poikkeukselliset verrattuna muihin menetelmän 

analyytteihin. Nikkelillä ja rikillä käytettiin tässä vaiheessa menetelmänkehitystä vain kahta 

kalibrointipistettä, ja kalibrointialueet olivat nikkelillä 3-8 g/l ja rikillä 1-3 g/l. Analyyttien 

mittausmenetelmien oikeellisuutta arvioitiin vertaamalla ICP-MS- ja ICP-OES-tuloksia. Rikin 

pitoisuus on sertifioitu referenssinäytteistä, mutta prosessinäytteiden kalibrointivälillä pienien 

pitoisuuksien määrittämistä ei koettu tarpeelliseksi. Liitteessä 10 esitellään nikkelin ja rikin 

mittaustulokset 20-kertaisesti laimennetuista prosessinäytteistä.  

Tulosten perusteella voidaan todeta, ettei minkään mittausmoodin tai isotoopin ICP-MS-tulos 

kummankaan analyytin kohdalla vastaa ICP-OES-tulosta. Rikin tapauksessa isotoopin 33S ICP-MS-

tulokset vastaa ICP-OES-tuloksia paremmin kuin isotoopin 34S ICP-MS-tulokset. Näin ollen 33S 

valittiin varsinaiseen menetelmään. Nikkelin tuloksista voitiin havaita, etteivät ICP-OES- ja ICP-MS-

tulokset vastaa tosiaan kummallakaan valitulla moodilla. Mitattavaksi isotoopiksi valittiin kuitenkin 

61Ni, sillä sen esiintyvyys on pienempi. Intensiteetit olivat molemmilla isotoopilla hyvin suuret, 

100 000 000-400 000 000 cps, joten detektorin säästämiseksi valittiin pienemmällä 
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todennäköisyydellä esiintyvä isotooppi. Mittausmoodi päätettiin myös vaihtaa O2-moodiin. Tässä 

moodissa Q3 asetettiin analysoimaan yhdistettä, joka sisälsi yhden 61Ni-atomin ja yhden 16O-atomin. 

Näin ollen intensiteetit saatiin hieman alemmas, sillä Q3 analysoi vain nikkelin ja hapen 

muodostaman yhdisteen. Nikkeli mitattiin prosessinäytteistä näillä valinnoilla. ICP-MS:lla saadut 

tulokset sekä samana päivänä (9.9.2019) mitatut ICP-OES-tulokset esitellään taulukossa 23.  

 

Taulukko 23. Nikkelin mittaus 61Ni | 61Ni.16O (A-TQ-O2) -moodilla, prosessinäytteet merkitty 

taulukkoon tunnuksilla A, B, C, D ja E 

 A B C D E 

ICP-MS-tulos 

(mg/l) 

  

109 000 ± 500 131 800 ± 1400 130 300 ± 900 131 000 ± 2 000 125 000 ± 4000 

ICP-OES-tulos 

(mg/l) 
110 582 133 375 129 980 131 994 127 975 

 

Kuten taulukosta 23 voidaan lukea, tällä moodivalinnalla ICP-MS-tulokset ovat paljon lähempänä 

ICP-OES-tuloksia. Näin ollen prosessinäytteiden mittausta päätettiin jatkaa tällä moodivalinnalla. 

Liitteestä 10 ja taulukosta 23 voidaan havaita, että mittausten keskihajonnat ovat milligrammojen ja 

grammojen suuruusluokkaa. Jatkossa kalibroinnin luotettavuutta voitaisiin parantaa lisäämällä 

kolmas kalibrointipiste. Huomiota pitäisi kiinnittää myös keskihajontojen parantamiseen. Myös 

oikeellisuuden varmentamiseen tulisi kehittää keino, sillä oikeellisuuden arviointi ICP-OES-tulosten 

avulla ei ole yhtä luotettava, kuin esimerkiksi sertifioitujen referenssinäytteiden avulla. 

 

 

14.11 Ca 

Kalsiumia on mitattu aikaisemmin ICP-OES-tekniikalla NNH:n laboratoriossa. Kalsiumin 

mittausmenetelmän optimointiin kului enemmän aikaa kuin suurimmalla osalla alkuaineista, sillä 

isotooppien ja moodien valinta osoittautui ennakoitua haasteellisemmaksi.  

Kalsiumin mittausmenetelmää alettiin kehittää kuukauden kestäneen testijakson perusteella. Kuten 

kappaleen 13.3.3. kuvasta 7 voidaan havaita, tulokset ovat hyvinkin vaihtelevia kyseisellä 

alkuaineella. Kuukauden seurantajaksoon oli valittu isotooppi 44Ca ja KED-moodi. KED-moodissa 

ei kuitenkaan saatu riittävän toistettavia tuloksia, joten kalsium päätettiin mitata myös O2- ja H2-

moodeilla. Eri moodien toimivuutta arvioitiin mittaamalla Ca-pitoisuus referenssinäytteistä, ja 

vertaamalla mitattuja pitoisuuksia sertifioituihin pitoisuuksiin.  
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Referenssinäytteiden kantaliuoksista valmistettiin nelinkertaiset laimennokset ja kalsiumin 

kalibrointiväliksi valittiin 10-0,01 mg/l. Mittaustulokset esitellään taulukossa 24.  

 

Taulukko 24. Kalsiumin mittaus isotoopista 44Ca 

 IARM-189A IARM-190A IARM-191A 

Mittausmoodi 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

44Ca  

(A-SQ-KED) 
1,0-10,0 -28 ± 13 1,0-7,0 18 ± 6 1,0-6,0 23 ± 15 

44Ca | 44Ca.16O  

(A-TQ-O2) 
1,0-10,0 478 ± 13 1,0-7,0 470 ± 40 1,0-6,0 460 ± 20 

44Ca | 44Ca  

(A-TQ-H2) 
1,0-10,0 0 ± 7 1,0-7,0 0 ± 7 1,0-6,0 6 ± 8 

 

Taulukon 24 tulosten perusteella kalsiumin mittaus ei ole onnistunut näillä isotooppi- ja 

moodivalinnoilla. Negatiivinen tulos tarkoittaa, että nollanäytteen intensiteetti on ollut suurempi kuin 

näytteestä mitattu intensiteetti. Tämän lisäksi mitattujen konsentraatioiden replikaattien 

keskihajonnat ovat suuria verrattuna mitattuihin pitoisuuksiin. 44Ca:n menetelmää optimoitiin eri 

kaasuvirtauksien avulla, ja mittauksissa testattiin myös Q1:n high-tilaa. Referenssinäytteistä mitatut 

pitoisuudet eivät kuitenkaan osuneet sallituille vaihteluväleille muokatuilla parametreilla. 

Mittauksiin valittiin alun perin isotooppi 44Ca, sillä se on kalisumin isotoopeista toisiksi 

todennäköisimmin esiintyvä isotooppi (esiintyvyys 2,06 %).40 44Ca ei kuitenkaan toiminut 

mittauksissa, joten isotooppi vaihdettiin isotooppiin 40Ca (esiintyvyys 96,97 %).40 Koska 

esiintymistodennäköisyys on suurempi kuin isotoopilla 44Ca, mitattavuuden pitäisi parantua 

merkittävästi.  40Ca on kuitenkin massa/varaus-suhteeltaan haastava, sillä samalla massa/varaus-

suhteella häiritsee argonin isotooppi 40Ar. Argonin aiheuttama häiriö on merkittävä, sillä argonionit 

ovat peräisin plasmasta. 

Häiriönpoistoon testattiin O2-moodia, jolloin Q3:n mittaama analyytti on 40Ca16O. Tällöin mitattava 

massa/varaus-suhde on 40+16=56, ja tuolla massa/varaus-suhteella esiintyy rauta. Ensimmäisen 

kvadrupolin avulla rauta kuitenkin suodatetaan pois. Mittaussovelluksessa 40Ca16O:n intensiteettiä 

korjataan 41K:n intensiteetin avulla matemaattisesti. Tämä häiriönpoistokerroin on tarkoitettu 

korjaamaan samalla massa/varaus-suhteella esiintyvää 40K, joka reagoi myös vedyn kanssa. NNH:n 

prosessinäytteissä korjaus ei kuitenkaan ole merkittävä. 
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Referenssinäytemittauksissa testattiin useita happikaasun virtausnopeuksia sekä Q1:n molempia 

resoluutioita. Virtausnopeutta säätämällä oli tarkoitus löytää kaasuvirtaus, joka olisi kyvykäs 

poistamaan argonista aiheutuneen häiriön, mutta ei laskisi analyytin signaalia liikaa. 

Kalibrointialueena käytettiin mittauksissa 10-0,01 mg/l, ja referenssinäytteiden kantaliuoksista 

valmistettiin nelinkertaiset laimennokset. Mittauksien tulokset esitellään taulukossa 25. Moodien 

yhteydessä oleva 1 kertoi, että Q1:n resoluutio on high-tilassa. 

Taulukko 25. Kalsiumin mittaus isotoopilla 40Ca. Virtausnopeudet esitelty taulukossa. Sertifioitujen 

pitoisuuksien vaihteluvälien ulkopuolelle jääneet pitoisuudet korostettu lihavoimalla 

  IARM-189A IARM-190A IARM-191A 

Mittausmoodi 

Virtaus-

nopeus 

(ml/min) 

Ilmoitettu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Ilmoitettu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Ilmoitettu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

40Ca | 40Ca.16O  

(A-TQ-O2) 

0,70 
1,0-10,0 5 ± 3 1,0-7,0 7,0 ± 1,3 1,0-6,0 7 ± 4 

40Ca | 40Ca.16O  

(A-TQ-O2,1) 
1,0-10,0 8 ± 3 1,0-7,0 8 ± 3 1,0-6,0 11 ± 1 

40Ca | 40Ca.16O  

(A-TQ-iO2) 

0,50 
1,0-10,0 9 ± 5 1,0-7,0 15 ± 4 1,0-6,0 17 ± 2 

40Ca | 40Ca.16O  

(A-TQ-iO2,1) 
1,0-10,0 9 ± 3 1,0-7,0 18 ± 2 1,0-6,0 19 ± 2 

40Ca | 40Ca.16O  

(A-TQ-O2) 

0,34 
1,0-10,0 35 ± 5 1,0-7,0 42 ± 5 1,0-6,0 43 ± 2 

40Ca | 40Ca.16O  

(A-TQ-O2,1) 
1,0-10,0 40 ± 8 1,0-7,0 53 ± 6 1,0-6,0 49,1 ± 1,2 

 

Taulukosta 25 voidaan katsoa, ettei kaasuvirtausvalinnat ole toimineet. Ainoa moodi, jolla kalsium 

voidaan määrittää, on 40Ca | 40Ca.16O (A-TQ-O2) kaasuvirtauksella 0,7 ml/min. Näilläkään 

parametreilla kaikki mitatut pitoisuudet eivät osu sallitulle vaihteluvälille. Replikaattien 

keskihajonnat ovat myös suhteellisen isot verrattuna pitoisuuksiin.  

Menetelmään valittiin yllä olevista seikoista huolimatta kaasuvirtaus 0,7 ml/min. Kokeellisen osan 

ajan loputtua menetelmän kehitystyö jäi kesken. Jatkon kannalta NNH voisi kokeilla vielä suurempia 

kaasuvirtauksia, vaikka replikaattien keskihajonnat ovat merkittävät. Myös vertailu ICP-OES-

tuloksiin auttaa arvioimaan oikeellisuutta ja mittaustulosten käytettävyyttä. 
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14.12 K ja Si 

Kalium ja pii olivat menetelmänkehityksen haastavimmat alkuaineet. Niiden mittausmenetelmät 

vaativat mittausparametrien ja laitteen mekaanisten asetusten muokkaamista. Kaliumin pitoisuutta ei 

ole sertifioitu referenssinäytteistä, joten oikeellisuutta arvioitiin vertaamalla ICP-MS-tulosta ICP-

OES-tulokseen. Viiden alkuaineen kuukauden seurantajaksosta havaittiin, että kaliumin 

mittaustulosten toistettavuus oli huono. Kaliumin kalibrointialueena käytettiin 10-0,01 mg/l. 

Varsinkin pienien pitoisuuksien intensiteetit oli haastava saada erottumaan nollanäytteen 

intensiteetistä, joten tulosten laskennasta jouduttiin usein hylkäämään pienin kalibrointipiste. 

Menetelmänkehityksen tavoitteena oli parantaa toistettavuutta sekä kalibrointia. 

Kaliumin mitattavaksi isotoopiksi valittiin 39K, sillä sen esiintyvyys on kaikista suurin kaliumin 

isotoopeista, 93,6 %.48 Mittausmoodeiksi valittiin N/A-, KED-moodit, ja ensimmäisessä 

testimittauksessa mitattiin 11 kertaa 20-kertaisesti laimennettu prosessinäyte A. Mittauksen 

tarkoituksena oli seurata pitoisuuksien suuruusluokkaa ja toistettavuutta. Tuloksia verrattiin ICP-

OES-tulokseen, joka oli 16.6.2019 otetusta prosessinäytteestä 10,10 mg/l. ICP-MS-tekniikalla mitatut 

tulokset esitellään taulukossa 26. 

 

Taulukko 26. Kaliumin mittaus N/A- ja KED-moodeilla 

 39K (A-SQ-N/A) 39K (A-SQ-KED) 

Näyte 

Mitattu pitoisuus 

(mg/l) 

Pitoisuuden RSD 

(%) 

Mitattu pitoisuus 

(mg/l) 

Pitoisuuden RSD 

(%) 

1 31,2 ± 1,0 3,00 19,6 ± 1,3 6,38 

2 30,8 ± 0,7 2,25 18 ± 2 10,9 

3 24,3 ± 1,5 5,90 17,6 ± 0,5 2,65 

4 26 ± 2 7,44 17,1 ± 1,1 5,99 

5 22,5 ± 0,9 3,99 15,9 ± 1,4 8,88 

6 22,6 ± 0,6 2,61 15,4 ± 0,9 5,38 

7 21,6 ± 0,6 2,75 14,7 ± 0,6 3,51 

8 18,8 ± 1,2 6,15 17 ± 2 11,7 

9 14,5 ± 1,2 7,94 15 ± 3 17,8 

10 15 ± 5 29,7 13,1 ± 0,9 6,27 

11 18 ± 3 12,2 13,0 ± 1,0 7,34 
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Kuten taulukosta 26 voidaan katsoa, kummallakin moodilla mitatut tulokset ovat selvästi yli ICP-

OES-tuloksen. Molemmilla moodeilla mitattuna pitoisuudet, replikaattien keskihajonnat sekä RSD-

arvot vaihtelevat merkittävästi. Intensiteeteistä havaittiin, ettei pienimmän standardiliuoksen 

intensiteetti eronnut nollanäytteen intensiteetistä näillä moodeilla.  

Pitoisuuksien määritystä testattiin H2-moodilla. Mittauksessa käytettiin useampaa vedyn 

virtausnopeutta, vedyn ja hapen kaasuseosta sekä kahta eri Q3:n mittaamaa analyyttia. Eri virtauksia 

ja seoksia testattaessa tarkoituksena oli selvittää, voidaanko pienimmän standardiliuoksen 

intensiteetit erottaa nollanäytteen intensiteetistä.  

Tulostasoa tarkkailtiin prosessinäytteestä A, jonka laimennoskerroin oli 20. Samasta näyteputkesta 

mitattiin kolme näytettä. Tulokset mittauksista esitellään taulukossa 27.  

Taulukko 27. Kaliumin mittaus eri analyyteilla ja vedyn kaasuvirtauksilla. Virtausnopeudet merkitty 

taulukkoon tunnuksella VN. Osa vedyn virtausnopeuksista asetettu ammoniakkimoodiin 

  A 1 A 2 A 3 

Mittausmoodi 

VN 

(ml/min) 

Mitattu 

pitoisuus (mg/l) 

RSD 

(%) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

RSD 

(%) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

RSD 

(%) 

39K | 39K.1H3 

(A-TQ-iH2) 

H2 5,825 + 

O2 0,300 
-4 800 ± 1 500 29,6 -3 500 ± 1 400 38,3 -3 800 ± 1 200 31,0 

39K | 39K  

(A-TQ-iH2) 

H2 5,825 + 

O2 0,300 
9,0 ± 1,1 11,7 7,6 ± 0,8 10,3 7,3 ± 0,9 11,7 

39K | 39K.1H3 

(A-TQ-H2) 
H2 5,825 -10 800 ± 1 500 13,6 -8 300 ± 1 200 14,3 -7 800 ± 1 400 17,8 

39K | 39K  

(A-TQ-H2) 
H2 5,825 9,81 ± 0,03 0,271 8,32 ± 0,04 0,417 8,09 ± 0,07 0,852 

39K | 39K  

(A-TQ-NH3) 
H2 7,000 10,9 ± 0,3 1,97 10,4 ± 0,3 2,05 10,4 ± 0,05 0,389 

39K | 39K  

(A-TQ-iNH3) 
H2 8,500 12,2 ± 0,3 2,13 11,7 ± 0,3 2,30 11,71 ± 0,04 0,280 

39K | 39K  

(A-TQ-iH2) 
H2 13,000 11,7 ± 1,3 10,3 11,6 ± 0,8 6,06 11,3 ± 0,9 7,93 

 

Taulukon 27 tuloksista voidaan katsoa, että analyytin 39K1H3 pitoisuutta ei ole pystytty määrittämään, 

sillä mitatut pitoisuudet ovat kaikista näytteistä negatiivisia. Negatiiviset tulokset aiheutuvat tässä 

tapauksessa suurista matemaattisista häiriönpoistokertoimista. Positiivisista tuloksista voidaan 

kuitenkin huomata, että H2-moodilla mitatut pitoisuudet vastaavat paremmin ICP-OES-tulosta (10,10 

mg/l) kuin KED- tai N/A-moodeilla mitatut tulokset. Paras mittaustulos saavutettiin moodilla 39K | 

39K (A-TQ-H2) ja kaasuvirtauksen ollessa 5,825 ml/min. Tällä moodilla mittaustulos on lähimpänä 

ICP-OES-tulosta ja RSD-arvot ovat kaikista pienimmät. 
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Mittaustuloksista havaittiin, että intensiteetit olivat H2-moodia käytettäessä mitattavalla tasolla 

kaikista kalibrointiliuoksista ja näytteistä. Vetykaasua käytettäessä pienimmän kalibrointipisteen 

intensiteetit erottuivat nollanäytteen intensiteetistä, jolloin kalibrointi oli huomattavasti luotettavampi 

kuin KED- tai N/A-moodeissa. Näin ollen kalibrointiväli voitiin optimoida laimennetuille 

prosessinäytteille paremmin, ja kalibrointiväli laskettiin 1-0,001 mg/l.  

Myös pii päätettiin mitata H2-moodilla yliyön ajon perusteella. Ensimmäisten mittausten 

kalibrointialueena käytettiin 10-0,1 mg/l. Näiden mittausten kalibrointi oli onnistunut, mutta 

prosessinäytteiden pitoisuudet olivat hieman korkeammat kuin ICP-OES:lla mitattuna.  

Mittausparametrien toimivuutta ja tulosten oikeellisuutta arvioitiin referenssinäytemittauksella. 

Kalibrointivälinä käytettiin 0,5-0,0005 mg/l. Referenssinäytteiden kantaliuoksista valmistettiin 10-

kertaiset laimennokset. Tulokset tästä mittauksesta esitellään taulukossa 28.  

Taulukko 28. Piin mittaus referenssinäytteistä moodilla 28Si | 28Si (A-TQ-H2). Sertifioitujen 

pitoisuuksien vaihteluvälien ulkopuolelle jääneet pitoisuudet korostettu lihavoimalla 

 

Näyte Ilmoitettu vaihteluväli (mg/l) Mitattu pitoisuus (mg/l) 

IARM-189A 15,0-24,0 22 ± 2 

IARM-190A 24,0-33,0 26 ± 7 

IARM-191A (3,0-8,0) 31 ± 2 

 

Taulukon 28 perusteella nähdään, että replikaattien keskihajonnat huomioiden näytteistä IARM-

190A ja IARM-191A määritetyt pitoisuudet eivät osu sallitulle vaihteluvälille. Piin pitoisuutta ei ole 

pystytty sertifioimaan tarkasti näytteestä IARM-191A, mutta mitattu pitoisuus on reilusti yli suuntaa 

antavan pitoisuuden. Mittaustulosten perusteella todettiin myös, ettei kalibrointiväli 0,5-0,0005 mg/l 

ole tuottanut luotettavaa kalibrointia, sillä kalibrointiliuoksista mitatut pitoisuudet eivät vastanneet 

teoreettisia pitoisuuksia.  

Piin mittauksissa testattiin KED-moodia, mutta mitatut pitoisuudet eivät muuttuneet merkittävästi. 

Replikaattien keskihajonnat sekä RSD-arvot kasvoivat kuitenkin huomattavasti. Näillä perustein 

mittauksia päätettiin jatkaa H2-moodilla. Muita mittausparametreja ei säädetty, sillä 

menetelmänkehityksen tässä vaiheessa keskityttiin muihin alkuaineisiin. Piin pitoisuustasoa 

seurattaessa havaittiin merkittävää pitoisuuden kasvua sekä referenssi- että 

prosessinäytemittauksissa. Myöskään prosessinäytteille optimoitu kalibrointiväli 10-0,1 mg/l ei 
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tuottanut luotettavaa kalibrointia, sillä pienimpien kalibrointiliuosten pitoisuudet eivät vastanneet 

teoreettista pitoisuutta lähes koskaan.  

Piin mittausmenetelmää alettiin kehittää yhdessä Hosmed Oy:n henkilökunnan kanssa. 

Mittaustuloksista havaittiin, että kaikilla H2-moodilla mitattavilla analyyteilla (K, Ge ja Si) replikaatit 

noudattivat samaa systematiikkaa. Replikaattien pitoisuuksien tulisi olla satunnaisessa järjestyksessä, 

mutta K, Ge ja Si tapauksissa replikaatit olivat nousevassa järjestyksessä. Tällöin systemaattisesti 

ensimmäinen replikaatti näytti pienintä pitoisuutta, toinen replikaatti keskimmäistä pitoisuutta ja 

kolmas suurinta pitoisuutta. 

Havainnon perusteella päädyttiin testaamaan, havaitaanko replikaattien pitoisuuksien tasaantuminen 

tietyn mittausajan kuluttua. Mittauksessa käytettiin 20-kertaisesti laimennettua prosessinäytettä A, ja 

mitattavia replikaatteja oli kymmenen. Tasaantuminen havaittiin noin kolmenkymmenen sekunnin 

kohdalla. Tuloksen perusteella Hosmed Oy:n henkilökunta päätyi kaasukennon stabiloitumisajan 

muuttamiseen.  Kaasukennon stabiloitumisajalla tarkoitetaan tässä tapauksessa aikaa, joka käytetään 

kaasukennon huuhtomiseen ennen kuin mittausta aloitetaan. H2-moodin oletusarvo 

stabiloitumisajalle oli kymmenen sekuntia, ja mittauksissa kokeiltiin stabiloitumisaikoja 30 ja 60 s. 

Mittauksia varten referenssinäytteistä valmistettiin nelinkertaiset laimennokset ja kalibrointialueena 

käytettiin 10-0,01 mg/l. Vetykaasun kaasuvirtausnopeutena käytettiin 5,825 ml/min. Tulokset 

esitellään taulukossa 29.  

 

Taulukko 29. Piin mittaus referenssinäytteistä moodilla 28Si | 28Si (A-TQ-H2). Kaasukennon 

stabiloitumisaikaa muutettu. Sertifioitujen pitoisuuksien vaihteluvälien ulkopuolelle jääneet 

pitoisuudet korostettu lihavoimalla 

 Stabiloitumisaika 30 s Stabiloitumisaika 60 s 

Näyte 
Ilmoitettu 

vaihteluväli (mg/l) 

Mitattu  

pitoisuus (mg/l) 

Ilmoitettu 

vaihteluväli (mg/l) 

Mitattu  

pitoisuus (mg/l) 

IARM-189A 15,0-24,0 16 ± 2 15,0-24,0 21 ± 4 

IARM-190A 24,0-33,0 18 ± 3 24,0-33,0 23 ± 4 

IARM-191A (3,0-8,0) 23 ± 4 (3,0-8,0) 26 ± 4 

 

Taulukon 29 tulosten perusteella voidaan sanoa, että kennon stabiloitumisajan säätämisellä oli 

vaikutus tuloksiin. Näytteellä IARM-189A molemmilla stabiloitumisajoilla mitatut tulokset osuvat 

sallitulle vaihteluvälille, jos replikaattien keskihajontaa ei oteta huomioon. Hajonnat huomioiden 

pitoisuudet eivät kuitenkaan osuneet vaihteluvälille. Näytteellä IARM-190A molemmat mitatut 

pitoisuudet jäävät sallitun vaihteluvälin alapuolelle. Tämä tulos poikkesi aiemmista tuloksista, sillä 
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Si-pitoisuudet ovat olleet yli sallitun vaihteluvälin. Näytteen IARM-191A pitoisuudet eivät 

vastanneet suuntaa antavia pitoisuuksia kaasukennon stabiloitumisajan muutoksista huolimatta. 

Piin mittausmenetelmän optimointia jatkettiin kaasuvirtausten säädöillä. Käytössä olivat 

nelinkertaisesti laimennetut referenssinäytteet sekä kalibrointialue 10-0,1 mg/l.  Mittauksissa 

haluttiin selvittää, toimiiko kaliumille optimoitu kaasuvirtaus 5,825 ml/min piilläkin parhaiten. 

Vertailussa olivat kaasuvirtaukset 5,825, 7,000 ja 8,000 ml/min. Kaasukennon stabiloitumisaika 

säädettiin 40 sekuntiin. Mittauksessa testattiin myös Q1:n molemmat resoluutiot. Näillä parametreilla 

suoritetun mittauksen tulokset esitellään taulukossa 30. Mittauksen valmistuttua havaittiin, että 

parempi vaihtoehto kalibroinnille olisi käyttää suoran sovituksessa toisen asteen yhtälöä. Näin ollen 

alla olevissa tuloksissa on käytetty toisen asteen yhtälöllä sovitettua kalibrointia.  

 

Taulukko 30. Piin mittaus referenssinäytteistä, vertailussa eri kaasuvirtaukset sekä Q1:n resoluutio. 

Sertifioitujen pitoisuuksien vaihteluvälien ulkopuolelle jääneet pitoisuudet korostettu lihavoimalla 

  IARM-189A IARM-190A IARM-191A 

Isotooppi ja 

mittausmoodi 

Kaasu-

virtaus 

(ml/min) 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Ilmoitettu 

vaihteluväli 

(mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

28Si | 28Si  

(U1-TQ-H2,1) 
5,825 15,0-24,0 32 ± 2 24,0-33,0 38,9 ± 0,5 (3,0-8,0) 43 ± 2 

28Si | 28Si  

(U1-TQ-H2) 
5,825 15,0-24,0 31 ± 3 24,0-33,0 37,3 ± 0,2 (3,0-8,0) 41 ± 3 

28Si | 28Si  

(U1-TQ-H2) 
7,000 15,0-24,0 29 ± 2 24,0-33,0 29 ± 2 (3,0-8,0) 40 ± 4 

28Si | 28Si  

(U1-TQ-iH2) 
8,000 15,0-24,0 17 ± 2 24,0-33,0 19 ± 3 (3,0-8,0) 23 ± 2 

28Si | 28Si  

(U1-TQ-iH2,1) 
8,000 15,0-24,0 13 ± 2 24,0-33,0 16 ± 2 (3,0-8,0) 20,0 ± 0,7 

 

Taulukosta 30 voidaan nähdä, että kaasuvirtaus 8,000 ml/min toimii parhaiten, sillä mitatut 

pitoisuudet ovat lähimpänä sallittuja vaihteluvälejä. Kun tarkastellaan tällä kaasuvirtauksella 

mitattuja pitoisuuksia, voidaan havaita, että Q1:n resoluution ollessa high-tilassa, pitoisuudet ovat 

pienemmät kuin normal-tilassa. Näytteen IARM-190A tulosten perusteella voidaan todeta, että 

kaasuvirtaus 8,000 ml/min ja Q1:n high res.-tila ovat liian tehokkaita, jolloin pitoisuudet jäävät 

huomattavasti alle sallitun vaihteluvälin. Tulosten perusteella päätettiin, että Q1:n resoluutio 

pidettäisiin normal-tilassa. Vaikka kaikki mitatut pitoisuudet eivät millään kaasuvirtauksella osu 

sallituille vaihteluväleille, kaasuvirtaus asetettiin 8,000 ml/min. 

Mielenkiintoinen havainto huomattiin kaasuvirtauksella 5,825 ml/min. Piitä mitattiin tuolla 

kaasuvirtauksella melkein jokaisessa referenssinäytemittauksessa. Kuten taulukoista 29 ja 30 voidaan 
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havaita, samalla kaasuvirtauksella on saatu hyvinkin erilaisia tuloksia. Tämä ilmiö toistui muissakin 

mittauksissa, joissa piin pitoisuudeksi mitattiin jopa 80 ± 30 mg/l. Piin pitoisuuden vaihtelu havaittiin 

ongelmalliseksi jo menetelmänkehityksen alkuvaiheissa. Mitattavuuden ongelmien ratkaisua ja 

kaasuvirtauksien parempaa optimointia jatketaan NNH:n toimesta tulevaisuudessa.  

 

 

14.13 Kalibrointialueiden optimointi 

Menetelmänkehityksen aikana käytettiin kalibrointialueita, jotka oli suunniteltu 

referenssimateriaalien sertifioitujen pitoisuuksien perusteella. Eräiden alkuaineiden tapauksessa 

prosessinäytteiden pitoisuudet poikkesivat kuitenkin merkittävästi referenssimateriaalien 

sertifioiduista pitoisuuksista. Näin ollen prosessinäytemittauksiin suunniteltiin uudet 

kalibrointialueet näille alkuaineille. Kalibroinnin optimoinnin lisäksi alumiinin ja magnesiumin 

moodit vaihdettiin N/A-moodista KED-moodeiksi. KED-moodin kaasuvirtausta säädettiin mittausten 

välissä, ja tuloksia tarkastellessa on hyvä huomioida, että menetelmänkehityksen yhteydessä 

heliumkaasun virtausnopeutena on käytetty 4,55 ml/min ja kalibrointivälejä optimoidessa 4,175 

ml/min.  

Uusien kalibrointialueiden sekä alumiinin ja magnesiumin KED-moodin toimivuus testattiin 

referenssinäytemittauksen avulla. Mittausta varten referenssinäytteiden kantaliuoksista valmistettiin 

nelinkertaiset laimennokset. Taulukossa 31 esitellään alkuaineet, referenssi- ja prosessinäytteiden 

kalibrointialueet sekä prosessinäytteiden kalibrointialueilla mitatut pitoisuudet.  
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Taulukko 31. Referenssinäytemittaus optimoiduilla kalibrointialueilla. Kalibrointialueet esitetty 

taulukossa tunnuksella KALIB.A. Sertifioitujen pitoisuuksien vaihteluvälien ulkopuolelle jääneet 

pitoisuudet korostettu lihavoimalla. 

   IARM-189A IARM-190A IAMR-191A 

Isotooppi ja 

mittaus-

moodi 

KALIB.A. 

(mg/l) 

IARM 

KALIB.A. 

(mg/l) 

PROS. 

Ilmoitettu 

vaihtelu-

väli (mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Ilmoitettu 

vaihtelu-

väli (mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

Ilmoitettu 

vaihtelu-

väli (mg/l) 

Mitattu 

pitoisuus 

(mg/l) 

27Al  

(A-SQ-KED) 
0,5-0,0005 1,0-0,001 34-50 40 ± 6 37-60 41 ± 3 (<0,5-2,0) 2,1 ± 0,8 

31P | 

31P.16O  

(A-TQ-O2) 

0,5-0,0005 1,0-0,001 2,0-5,3 3,1 ± 0,4 20,0-49,0 28,5 ± 0,9 0,1-2,0 0,08 ± 0,07 

75As | 

75As.16O  

(A-TQ-O2) 

0,5-0,0005 0,1-0,0001 0,3-1,6 0,35 ± 0,04 23,0-34,0 24,7 ± 0,6 11,0-16,0 11,5 ± 0,2 

52Cr | 

52Cr.16O  

(A-TQ-O2) 

0,1-0,0001 1,0-0,001 (1-22) 0,76 ± 0,14 (0,4-1,5) 0,72 ± 0,08 1,6-3,0 1,7 ± 0,5 

65Cu  

(A-SQ-KED) 
0,1-0,0001 1,0-0,001 7,0-12,7 9,1 ± 0,4 12,0-21,3 16,6 ± 0,7 1,6-6,0 4,18 ± 0,04 

66Zn  

(A-SQ-KED) 
0,1-0,0001 1,0-0,001 2,0-4,0 2,2 ± 0,2 5,0-10,4 7,2 ± 0,4 0,85-3,0 0,97 ± 0,13 

24Mg  

(A-SQ-KED) 
1,0-0,001 1,0-0,001 6-10 8 ± 2 (6-6,5) 7,4 ± 0,7 0,9-3,0 0,4 ± 0,2 

 

Taulukon 31 tulosten perusteella voidaan todeta, että suurin osa tuloksista osuu sertifikaateissa 

ilmoitetuille vaihteluväleille prosessinäytteille optimoitujen kalibrointialueiden avulla mitattuna. 

Näytteestä IARM-191A mitatut pitoisuudet eivät kuitenkaan kaikilla alkuaineilla osu sallituille 

vaihteluväleille. Nämä kalibrointivälit sekä mittausparametrit jäivät kuitenkin lopulliseen 

menetelmään. 
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15 Prosessinäytteiden ja referenssinäytteiden seurantajakso 

Menetelmänkehityksen jälkeen siirryttiin prosessinäytteiden seurantajaksoon. Mittauksissa seurattiin 

viiden prosessinäytteen, A, B, C, D ja E, tuloksia. Testin tarkoituksena oli arvioida tulosten 

toistettavuutta sekä verrata ICP-MS-tuloksia ICP-OES-tuloksiin. Seurantajakso kesti noin 

kuukauden, ja liuoksia mitattiin lähes päivittäin. Tuloksia on kuitenkin vaihteleva määrä alkuaineesta 

ja näyteliuoksesta riippuen. Seurantajakson aikana prosessinäytemittausten yhteydessä ajettiin myös 

lähes aina referenssinäytteet. Tällöin voitiin tarkkailla mittausmenetelmien toimivuutta pitkällä 

aikavälillä. 

Menetelmänkehityksen aikana parametreja jouduttiin muokkaamaan todella paljon. Selkeyden 

vuoksi prosessinäytteiden seurantajakson aikana käytetyt keskeisimmät parametrit esitellään 

liitteessä 11. Taulukosta löytyvät analyytit, mittausmoodit, kalibrointialueet, kaasuvirtaukset ja 

ISTD-liuoksen pitoisuus.  

 

 

 Prosessinäytteiden seurantajakson tulosten tarkastelu 

Mittaustulosten runsauden takia kaikkia pitoisuuksia ei esitellä tässä Pro Gradu-tutkielmassa. 

Tuloksista laskettiin kuitenkin keskeisimmät arvot, eli ICP-OES- ja ICP-MS-tulosten keskiarvot, 

ICP-OES- ja ICP-MS-tulosten poikkeamien keskiarvot ja keskihajonnat sekä laskettujen 

poikkeamien minimi- ja maksimiarvot. Tulokset esitellään liitteessä 12. Lasketut arvot käytiin läpi 

NNH:n kemistien kanssa. He arvioivat kunkin alkuaineen kohdalla, onko tulos tyydyttävä. Tuloksiin 

merkittiin värein, mitkä tulokset ovat onnistuneet ja mitkä menetelmät vaativat vielä kehitystä. 

Vihreällä värillä on kuvattu tulokset, jotka ovat onnistuneet, oranssilla tulokset, jotka ovat tyydyttäviä 

ja punaisella tulokset, jotka poikkeavat merkittävästi. 

Liitteestä 12 nähdään, että analyytit ovat saaneet vaihtelevasti eri värejä prosessinäytteestä riippuen. 

Suurin osa analyyteista on kuitenkin saanut kaikilla prosessinäytteillä vihreän värin. Vihreän värin 

kriteereinä olivat: 1. tulos on lähes sama kuin ICP-OES-tulos tai riittävän lähellä sitä 2. ero ICP-OES-

tuloksen ja ICP-MS-tulosten välillä on merkittävä, mutta analyytti on prosessin kannalta 

merkityksetön näin pienissä pitoisuuksissa ja 3. ilmoitusraja ICP-OES:lla on 0,1 mg/l, joten 

pienempien pitoisuuksien tarkka vertailu on mahdotonta. Vihreällä värillä merkattiin myös fosfori, 

jonka ICP-MS-tulokset poikkeavat merkittävästi ICP-OES-tuloksista. ICP-OES:n tuloksissa 

havaittiin kuitenkin merkittävä nikkelihäiriö, joten ICP-OES-tulokset eivät ole luotettavia.  
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Taulukot sisältävät myös analytteja, jotka ovat saaneet vaihtelevia värejä prosessinäytteestä riippuen. 

Kupari on saanut punaisen värin prosessinäytteelle B. Tulosten vertailu ei kuitenkaan ole täysin 

luotettava, sillä kuparin ICP-OES-mittauksissa on havaittu haasteita. Prosessinäytteessä D havaittiin 

huomattava Fe-pitoisuuden ero ICP-OES- ja ICP-MS-tulosten välillä verrattuna muihin 

prosessinäytteisiin. Prosessin kannalta ero ei kuitenkaan ole merkittävä, mutta tuloksiin tullaan 

kiinnittämään huomiota. Prosessinäytteestä E ei pystytty määrittämään K-pitoisuutta ICP-MS-

tekniikalla. Kaliumin mittausmenetelmän LoD ei ole riittävän alhainen pieniä pitoisuuksia 

mitattaessa, joten mittausmenetelmää tulee vielä kehittää.  

Nikkelin pitoisuudet merkittiin kaikilla kolmella värillä. Tästä voidaan päätellä, että nikkelin 

mittausmenetelmän toimivuus ei ole vielä täysin luotettava. Kokeellisen osan jälkeen nikkelille on 

kehitetty matemaattinen korjauskerroin, joten mittausmenetelmä on voitu pitää sellaisenaan 

punaisesta ja oranssista väristä huolimatta. Myös lyijyn tulokset oli merkitty kolmella eri värillä. Pb-

mittauksissa on havaittu häiriöitä ICP-OES-tekniikassa, joten vertailu ei ole täysin luotettava. 

Merkittävimmät poikkeavuudet havaittiin analyyteilla Se, Ca ja Si. Piin tuloksista voidaan todeta, 

ettei oikeita parametreja ole löydetty, joten menetelmä ei ole vielä tarpeeksi luotettava 

prosessinäytemittauksiin. Kalsiumin kohdalla kaikki tulokset ovat saaneet joko oranssin tai punaisen 

värin. Seurantajakson aikana kaasuvirtauksia ei vielä optimoitu, mikä voidaan nähdä tuloksista. 

Huomio kiinnittyy jokaisen prosessinäytteen kohdalla seleeniin, jonka tulokset ovat saaneet oranssin 

värin kaikista paitsi yhdestä prosessinäytteestä. Seleenin tapauksessa alkuperäinen oletus oli, että 

kahdella tekniikalla mitatut tulokset olisivat lähempänä toisiaan. Tämän lisäksi ICP-OES-tekniikalla 

mitatut pitoisuudet ovat lähellä laitteen LoD:ia, jolloin mitattujen pitoisuuksien luotettavuus ei ole 

täydellinen. Seleenin tulosten osalta voidaan kuitenkin todeta, että ICP-MS-tulokset ovat 

luotettavampia, sillä matriisihäiriön vaikutus saadaan minimoitua ICP-TQ-MS:lla. 

 

 Referenssinäytemittausten tulosten tarkastelu 

Myös yksi referenssinäytemittaus käytiin läpi NNH:n kemistien kanssa. Mittauksen tulokset 

esitellään liitteessä 13. Tuloksiin on merkitty lihavoimalla pitoisuudet, jotka eivät osu sertifikaatissa 

ilmoitetulle pitoisuuksien vaihteluvälille. Vihreällä värillä on merkitty tulokset, jotka NNH:n kemistit 

hyväksyivät ja oranssilla värillä pitoisuudet, joiden mittausmenetelmää tulee vielä kehittää. Kuten 

tuloksista voidaan katsoa, mittausmenetelmät toimivat hyväksytysti lähes kaikilla analyyteilla. 

Mittausmenetelmää tulee kehittää referenssinäytteiden perusteella vielä analyyttien Mg, Si ja Cd 

kohdalla. 
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16 Yhteenveto 

ICP-TQ-MS on tällä hetkellä uusin ICP-MS:n sovelluksista. Sen kontrolloitu reaktiokennon toiminta 

mahdollistaa uusia tapoja poistaa spektraalisia häiriöitä. Häiriönpoisto-ominaisuuksien avulla 

esimerkiksi seleenin analytiikka voimakkaasta Ni-matriisista ilman häiriöitä on mahdollista. ICP-TQ-

MS:n teknologiaa on tutkittu ja sovellettu monenlaisiin mittauksiin eri analytiikan osa-alueilla, 

esimerkiksi ympäristöanalytiikassa, elintarvikeanalytiikassa, bioanalytiikassa sekä teollisuudessa. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että ICP-TQ-MS on tehokas analyysilaite monenlaisille 

näytematriiseille. 

 ICP-TQ-MS:n tärkein häiriönpoistokeino on rajoittaa ensimmäisen kvadrupolin avulla 

reaktiokennoon johdettavien ionien määrää. Reaktiokennossa häiriöitä voidaan eliminoida siirtämällä 

joko häiritsevän ionin tai analyytin massa/varaussuhde. Kolmannen kvadrupolin avulla voidaan 

päästää joko alkuperäinen analyytti tai reaktiotuotteena syntyvä analyytti detektorille. 

Reaktiokennossa voidaan käyttää törmäyskaasuina esimerkiksi He, O2, H2 tai NH3. Inerttiä He-kaasua 

käytetään yleensä KED-häiriönpoistoon ja muita kaasuja massa/varaus-suhteiden siirtoreaktioihin. 

Kokeellisessa osassa suoritettiin ennalta määritellyt suorituskykytestit. Testeissä testattiin 

stabiilisuutta yliyönajojen ja kuukauden seurantajakson avulla. Yönyliajoista havaittiin, että 12 tunnin 

ajossa laite ei pysty tuottamaan tuloksia toistettavasti. Testin avulla kuitenkin todistettiin, että laite 

pystyy mittaamaan pitkiä ajosarjoja ilman mekaanisia vikoja. Kuukauden seurantajakson aikana 

saatiin hyvin vaihtelevia tuloksia, eikä yksikään analyytti täyttänyt testin kriteerejä. Toimivat 

parametrit löydettiin kuitenkin kokeellisen osan lopussa, joten testi voitaisiin uusia niiden avulla, ja 

tarkastella tuloksia uudelleen. Myöskään tulosten oikeellisuutta arvioivaa testiä ei saatu suoritettua 

hyväksytysti. Menetelmänkehitysvaiheessa analyyteille löydettiin kuitenkin toimivat parametrit, ja 

tulokset saatiin referenssimateriaalien sertifioiduille pitoisuuksien vaihteluväleille. Häiriönpoistoa 

testaavat testit onnistuivat täyttämään kaikki kriteerit, samoin laitteen kontaminaatiota arvioiva testi. 

Myös mittausherkkyyttä ja resoluutiota arvioivat testit suoritettiin onnistuneesti. 

Menetelmänkehityksessä onnistuttiin luomaan mittausmenetelmät lähes kaikille 27 analyytille. 

Haasteellisimmat analyytit olivat Se, Cd, Si, K ja Ca. Seleenin mittausmenetelmä saatiin kuitenkin 

todistettua toimivaksi matriisinsovitus-, standardinlisäys- ja referenssinäytemittausten avulla. 

Jatkossa mittausmenetelmiä on tarkkailtava kadmiumin, piin, kaliumin, kalsiumin ja magnesiumin 

osalta. Referenssinäytemittauksia tulee tehdä säännöllisesti, jotta muidenkin analyyttien 

mittausmenetelmien toimivuutta voidaan tarkastella pidemmällä aikavälillä. 
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Ohjeet mittausmoodien lukuun: 

Analyyttien mittausmoodit kerrotaan taulukoiden yhteydessä, ja ne koostuvat kirjain- ja 

numeromerkinnöistä. Käydään moodien luku läpi neljän esimerkin kautta. 

1. 78Se | 78Se.16O (A-TQ-O2) 

2. 69Ga (A-SQ-KED) 

3. 48Ti | 48Ti.14N4.1H10 (M-TQ-iNH3) 

4. 50Ti | 50Ti.14N6.1H16 (M-TQ-NH3,1) 

 

Moodien luku aloitetaan aina vasemmalta oikealle. Ensimmäisenä kerrotaan analysoitava alkuaine ja 

sen isotooppi.  

- Esimerkissä 1 analysoitavana analyyttina on 78Se 

- Esimerkissä 2 69Ga 

- Esimerkissä 3 48Ti 

- Esimerkissä 4 50Ti 

 

Pystyviivan jälkeen kerrotaan yhdiste, jota kolmas kvardupoli analysoi.  

- Esimerkissä 1 Q3:n analysoi yhdistettä, jossa on yksi 78Se ja yksi 16O 

- Esimerkissä 3 Q3:n analysoi yhdistettä, jossa on yksi 48Ti, neljä 14N ja kymmenen 1H  

- Esimerkissä 4 taas analysoidaan yhdistettä, jossa on yksi 50Ti, kuusi 14N ja kuusitoista 1H 

 

Suluissa taas kerrotaan laitteen konfiguraatio, josta nähdään myös, mikä laimennosmenetelmä on 

käytössä. Jos sulkujen ensimmäinen kirjain on A, käytössä on argonkaasulaimennoskonfiguraatio. 

Jos sulkujen ensimmäinen kirjain on M, käytössä on ollut liuoslaimennoskonfiguraatio 

Seuraavaksi kerrotaan, ajetaanko laitetta yksöis- vai kolmoiskvadrupolitilassa. SQ kertoo, että laitetta 

ajetaan yksöiskvadrupolitilassa ja TQ, että laitetta ajetaan kolmoiskvadrupolitilassa. 

Sulkujen lopussa näkyy kaasukennon valinnat. Käytettävä törmäyskaasu merkitään kemiallisin 

merkein. Vaihtoehtoina ovat O2, H2, He ja NH3. 

- Esimerkissä 1 kaasuna on ollut happi 

- Esimerkissä 2 kaasuna on ollut He, jota käytetään tässä kokeellisessa osassa ainoastaan KED-

häiriönpoistoon. Näin ollen He sijaan käytetään merkintää KED. 

- Esimerkissä 3 ja 4 kaasuna on ollut ammoniakki 

 

Sulkujen lopussa käytetään vielä numeroa 1 ja kirjainta i.  

- Numero 1 kuvaa, että kvadrupolia 1 ajetaan high resolution-tilassa  

- Kirjain i kuvaa, että kaasun virtausnopeus on high-tilassa, jolloin kaasuvirtaus on eri kuin 

normal-tilassa  
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Referenssinäyte IARM-190A                                                                                     LIITE2 

 

 



 
 

Referenssinäyte IARM-191A                                                                                     LIITE3 

  



 
 

Toistettavuutta arvioiva testi seleeniä mittaamalla                 LIITE4 

  78Se | 78Se.16O (A-TQ-O2) 80Se | 80Se.16O (A-TQ-O2) 82Se | 82Se.16O (A-TQ-O2) 

näyte pitoisuus (mg/l) pitoisuus (mg/l) pitoisuus (mg/l) 

näyte1 0,5761 0,5601 0,5648 

näyte2 0,5801 0,5563 0,5483 

näyte3 0,5693 0,5619 0,5494 

näyte4 0,5905 0,5776 0,5883 

näyte5 0,5849 0,5583 0,5696 

näyte6 0,5839 0,5765 0,5500 

näyte7 0,5688 0,5660 0,5661 

näyte8 0,5794 0,5764 0,5656 

näyte9 0,5959 0,5669 0,5647 

näyte10 0,5629 0,5679 0,5546 

näyte11 0,5615 0,5673 0,5627 

näyte12 0,5716 0,5768 0,5664 

näyte13 0,5898 0,5635 0,5602 

näyte14 0,5919 0,5689 0,5663 

näyte15 0,5756 0,5777 0,5867 

näyte16 0,5681 0,5768 0,5795 

näyte17 0,5905 0,5923 0,5783 

näyte18 0,5794 0,5887 0,5666 

näyte19 0,5833 0,5719 0,5901 

näyte20 0,5772 0,5794 0,5550 

näyte21 0,5818 0,5684 0,5736 

 

 

 

  



 
 

Viiden alkuaineen seuranta prosessinäytteestä yhden kuukauden ajan                LIITE5 

 

Analyytti Na (mg/l) K (mg/l) Ca (mg/l) Co (mg/l) Se (mg/l) 

ICP-OES -tulokset 2911,3 10,0946 27,0805 11,8508 0,38262 

 

Mitattujen konsentraatioiden suhde, laskukaava  
𝑐𝑖𝑐𝑝−𝑚𝑠

𝑐𝑖𝑐𝑝−𝑜𝑒𝑠
 · 100 % 
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Viiden alkuaineen seuranta prosessinäytteestä yhden kuukauden ajan                LIITE5 

 

Mitattujen konsentraatioiden suhde, laskukaava  
𝑐𝑖𝑐𝑝−𝑚𝑠

𝑐𝑖𝑐𝑝−𝑜𝑒𝑠
 · 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

2
6

.6
.2

0
1

9
 A

2
6

.6
.2

0
1

9
 I

2
7

.6
.2

0
1

9
 I

2
8

.6
.2

0
1

9
 A

2
8

.6
.2

0
1

9
 I

1
.7

.2
0

1
9

 I

2.
7.

20
19

 A

2
.7

.2
0

1
9

 I

3
.7

.2
0

1
9

 I

4.
7.

20
19

 A

4
.7

.2
0

1
9

 I

5.
7.

20
19

 I

8.
7.

20
19

 A

8
.7

.2
0

1
9

 I

9.
7.

20
19

 I

1
0

.7
.2

0
1

9
 A

1
0

.7
.2

0
1

9
 I

1
1

.7
.2

0
1

9
 I

1
2

.7
.2

0
1

9
 A

1
2

.7
.2

0
1

9
 I

1
5

.7
.2

0
1

9
 I

1
6

.7
.2

0
1

9
 A

1
6

.7
.2

0
1

9
 I

1
7

.7
.2

0
1

9
 I

1
8

.7
.2

0
1

9
 A

1
8

.7
.2

0
1

9
 I

1
9

.7
.2

0
1

9
 I

2
2

.7
.2

0
1

9
 A

2
2

.7
.2

0
1

9
 I

2
3

.7
.2

0
1

9
 I

2
4

.7
.2

1
0

9
 A

2
4

.7
.2

0
1

9
 I

2
5

.7
.2

0
1

9
 I

2
6

.7
.2

0
1

9
 A

2
6

.7
.2

0
1

9
 I

2
9

.7
.2

0
1

9
 I

3
0

.7
.2

0
1

9
 A

3
0

.7
.2

0
1

9
 I

3
1

.7
.2

0
1

9
 I

1.
8.

20
19

 A

2
.8

.2
0

1
9

 A

M
it

a
tt

u
je

n
 k

o
n

se
n

tr
a

a
ti

o
id

en
 s

u
h

d
e 

(%
)

Näyte

Na Ca Se



 
 

Tulosten oikeellisuutta arvioiva testi                                                                                  LIITE6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punaisella värillä havainnollistetaan tulokset, jotka eivät ole osuneet sertifikaatissa ilmoitetulle vaihteluvälille. Vihreällä taas on merkitty tulokset, 

jotka ovat vaihteluvälillä. Keltaisilla näkyvät tulokset, jotka ovat olleet lähellä sallitun vaihteluvälin pitoisuuksia

 IARM-189A   IARM-190A   IARM-191A   

Alkuaine, isotooppi ja 

mittausmoodi 

Mitattu 

pitoisuus (µg/g) 

Sertifikaatissa 

ilmoitettu 

vaihteluväli 

(µg/g) 

Mitattu 

pitoisuus 

(µg/g) 

Sertifikaatissa 

ilmoitettu 

vaihteluväli 

(µg/g) 

Mitattu pitoisuus 

(µg/g) 

Sertifikaatissa 

ilmoitettu 

vaihteluväli 

(µg/g) 

69Ga (A-SQ-KED) 0,0557 ± 0,0002 0,09-0,5 0,04 ± 0,02 0,05-0,6 0,08 ± 0,03 0,1-0,5 

71Ga (A-SQ-KED) 0,044 ± 0,003 0,09-0,5 0,057 ± 0,011 0,05-0,6 0,08 ± 0,02 0,1-0,5 

78Se | 78Se.16O (A-TQ-O2) 0,86 ± 0,07 1,0-3,3 2,56 ± 0,14 2,9-9,0 1,67 ± 0,08 1,5-2,4 

80Se | 80Se.16O(A-TQ-O2) 0,69 ± 0,08 1,0-3,3 2,59 ± 0,13 2,9-9,0 1,41 ± 0,03 1,5-2,4 

125Te(A-SQ-N/A) 1,52 ± 0,04 0,8-2,3 8,39 ± 0,10 7,3-10,0 0,019 ± 0,007 0,05-0,2 

125Te (A-SQ-KED) 1,5 ± 0,3 0,8-2,3 9,2 ± 0,5 7,3-10,0 0,020 ± 0,009 0,05-0,2 

126Te (A-SQ-KED) 1,58 ± 0,12 0,8-2,3 9,1 ± 0,3 7,3-10,0 0,022 ± 0,009 0,05-0,2 

128Te (A-SQ-KED) 1,63 ± 0,07 0,8-2,3 9,1 ± 0,3 7,3-10,0 0,013 ± 0,007 0,05-0,2 

130Te (A-SQ-KED) 1,63 ± 0,06 0,8-2,3 9,0 ± 0,3 7,3-10,0 0,014 ± 0,014 0,05-0,2 

203Tl (A-SQ-KED) 2,27 ± 0,08 0,6-3,5 6,08 ± 0,15 4,6-7,1 0,010 ± 0,002 <0,1-0,3 

205Tl (A-SQ-N/A) 2,32 ± 0,03 0,6-3,5 6,28 ± 0,11 4,6-7,1 0,0097 ± 0,0006 <0,1-0,3 

205Tl (A-SQ-KED) 2,05 ± 0,07 0,6-3,5 5,6 ± 0,2 4,6-7,1 0,008 ± 0,002 <0,1-0,3 

209Bi (A-SQ-N/A) 2,87 ± 0,05 1,8-3,3 12,16 ± 0,12 9,4-12 0,00441 ± 0,00004 <0,05-<0,2 

209Bi (A-SQ-KED) 2,58 ± 0,10 1,8-3,3 10,9 ± 0,3 9,4-12 0,0044 ± 0,0002 <0,05-<0,2 



 
 

Laitteen kontaminaatiota arvioiva testi                                                                                 LIITE7 

Näyte 

56Fe  

(M-SQ-KED) 

(cps) 

58Ni 

(M-SQ-KED) 

(cps) 

60Ni  

(M-SQ-KED) 

(cps) 

59Co  

(M-SQ-KED) 

(cps) 

63Cu 

(M-SQ-KED) 

(cps) 

65Cu  

(M-SQ-KED) 

(cps) 

Nollanäyte 1 4685 35675249 16573638 164189 3235 1609 

Nollanäyte 2 4703 298325 133389 68182 2949 1502 

Cu-sakka 24195267 21713292 9954877 3007078 530661432 267025786 

Nollanäyte 3 6039 19405 8854 35378 15072 7738 

Nollanäyte 4 4773 10666 4910 122673 8322 4257 

SuFe 138440033 6498091 2773878 183074 1210987 620358 

Nollanäyte 5 10069 7498 3437 1955 3932 1984 

Nollanäyte 6 6350 3003 1321 1427 2770 1381 

NiSO4 7693 1285601262 605275276 24221 3502 1721 

Nollanäyte 7 5619 46384 20730 666 2681 1349 

Nollanäyte 8 4868 13966 6280 600 2648 1402 

CoSO4 7564 150127 72543 2202781962 3048 1598 

Nollanäyte 9 4038 9751 4271 45245 2365 1238 

Nollanäyte 10 4198 6019 2513 17641 2441 1215 

       
 

 

Näytteiden intensiteettien suhde nollanäytteiden intensiteetteihin 

       

Näyte isotooppi 

Nollanäytteen 

numero 

Näytteen suhde 

nollanäytteeseen    

Cu-sakka 63Cu 3 35207    

   4 63768    

  65Cu 3 34508    

   4 62730    

FeSO4 56Fe 5 13749    

   6 21802    

NiSO4 58Ni 7 27716    

   8 92049    

  60Ni 7 29198    

   8 96388    

CoSO4 59Co 9 48685    

   10 124864    

 

 

 

 



 
 

Seleenin määritysrajan toteaminen prosessinäytteen matriisista                              LIITE8 

 NiA 1 NiA 2 

 

78Se | 

78Se.16O 

(A-TQ-O2) 

80Se | 

80Se.16O (A-

TQ-O2) 

78Se | 

78Se.16O 

(A-TQ-O2) 

80Se | 

80Se.16O 

(A-TQ-O2) 

konsentraatioiden 

keskiarvo (mg/l) 0,01232 0,000862 0,01269 0,000714 

Mitattu konsentraatio 

(mg/l) 0,00903 -0,000088 0,01178 0,002237 

 0,01154 0,002181 0,01441 -0,000009 

 0,01591 0,001429 0,01324 0,000382 

 0,01372 0,000853 0,01381 -0,000020 

 0,01658 0,000343 0,01005 0,000601 

 0,01140 0,000130 0,01075 0,001339 

 0,01273 0,000937 0,01562 0,002154 

 0,01012 0,000930 0,01209 0,000393 

 0,01291 0,000907 0,00884 0,000219 

 0,00921 0,000994 0,01635 -0,000157 

Konsentraatioiden 

keskihajonta (mg/l) 0,00259 0,000650 0,00243 0,000887 

 

 NiA 3 NiA 4 NiA 5 

 

78Se | 

78Se.16O 

(A-TQ-O2) 

80Se | 

80Se.16O  

(A-TQ-O2) 

78Se | 

78Se.16O 

(A-TQ-O2) 

80Se | 

80Se.16O 

(A-TQ-O2) 

78Se | 

78Se.16O 

(A-TQ-O2) 

80Se | 

80Se.16O 

(A-TQ-O2) 

konsentraatioiden 

keskiarvo (mg/l) 0,01266 0,00105 0,01246 0,001355 0,01269 0,001283 

Mitattu konsentraatio 

(mg/l) 0,01414 0,00103 0,01637 0,002613 0,01148 0,002391 

 0,01206 0,00135 0,00971 0,000810 0,01572 0,001787 

 0,01035 0,00174 0,01234 0,001013 0,01275 0,000811 

 0,01241 0,00182 0,01098 0,000805 0,01111 0,000234 

 0,01139 0,00022 0,01346 0,002537 0,01278 0,001897 

 0,01246 0,00182 0,01256 0,001245 0,01218 0,000855 

 0,01610 0,00139 0,01006 0,001575 0,01305 0,000852 

 0,01238 -0,00095 0,01422 0,000240 0,01249 0,001435 

Konsentraatioiden 

keskihajonta (mg/l) 0,00175 0,00097 0,00223 0,000845 0,00139 0,000714 

 

 

 

 



 
 

Germaniumin mittaus nikkeliliuoksesta                LIITE9 

Näyte 1       

 Intensiteetit (cps) 

Intensiteettien 

RSD (%) Konsentraatiot (mg/l) 

Konsentraatioiden 

RSD (%) 

70Ge (A-SQ-KED) 7 700 ± 500 5,91 0,57 ± 0,04 6,60 

70Ge | 70Ge  

(A-TQ-O2,1) 
19 880± 110 0,539 0,499 ± 0,006 1,13 

70Ge (A-SQ-N/A) 62 200 ± 500 0,660 0,500 ± 0,004 0,631 

70Ge | 70Ge  

(A-TQ-O2) 
7 980 ± 90 1,09 0,505 ± 0,007 1,25 

70Ge | 70Ge  

(A-TQ-H2) 
62100 ± 900 1,38 0,507 ± 0,007 1,33 

72Ge | 72Ge  

(A-TQ-H2) 
90 000 ± 2 000 1,97 0,510 ± 0,003 0,584 

72Ge | 72Ge  

(A-TQ-O2,1) 
11 850 ± 150 1,24 0,500 ± 0,004 0,683 

72Ge (A-SQ-KED) 12 000 ± 600 4,39 0,55 ± 0,03 4,97 

72Ge (A-SQ-N/A) 88 800 ± 200 0,219 0,4999 ± 0,0003 0,041 

72Ge | 72Ge  

(A-TQ-O2) 
29 700 ± 300 0,798 0,5039 ± 0,0003 0,043 

74Ge | 74Ge  

(A-TQ-O2) 
47 800 ± 400 0,726 0,570 ± 0,009 1,48 

74Ge | 74Ge  

(A-TQ-O2,1) 
18 400 ± 200 1,07 0,565 ± 0,007 1,21 

74Ge (A-SQ-N/A) 133 050 ± 50 0,036 0,5237 ± 0,0011 0,207 

74Ge | 74Ge  

(A-TQ-H2) 
129 000 ± 2 000 1,37 0,5083 ± 0,0006 0,117 

74Ge (A-SQ-KED) 21 200 ± 800 3,49 0,62 ± 0,03 3,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Germaniumin mittaus nikkeliliuoksesta                LIITE9 

Näyte 2       

 Intensiteetit (cps) 

Intensiteettien 

RSD (%) 

Konsentraatiot 

(mg/l) 

Konsentraatioiden 

RSD (%) 

70Ge (A-SQ-KED) 7 000 ± 3 000 36,4 0,5 ± 0,2 38,0 

70Ge | 70Ge  

(A-TQ-O2,1) 
20 200 ± 100 0,492 0,512 ± 0,008 1,43 

70Ge (A-SQ-N/A) 62 700 ± 300 0,407 0,498 ± 0,003 0,602 

70Ge | 70Ge  

(A-TQ-O2) 
8 020 ± 40 0,407 0,512 ± 0,010 1,83 

70Ge | 70Ge  

(A-TQ-H2) 
62 700 ± 900 1,41 0,504 ± 0,006 1,18 

72Ge | 72Ge  

(A-TQ-H2) 
91 100 ± 1 100 1,19 0,511 ± 0,003 0,497 

72Ge | 72Ge  

(A-TQ-O2,1) 
12 050 ± 90 0,674 0,514 ± 0,006 1,17 

72Ge (A-SQ-KED) 10 000 ± 4 000 33,8 0,6 ± 0,2 35,5 

72Ge (A-SQ-N/A) 90 500 ± 800 0,839 0,503 ± 0,005 0,876 

72Ge | 72Ge  

(A-TQ-O2) 
29 900 ± 300 0,999 0,512 ± 0,005 0,869 

74Ge | 74Ge  

(A-TQ-O2) 
48 100 ± 200 0,415 0,579 ± 0,010 1,59 

74Ge | 74Ge  

(A-TQ-O2,1) 
18 400 ± 200 0,937 0,571 ± 0,007 1,15 

74Ge (A-SQ-N/A) 135 300 ± 100 0,0684 0,5256 ± 0,0011 0,199 

74Ge | 74Ge  

(A-TQ-H2) 
131 100 ± 1 300 0,962 0,509 ± 0,002 0,322 

74Ge (A-SQ-KED) 19 000 ± 6 000 31,5 0,5 ± 0,2 33,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Germaniumin mittaus nikkeliliuoksesta                LIITE9 

Näyte 3       

 Intensiteetit (cps) 

Intensiteettien RSD 

(%) 

Konsentraatiot 

(mg/l) 

Konsentraatioiden 

RSD (%) 

70Ge (A-SQ-KED) 7 000 ± 3 000 31,2 0,5 ± 0,2 33,0 

70Ge | 70Ge  

(A-TQ-O2,1) 
20 440 ± 150 0,725 0,509 ± 0,007 1,30 

70Ge (A-SQ-N/A) 64 200 ± 400 0,583 0,506 ± 0,004 0,682 

70Ge | 70Ge  

(A-TQ-O2) 
8 230 ± 50 0,534 0,516 ± 0,007 1,29 

70Ge | 70Ge  

(A-TQ-H2) 
63 300 ± 400 0,510 0,505 ± 0,005 0,833 

72Ge | 72Ge  

(A-TQ-H2) 
91 300 ± 1 200 1,31 0,5083 ± 0,0006 0,104 

72Ge | 72Ge  

(A-TQ-O2,1) 
12 180 ± 30 0,225 0,510 ± 0,005 0,979 

72Ge (A-SQ-KED) 11 000 ± 4 000 28,8 0,48 ± 0,15 30,6 

72Ge (A-SQ-N/A) 91 600 ± 200 0,211 0,505 ± 0,003 0,473 

72Ge | 72Ge  

(A-TQ-O2) 
30 300 ± 300 0,770 0,510 ± 0,003 0,454 

74Ge | 74Ge 

(A-TQ-O2) 
48 900 ± 60 0,114 0,579 ± 0,005 0,708 

74Ge | 74Ge  

(A-TQ-O2,1) 
18 900 ± 200 0,999 0,577 ± 0,005 0,861 

74Ge (A-SQ-N/A) 136 800 ± 500 0,322 0,529 ± 0,005 0,903 

74Ge | 74Ge  

(A-TQ-H2) 
131 800 ± 1 300 0,852 0,509 ± 0,004 0,739 

74Ge (A-SQ-KED) 19 000 ± 6 000 28,1 0,5 ± 0,2 29,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nikkelin ja rikin mittaus prosessinäytteistä verrattuna ICP-OES-tuloksiin              LIITE10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  prosessinäyte A prosessinäyte B 

Isotooppi ja 

mittausmoodi 

Päivä- 

määrä 

ICP-MS-tulos 

(mg/l) 

ICP-OES-

tulos (mg/l) 

ICP-MS-tulos 

(mg/l) 

ICP-OES-

tulos (mg/l) 

33S | 33S.16O  

(A-TQ-O2) 
9.9.2019 63 000 ± 3 000 55 412 74 300 ± 1 300 66 930 

34S | 34S.16O  

(A-TQ-O2) 
2.9.2019 34 000 ± 7 000 55 412 41 000 ± 8 000 65 222 

61Ni  

(A-SQ-KED) 
2.9.2019 77 000 ± 1 000 103 978 93 000 ± 1 400 120 940 

62Ni  

(A-SQ-KED) 
2.9.2019 77 100 ± 1300 103 978 93 500 ± 700 120 940 

        

  prosessinäyte C prosessinäyte D 

Isotooppi ja 

mittausmoodi 

Päivä- 

määrä 

ICP-MS-tulos 

(mg/l) 

ICP-OES-

tulos (mg/l) 

ICP-MS-tulos 

(mg/l) 

ICP-OES-

tulos (mg/l) 

33S | 33S.16O  

(A-TQ-O2) 
9.9.2019 

79 100 ± 800  66 923  
76 000 ± 3000 67 947 

34S | 34S.16O  

(A-TQ-O2) 
2.9.2019 

41 000 ± 8 000  64 863  
41 000 ± 8000 65 959 

61Ni  

(A-SQ-KED) 
2.9.2019 

91 500 ± 1 200  126 388  
92 000 ± 1 000 120 430 

62Ni  

(A-SQ-KED) 
2.9.2019 

92 000 ± 3 000  126 388  
93 500 ± 700 120 430 

        

  prosessinäyte E  

Isotooppi ja 

mittausmoodi 

Päivä-

määrä 

ICP-MS-tulos 

(mg/l) 

ICP-OES-

tulos (mg/l) 
  

33S | 33S.16O  

(A-TQ-O2) 
9.9.2019 66 100 ± 800 61 789    

34S | 34S.16O  

(A-TQ-O2) 
2.9.2019 38 000 ± 8 000 62 907    

61Ni  

(A-SQ-KED) 
2.9.2019 95 400 ± 1 300 127 952    

62Ni  

(A-SQ-KED) 
2.9.2019 96 300 ± 1100 127 952    



 
 

Prosessinäytteiden ja referenssinäytteiden seurantajaksolla käytetyt parametrit       LIITE11 

 ISTD-liuos: 1 000 μg/l In, 5 000 μg/l Th ja Ga  + 10 til-% EtOH 

Analyytti Mittausmoodi 

Kalibrointialue 

(mg/l) 

Käytetty 

kaasuvirtaus 

(ml/min) Muuta huomioitavaa 

Na 23Na (U1-SQ-KED) 500-0,5 4,4  

Mg 24Mg (U1-SQ-KED) 1-0,001 4,4  

Al 27Al (U1-SQ-KED) 1-0,001 4,4  

Si 28Si | 28Si (U1-TQ-iH2) 10-0,01 8,0 
Toisen asteen yhtälön 

sovitus kalibroinnissa 

P 31P | 31P.16O (U1-TQ-O2) 1-0,001 0,34  

S 33S | 33S.16O (U1-TQ-O2) 3000-1000 0,34  

K 39K | 39K (U1-TQ-H2) 1-0,001 5,825  

Ca 
40Ca | 40Ca.16O (U1-TQ-

iO2) 
10-0,01 0,7  

Cr 52Cr | 52Cr.16O (U1-TQ-O2) 1-0,001 0,34  

Mn 55Mn (U1-SQ-KED) 0,1-0,0001 4,4  

Fe 56Fe (U1-SQ-KED) 1-0,001 4,4  

Co 59Co (U1-SQ-KED) 1-0,001 4,4  

Ni 61Ni | 61Ni.16O (U1-TQ-O2) 8000-3000 0,34  

Cu 65Cu (U1-SQ-KED) 1-0,001 4,4  

Zn 66Zn (U1-SQ-KED) 1-0,001 4,4  

Ge 72Ge | 72Ge (U1-TQ-H2) 1-0,001 5,825  

As 75As | 75As.16O (U1-TQ-O2) 0,1-0,0001 0,34  

Se 78Se | 78Se.16O (U1-TQ-O2) 1-0,001 0,34  

 80Se | 80Se.16O (U1-TQ-O2) 1-0,001 0,34  

Mo 98Mo (U1-SQ-KED) 0,1-0,0001 4,4  

Cd 114Cd | 114Cd (U1-TQ-O2) 0,1-0,0001 0,34  

Sn 120Sn (U1-SQ-KED) 0,1-0,0001 4,4  

Sb 121Sb (U1-SQ-KED) 0,1-0,0001 4,4  

Te 126Te (U1-SQ-KED) 0,1-0,0001 4,4 
Matemaattinen 

summaus käytössä 

Pb 208Pb (U1-SQ-KED) 0,1-0,0001 4,4 
Matemaattinen 

summaus käytössä 

Bi 209Bi (U1-SQ-KED) 0,1-0,0001 4,4 
Matemaattinen 

summaus käytössä 

U 238U (U1-SQ-KED) 0,1-0,0001 4,4  



 
 

Prosessinäytteiden tuloksista lasketut keskeiset arvot, prosessinäyte A               LIITE12 

Analytti 

ICP-MS-

tulosten 

keskiarvo 

(mg/l) 

ICP-OES-

tulosten 

keskiarvo 

(mg/l) 

ICP-MS-

tulosten 

poikkeama 

ICP-OES-

tuloksista, 

KA (mg/l) 

ICP-MS-

tulosten 

poikkeama 

ICP-OES-

tuloksista, 

STDEV (mg/l) 

Poikkeamien 

minimiarvo 

(mg/l) 

Poikkeamien 

maksimiarvo 

(mg/l) 

Na 2255,463 2315,358 -93,802 358,285 -731,871 474,492 

Mg 21,213 22,264 -0,928 2,614 -4,793 3,348 

Al 0,036 0,000 0,036 0,027 0,014 0,094 

Si 17,024 22,642 -2,312 1,727 -4,811 -0,797 

P 0,564 2,258 -1,738 0,405 -2,322 -1,071 

S 59470,481 57376,362 -7399,328 10528,208 -21254,991 3370,449 

K 9,934 9,288 0,538 1,327 -2,358 1,944 

Ca 23,503 20,427 4,431 1,140 2,091 5,679 

Cr 0,013 0,000 0,013 0,013 0,003 0,040 

Mn 0,012 0,001 0,011 0,007 0,004 0,033 

Fe 0,015 0,000 0,015 0,003 0,011 0,020 

Co 11,601 12,618 -0,937 1,264 -2,557 2,049 

Ni 105580,418 108364,892 -5275,668 3859,352 -8452,831 2683,380 

Cu 0,032 0,000 0,032 0,024 0,016 0,088 

Zn 0,010 0,000 0,010 0,009 0,000 0,027 

Ge 0,001 - - - - - 

As 0,017 0,000 0,017 0,015 0,005 0,067 

78Se 0,224 0,347 -0,117 0,066 -0,255 -0,015 

80Se 0,192 0,347 -0,149 0,054 -0,257 -0,073 

Mo 0,021 0,000 0,021 0,007 0,007 0,028 

Cd 0,003 0,043 -0,041 0,015 -0,073 -0,026 

Sn 0,001 - - - - - 

Sb 0,040 - - - - - 

Te 0,000 - - - - - 

Pb 0,002 0,362 -0,366 0,139 -0,741 -0,132 

Bi 0,000 - - - - - 

U 0,000 - - - - - 

 

Taulukkoon on merkitty vihreällä, keltaisella ja punaisella, ovatko tulokset NNH:n kemistien 

mielestä hyväksyttäviä. Vihreä väri kuvastaa hyväksyttyä tulosta, keltainen keskivertoa tulosta ja 

punainen hylättävää tulosta. Keltaisella ja punaisella merkittyjen analyyttien mittausmenetelmiä tulee 

vielä tarkastella tulevaisuudessa 



 
 

Prosessinäytteiden tuloksista lasketut keskeiset arvot, prosessinäyte B              LIITE12 

Analytti 

ICP-MS-

tulosten 

keskiarvo 

(mg/l) 

ICP-OES-

tulosten 

keskiarvo 

(mg/l) 

ICP-MS-

tulosten 

poikkeama 

ICP-OES-

tuloksista, 

KA 

ICP-MS-

tulosten 

poikkeama 

ICP-OES-

tuloksista, 

STDEV 

Poikkeamien 

minimiarvo 

Poikkeamien 

maksimiarvo 

Na 2027,304 2147,454 -120,149 298,495 -435,177 548,921 

Mg 22,861 244,102 -1,241 2,332 -4,758 3,799 

Al 0,061 0,004 0,057 0,043 0,015 0,146 

Si 14,156 16,006 -1,850 0,872 -3,487 -0,825 

P 0,178 2,569 -2,391 0,391 -3,551 -1,843 

S 67692,895 69905 -2212,176 2910,293 -6834,651 2989,296 

K 5,184 5,551 -0,367 1,380 -2,549 2,294 

Ca 32,838 29,231 5,432 1,359 3,561 8,131 

Cr 0,019 0,000 0,019 0,020 0,003 0,065 

Mn 2,232 2,175 0,057 0,084 -0,151 0,174 

Fe 2,168 2,302 -0,134 1,530 -3,875 5,071 

Co 1406,433 1586,314 -179,880 103,648 -392,919 112,089 

Ni 124674,274 129867,645 -8366,147 5970,868 -18282,916 416,855 

Cu 1,219 2,460 -1,240 2,794 -10,171 5,840 

Zn 5,494 6,905 -1,411 1,192 -3,903 1,329 

Ge 0,002 - - - - - 

As 0,087 0,000 0,087 0,330 0,006 1,490 

78Se 0,250 0,448 -0,198 0,052 -0,298 -0,111 

80Se 0,224 0,448 -0,225 0,045 -0,339 -0,140 

Mo 0,027 0,000 0,027 0,008 0,008 0,037 

Cd 0,035 0,087 -0,053 0,016 -0,080 -0,030 

Sn 0,001 - - - - - 

Sb 0,048 - - - - - 

Te 0,001 - - - - - 

Pb 3,150 3,316 -0,166 0,151 -0,518 0,074 

Bi 0,002 - - - - - 

U 0,008 - - - - - 

 

Taulukkoon on merkitty vihreällä, keltaisella ja punaisella, ovatko tulokset NNH:n kemistien 

mielestä hyväksyttäviä. Vihreä väri kuvastaa hyväksyttyä tulosta, keltainen keskivertoa tulosta ja 

punainen hylättävää tulosta. Keltaisella ja punaisella merkittyjen analyyttien mittausmenetelmiä tulee 

vielä tarkastella tulevaisuudessa 



 
 

 

Prosessinäytteiden tuloksista lasketut keskeiset arvot, prosessinäyte C              LIITE12 

Analytti 

ICP-MS-

tulosten 

keskiarvo 

(mg/l) 

ICP-OES-

tulosten 

keskiarvo 

(mg/l) 

ICP-MS-

tulosten 

poikkeama 

ICP-OES-

tuloksista, 

KA 

ICP-MS-

tulosten 

poikkeama 

ICP-OES-

tuloksista, 

STDEV 

Poikkeamien 

minimiarvo 

Poikkeamien 

maksimiarvo 

Na 2443,525 2534,978 -120,955 306,621 -479,301 488,942 

Mg 23,473 24,736 -1,563 2,684 -5,373 3,109 

Al 0,029 0,000 0,027 0,026 0,000 0,077 

Si 18,499 20,228 -1,954 2,426 -5,828 2,055 

P 0,658 2,925 -2,314 0,425 -2,966 -1,643 

S 68552,181 67588,110 69012,016 3181,765 63970,705 73806,816 

K 4,908 4,418 0,473 0,823 -1,089 1,362 

Ca 22,427 19,476 4,348 1,120 2,387 6,122 

Cr 0,020 0,000 0,020 0,017 0,008 0,055 

Mn 0,004 0,000 0,004 0,002 0,001 0,008 

Fe 0,042 0,000 0,042 0,028 0,008 0,106 

Co 13,285 13,920 -0,764 1,516 -3,095 2,633 

Ni 122860,338 128471,980 -5978,356 2626,134 -10539,114 -2344,182 

Cu 0,030 0,007 0,023 0,064 -0,107 0,250 

Zn 0,009 0,000 0,009 0,036 -0,007 0,150 

Ge 0,002 - - - - - 

As 0,022 0,000 0,022 0,027 0,005 0,103 
78Se 0,251 0,402 -0,149 0,057 -0,271 -0,044 
80Se 0,212 0,402 -0,190 0,047 -0,297 -0,116 

Mo 0,023 0,000 0,023 0,008 0,007 0,033 

Cd 0,030 0,050 -0,047 0,015 -0,083 -0,028 

Sn 0,001 - - - - - 

Sb 0,042 - - - - - 

Te 0,001 - - - - - 

Pb 0,043 0,440 -0,398 0,100 -0,557 -0,130 

Bi 0,000 - - - - - 

U 0,001 - - - - - 

 

Taulukkoon on merkitty vihreällä, keltaisella ja punaisella, ovatko tulokset NNH:n kemistien 

mielestä hyväksyttäviä. Vihreä väri kuvastaa hyväksyttyä tulosta, keltainen keskivertoa tulosta ja 

punainen hylättävää tulosta. Keltaisella ja punaisella merkittyjen analyyttien mittausmenetelmiä tulee 

vielä tarkastella tulevaisuudessa 

 



 
 

Prosessinäytteiden tuloksista lasketut keskeiset arvot, prosessinäyte D              LIITE12 

Analytti 

ICP-MS-

tulosten 

keskiarvo 

(mg/l) 

ICP-OES-

tulosten 

keskiarvo 

(mg/l) 

ICP-MS-

tulosten 

poikkeama 

ICP-OES-

tuloksista, 

KA 

ICP-MS-

tulosten 

poikkeama 

ICP-OES-

tuloksista, 

STDEV 

Poikkeamien 

minimiarvo 

Poikkeamien 

maksimiarvo 

Na 1987,998 2150,532 -160,017 276,991 -481,737 476,312 

Mg 22,513 23,901 -1,317 2,177 -5,484 2,687 

Al 0,072 
tulokset 

pääsääntöisesti 

0,000 

-0,130 0,400 -1,188 0,143 

Si 20,395 23,376 -2,982 1,358 -6,561 -1,172 

P 0,199 2,429 -2,237 0,406 -3,210 -1,488 

S 66,832 68,201 -1,369 4,281 -9,654 6,639 

K 5,458 6,643 -1,242 1,664 -3,963 2,357 

Ca 32,146 26,879 5,268 1,266 1,847 6,766 

Cr 0,022 0,000 0,022 0,025 0,005 0,095 

Mn 1,958 1,819 0,143 0,202 -0,072 0,907 

Fe 2,266 3,892 -1,675 2,258 -7,764 3,298 

Co 1305,115 1372,69 -62,780 103,957 -263,071 197,170 

Ni 121464,075 128480,046 -7015,971 5015,345 -17728,258 3002,368 

Cu 0,892 
tulokset 

pääsääntöisesti 

nolla 

-2,590 4,268 -22,720 0,226 

Zn 5,528 7,178 -1,667 1,037 -4,084 0,736 

Ge 0,002 - - - - - 

As 0,097 0,000 0,100 0,322 0,005 1,403 

78Se 0,252 0,450 -0,200 0,049 -0,302 -0,092 

80Se 0,223 0,450 -0,228 0,035 -0,314 -0,176 

Mo 0,025 0,000 0,025 0,008 0,006 0,034 

Cd 0,033 0,080 -0,047 0,017 -0,083 -0,023 

Sn 0,001 - - - - - 

Sb 0,051 - - - - - 

Te 0,001 - - - - - 

Pb 3,024 3,224 -0,197 0,197 -0,841 0,257 

Bi 0,003 - - - - - 

U 0,014 - - - - - 

Taulukkoon on merkitty vihreällä, keltaisella ja punaisella, ovatko tulokset NNH:n kemistien 

mielestä hyväksyttäviä. Vihreä väri kuvastaa hyväksyttyä tulosta, keltainen keskivertoa tulosta ja 

punainen hylättävää tulosta. Keltaisella ja punaisella merkittyjen analyyttien mittausmenetelmiä tulee 

vielä tarkastella tulevaisuudessa 



 
 

 

Prosessinäytteiden tuloksista lasketut keskeiset arvot, prosessinäyte E              LIITE12 

Analytti 

ICP-MS-

tulosten 

keskiarvo 

(mg/l) 

ICP-OES-

tulosten 

keskiarvo 

(mg/l) 

ICP-MS-

tulosten 

poikkeama 

ICP-OES-

tuloksista, 

KA 

ICP-MS-

tulosten 

poikkeama 

ICP-OES-

tuloksista, 

STDEV 

Poikkeamien 

minimiarvo 

Poikkeamien 

maksimiarvo 

Na 13,288 11,941 1,348 5,352 -1,150 17,803 

Mg 0,100 0,092 0,008 0,037 -0,038 0,096 

Al 0,027 0,000 0,027 0,018 0,000 0,063 

Si 0,047 0,000 0,047 0,067 -0,026 0,132 

P 0,495 0,548 -0,053 0,335 -0,488 0,533 

S 60383,246 62106,157 -1722,911 2635,162 -6608,688 2273,563 

K <LoD 0,199 -0,488 0,767 -1,464 0,394 

Ca <LoD 0,202 -0,191 0,309 -0,464 0,400 

Cr 0,084 0,025 0,059 0,059 0,001 0,181 

Mn 0,018 0,004 0,014 0,011 -0,016 0,032 

Fe 0,059 0,000 0,059 0,034 0,022 0,137 

Co 0,901 0,731 0,170 0,151 0,034 0,474 

Ni 109490,857 125674,550 -8337,678 3179,879 -12175,214 -4700,114 

Cu 0,028 0,008 0,020 0,016 0,003 0,067 

Zn 0,005 0,005 0,000 0,014 -0,044 0,012 

Ge 0,002 - - - - - 

As 0,022 0,000 0,022 0,017 0,007 0,074 
78Se 0,057 0,000 0,057 0,053 0,015 0,140 
80Se 0,014 0,000 0,014 0,005 0,007 0,025 

Mo 0,024 0,000 0,024 0,008 0,008 0,033 

Cd 0,001 0,076 -0,075 0,005 -0,081 -0,066 

Sn 0,001 - - - - - 

Sb 0,003 - - - - - 

Te 0,000 - - - - - 

Pb 0,002 0,088 -0,086 0,086 -0,278 0,003 

Bi 0,000 - - - - - 

U 0,000 - - - - - 

 

Taulukkoon on merkitty vihreällä, keltaisella ja punaisella, ovatko tulokset NNH:n kemistien 

mielestä hyväksyttäviä. Vihreä väri kuvastaa hyväksyttyä tulosta, keltainen keskivertoa tulosta ja 

punainen hylättävää tulosta. Keltaisella ja punaisella merkittyjen analyyttien mittausmenetelmiä tulee 

vielä tarkastella tulevaisuudessa 



 
 

 

Referenssinäytemittaus kaikista analyyteista koottuna               LIITE13 

 

 IARM-189A IARM-190A IARM-191A 

Analyytti 

Sertifikaatissa 

ilmoitettu 

vaihteluväli 

(μg/g) 

Mitattu 

pitoisuus 

(μg/g) 

Sertifikaatissa 

ilmoitettu 

vaihteluväli 

(μg/g) 

Mitattu 

pitoisuus 

(μg/g) 

Sertifikaatissa 

ilmoitettu 

vaihteluväli 

(μg/g) 

Mitattu 

pitoisuus  

(μg/g) 

Na - - - - - - 

Mg 6,0-10,0 7,8 ± 1,5 (6,0-6,5) 5,3 ± 0,9 0,9-3,0 0,3 ± 0,3 

Al 34,0-50,0 37 ± 5 37,0-60,0 40 ± 3 (<0,5-2,0) 2,4 ± 1,1 

Si 15,0-24,0 33 ± 2 24,0-33,0  35,2 ± 1,4 (3,0-8,0) 54 ± 6 

P 2,0-5,3 3,2 ± 0,4 20,0-49,0 28,9 ± 1,1 0,1-2,0 0,24 ± 0,10 

S 0,8-4,0 - 2,0-6,0 - 0,8-4,0 - 

K - - - - - - 

Ca 1,0-10,0 5 ± 3 1,0-7,0 4 ± 3 1,0-6,0 4 ± 3 

Cr (1,0-22,0) 1,04 ± 0,08 (0,4-1,5) 0,84 ± 0,03 1,6-3,0 2,2 ± 0,5 

Mn 1,6-2,0  2,47 ± 0,06 1,0-3,0 1,57 ± 0,12 2,0-5,0 2,9 ± 0,4 

Fe 35,0-40,0 36 ± 2 94,0-105,0 94 ± 3 7,0-9,7 7,3 ± 0,3 

Co 1,0-5,0 3,16 ± 0,05 5,1-14,0 7,4 ± 0,3 459,0-628,0 530 ± 40 

Ni - - - - - - 

Cu 7,0-12,7 8,9 ± 0,4 12,0-21,3 16,7 ± 0,6 1,6-6,0 3,79 ± 0,09 

Zn 2,0-4,0 2,19 ± 0,09 5,0-10,4 7,40 ± 0,08 0,85-3,0 0,96 ± 0,08 

Ge - - - - - - 

As 0,3-1,6 0,343 ± 0,009 23,0-34,0 26,0 ± 0,7 11,0-16,0 11,68 ± 0,14 

78Se 1,0-3,3 1,25 ± 0,09 2,9-9,0 3,26 ± 0,02 1,5-2,4 1,9 ± 0,2 

80Se 1,0-3,3 1,14 ± 0,04 2,9-9,0 3,1 ± 0,2 1,5-2,4 1,72 ± 0,13 

Mo <1 0,30 ± 0,03 <1 0,30 ± 0,02 <1 0,29 ± 0,012 

Cd 0,3-1,0 0,88 ± 0,02 3,9-6,4 3,33 ± 0,10 0,01-<0,1 <LoD 

Sn 1,5-3,0 2,27 ± 0,03 3,7-8,9 6,34 ± 0,09 0,1-0,9 0,31 ± 0,03 

Sb 1,6-6,2 3,58 ± 0,14 8,3-14,0 11,00 ± 0,15 <0,05-<0,2 0,032 ± 0,003 

Te 0,8-2,3 1,47 ± 0,04 7,3-10,0 7,79 ± 0,07 0,05-0,2 0,014 ± 0,005 

Pb 2,1-3,8 2,80 ± 0,04 6,6-11,0 8,2 ± 0,3 0,2-0,6 0,35 ± 0,02 

Bi 1,8-3,3 2,473 ± 0,015 9,4-12,0 9,18± 0,09 <0,05-<0,2 0,0037 ± 0,0011 

U - - - - - - 

Taulukkoon merkitty vihreällä NNH:n kemistien hyväksymät tulokset. Keltaisella merkitty 

pitoisuudet analyyteista, joiden mittausmenetelmää tulee vielä kehittää. Taulukon pitoisuuksista on 

lihavoitu arvot, jotka eivät osu sertifikaatissa ilmoitetuille pitoisuuksien sallituille vaihteluväleille. 


