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Tiivistelmä

Tutkielman kirjallisessa osassa käsitellään hivenaineanalytiikassa käytettyjä hajotusmenetelmiä

ja -reagenssejä, esitetään yleistietoa titaanista ja titaanin yhdisteistä. Titaanin yhdisteistä keski-

tytään erityisesti titaanidioksidiin ja titaanidioksidinanopartikkeleihin. Lisäksi perehdytään in-

duktiivisesti kytketyn plasman teoriaan sekä nanopartikkeleiden rakenteeseen, ominaisuuksiin,

karakterisointiin ja vaikutuksiin kasveissa.

Kokeellisessa osassa kehitettiin hajotus- ja analyysimenetelmä mangaanin, raudan, sinkin ja ti-

taanin analysointiin ICP-OES:llä kasvimateriaalista mikroaaltoavusteisella hajotuksella. Työssä

tutkittiin eri reagensseja ja niiden yhdistelmiä kasvimateriaalin hajotukseen, joista lopulta pää-

dyttiin rikki- ja typpihapon sekä vetyperoksidin yhdistelmään. Lisäksi työssä kehitettiin ja suun-

niteltiin hajotusputkissa käytettäviä PTFE:stä valmistettuja sisäosia. Sisäosien tarkoituksena oli

helpottaa pienten näytemäärien ja hienojakoisten näytteiden punnitusta sähköisiin hajotusput-

kiin.
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1 Johdanto

Kasvi tarvitsee selviytyäkseen ja lisääntyäkseen tiettyjä alkuaineita, joita sanotaan ravinteiksi

tai kivennäisaineiksi. Kivennäisaineita, joita kasvi tarvitsee vain erittäin vähän sanotaan mik-

roravinteiksi tai hivenaineiksi. Analyyttisessä kemiassa hivenaine tarkoittaa yleensä kuitenkin

mitä tahansa alkuainetta, jota on näytteessä erittäin pieni pitoisuus. Välttämättömiä ravinteita

suurimmalle osaa kasveja on 17. Ilman ravinteita tai niiden ollessa vähissä, kasvi alkaa oireh-

timaan. Oireet riippuvat yleensä paljon kasvilajista sekä ravinteesta, josta on puutetta. Kahden

eri ravinteen puutos voi kuitenkin aiheuttaa samanlaisen oireen. Esimerkiksi klorofyllin aines-

osa magnesiumin puute aiheuttaa kloroosia eli lehtivihreän katoa, jolloin lehdet kellastuvat.

Toisaalta kloroosia aiheuttaa myös raudan puute, vaikkei se edes ole klorofyllin ainesosa. Rau-

dalla on kuitenkin katalyyttinen rooli klorofyllin muodostuksessa, mitä ilman kasvi ei kykene

valmistamaan klorofylliä. Kasvianalyysillä voidaan selvittää, minkä ravinteen puutteesta oire

johtuu. Analyysin perusteella voidaan suunnitella lannoitusohjelma. Ravinteita ei tosin saa olla

liikaakaan. Ylimäärä ravinnetta voi olla myös vahingollista tai myrkyllistä kasville.1

Kivennäisaineiden lisäksi kasvi altistuu monille muillekin aineille, kuten nanopartikkeleille.

Nanoteknologian nopeasta kehittymisestä on seurannyt myös huoli nanopartikkeleiden leviä-

misestä ympäristöön.2 Ne päätyvät kasveihin yleensä maaperän kautta, mutta myös ilmateit-

se. Maaperään nanopartikkelit päätyvät esimerkiksi teollisuuden jätteistä.3 Nanopartikkeleiden

on myös havaittu kulkeutuvan ruokaketjua pitkin trofiatasolta toiselle.4 Tällöin nanopartikkelit

voivat kulkeutua kasvin tai sitä syöneen eläimen kautta ihmiseen. Kasvianalyyseillä tutkitaan

minkälaisia vaikutuksia nanopartikkeleilla on kasveihin. Vaikutukset riippuvat mm. nanopar-

tikkelin koostumuksesta, koosta, pitoisuudesta sekä kasvista. Ympäristöön levinneet nanopar-

tikkelit voivat aiheuttaa kasville vahinkoa tai jopa tappaa kasvin. Tutkimuksen kohteena ovat

olleet erityisesti teollisuudessa yleisesti käytetyt metalli- ja metallioksidinanopartikkelit, kuten

titaanidioksidi, hopea, sinkkioksidi, ceriumoksidi, kupari ja kuparioksidi, alumiini, nikkeli ja

rauta.

Nanopartikkeleita myös suunnitellaan maanviljelyksen käyttöön. Nanopartikkeleita suunnitel-

laan ja kehitetään mm. kastelutehokkuuden, viljelmien ravinnonsaannin ja lannoituksen paran-

tamiseen, lisäämään viljelmän tuottoa, nopeuttamaan kasvin kasvua ja maaperän laadun pa-

rantamiseen. Perinteisten lannotteiden ja torjunta-aineiden käyttöä voidaan tehostaa nanoko-

koisten kantoaineiden avulla, jolloin lannoitteen ja torjunta-aineen määrää voidaan vähentää.

Pelkästään parantuneella ravitsemuksella kasvi voi jopa välttyä taudinaiheuttajilta. Nanopar-

tikkeleita kehitetään kuitenkin myös suoraan taudeilta suojautumiseen. Nanopartikkeleilla voi-

daan myös lisätä kasvin vastustuskykyä ympäristötekijöille, kuten kuivuudelle, suolaisuudelle

ja lämpötilalle. Nanopartikkeleita on kehitetty myös biosensoreiksi, joita voidaan hyödyntää
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viljelmien tarkkailussa, ravinne- ja torjunta-aineanalyyseissä sekä vedenkulutuksen tehokkuu-

den maksimoimisessa.2,5,6

Kasvianalyysiä tarvitaan tuottamaan tietoa erityisesti viljelmien ravitsemustilasta. Kasvianalyy-

seillä tutkitaan teollisuudesta ympäristöön leviävien aineiden, kuten nanopartikkeleiden vaiku-

tuksia kasveihin, esimerkiksi tutkimalla niiden kulkeutumista kasviin ja kasvin sisällä. Ilmas-

tonmuutoksesta ja väestönkasvusta johtuen nanoteknologiaa sovelletaan myös koko ajan enem-

män maanviljelykseen, jotta ruokaa riittäisi. Tällöin on tarve kehittää luotettavia menetelmiä

nanomateriaalien tunnistamiseen ja määrittämiseen erilaisista matriiseista, kuten kasveista, jot-

ta voidaan arvioida niiden vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Tunnistaminen ja määrittäminen

koskevat sekä ympäristönpäästöjä että kasviin tarkoituksella kohdistettuja aineita.

Tutkielman kirjallisessa osassa käsitellään kasvianalyyseissä tyypillisesti käytettyjä hajotusme-

netelmiä. Hajotusreagensseistä esitellään joitakin yleisimpiä, kuten typpihappo sekä hieman

harvinaisempia, kuten orgaaniset hapot. Näytteenhajotuksen jälkeen esitellään yleistä tietoa ti-

taanista, titaanidioksidista, titaanidioksidinanopartikkeleista ja lyhyesti titaanin muista yhdis-

teistä. Tutkielman keskivaiheilla perehdytään induktiivisesti kytketyn plasman (ICP) ja sitä hyö-

dyntävien spektrometrien teoriaan. ICP:n jälkeen tutustutaan nanopartikkeleiden ominaisuuk-

siin, rakenteeseen ja vaikutuksiin kasveissa.

Hajotusmenetelmiä esitellään useampia, vaikka kokeellisessa osuudessa käytettiinkin pääasias-

sa mikroaaltoavusteista hajotusta. Kasvianalytiikassa hyödynnetään kuitenkin niitä kaikkia, jos-

kin mikroaaltoavusteinen hajotus vaikuttaisi olevan hallitseva menetelmä sen tehokkuuden ja

nopeuden vuoksi. Hajotusreagenssejä esitellään myös useita, koska eri analyyttien hajotukseen

voi olla useita “oikeita” reagenssejä ja niiden yhdistelmiä. Kokeellisessa osassa kasvimateriaa-

lista analysoitiin rautaa, mangaania, sinkkiä ja titaania, mutta vain titaani esitellään kirjallisessa

osassa. Fe, Mn ja Zn kasvimateriaalissa ovat olleet jo aikaisemmin tutkimuksen kohteena Jyväs-

kylän yliopiston kemian laitoksella, ja näihin on kehitetty analyysimenetelmä. Sen sijaan titaani

– erityisesti nanokokoinen titaanidioksidi – oli uusi kiinnostuksen kohde. ICP:n teoria käsitel-

lään, koska kokeellisessa osassa käytettiin alkuainepitoisuuksien määrittämiseen induktiivisesti

kytkettyä plasma – optista emissiospektrometriä (ICP-OES). Lisäksi ICP-tekniikat ovat toden-

näköisesti eniten käytettyjä menetelmiä kasvien hivenainepitoisuuksien määrityksessä. Nano-

partikkeleihin liittyvä kasvitutkimus, kuten nanotoksikologia, on suhteellisen uusi tieteenala.

Tähänkin tutkielmaan nanopartikkelit liittyivät oleellisesi kokeellisessa osuudessa. Titaanidiok-

sidin lisäksi kasvitutkimuksissa on tutkittu lukuisia muita nanopartikkeleita. Joitakin näistä on

nostettu tutkielmassa esille. Yksittäisistä nanopartikkeleista ceriumoksidi on esillä erityisen pal-

jon. Se on suhteellisen yleinen nanopartikkeli, ja siitä on julkaistu runsaasti tutkimuksia.



4

2 Näytteen esikäsittely

Hyvin valittu ja toteutettu näytteen esikäsittely on puhtaan laboratorioympäristön lisäksi hiven-

aineanalyysin onnistumisen kannalta erittäin tärkeä vaihe.7 Huono tai huolimaton esikäsittely

voi pilata näytteen ja siten analyysin. Näyte voi kontaminoitua tai määritettävät alkuaineet eivät

liukene kunnolla. Näytteen esikäsittelyssä tulisi huomoida mm. käytettävä mittaustekniikka ja

määritettävät alkuaineet.7,8 Menetelmä, joka toimii hyvin yhdelle alkuaineelle, ei välttämättä

toimi jollekin toiselle.

Näytteenkäsittelyprosessissa (Kuva 1) tavoitteina on näytteen muuntaminen käytetyn mittaus-

tekniikan kanssa yhteensopivaksi ja matriisin tuhoaminen tai yksinkertaistaminen. Hivenainea-

nalytiikassa usein käytetyillä mittalaitteilla, kuten ICP-tekniikoilla ja atomiabsorptiospektro-

metreillä (AAS) – poikkeuksena grafiittiuuniatomiabsorptiospektrometri (GFAAS) – voidaan

yleensä mitata vain nestemäisiä näytteitä, joten kiinteät näytteet tulee liuottaa sopivilla liuotti-

milla. Ympäristö- ja biologisten näytteiden, kuten kasvien hivenainepitoisuuksia analysoitaessa,

halutaan myös päästä eroon näytteen orgaanisesta aineksesta. Se ei välttämättä onnistu yhdellä

vaiheella ja yhdellä reagenssilla, vaan näyte hapetetaan ensin, minkä jälkeen jäänne hajotetaan

hapolla. Kuiva-, märkä- ja etenkin mikroaaltoavusteinen hajotus ovat yleisiä menetelmiä näyt-

teen orgaanisen osan poistamiseksi. Kuivahajotuksesta kerrotaan luvussa 2.1, märkähajotukses-

ta luvussa 2.2 ja mikroaaltoavusteisesta hajotuksesta luvussa 2.3.7

Näytteenotto

Kuivaus
60 – 80 ◦C

Homogenisointi

Hajotus

MikroaaltohajotusKuivahajotus Märkähajotus

Analysointi

Kuva 1. Kaaviokuva analyysiprosessista.
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2.1 Kuivahajotus

Kuivahajotus (Kuva 2) tehdään tuhkistamalla uunissa. Tuore tai kuivattu näyte punnitaan upok-

kaaseen, joka asetetaan uuniin. Uunia lämmitetään hitaasti yleensä 450 – 500 ◦C:een. Lämpö-

tila on riittävän korkea orgaanisen aineksen täydelliseen hapettamiseen, mutta toisaalta tar-

peeksi matala analyyttien haihtumisen estämiseksi. Oikea lämpötila myös ehkäisee analyyt-

tien yhdistymistä huonosti liukeneviksi jäännöksiksi. Lämmitysnopeus on syytä pitää alhai-

sena, jotta vältyttäisiin näytteen itsesyttymiseltä, mikä voisi johtaa analyyttien häviämiseen

näytteestä. Tüzen9 on lämmittänyt sieni- ja kasvinäytehajotuksessaan uunia tunnin ajan huo-

neenlämmöstä 450 ◦C:een, minkä jälkeen lämpötila on pidetty neljän tunnin ajan. Toisaalta

Altundag ja Tüzen10 ovat lämmittäneet kuivattuja hedelmänäytteitä neljä tuntia huoneenläm-

möstä 450 ◦C:een. Tämä lämpötila on pidetty jopa kuusitoista tuntia. Kuivahajotuksissa ha-

jotuslämpötilaa ylläpidetään, kunnes näyte on tuhkistunut kokonaan. Näytteestä riippuen ha-

jotuksen kesto voi vaihdella merkittävästikin, kuten edellä esitetyistä esimerkeistä havaitaan.

Hajotuksen jälkeen valkoinen epäorgaaninen tuhkistusjäännös liuotetaan hapolla – yleensä typ-

pihapolla (HNO3) – ja laimmennetaan. Tuhkistuksen onnistuessa tuhka on väriltään valkoista

tai vaalean harmaata. Tummat pisteet tuhkassa viittaavaat puutteellisesti hapettuneeseen hii-

leen. Tällöin tuhka pitää käsitellä pienellä määrällä happoa ja kuumentaa uunissa yhden tunnin

ajan normaalissa tuhkistuslämpötilassaan ja sitten liuottaa normaalisti. Ennen laimennusta jään-

nös voidaan suodattaa suodatinpaperin läpi. Mahdollisen laimennoksen jälkeen näyte on valmis

analysoitavaksi.7,10

Kuivahajotuksen etuihin lukeutuu suurten näytemäärien käsittelyn mahdollisuus. Tuhkistus-

jäännöksen liuottamiseenkin tarvitaan vain pieni määrä happoa. Tämä mahdollistaa hivenainei-

depitoisuuden nostamisen lopullisessa liuoksessa, mikä on hyvin hyödyllistä määrittäessä mata-

lia pitoisuuksia. Tuhkistusjäännöksessä ei myös onnistuneen hapetuksen jälkeen ole orgaanista

ainesta, mikä on jopa edelletys joillekin analyysitekniikoille. Toisin kuin märkähajotuksissa,

kuivatuhkistuksella valmistetut liuokset ovat usein kirkkaita, värittömiä ja hajuttomia.7
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Punnitus

Tuhkistus
uunissa

Onnistuiko? Hieman happoa

Happokäsittely

Suodatus

Laimennus

Analysointi

Kyllä

Ei

Kuva 2. Kaaviokuva kuivahajotuksesta.

Menetelmän ongelmiin lukeutuu aikaisemmin mainittu mahdollisuus analyyttien haihtumises-

ta. Toisaalta se koskee lähinnä elohopeaa, arseenia ja seleeniä. Arseenin ja seleenin tapauk-

sessa voidaan käyttää magnesiumoksidia (MgO) tai magnesiumnitraattia (Mg(NO3)2), joiden

ansiosta muodostuu vähemmän haihtuvia arseenin ja seleenin yhdisteitä. Elohopealle tuhkis-

tusavustukset eivät toimi, vaan se pitää käsitellä märkähajotusmenetelmin. Poikkeuksen tekee

elohopean suoramääritys, joka nimenomaan perustuu elohopean haihtuvuuteen.11 Kuivahajo-

tuksessa huono lämpötilan valinta voi aiheuttaa liukenemattomien yhdisteiden muodostumista,

joka voi johtua oksidien muodostumisesta näytteen muiden yhdisteiden kanssa tai lejeerinkien

muodostumisesta upokasmateriaalin kanssa. Kontaminaatio upokasmateriaalin kanssa voidaan

välttää käyttämällä platinaupokasta, mutta platinaupokkaat ovat hyvin kalliita, mikä rajoittaa

niiden käyttöä. Lisäksi kasvianalyyseissä ongelmaksi voi muodostua kasvien vaihtelevan suu-

ret pitoisuudet piitä, joka voi muodostaa liukenemattomia yhdisteitä analyyttien kanssa ja laskea

analyyttien saantoja. Piin vaikutuksen eliminoimiseksi on käytettävä vetyfluoridia (HF), joka ei

sovi käytettäväksi posliiniupokkaiden kanssa. Posliini sisältää piitä, jota HF liuottaa tehokkaas-

ti, joten posliiniupokkaiden käyttö aiheuttaisi erittäin suuren kontaminaatioriskin analyysiin.

Pii ei aiheuta ongelmia pelkästään kuivahajotusmenetelmissä, vaan myös märkä- ja mikroaal-

toavusteisissa hajotuksissa.7,12
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2.2 Märkähajotus

Märkähajotuksen avulla voidaan muuntaa näytematriisin komponentit yksinkertaisempaan muo-

toon kuumentamalla näytettä hapossa. Suurimmassa osassa märkähajotusmenetelmiä käyte-

tään hapettavien, ei-hapettavien happojen ja vetyperoksidin eri yhdistelmiä. Mahdollisia yh-

distelmiä on useita, ja mitään yhtä oikeaa yhdistelmää ei ole. Esimerkiksi Tüzen9 on käyt-

tänyt HNO3:H2SO4:H2O2-seosta suhteella 4:1:1 sieni- ja kasvinäytteiden märkähajotuksessa.

Polkowska-Motrenko et al.13 taas ovat käyttäneet typpi- ja perkloorihappoa sekä vetyfluori-

dia yhdeksän eri kasviperäisen sertifioidun referenssimateriaalin märkähajotuksessa. Nämä tut-

kimukset havainnollistavat märkähajotuksissa käytettävien reagenssien laajan valikoiman. Sa-

maan näytematriisiin saattaa sopia monikin erilainen reagenssi tai reagenssien yhdistelmä. Toi-

saalta valinnanvaraa ei välttämättä ole paljoa, jos esimerkiksi jokin analyytti rajoittaa reagens-

sien käyttöä. Hajotuksissa käytettävistä reagensseista kerrotaan lisää luvussa 2.4. Eri tekniikoi-

takin on useita ja ne vaihtelevat normaalipaineessa dekantterilasissa keittolevyllä tehdyistä hajo-

tuksista suljettuihin reaktioihin. Märkähajotusten kaksi päätyyppiä ovat avoimen systeemin ha-

jotukset ja suljetun systeemin hajotukset. Molemmissa voidaan käyttää perinteistä ulkoista kuu-

mennuslähdettä, kuten keittolevyä ja lämmitysyksikköä tai sitten mikroaaltokuumennusta.7,14

Avoimen systeemin (tai avoimen astian) hajotukset tehdään yleensä joko lasiastioissa (esim. de-

kantterilasissa) tai polytetrafluorieteeniastioissa (PTFE) normaalissa ilmanpaineessa. Kuumen-

taessa tulisi käyttää pystyjäähdyttäjää, jolloin vältytään mahdolliselta analyyttien ja reagenssien

liialliselta haihtumiselta. Reaktioastiaan punnitaan näytteet ja lisätään tarpeelliset reagenssit, ja

ne kuumennetaan kiehuvaksi. Seoksen annetaan kiehua näytteen hajoamiseen tarvittava aika.

Esimerkiksi Tüzen9 on kuumentanut sieni- ja kasvinäytteitä neljän tunnin ajan. Jäähdyttyään

näyte siirretään hajotusastiasta ja laimennetaan. Näytteen voi tarvittaessa suodattaa suodatinpa-

perilla. Tüzenin menetelmä on hyvin tyypillinen esimerkki märkähajotuksesta.7,14

Avoimet märkähajotukset alumiinista tai teräksestä valmistetuilla lämmitysyksiköillä ovat ol-

leet suosittuja, mutta ne ovat hyvin herkkiä korroosiolle ja siitä johtuvalle kontaminaation ris-

kille, joten niiden käyttö hivenaineanalyysissä on ongelmallista. Tästä syystä hajotuksia teh-

dään nykyään paljon grafiittilämmitysyksiköissä (Kuva 3). Ne on valmistettu grafiitista ja on

tyypillisesti päällystetty fluoropolymeerillä kuten PTFE:llä. Lämmitysyksiköillä voidaan käsi-

tellä suuria määriä näytteitä samanaikaisesti, ja joihinkin edistyneimpiin malleihin on saatavilla

erilliset jäähdyttimet jokaiselle näytteelle.14
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Kuva 3. Perkin Elmer SPB 15-108 lämmitysyksikkö. Kuva: PerkinElmer.15

Näytteenhajotukset suljetussa systeemissä tehdään yleensä uunissa 120 – 200 ◦C:n lämpötilassa

ja pääasiassa suljetuissa reaktoreissa, joiden sisällä on PTFE-lieriö. Reaktori voi lisäksi olla te-

räsrungon sisällä, mikä mahdollistaa korkeassa paineessa tehdyt hajotukset. Vaihtoehtoisia ma-

teriaaleja ovat kvartsilasi ja lasihiili. Suljettu systeemi estää tehokkaasti analyyttien haihtumisen

ja on usein paras tapa hajottaa monimutkaisia näytetaustoja. Se myös eristää hajotusreaktion ul-

kopuoliselta kontaminaatiolta avointa systeemiä paremmin. Hajotukset tehdään tavallisella mär-

kähajotusmenettelyllä, mutta korkeassa lämpötilassa ja paineessa. Avoimessa systeemissä nes-

teen kiehumispiste rajoittaa lämpötilaa, missä hajotus tapahtuu, mutta suljetussa systeemissä

suuri paine nostaa kiehumispistettä. Kuvassa 4 on esitetty kaavio märkähajotuksesta.7,14

Punnitus

Happokäsittely

Avoin hajotusSuljettu hajotus

Suodatus

Laimennus

Analysointi

Kuva 4. Kaaviokuva märkähajotuksesta.
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2.3 Mikroaaltoavusteinen hajotus

Mikroaaltolämmitystä käyttäessä, mikroaallot läpäisevät näyteastian ja siirtävät energiaa suo-

raan näytteeseen, mikä saa sen lämpiämään. Energia ei kuitenkaan riitä lähellekään sitä määrää,

mikä tarvittaisiin katkaisemaan atomien välinen sidos molekyylissä. Tämän takia menetelmää

ei tulisi kutsua mikroaaltohajotukseksi vaan mikroaaltoavusteiseksi hajotukseksi tai mikroaal-

tomärkäpolttohajotukseksi. Kirjallisuudessa kuitenkin usein käytetään näitä termejä sekaisin.

Mikroaaltoavusteinen hajotus on käytännössä märkähajotuksessa käytettävä kuumennustapa, ja

se voidaan tehdä sekä avoimessa systeemissä että suljetussa systeemissä. Kirjallisuudessa mär-

kähajotukset ja mikroaaltoavusteiset hajotukset käsitellään usein eri menetelminä, joten mikro-

aaltoavusteinen hajotus esitellään tässä luvussakin erillisenä menetelmänä.16

Märkä- ja mikroaaltoavusteiset hajotukset ovat samankaltaisia. Käytetyt astiamateriaalit ovat

pääsääntöisesti samoja sillä poikkeuksella, että mikroaaltoreaktorissa ei voi käyttää metallisia

materiaaleja. Metallit heijastavat mikroaaltosäteilyä, jolloin lämpenemistä ei tapahdu. Hajotuk-

set voidaan tehdä avoimessa tai suljetussa systeemissä, ja niiden edut ja haitat ovat samoja

kuin perinteisellä lämmityksellä tehdyt hajotukset. Suljetun systeemin mikroaaltoavusteisessa

hajotuksessa on toisaalta se etu, että mikroaallot lämmittävät vain suljetun reaktorin sisällä ole-

vaa nestettä, mutta eivät nesteestä muodostuvaa höyryä. Tällöin höyryn lämpötila on matalampi

kuin nesteen, ja höyryä kondensoituu näyteastian viileille seinämille. Tämä ilmiö pitää varsinai-

sen höyrynpaineen matalampana kuin tavallisessa suljetussa märkähajotuksessa. Etuna muihin

kuin mikroaaltomenetelmiin verrattuna on mikroaaltokuumennuksen nopeus. Energiaa ei kulu

usean materiaalin läpi johtuvan lämmön siirtoon, joten kuumennus tapahtuu hyvin nopeasti ja

pitää hajotusajat erittäin lyhyinä. Altundagin ja Tuzenin10 eri menetelmien vertailussa mikroaal-

toavusteinen hajotus on kestänyt yhteensä eri vaiheineen 31 minuuttia. Samassa tutkimuksessa

tehdyssä menetelmien vertailussa tuhkistus on kestänyt kuusitoista tuntia ja märkähajotus neljä

tuntia. Mikroaaltoavusteinen hajotus on ollut siis huomattavasti nopeampi menetelmä. Parhaat

saannot ja paras tarkkuus on saavutettu myös mikroaaltoavusteisella hajotuksella.7,16,17

Mikroaaltoavusteinen hajotus voi sisältää vain pari vaihetta tai vastaavasti useamman. Marguí

et al.18 ovat hajottaneet kasvinäytteen kahdessa vaiheessa lämmittämällä ensin viisi minuuttia

180 ◦C:een. Toisessa vaiheessa näytettä on kuumennettu kymmenen minuutin ajan 180 ◦C:ssa.

He ovat tutkineet kahta muuten samanlaista hajotusmenetelmää, mutta toiseen on lisätty HF:ää.

Kummallakaan menetelmällä ei ole saatu tyydyttäviä tuloksia kaliumille, magnesiumille, rau-

dalle tai kuparille. Heidän ongelmansa ovat saattaneet toisaalta liittyä piin liukenemattomuu-

teen ja yhdisteihin, joita se muodostaa edellämainittujen analyyttien kanssa. Liu et al.19 ovat

myös tehneet hajotuksen vain muutamassa vaiheessa. Tosin heidän lämmitysaika 190 ◦C:een on

kestänyt 30 minuuttia, ja kuumennus kesti 45 minuuttia. Bressy et al.20 menetelmässä lämpö-

tilaa on nostettu 90 ◦C:een neljän minuutin ajan. Se on pidetty kahden minuutin ajan, minkä



10

jälkeen lämpötila on nostettu 180 ◦C kuuden minuutin ajan, jossa sitä on kuumennettu kymme-

nen minuuttia. Näistä havaitaan, että lämmitysohjelma voidaan toteuttaa useassa vaiheessa sekä

eri pituisina. Huolimatta useamman vaiheen lämpötilaohjelmasta, ne ovat silti nopeampia kuin

perinteiset kuiva- tai märkähajotukset.

2.4 Hajotuksessa käytettävät reagenssit

Näytteenhajotus voidaan tehdä lukuisilla eri reagensseillä, niiden yhdistelmillä ja eri pitoisuuk-

silla. Typpihappo on yleisin orgaanisten näytteiden hajottamiseen käytetty hapettava happo ja

myös suurin osa metalleista liukenee siihen. Hapettavia happoja ovat myös perkloorihappo

(HClO4) ja rikkihappo (H2SO4), mutta niiden käyttö ei ole suositeltavaa, ja varsinkin perkloori-

hapon käyttöä on syytä välttää. Perkloorihappo on erittäin hyvä hapetin orgaanisten näytteiden

hajottamiseen, mutta on samalla orgaanisten yhdisteiden kanssa erittäin vaarallinen aine räjäh-

dysherkkyytensä vuoksi.7,21,22

Rikkihappo on hyvä reagenssi orgaanisten yhdisteiden hajottamiseen. Rikkihapolla on hygros-

kooppisia tai kuivattavia ominaisuuksia, jolloin esimerkiksi hiilihydraatit hiiltyvät, kun ne rea-

goivat väkevän rikkihapon kanssa.23 Tämä tekee rikkihaposta erityisen hyödyllisen kasvimate-

riaalin hajotuksessa. Tehokkainta sen käyttö on seoksena muiden hapettavien aineiden kanssa

– erityisesti vetyperoksidin ja typpihapon – koska rikkihappo nostaa seoksen kiehumispistet-

tä, mikä nostaa muiden reagenssien hapetuskykyä. Korkea kiehumispiste on rikkihapon käytön

haittapuolikin, koska ylijääneen hapon poistaminen hapetuksen jälkeen on näin vaikeampaa.

Rikkihappo myös muodostaa joidenkin analyyttien kanssa liukenemattomia sulfaatteja. Suurin

syy miksi rikkihapon käyttöä tulisi välttää, on sen suuri viskositeetti. Suuri viskositeetti vai-

keuttaa analysointia laitteilla, joissa näyte sumutetaan, kuten ICP-tekniikoissa. Joskus rikkiha-

pon käyttö voi olla kuitenkin perusteltua, jos analyytti ei liukene muihin liuottimiin. Esimerkiksi

titaanidioksidi (TiO2) on hyvin niukkaliukoinen.22 Puhdas TiO2 liukenee esimerkiksi vetyfluo-

ridiin ja kuumaan rikkihappoon. Näistä vetyfluoridiakin on turvallisuussyistä syytä välttää ja

käyttää sen sijaan rikkihappoa.7,21

Vetyperoksidi (H2O2) on myös voimakas hapetin, ja sitä käytetään hyvin usein mm. typpiha-

pon kanssa tehostamaan hajotusta.10,19,20,24–26 Vetyperoksidi hajoaa hapeksi ja vedeksi, josta

on lisähyötyä mikroaaltokuumennuksessa. Vetyperoksidin hapetusominaisuudet korostuvat tai

lisääntyvät, kun sitä käytetään yhdessä rikkihapon kanssa. Tällöin muodostuu ensin diperok-

sirikkihappoa (H2S2O8), ja seisottamisen jälkeen monoperoksirikkihappoa eli Caron happoa

(H2SO5), joka on vielä voimakkaampi hapetin.7,21,23,27

Typpihapon konsentraatio vaikuttaa orgaanisen aineksen hapetukseen. Väkevä typpihappo ha-

pettaa orgaanisen aineksen parhaiten, mutta laimeillakin liuoksilla saadaan hyviä tuloksia. Lai-
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mean hapon käytössä on etuna, ettei se kuluta tai vaurioita mittalaitteiden osia, kuten ICP:n

sumutinta, sumutinkammiota tai soihtua. Laimeassa hapossa on myös enemmän vettä, joka on

erinomainen aine mikroaaltoenergian muuntamiseen lämmöksi. Kun väkevää typpihappoa käy-

tetään, päätuotteena saadaan typpidioksidia (NO2). Laimean typpihapon käyttö kuitenkin suo-

sii typpimonoksidin (NO) muodostumista orgaanisen aineksen hapettamisen aikana. Suljetus-

sa astiassa typpimonoksidi ja happi (O2) reagoivat kaasufaasissa muodostaen typpidioksidia.

Typpidioksidi absorboituu takaisin nestefaasiin, jossa se muodostaa typpihappoa ja -hapoketta

(HNO2). Castro et al.25 ovat käyttäneet laimeaa typpihappoa sekä vetyperoksidia jauhettujen

kahvinäytteiden hajottamiseen. He ovat havainneet, että reaktiot R1 – R4 toistuvat, kunnes kaa-

sufaasin happi on kulutettu kokonaan.25,26

2H2O2 2H2O+O2(g) (R1)

2NO(g)+O2(g) 2NO2(g) (R2)

2NO2(g)+H2O HNO3(aq)+HNO2(aq) (R3)

2HNO2(aq) H2O+NO2(aq)+NO(g) (R4)

Ei-hapettavista hapoista tavallisin on vetyfluoridi. Sen pääasiallinen käyttötarkoitus on liuottaa

piin yhdisteitä muodostaen haihtuvaa piifluoridia (SiF4). Vetyfluoridin käyttöön liittyy kuiten-

kin ongelmia, koska se voi aiheuttaa korroosiota mittalaitteisiin. Vetyfluoridi voi myös muodos-

taa liukenemattomia fluorideja mm. kalsiumin ja harvinaisten maametallien kanssa. Hajotuk-

sesta ylijäänyt reagoimaton vetyfluoridi voidaan eliminoida lisäämällä boorihappoa (H3BO3)

kompleksoimaan vetyfluoridia, estäen fluoridien muodostumista. Boorihappo aiheuttaa kuiten-

kin muita analyyttisia ongelmia. Analysointi induktiivisesti kytketyllä plasma – massaspekt-

rometrillä (ICP-MS) vaikeutuu suuren boorimatriisin takia, ja kaupallinen boorihappo sisältää

yleensä suuria määriä alkuaine-epäpuhtauksia. Vetyfluoridi ja boorihappo voidaan korvata li-

säämällä näytteeseen tetrafluoroboorihappoa (HBF4), joka hydrolysoituu hydroksifluoroboraa-

teiksi ja vetyfluoridiksi (reaktiot R5 ja R6).

HBF4 +H2O HBF3OH+HF (R5)

HBF3OH+H2O HBF2(OH)2 +HF (R6)

Reaktioista muodostunut HF reagoi edelleen silikaattien kanssa. Jäljelle jäänneillä hydrok-

sifluoroboraateilla on vähemmän haitallisia vaikutuksia kuin ylimäärästä fluorideista tai boraa-

teista aiheutuisi, joita muodostui käyttäessä vetyfluoridia ja boorihappoa.8,28,29
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Liu et al.19 ovat kehittämässään menetelmässä kiertäneet sekä boorihapon että tetrafluoroboori-

hapon käytön. He ovat hajottaneet mikroaaltoavusteisesti 300 – 350 mg isonorsunheinänäytteitä

(Miscanthus × giganteus) 3 ml:lla H2O2:a ja 6 ml:lla HNO3:a. Hajotuksen jälkeen kasvinäyt-

teisiin on lisätty vain 50 µl HF:ää, joka heidän mukaansa on riittävä määrä liuottamaan piiyh-

disteet näytteestä. Määrä on kuitenkin niin pieni, ettei ICP-laitteeseen tarvitse vaihtaa HF:n

kestäviä osia.

Vetykloridi eli suolahappo (HCl) on myös ei-hapettava happo, jota käytetään erityisesti epäor-

gaanisten matriisien hajottamiseen. Se liuottaa useita karbonaatteja, fosfaatteja, boraatteja, sul-

fiitteja ja metallioksideja. Sillä on suhteellisen matala kiehumispiste (109 ◦C), mikä rajoittaa sen

hajotustehokkuutta. Toisaalta sitä käytetään harvoin ainoana happona hajotuksessa, vaikkakin

korkeassa lämpötilassa ja paineessa jotkin silikaattimineraalit liukenevat täysin tai osittain. Ve-

tykloridin käyttöön liittyy kuitenkin tiettyjen analyyttien menetys haihtuvina klorideina, kuten

As, Hg, Sb, Se ja Sn. Tämä toisaalta koskee avoimia hajotuksia. Lisäksi kloridit, kuten AgCl,

PbCl2 ja Hg2Cl2 ovat niukkaliukoisia.27

Harvinaisempia reagensseja näytteenhajotuksessa ovat orgaaniset hapot. De Oliveira et al.30

ovat ehdottaneet tutkimuksessaan metaani- eli muurahaishapon (CH3COOH) käyttöä näytteen-

hajotuksessa. He ovat vertailleet muurahais- ja typpihappoa makro- ja mikroravinneanalyysin

näytteenkäsittelyssä eri sertifioiduilla referenssimateriaaleilla (CRM), kuten omenan lehdillä.

He ovat perustelleet muurahaishapon käyttöä sen saatuvuudella, helppoudella ja turvallisuudel-

la. Muurahaishappouutto on tehty lisäämällä 150 mg:aan näytettä 10 ml 50 % muurahaishappoa

ja kuumentamalla kuumennusyksikössä 90 ◦C:ssa tunnin ajan. Näytteiden on annettu jäähtyä,

minkä jälkeen niihin on lisätty 2 ml 30 % vetyperoksidia ja kuumennettu uudelleen tunnin ajan

90 ◦C:ssa. Typpihappohajotus on tehty mikroaaltoavusteisesti vetyperoksidin kanssa. Mikro-

aaltomenetelmän määritysrajat ovat olleet selkeästi matalammat kuin muurahaishappomenetel-

män. Määritysrajat muurahaishappouutolle ovat olleet silti tarpeeksi hyvät mikro- ja makrora-

vinteiden analysointiin, vaikka joidenkin alkuaineiden kohdalla on ollut ongelmia. Esimerkiksi

raudan määrityksessä omenan lehdistä on ollut ongelmia ja saannoksi on saatu vain 80,7 %.

Rauta on sitoutuneena piihin kasvimatriiseissa, jolloin ongelmana on piiyhdisteiden liukene-

mattomuus ilman vetyfluoridia.

Orgaanisten happojen lisäksi natriumhydroksidia (NaOH)31,32 on käytetty kasvinäytteiden ha-

jottamiseen. Natriumhydroksidin käytöllä on tarkoitus välttää vetyfluoridin käyttö piin määri-

tyksessä, mutta se soveltuu muidenkin alkuaineiden analysointiin. NaOH lisätään näytteeseen

typpihappohajotuksen jälkeen. Aiemmin on tehty yhden vaiheen hajotuksia väkevällä NaOH:lla

ja H2O2:lla, mutta Barros et al.31 kokeissa se on johtanut usein hallitsemattomiin eksotermisiin

reaktioihin ja hajotusastian seinien sulamiseen. He ovat tutkineet myös laimean NaOH:n käyttöä

yksivaiheisella hajotuksella, mutta se ei ole hajottanut orgaanista ainesta täydellisesti. Väkevän

natriumhydroksidin käyttö on lisäksi ongelmallista ICP-laitteilla, koska NaOH heikentää ICP:n
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kvartsikomponentteja ja voi aiheuttaa suolatukkeutumia. Tutkimuksessaan he ovat optimioi-

neet piidioksidin (SiO2) liukoisuuden laimeaan typpihappoon ja laimeaan natriumhydroksidiin

aiheuttamatta ongelmia analyysiin. He ovat päätyneet menetelmään, jossa 100 mg:aan näytet-

tä laitetaan 5 ml typpihappoa (1 mol l−1) ja 5 ml vetyperoksidia (30 %). Näyte on kuumennettu

mikroaaltouunissa, ja jäähdyttyään siihen on lisätty 5 ml natriumhydroksidia (1,5 mol l−1), min-

kä jälkeen se on kuumennettu uudelleen mikroaaltouunissa. Kuumennuksesta saatu jäännös on

neutraloitu 750 µl:lla väkevää typpihappoa ja laimennettu ennen analysointia.

2.5 Jäännöshiili ja -happamuus sekä hajotuksessa muodostuvat yhdisteet

Hajotusmenetelmän hapettamistehokkuutta voidaan arvioida jäännöshiilen määrällä (RCC). Se

on orgaanisen hiilen osuus, joka on jäljellä näytteessä hajotuksen jälkeen.33 Mitä paremmin

hajotus onnistuu, sitä pienempi on RCC. Sen merkitys korostuu näytteissä, joissa on vahva

orgaaninen matriisi, kuten kasveissa, joissa hiiltä on noin 45 % kuivamassasta.1 Castro et al.25

ovat arvioineet hajotusprosessia orgaanisen aineksen hajotustehokkuus -luvulla (EOMD), joka

määritellään kokonaishiilen määrän (TCC) ja jäännöshiilen suhteena kaavan 1 mukaan

EOMD = TCC− RCC
TCC

·100%. (1)

EOMD:tä voi heidän mukaansa kuitenkin käyttää vain, jos hajotuksen jälkeen saadaan täy-

sin homogeeninen neste, tai jos näytteessä on vain piiyhdisteiden kiinteitä jäännöksiä. RCC:tä

voidaan mitata ICP-OES:llä. Esimerkiksi Gouveia et al.34 ovat mitanneet RCC:tä hiilen emis-

sioaallonpituuksilla 193,025 nm ja 247,857 nm sekä aksiaalisella että radiaalisella mittauksella

biologisista referenssimateriaaleista: naudan maksasta ja täysmaitojauheesta sekä omenan ja pi-

naatin lehdistä. Näytteet on hajotettu mikroaaltoavusteisesti typpihapolla ja vetyperoksidilla en-

nen RCC-mittausta. ICP-OES:llä saatuja tuloksia on verrattu kokonaisorgaaninen hiili (TOC)

-analysaattorilla saatuihin tuloksiin menetelmän tarkkuuden arvioimiseksi. Merkittäviä eroja

menetelmien välillä ei ole havaittu, mutta parempi herkkyys on saavutettu aksiaalisessa mit-

tauksessa. Menetelmää on sovellettu kahteen biologiseen näytteeseen (kylmäkuivattu naudan

maksa ja soijapapu). Eri olosuhteiden vaikutusta RCC:hen on tutkittu muuntelemalla mikroaal-

toavusteisen hajotuksen vaiheiden tehoa ja kestoa. He ovat havainneet, että matalimmat RCC:t

on saavutettu korkealla teholla ja pitkällä kuumennusajalla. Teholla on kuitenkin ollut näistä

suurempi vaikutus RCC:hen.

Araújo et al.26 ovat tutkineet kasvinäytteillä typpihapon konsentraation vaikutusta mikroaal-

toavusteisessa hajotuksessa. Vaikutuksen arvioimiseksi he ovat mitanneet jäännöshiilen määrää

hajotetuista näytteistä ICP-OES:llä aksiaalisella mittauksella Gouveia et al.34 menetelmän mu-

kaisesti. Kuten luvussa 2.4 mainittiin, väkevä typpihappo hapettaa orgaanisen aineksen parhai-



14

ten. Araújo et al.26 ovat mitanneet jäännöshiilen määrää helmihirssinäytteistä (Paspalum), jotka

on käsitelty eri happokonsentraatioilla. Väkevän (14 mol l−1) typpihapon RCC on ollut selväs-

ti matalin (6,9 %). RCC on vaihdellut välillä 10,3 – 11,3 %, kun typpihapon pitoisuus on ollut

2 – 7 mol l−1.

Samassa tutkimuksessa on tutkittu myös jäännöshappamuutta näytteissä, kun ne on hajotettu

eri happokonsentraatioilla. Jäännöshappamuus määritettiin happo-emästitrauksella. Oletetusti

suurin jäännöshappopitoisuus on ollut näytteissä, jotka on käsitelty väkevällä hapolla. Väkevää

typpihappoa on kulunut hajotuksessa 56,7 %. Laimeampien happojen kulutus on vaihdellut vä-

lillä 12,0 – 48,6 %, kun konsentraatio on ollut 2 – 7 mol l−1. Väkevän hapon suuren kulutuksen

on voinut selittää se, että vielä näytteiden jäähdytyksen jälkeenkin happoliuoksesta on havaittu

intensiivistä typen oksidien muodostumista.26

Jäännöshiilen määrän lisäksi Araújo et al.26 ovat tunnistaneet hajotuksen aikana muodostuneita

orgaanisia yhdisteitä ydinmagneettisella resonanssispektroskopialla (NMR). Eri vahvuisia hap-

poja käyttäessä on muodostunut erilaisia yhdisteitä. Kuvassa 5 on helmihirssistä (Paspalum no-

tatum) saatujen jäännösten 1H NMR-spektrit. Spektreistä on päätelty, että kun on käytetty väke-

vää typpihappoa, on muodostunut enemmän erilaisia orgaanisia yhdisteitä, kuten aromaattisia

yhdisteitä ja niiden nitrojohdannaisia sekä alifaattisia yhdisteitä. Alifaattisia yhdisteitä on ollut

myös enemmän kuin aromaattisia, mikä on viitannut siihen, että hapetusprosessi on vähitellen

muuntanut monimutkaisia yhdisteitä yksinkertaisimmiksi.26
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(a) (b)

Kuva 5. Eri hajotusjäännösten 1H NMR-spektrit: a) δ 7,0 – 10,5 ppm, b) δ 0,5 – 3,0 ppm.
Laimeimmalla hapolla hajotetun näytteen spektri on ylhäällä, väkevimmällä hajotetun alhaalla.
Kuva lähteestä.26
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3 Yleistä titaanista ja titaanin yhdisteistä

Maankuoren koostumuksesta 0,63 % on titaania, mikä tekee siitä maankuoren yhdeksänneksi

yleisimmän alkuaineen ja toiseksi yleisimmän siirtymämetallin. Titaania ei esiinny luonnos-

sa puhtaana vaan mm. oksideina eri mineraaleissa. Se on puhtaana kiiltävä hopeinen metalli,

ja sen sulamispiste on 1667 ◦C. Titaani on suhteellisen reaktiivinen metalli. Se reagoi herkästi

korkeissa lämpötiloissa hapen, vedyn ja erityisesti typen kanssa. Se jopa palaa typessä muodos-

taen titaaninitridiä (TiN). Metallinen titaani on myös pyroforista eli itsestään syttyvää, jos si-

tä jauhaa hienoksi. Reaktiivisuudestaan ja pyroforisuudestaan huolimatta sillä on erinomainen

korroosionkestävyys. Titaani reagoi hapen kanssa muodostaen metallin pinnalle tiheän ja ke-

miallisesti passiivisen oksidikalvon. Oksidikalvosta johtuen suurin osa epäorgaanisista hapoista

(vetyfluoridia lukuunottamatta) ei juuri vaikuta titaaniin, elleivät ne ole kuumia. Emäkset eivät

vaikuta titaaniin edes kuumina. Lisäksi hapettavat hapot pienentävät titaanin reaktiivisuutta, jol-

loin niitä käyttäessä oksidikalvo pysyy varmasti metallin pinnalla. Titaanin tiheys (4,51 gcm−3)

on vain noin puolet teräksen tiheydestä, mutta se on siitä huolimatta erittäin luja metalli. Sen

käyttökohteet ovatkin hyvin pitkälti ilmailuteollisuudessa ja tyypillisesti suihkumoottorin osina.

Muita tunnettuja käyttökohteita ovat mm. biologiset implantit.22,35

Titaania esiintyy luonnossa vain happeen sitoutuneena oksidi- ja silikaattimineraaleissa. Sulfidi-

mineraaleissa titaania ei esiinny. Taulukossa 1 on esitetty titaanin tärkeimpiä mineraaleja. Näis-

tä vain ilmeniitillä ja rutiililla on kaupallista merkitystä, ja niitäkin on hankala löytää suurina

pitoisuuksina. Joillakin mineraaleilla voi tosin olla taloudellista merkitystä tulevaisuudessa.22

Taulukko 1. Tärkeimpiä titaanin mineraaleja36

Mineraali Kaava TiO2-pitoisuus (m-%)

Rutiili TiO2 92–98

Anataasi TiO2 90–95

Brookiitti TiO2 90–100

Ilmeniitti FeTiO3 35–60

Leukokseeni Fe2O3TiO2 90–90

Perovskiitti CaTiO3 40–60

Titaniitti CaTiSiO5 30–42

Titanomagnetiitti Fe(Ti)Fe2O4 2–20

Yli 90 % maailman rutiili- ja ilmeniittituotannosta käytetään TiO2-pigmenttien tuottamiseen.

Rutiili on ilmeniittiä hyödyllisempää, koska sen TiO2-pitoisuus on suurempi, mutta on ilme-
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niittiä paljon harvinaisempi mineraali. Suurimmat rutiilivarannot sijaitsevat Norjan kaakkois-

osassa Kragerøssa ja Virginian osavaltiossa Yhdysvalloissa. Tärkeitä varantoja on myös mm.

Brasiliassa, Kamerunissa, Arkansasissa, Floridassa ja Australian itärannikolla. Esiintymien ja-

kautumisesta huolimatta louhiminen on keskittynyt pääasiassa Australiaan, joka tuottaa 90 %

maailman rutiilimalmeista. Australia vastaa myös kolmasosasta maailman ilmeniittituotannos-

ta. Muita tärkeitä ilmeniitin tuottajamaita ovat Norja, Yhdysvallat ja Ukraina. Titaanidioksi-

dituotanto tekee titaanista erikoisen metallisen alkuaineen, sillä sitä louhitaan pääasiassa vain

titaanidioksidin valmistamista varten itse metallin sijaan. Yli 95 % louhitusta titaanimateriaalis-

ta käytetään TiO2-pigmentin valmistukseen, ja vain arviolta 4 % maailman titaanista käytetään

korroosion kestävän metallisen titaanin valmistukseen. Metallista titaania valmistetaan pelkistä-

mällä titaanitetrakloria (TiCl4), jota puolestaan valmistetaan klooramalla ilmeniittiä tai rutiilia

pelkistävissä olosuhteissa. Ilmeniittiä tosin käytetään yhä vähemmän titaanitetrakloridin val-

mistukseen. Ilmeniitin klooraus kuluttaa suuren määrän klooria, koska reaktio tuottaa TiCl4:n

lisäksi sivutuotteena rauta(III)kloridia (FeCl3), jolle ei ole suuresti kysyntää. Lisäksi kloorin

talteenotto FeCl3:sta on kallista. Muodostunut TiCl4 fraktiotislataan FeCl3:sta ja muista epä-

puhtauksista erilleen. Eroteltu TiCl4 pelkistetään Krollin prosessissa sulan magnesiumin avulla

kuumentamalla inertissä argon-ympäristössä.22,35–37

3.1 Titaanidioksidi

Tärkein titaanin yhdisteistä on hapetusluvulla Ti(IV) valkoinen titaanidioksidi (TiO2). Muista

titaanin yhdisteistä kerrotaan luvussa 3.2. Titaanidioksidi on myös valkoisista pigmenteistä tär-

kein sekä yksi tärkeimmistä epäorgaanisista kemikaaleista. Se esiintyy huoneenlämmössä kol-

messa eri kidemuodossa eli polymorfina: rutiili, anataasi ja brookiitti, joista rutiili on yleisin se-

kä luonnossa että kaupallisesti tuotettuna. Nämä kaikki esiintyvät myös mineraaleina. Brookiit-

tia on hankala valmistaa, joten sillä ei ole merkitystä TiO2-teollisuudessa. Kuumentaessa ana-

taasia tai brookiittia korkeassa lämpötilassa (yli 700 ◦C), ne muttuvat pysyvästi rutiiliksi. TiO2

on kemiallisesti erittäin stabiili. Suurin osa orgaanisista ja epäorgaanisista reagensseistä ei vai-

kuta siihen. Anataasi ja rutiili liukenevat kuumaan väkevään rikkihappoon sekä vetyfluoridiin.

Brookiitin liuottamiseksi vaaditaan sulatetta. TiO2 sulaa lämpötilassa 1892 ◦C happiatmosfää-

rissä, mutta jos sitä kuumennetaan ilmassa, titaanidioksidista poistuu happea ja se sulaa jo läm-

pötilassa 1843 ◦C. Titaanidioksidi on valoherkkä puolijohde, joka absorboi sähkömagneettista

säteilyä ultraviolettialueen (UV) lähellä. Valenssi- ja johtavuusvyön välinen energiaero on ru-

tiililla 3,03 eV ja anataasilla 3,15 eV. Titaanidioksidilla on erityisen korkea valontaitekerroin

näkyvän valon alueella. Vaikka suuret kiteet ovat läpinäkyviä, valo kuitenkin siroaa hyvin hie-

nojakoisista TiO2-partikkeleista. Sen vuoksi titaanidioksidista voidaan valmistaa kalvoja, joi-

den peittokyky on suuri. Tästä syystä TiO2 on erinomainen pigmentti, minkä vuoksi TiO2:a

pääasiassa valmistetaankin. Rutiililla on anataasia parempi valontaitekerroin, mistä syystä lä-
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hinnä rutiilia käytetään pigmentin valmistukseen. Molempien valontaitekerroin on kuitenkin

parempi kuin timantilla. Lisäksi TiO2 on hyvin inerttiä. Tästä syystä se onkin korvannut aiem-

min valkoisena pigmenttinä käytetyn hyvin myrkyllisen lyijyvalkoisen ((PbCO3)2 ·Pb(OH)2).

TiO2-pigmentin käyttökohteita ovat esimerkiksi maalit, muovit, paperi ja aurinkovoiteet. Titaa-

nidioksidia valmistetaan myös muihin tarkoituksiin kuin pigmentiksi, vaikka pigmentit ovatkin

ylivoimaisesti suurin käyttökohde. Ei-pigmentäärisen titaanidioksidin käyttökohteita on mm. la-

siset emalit, lasi ja lasikeramiikka, elektrokeramiikka, katalyytit, sähkönjohtimet, tulenkestävät

vuoraukset ja UV-säteilyä absorboivat aineet.22,35,36

TiO2-pigmenttiä valmistetaan kaupallisesti käytännössä ainoastaan kahdella eri prosessilla: van-

hemmalla sulfaattiprosessilla ja kloridiprosessilla (Kuva 6). Sulfaattiprosessissa hienonnettua

ilmeniittiä tai titaanikuonaa liuotetaan kuumalla väkevällä rikkihapolla. Reaktiossa muodos-

tuu musta aines, joka sisältää rautasulfaattia (FeSO4), titanyylisulfaattia (TiOSO4) ja epäpuh-

tauksia. Rautasulfaatti kiteytyy jäähdyttäessä, jolloin se voidaan poistaa liuoksesta. Hydrolysoi-

malla titanyylisulfaattia lämpötilassa 94 – 110 ◦C, liuoksesta saostetaan titaanioksidihydraattia

(TiO2 ·H2O tai TiO(OH)2), joka poistetaan liuoksesta useammalla suodatuksella ja pesulla. Ti-

taanidioksidia saadaan kuumentamalla eli kalsinoimalla hydraattia. Tuloksena on karkeahkoa

TiO2-pigmenttiä, jonka rutiilipitoisuus riippuu kalsinoinnissa käytettävästä lämpötilasta. Hie-

man matalamalla lämpötilalla saadaan anataasia ja kuumemmalla rutiilia. Riippuen pigmentti-

luokasta hydraattia usein käsitellään muilla kemikaaleilla ennen kalsinointia. Lopputuote myös

yleensä päällystetään tai pinnoitetaan epäorgaanisilla kemikaaleilla.36

Ilmeniitti

FeSO4 +
TiOSO4

TiOSO4

TiO2 ·H2O

TiO2

H2SO4-hajotus

Jäähdytys/kiteytys

Hydrolyysi

Kalsinointi

(a)

Rutiili

Raaka TiCl4

Puhdistettu TiCl4

TiO2

Klooraus

Tislaus

Poltto/Hapetus

(b)

Kuva 6. Titaanidioksidia valmistetaan lähes ainoastaan a) sulfaattiprosessilla b) kloridiproses-
silla.
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Kloridiprosessissa ensimmäinen vaihe on titaanimateriaalin klooraus pelkistävissä olosuhteissa.

Pelkistävänä aineena käytetään usein koksia. Titaanidioksidimateriaali esim. rutiili reagoi ek-

sotermisesti reaktion R7 mukaisesti TiCl4:ksi. Reaktion lämpötila pidetään 800 – 1200 ◦C:ssa.

TiO2 +2Cl2 +C 800 – 1200◦C TiCl4 +CO2 (R7)

Muodostunut TiCl4 puhdistetaan tislaamalla, minkä jälkeen se hapetetaan titaanidioksidiksi

lämpötilassa 900 – 1400 ◦C (Reaktio R8). TiCl4:n polton aikana voidaan lisätä alumiinikloridia

(AlCl3), mikä edistää rutiilin sekä hienomman lopputuotteen muodostumista. Rutiilin muodos-

tumista voidaan pienentää lisäämällä fosforikloridia (PCl3) ja piikloridia (SiCl4), jolloin muo-

dostuu anataasia. Sulfaattiprosessin tapaan lopputuote yleensä pinnoitetaan. Pinnoitteen tarkoi-

tus on mm. lisätä pigmentin sään- ja valonkestävyyttä.36

TiCl4 +O2
900 – 1400◦C 2Cl2 +TiO2 (R8)

Maailman TiO2-tuotantokapasiteetistä noin 47 % vastaa sulfaattiprosessia ja 53 % kloridipro-

sessia. Kloridiprosessilla valmistetut pigmentin ovat yleensä parempia kirkkaudeltaan sekä vä-

riltään. Niiden sirontaominaisuudet ja kestävyys ovat myös yleensä parempia kuin sulfaattipro-

sessilla tuotetut. Joihinkin käyttötarkoituksiin sulfaattiprosessilla tuotetut pigmentit ovat omi-

naisuuksiltaan parempia esimerkiksi kuituihin ja tulostusmusteisiin, koska sulfaattipigmentit ei-

vät ole niin hankaavia kuin kloridipigmentit. Kloridiprosessia pidetään yleisesti ympäristöystä-

vällisempänä tuotantotapana, koska se tuottaa vähemmän jätettä paikan päällä. Toisaalta sulfaat-

tilaitokset ottavat talteen ja kierrättävät mm. rikkihapon. Sivutuotteitteille, kuten rautasulfaatille

on myös kehitetty kaupallisia tarkoituksia, kuten vedenpuhdistus. Kloridilaitoksilla syntyvä jäte

puolestaan menee usein kaatopaikalle, tai ne hävitetään pumppaamalla maaperän tietyntyyppi-

siin huokoisiin geologisiin muodostumiin.36

Vaikka kloridi- ja sulfaattiprosessi hallitsevat TiO2-pigmentin valmistusta, muitakin valmistus-

tapoja on. Niitä käytetään lähinnä TiO2-nanopartikkeleiden valmistukseen. Nanopartikkeleista

kerrotaan lisää luvussa 5. Titaanidioksidinanomateriaaleja voidaan valmistaa myös edellä esite-

tyillä prosesseilla, mutta vaihtoehtoisia menetelmiä on runsaasti. Näistä yleisin on sooli-geeli-

menetelmä, jota käytetään keraamisten materiaalien valmistukseen. Sooli-geeli-menetelmässä

muodostetaan eräänlainen kolloidinen suspensio/liete eli sooli tiettyjen prekursorien hydrolyy-

sillä ja polymerointireaktioilla. Prekursoreina toimii yleensä epäorgaanisia suoloja tai organo-

metallisia yhdisteitä, kuten metallialkoksideja. Eräs yleinen prekursorina käytetty titaanialkok-

sidi on titaanitetraisopropoksidi (Kuva 7). Kun polymerointireaktiot jatkuvat, muodostuu Ti-

O-Ti-ketjuja, ja nestemäinen sooli alkaa gelatoitumaan kiinteäksi geeliksi. Tästä geelistä voi-

daan valmistaa erilaisia nanomateriaaleja. Erittäin hienoa ja tasaista keraamista jauhetta saadaan
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saostamalla, sumutuspyrolyysillä tai emulsiotekniikoilla. Poistamalla geelistä liuotin superkriit-

tisissä olosuhteissa, saadaan tuotteeksi erittäin huokoista ja kevyttä aerogeeliä. Keraamisia kui-

tuja saadaan säätämällä soolin viskositeettiä sopivaksi.38

Kuva 7. Titaanitetraisopropoksidi.

Sooli-geeli-menetelmästä on myös olemassa ei-hydrolyyttinen versio, johon viitataan yleensä

termillä sooli-menetelmä. Lähtöaineina reaktiossa toimii yleensä TiCl4 ja jokin happea luovut-

tava molekyyli, kuten metallialkoksidi tai eetteri.38

Eräs toinen valmistusmenetelmä TiO2-nanomateriaaleille on välitön hapetus -menetelmä, jos-

sa metallista titaania hapetetaan erilaisilla hapettimilla tai anodisoimalla. Tyypillinen tapa ha-

pettimia käyttäessä on laittaa titaanilevy 30 % vetyperoksidiliuokseen lämpötilassa 80 ◦C 72

tunniksi, jolloin tuotteena saadaan TiO2-nanosauvoja. Vetyperoksidin sijasta voidaan käyttää

myös asetonia. Sen sijaan anodisoimalla titaania tuotteeksi saadaan TiO2-nanoputkia. Titaani-

levy anodisoidaan laimeassa HF-liuoksessa 10 – 20 V jännitteellä 10 – 30 minuutin ajan. Kitei-

siä nanoputkia saadaan, kun anodisoitua levyä kuumakäsitellään kuuden tunnin ajan lämpöti-

lassa 500 ◦C. Muita mainittavia valmistusmenetelmiä TiO2-nanomateriaaleille ovat kemiallinen

höyrysaostus, fysikaalinen höyrysaostus ja sonokemiallinen menetelmä. Höyrysaostusmenetel-

missä höyryfaasissa oleva materiaali kondensoituu muodostaen kiinteää materiaalia. Reaktiot

tapahtuvat yleensä tyhjiökammioissa. Menetelmä on kemiallinen höyrysaostus, jos siinä tapah-

tuu kemiallinen reaktio. Muussa tapauksessa se on fysikaalinen höyrysaostus. Sonokemialli-

sessa menetelmässä hyödynnetään ultraäänen aiheuttamien kavitaatiokuplien muodostumista,

kasvamista ja niiden romahtamista nesteessä. Kavitaatiokuplan romahtaminen aiheuttaa paikal-

lisesti erittäin suuren lämpötilan nousun (n. 5000 K), suuren paineen (n. 1000 atm) ja erittäin

suuria lämpötilan muutosnopeuksia (>109 Ks−1).38

TiO2-nanomateriaalien käyttökohteita tai lupaavia tulevaisuuden kohteita on lukuisia. Niihin

lukeutuu mm. maalit, hammastahnat, UV-suojat, fotokatalyytit, anturit/sensorit, sähkö- ja foto-

värit, aurinkopaneelit ja vetyvarastot. TiO2-nanomateriaalien valenssi- ja johtavuusvöiden väli-

nen ero on yleensä yli 3,0 eV, ja ne absorboivat tehokkaasti UV-valoa. Ne ovat hyvin stabiile-

ja, myrkyttömiä ja halpoja. Optisten ja biologisesti suotuisien tai vaarattomien ominaisuuksien

vuoksi ne soveltuvat erittäin hyvin UV-suojiin. TiO2-nanomateriaaleilla voidaan tuottaa peilei-
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hin tai laseihin pintoja, jotka ovat joko superhydrofiilisiä tai superhydrofobisia. Tämä ominai-

suus voi olla myös palautuva, jolloin esimerkiksi UV-valon avulla pinta voidaan muuttaa su-

perhydrofiilisestä superhydrofobiseksi. Pinta palautuu takaisin alkuperäiseen tilaansa pimeässä.

TiO2-nanomateriaaleilla on erittäin hyvät fotokatalyyttiset ominaisuudet. Fotokatalyyttisessä

reaktiossa TiO2:n absorboidessa valenssi- ja johtavuusvyön välistä eroa suuremman energia-

määrän, elektronit virittyvät valenssivyöltä johtavuusvyölle, synnyttäen elektroni-aukko-parin.

Nämä liikkuvat kohti pintaa ja reagoivat pinnalle absorboituneiden kemikaalien kanssa, jolloin

ne hajoavat. Tähän tapahtumaketjuun liittyy yleensä yksi tai useampi radikaali tai reaktiivinen

aine, kuten OH, O –
2 , HOO , H2O2 ja O2.38

Kiinnostus TiO2-nanopartikkeleiden käyttöön maataloudessa on lisääntynyt viime aikoina, mut-

ta kyseessä on vielä suhteellisen tuore tutkimuksen aihe. TiO2-nanopartikkeleiden on kuitenkin

havaittu olevan hyödyllisiä tai lupaavia esimerkiksi ylimääräisten torjunta-aineiden hajottami-

sessa, joka perustuu TiO2:n fotokatalyyttisiin ominaisuuksiin. Edellä mainitut radikaalit rea-

goivat nanopartikkelin pinnalla orgaanisen torjunta-aineen kanssa, jolloin se hajoaa vedeksi ja

hiilidioksidiksi. Samaista ominaisuutta hyödynnetään myös viljelmien tautien kontrollointiin.

Fotokatalyyttisessä prosessissa syntyvät radikaalit toimivat antimikrobisina aineina, jotka ra-

joittavat bakteeri- ja sienitauteja.39

3.2 Muut titaanin yhdisteet

Titaani esiintyy pääsääntöisesti hapetusluvulla Ti(IV), mutta titaanin yhdisteitä hapetusasteella

Ti(III) ja Ti(II) on olemassa. Titaani muodostaa esimerkiksi oksideja kaikilla kolmella hape-

tusluvulla. Oksidien lisäksi titaani muodostaa mm. halideja, sulfaatteja, sulfideja, hydrokside-

ja, organometallisia yhdisteitä sekä epästoikiometrisiä niin kutsuttuja välisijayhdisteitä, kuten

titaaninitridiä ja titaanikarbidia (TiC).37

Hapetusasteella Ti(IV) tärkeitä titaanin yhdisteitä titaanidioksidin lisäksi on titaanitetrahalidit,

kuten metallisen titaanin, titaanidioksidin sekä monen muun titaaniyhdisteen lähtömateriaalina

käytetty titaanitetrakloridi. Se on väritön neste, jota voidaan valmistaa esimerkiksi klooraamalla

ilmeniittiä tai titaanidioksidia. Se on lähtöaine myös titaanialkoksidien valmistukseen, joita puo-

lestaan käytetään TiO2-nanomateriaalien valmistukseen. Toisin kuin TiCl4, muut titaanin tetra-

halidit eivät ole värittömiä. Titaanitetrafluoridi (TiF4) on valkoista, titaanitetrabromidi (TiBr4)

oranssia ja titaanitetrajodidi (TiI4) tumman ruskeaa. TiF4:a valmistetaan TiCl4:n ja HF:n väli-

sellä reaktiolla, ja TiI4:a TiCl4:n ja vetyjodidin (HI) välisellä reaktiolla. TiBr4:a valmistetaan

samaan tapaan kuin TiCl4:a, mutta korvaamalla kloori bromilla.22,37
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Titaanin sulfaateista hapetusasteella Ti(IV) mainittavia lienee vain titanyylisulfaatti, jota syntyy

sulfaattiprosessissa sivutuotteena. Sitä voidaan valmistaa myös käsittelemällä titaanidioksidia

savuavalla rikkihapolla (oleum).37

Titanaatit ovat yhdisteryhmä, joiden kaava on usein MIITiO3 (metatitaniitit) tai MII
2TiO4 (or-

totitaniitit). Tosin näissä yhdisteissä ei yleensä esiinny sellaisenaan titanaatti-ioneja [TiO3]2 –

ja [TiO4]4 – , vaan rakenteet muodostavat yleensä eräänlaisen kolmiulotteisen ionien verkos-

ton. Titanaateista tärkeimpiä ovat kalsiumtitanaatti (CaTiO3) ja rautatitanaatti (FeTiO3). Mo-

lemmat esiintyvät myös luonnossa mineraaleina perovskiitti ja ilmeniitti. Ilmeniitti toimii sul-

faattiprosessin raaka-aineena TiO2-tuotannossa. CaTiO3:a voidaan valmistaa mm. sooli-geeli-

menetelmällä. Pfaff40 on käyttänyt prekursoreina titaanitetraisopropoksidia ja kalsiumasetaat-

tia. Myös FeTiO3:a valmistetaan sooli-geeli-menetelmällä, kuten Raghavender et al.41 ovat

tehneet. He ovat käyttäneet synteesissään prekursoreina sitruunahappoa, rautanitraatin nona-

hydraattia (Fe(NO3)3 ·9H2O) ja titaanidioksidia.22,37

Epäorgaanisten yhdisteiden lisäksi titaani muodostaa organotitaaniyhdisteitä, kuten luvussa 3.1

mainittu titaanitetraisopropoksidi. Titaanidialkoksidia saadaan TiCl4:n ja alkoholin välisellä

reaktiolla (Reaktio R9).

TiCl4 +2ROH TiCl2(OR)2 +2HCl (R9)

TiO2-nanopartikkeleiden valmistuksessa tarvittavien tetra-alkoksidien valmistuksessa tarvitaan

edellisten reagenssien lisäksi ammoniakkia (NH3) (Reaktio R10).22

TiCl4 +4ROH+4NH3 Ti(OR)4 +4NH4Cl (R10)

Titaanin yhdisteitä hapetusasteella III saadaan pelkistämällä liuokoisia Ti(IV)-yhdisteitä. Ti(III)

värjää yhdisteet yleensä violetiksi tai sinisiksi. Titaanitrikloridi (TiCl3) on väriltään violettia, ja

titaanitribromidi (TiBr3) on väriltään punertavan violettia. Titaanitrifluoridi (TiF3) on tumman

sinistä. Trihalidit muodostavat myös heksahydraatteja (TiX3 ·6H2O, X = F, Cl, Br, I).37

Pelkistämällä titaanidioksidia vedyllä 900 ◦C:ssa saadaan väriltään sinisen mustaa titaanipen-

toksidia (Ti3O5). Titaanitrioksidia (Ti2O3) valmistetaan TiO2:n ja metallisen titaanin välisellä

reaktiolla kuumentamalla 1600 ◦C:ssa. Ti2O3 on väriltään tumman violettia. Hyvin erikoisiakin

epästoikiometrisiä oksideja tunnetaan, kuten yhdisteet, joiden kaava on TinO2n – 1 (4≤ n≤ 9).22

Lisäksi hapetusasteella III tunnetaan erilaisia sulfaatteja kuten Ti2(SO4)3. Sulfaateista tunne-

taan myös kidevedelliset rubidiumin ja cesiumin titaanialunayhdisteet RbTi(SO4)2 ·12H2O ja

CsTi(SO4)2 ·12H2O.37
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Ti(II)-yhdisteet eivät ole stabiileja vesiliuoksissa, ja niitä on hankala valmistaa, mutta esimer-

kiksi titaanin dihalideja (TiX2, X = Cl, Br, I) ja titaanimonoksidi (TiO) tunnetaan. Dihalidit ovat

väriltään mustia, ja TiO on pronssin väristä. TiO:n rakenne on hyvin epästoikiometrinen välillä

TiO0,7 – 1,3. Ti(III)-yhdisteiden tapaan Ti(II)-yhdisteitä voidaan valmistaa pelkistämällä Ti(IV)-

yhdisteistä tai vaihtoehtoisesti Ti(III)-yhdisteistä.22,37

3.3 Analysointi

Suolahelmitesti (tai sulatehelmitesti) on vanha jo 1800-luvun alkupuolelta asti tunnettu kva-

litatiivinen testi, jota voidaan käyttää myös titaanin tunnistukseen.42 Kaksi tärkeintä suola-

helmitestiä ovat fosforisuolahelmitesti ja booraksihelmitesti. Fosforisuolatestissä ammonium-

natriumfosfaattia (Na(NH4)HPO4 ·4H2O) kuummennetaan ensin liekillä sulaksi läpinäkyväk-

si “helmeksi”. Tämän jälkeen helmeen lisätään pieni määrä määritettävää yhdistettä, ja nämä

sulatetaan liekillä, jolloin helmi värjäytyy (tai pysyy läpinäkyvänä) riippuen metallista. Väri

riippuu myös siitä onko liekki hapettava vai pelkistävä. Väri voi myös muuttua helmen jääh-

tyessä. Titaani värjää helmen pelkistävässä liekissä keltaiseksi ja muuttuu jäähtyessään vio-

letiksi. Hapettavassa liekissä helmi on väritön. Booraksitesti on hyvin samankaltainen, mut-

ta ammoniumnatriumfosfaatin sijaan käytetään booraksia (dinatriumtetraboraattidekahydraatti

Na2B4O7 ·10H2O). Titaani värjää booraksihelmen vastaavasti kuin fosforisuolahelmitestissä.

Vetyperoksidi värjää titaanin suolat neutraaleissa tai happamissa liuoksissa intensiivisen punai-

senoranssiksi.36,37 Tämä on nopea tapa titaanin kvalitatiiviseen analyysiin. Lisäksi sitä voidaan

hyödyntää kvantitatiivisessä analyysissä fotometrisesti esimerkiksi biologisissa näytteissä. Bo-

guhn et al.43 ovat vertailleet fotometristä menetelmää ja ICP-OES:ää toisiinsa. Fotometristä

mittausta varten titaandioksidia sisältävät biologiset näytteet hajotettiin 400 ◦C:ssa väkevällä

rikkihapolla käyttäen seleenikatalyyttiä. Jäähdyttyään näytteet laimennettiin, ja niihin lisättiin

pieni määrä vetyperoksidia, ja niiden annettiin jäähtyä, minkä jälkeen ne analysoitiin fotometril-

lä aallonpituudella 405 nm. He totesivat molempien tekniikoiden soveltuvan analyysiin, mutta

tarkempia tuloksia saatiin ICP-OES:llä. Toisaalta ICP on kustannuksiltaan huomattavasti kal-

liimpi kuin fotometriset tekniikat.

Ti(IV)-yhdisteet, voidaan määrittää kvantitatiivisesti titraamalla. Näyte hajotetaan rikkihapol-

la ja pelkistetään kadmiumilla, sinkillä tai alumiinillä Ti(III):ksi. Ti(III) titrataan hapettavalla

ammoniumrauta(III)sulfaatin (NH4Fe(SO4)2) standardiliuoksella takaisin Ti(IV):ksi. Indikaat-

torina käytetään yleensä kaliumtiosyanaattia (KSCN).36

Titaanin hivenainepitoisuuksien määritykseen käytetään kuitenkin pääasiassa samoja tekniikoi-

ta kuin muidenkin alkuaineiden tapauksissa, kuten röntgenfluoresenssia, atomiabsorptiota ja

ICP-tekniikoita (Luku 4). Titaanin hajotusmenetelmät sisältävät kuitenkin muista poiketen hy-
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vin usein märkähajotuksen rikkihapolla ja vetyperoksidilla, johtuen titaaniyhdisteiden – eten-

kin titaanidioksidin – liuokoisuusominaisuuksista. Esimerkiksi Larue et al.44 ovat määrittäneet

titaanipitoisuuksia titaanidioksidilla käsitellyistä salaatin lehdistä ICP-MS:llä. Näytteet olivat

hajotettu mikroaaltoavusteisesti rikkihapolla sekä pienellä määrällä typpihappoa ja vetyperok-

sidia. Hajotusreagenssinä voidaan käyttää myös vetyfluoridia, joskin sen käytössä pitää huo-

mioida laitteiston yhteensopivuus sekä työturvallisuus. HF:ää ovat käyttäneet esimerkiksi Silva

et al.45 vehnänäytteiden hajotuksessa. Tämän tutkielman kokeellisessa osuudessa (s. 55) on ke-

hitetty menetelmä titaanin hivenainepitoisuuden määrittämiseksi kasvimateriaalista mikroaal-

toavusteisella rikkihappohajotuksella ja ICP-OES:llä.

Hivenainepitoisuuksien määritykseen on käytetty myös hieman “erikoisempia” tekiikoita. Esi-

merkiksi Larue et al.46 ovat määrittäneet titaanipitoisuuksia vehnänäytteistä mikropartikkeli-

indusoidulla röntgenemissiolla (µPIXE).
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4 Induktiivisesti kytketty plasma

ICP-tekniikoiden toiminta perustuu nimensä mukaisesti plasmaan, joka on erittäin kuumaa, io-

nisoitua kaasua. Plasman korkea lämpötila hajottaa näytteen täysin, jolloin muodostuu atomeja

ja ioneja. Atomit ja ionit virittyvät plasmassa korkeammille energiatiloille. Atomien jakautu-

mista perus- ja viritystiloille kuvataan Boltzmannin jakaumalla (Kaava 2)

N∗

N0
=

g∗

g0
e−

∆E
kT , (2)

missä N∗
N0

on viritys- ja perustilan populaatioiden suhde, g* ja g0 viritys- ja perustilan degene-

raatioasteet, ∆E on energiaero viritys- ja perustilan välillä (J), k on Boltzmannin vakio ja T on

lämpötila (K). Energiaero viritys- ja perustilan – tai viritystilan ja jonkin viritystilaa energiassa

alempana olevan tilan – välillä havaitaan viritystilan purkautuessa emittoituvana sähkömagneet-

tisena säteilynä, joka on suurimmaksi osaksi ultraviolettivaloalueella (190 – 380 nm) ja osittain

näkyvän valon alueella (380 – 900 nm). Emittoituneen säteilyn määrä on kaavan 3 mukaan

∆E = hv =
hc
λ

, (3)

missä h on Planckin vakio, v on säteilyn taajuus (Hz), c on valonnopeus (ms−1) ja λ on säteilyn

aallonpituus (m).21,47

Kaavan 3 energiaero energiatilojen välillä on myös atomin virittämiseen tarvittava energia-

määrä eli viritysenergia. Viritystiloja on useita, joista atomi voi palautua joko suoraan perus-

tilalleen tai sitten jonkin välitilan kautta (Kuva 8). Koska purkautumisreittejä on useita, ICP-

emissiospektrometriassa on enemmän spektriviivoja kuin atomiabsorptiospektrometriassa. Ato-

miabsorptiossa havaitaan vain perustilalta lähtevät siirtymät.47

Ionisaatioenergia vastaavasti on se energiamäärä, joka tarvitaan atomin ionisointiin. Argonin io-

nisaatioenergia on 15,76 eV. Useiden metallien ionisaatioenergiat ovat 7 – 8 eV, jolloin argonin

energia riittää ionisoinnin lisäksi myös virittämään muodostuneet ionit. Sen sijaan epämetal-

leilla viritysenergiat ovat lähellä argonin viritysenergiaa, jolloin niiden ionisaatioaste jää hyvin

alhaiseksi. Esimerkiksi bromin ionisaatioenergia on 11,81 eV ja ionisaatioaste on 5 %. Kloo-

rin ionisaatioenergia on 12,97 eV ja ionisaatioaste vain 0,9 %. Ionisia siirtymiä ei siis näiden

alkuaineiden kohdalla juurikaan havaita. Sen sijaan alkalimetallien ionisaatioenergiat ovat hy-

vin matalat (n. 4 – 5 eV) ja ionisaatioaste korkea. Esimerkiksi litiumin, natriumin, kaliumin ja

rubidiumin ionisaatioaste on 99,9 %.21,47
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Perustila

Ionin perustila

Ensimmäinen
ionisaatio-
potentiaali

Toinen
ionisaatio-
potentiaali

E

Atomin
viritys-

potentiaalit

Ionin viritys-
potentiaalit

Kuva 8. Energiatasodiagrammi kuvaa mahdollisia virittymisiä ja viritystilojen purkautumisreit-
tejä (oranssit nuolet).47

ICP-OES mittaa viritystilan purkautumisesta aiheutunutta emissiota, mutta ICP-MS analysoi

plasmassa syntyneet ionit nimensä mukaisesti massaspektrometrillä, jossa ionit erotellaan nii-

den massa-varaus-suhteen (m/z) perusteella. ICP-OES:stä kerrotaan luvussa 4.4 ja ICP-MS:stä

luvussa 4.5.21,47

4.1 Plasma

Argon on yleisin kaasu, jota käytetään ICP:n plasman muodostamiseen. Ionisoituessaan argo-

nista muodostuu argonioneja (Ar+) ja elektroneita (e– ), jotka kiihdytetään sähkömagneettisella

kentällä. Argonin ionisaatioenergia on pienempi kuin järjestysluvultaan pienempien jalokaasu-

jen (Taulukko 2) tai molekyylikaasujen. Argon on myös jalokaasuista yleisin ilmakehässä ja

edullisempaa kuin muut jalokaasut. Argon on näin ollen hyvä kompromissi plasmakaasuksi.47
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Taulukko 2. Jalokaasujen ominaisuuksia47

Alkuaine Järjestysluku Ionisaatioenergia (eV) Pitoisuus ilmakehässä (ppm)

He 2 24,59 5,2

Ne 10 21,47 18,20

Ar 18 15,68 9340

Kr 36 13,93 1,1

Xe 54 12,08 0,09

Plasman ylläpitoon vaadittavan energian virtalähde on radiotaajuusgeneraattori (RF-generaat-

tori), joka tuottaa induktiokäämiin korkeataajuisen sähkömagneettisen kentän. Induktiokäämi

vastaa energian kytkemisestä plasmaan. Käämiin syötettävän virran taajuus on yleensä 27 MHz

tai 40 MHz. Nykyisin taajuus on hyvin usein 40 MHz. RF-generaattorin lähtöteho on tyypilli-

sesti 800 – 1500 W. RF-generaattorin syöttöteho on yleensä yli 4 kW ja on siten ICP-laitteen

suurin virrankuluttaja. Suuren hukkalämpömäärän vuoksi generaattoria pitää jäähdyttää vedellä

tai ilmalla. Myös induktiokäämiä tulee jäähdyttää jatkuvasti – yleensä vedellä – siihen kohdis-

tuvan suuren lämpökuormituksen vuoksi.47

Plasma muodostetaan antamalla suurijännitteinen kipinä teslamuuntajalla induktiokäämin si-

sällä kulkevaan argonkaasuun. Kipinän energia on riittävä muodostamaan ensimmäiset ionit ja

elektronit argonista. Kuten edellä mainittiin, muodostuneet varautuneet hiukkaset kiihtyvät säh-

kökentässä ja törmäilevät varauksettomiin partikkeleihin argonkaasussa. Törmäyksen seurauk-

sena muodostuu lisää varautuneita hiukkasia, mikä aiheuttaa ketjureaktion. Ketjureaktio jatkuu,

kunnes kuuma valkoinen plasma muodostuu.47,48

Vaikka plasmassa ei ole kyse kemiallisesta ilmiöstä, sen silti sanotaan palavan soihdussa. Plas-

masoihdussa (Kuva 9) on kolme sisäkkäistä kvartsiputkea, joista uloin on halkaisijaltaan tyypil-

lisesti 20 mm mittainen putki, joka suojaa induktiokäämiä plasmalta. Käämiä suojaavaa putkea

pitää myös viilentää, jottei se sula. Putkea viilennetään argonvirtauksella, jota sanotaan plasma-

kaasuksi, koska se myös samalla ylläpitää plasmaa. Plasmakaasun virtausnopeudet vaihtelevat

välillä 10 – 20 lmin−1, mutta tyypillinen nopeus on 15 lmin−1. Sisimmäisestä putkesta näyte

kulkeutuu sumutuksen (Luku 4.2) jälkeen plasmaan. Näytteen kuljettaa sisäputkesta eli injek-

torista plasmaan kantajakaasu, joka virtaa tyypillisesti 0,6 lmin−1 ja 1 lmin−1 välillä. Kanta-

jakaasun virtausnopeus vaikuttaa näytteen virittymiseen. Mitä pidempi on näytteen viipymä-

aika plasmassa, sitä enemmän energiaa absorboituu plasmasta, joten kantajakaasun virtausno-

peus on kannattavaa pitää mahdollisimman alhaisena. Toisaalta liian alhainen virtausnopeus

johtaa tilanteeseen, jossa näyteaerosoli ei pääse plasmasta läpi. Injektorin halkaisija on yleen-

sä 0,8 – 2 mm. Sisä- ja ulkoputken välissä oleva keskimmäinen putki pakottaa plasmakaasun
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kulkeutumaan ulkoputken mukaisesti. Keskimmäistä putkea pitkin kulkeutuu myös apukaasu,

joka pitää plasman poissa injektorin kärjestä. Liian kuumaan injektorin kärkeen voi kerääntyä

liuenneita kiintopartikkeleita, jolloin se saattaa tukkeutua. Lisäksi liian kuuma kärki voi aiheut-

taa hiilikertymiä käytettäessä orgaanisia liuottimia. Virtausnopeudet apukaasulle ovat yleensä

0 – 2 lmin−1.47

Kuva 9. Kaaviokuva ICP-soihdusta. Kuva muokattu lähteestä.49

Plasma jakautuu eri osiin ominaisuuksiensa perusteella (Kuva 10). Plasman kuumin osa on

sen ydin. Plasman ytimessä energia kytkeytyy siihen induktiokäämistä, minkä vuoksi aluetta

sanotaankin myös induktioalueeksi. Ytimessä plasman lämpötila saavuttaa noin 10000 K läm-

pötilan. Plasman ensimmäinen osa on esilämmitysalue, jossa näytteestä haihdutetaan liuotin,

minkä jälkeen näyte sulaa ja haihtuu. Esilämmitysaluetta seuraa ensisäteilyn alue, jossa näyte

atomisoituu. Atomit virittyvät ja emittoivat valoa. Normaalissa analyyttisessä alueessa näyt-

teen atomeihin on siirtynyt energiaa jo niin paljon, että atomeista irtoaa elektroneita ja ioneja

muodostuu. Ioniset viritykset tapahtuvat tällä alueella. Normaali analyyttinen alue on plasman

ytimen ulkopuolella, jolloin siihen ei enää siirry energiaa, joten lämpötila putoaa. Lämpötilan

pudotessa atomeita alkaa jälleen muodostua, kun ionit ja elektronit yhdistyvät. Atomit myös

muodostavat molekyylejä reagoidessaan toistensa kanssa. Aluetta, jossa atomit ja molekyylit

muodostuvat, sanotaan plasman hännäksi.47,48
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Kuva 10. Plasman alueet. Kuva muokattu lähteestä.48

4.2 Näytteensyöttö

Ideaalisen näytteensyöttöjärjestelmän (Kuva 11) tulisi kyetä käsittelemään näytteitä kaikissa

faaseissa, sietää monimutkaisia matriiseja ja kyetä käsittelemään pientä näytemäärää.48 Näyte

pitäisi myös saada kulkemaan plasmaan, vaikuttamatta plasman stabiilisuuteen tai emissiosig-

naaleihin. ICP-tekniikoilla mitataan lähes aina nestemäisiä näytteitä, joten paras ratkaisu on,

kun näyte sumutetaan hienojakoiseksi aerosoliksi. Mitä pienempiä aerosolin pisarat ovat, si-

tä helpompi ne on kuivata plasmassa. Plasmaan ei kuitenkaan saisi kulkeutua liikaa aerosolia,

koska plasman energia ei silloin riitä kuivaamaan, sulattamaan, haihduttamaan ja lopuksi vi-

rittämään ja/tai ionisoimaan näytettä. Liian suuri määrä aerosolia voikin sammuttaa plasman.

Aerosolimäärän ollessa sillä rajalla, että plasma ei sammu, se voi kuitenkin alkaa lepattamaan.

Lepattaminen johtaa suurella todennäköisyydellä mittauksen huonoon toistettavuuteen. Plas-

maan kulkeutuvan aerosolin määrään vaikuttaa näytteen fysikaaliset ominaisuudet, kuten vis-

kositeetti, pintajännitys ja tiheys, joten jollain näytteellä toimineet virtausnopeudet eivät välttä-

mättä toimikaan toisella. Näytteensyöttöä onkin sanottu ICP-tekniikoiden yhdeksi suurimmista

heikkouksista.47
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Kuva 11. ICP-laitteen näytteensyöttöjärjestelmä. Kuva muokattu lähteestä.50

Näytteensyöttöjärjestelmä koostuu sumuttimesta, sumutinkammiosta, plasmasoihdusta ja pum-

pusta. Sumuttimen tehtävä on muodostaa nestemäisestä näytteestä aerosoli, jonka kantajakaasu

kuljettaa plasmaan. Sumuttimien kaksi päätyyppiä ovat pneumaattiset sumuttimet ja ultraääni-

sumuttimet. Pneumaattinen sumutus perustuu kantajakaasun suuresta virtaunopeudesta aiheutu-

vaan alipaineeseen. Alipaine hajottaa näyteliuoksen pisaroiksi. Kantajakaasua sanotaankin jos-

kus sumutinkaasuksi. Pneumaattiset sumuttimet jakautuvat edelleen eri tyyppeihin ja variaatioi-

hin. Konsentrinen sumutin koostuu sisäkkäisistä kapenevista putkista, joista sisemmässä virtaa

näyte ja uloimmassa kantajakaasu. Näyte ja kaasu kohtaavat sumuttimen aukolla, jolloin kaasun

suuri virtausnopeus hajottaa näytteen pisaroiksi. Konsentrisilla sumuttimilla on hyvä herkkyys

ja stabiilisuus, mutta ne tukkeutuvat helposti. Ristivirtaussumuttimessa näyte- ja kantajakaasu-

virta kohtaavat suorassa kulmassa, jolloin kaasuvirtaus sumuttaa näytteen. Ristivirtaussumutin

ei ole niin herkkä tukkeutumiselle, mutta herkkyys ei ole yhtä hyvä kuin konsentrisessa su-

muttimessa. Ultraäänisumuttimessa näytevirta ohjataan pietsosähköiselle kiteelle, joka toimii

0,1 – 10 MHz taajuudella. Kiteen pinnalta etenevä pitkittäisaalto hajottaa näytteen pisaroiksi,

jotka kantajakaasu kuljettaa plasmaan. Aallon aallonpituus riippuu pintajännityksestä, nesteen

tiheydestä ja ultraäänen taajuudesta. Aallonpituus vaikuttaa edelleen pisaran kokoon.47

Ultraäänisumuttimen tehokkuus on paljon parempi kuin pneumaattisten sumuttimien, eikä su-

mutustehokkuus riipu kantajakaasun virtausnopeudesta, joten pienempää virtausnopeutta voi-

daan käyttää. Koska pieni virtausnopeus lisää näytteen viipymäaikaa plasmassa, ultraäänisumu-

tuksella saavutetaan todella hyvä herkkyys ja usein matalia toteamisrajoja (LOD). Partikkeli-

koosta riippuvaiset häiriötkin jäävät vähälle: 1 Hz ultraäänisumuttimella saadaan vesiliuoksista

halkaisijaltaan alle 0,4 µm kokoisia pisaroita. Toisaalta ultraäänisumutin on monimutkaisempi

ja kalliimpi kuin pneumaattiset sumuttimet. Se on myös altis matriisi- ja muistivaikutuksille,

eikä sitä voida käyttää vetyfluoridin kanssa.47,48,51
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Sumuttimelta tuleva aeorosoli ei ole pisarakooltaan täysin tasalaatuista. Pneumaattiselta sumut-

timelta tulevan aerosolin pisarakoko voi olla enimillään jopa 100 µm halkaisijaltaan.51 Plasmal-

le kulkeutuvien pisaroiden tulisi olla noin 8 µm.48 Sumuttimen ja plasmasoihdun välissä ole-

va sumutinkammio erottelee aerosolista isoimmat pisarat, jotka voisivat epävakauttaa plasmaa.

Näyteaerosoli tulee sumuttajalta kantajakaasun kuljettamana. Kun kaasun virtaussuuntaa su-

mutinkammiossa muutetaan, pienemmät pisarat seuraavat kaasuvirtausta. Isommat ja raskaam-

mat pisarat jatkavat suoraan, kunnes törmäävät sumutinkammion seiniin. Seiniltä isot pisarat

valuvat kammion alaosiin, josta ne poistetaan yleensä pumpulla. Suurten pisaroiden poistami-

nen sumutinkammiossa pienentää plasmaan päätyvää näytemäärää eli näytteensyöttöjärjestel-

män tehokkuus heikkenee. Plasmaan päätyvän näytteen osuus voi olla alle 5 % sumutetusta

näytteestä käyttäessä pneumaattista sumutinta ja tavanomaista sumutinkammiota. Tehokkuutta

voidaan parantaa törmäyskuulilla sumutinkammiossa. Sumuttimelta tulevan primääriaerosolin

pisaroiden törmätessä kuuliin, syntyy paljon hienojakoisempi sekundääriaerosoli. Tyypillisiä

sumutinkammioita ovat Scottin kammio ja sykloninen kammio. Scottin kammio koostuu kah-

desta sisäkkäisestä putkesta, joista ulompi on pidempi ja leveämpi kuin sisempi. Ulompi putki

on toisesta päästä pyöristetysti umpinainen. Toisessa päässä on sumutin. Aerosoli kulkee si-

sempää putkea pitkin sumuttajalta kammion päätyyn, jossa kantajakaasun virtaussuunta muut-

tuu pyöristetyn päädyn ansiosta. Isot pisarat iskeytyvät kammion päätyyn, mutta pienet jatkavat

kaasun mukana ulompaa putkea pitkin plasmasoihtuun. Syklonisessa kammiossa aerosoli pyö-

rii kaksoiskartiomaisen kammion ympäri, jolloin keskipakoisvoima erottelee isommat pisarat

pienistä.47

4.3 Plasman robustisuus

Plasman energiaa kuluu näytteen kuivaamiseen, sulattamiseen, haihduttamiseen, virittämiseen

ja ionisointiin. Väkevät liuokset, monimutkaiset matriisit ja liian suuri määrä näytettä kuluttavat

runsaasti plasman energiaa ja voivat vaikuttaa sen vakauteen ja atomien epätasaiseen ionisoitu-

miseen. Robustisuus tarkoittaa yleisesti analyyttisen menetelmän kykyä vastustaa pieniä muu-

toksia operointiparametreissä.21 ICP-OES:llä plasman robustisuutta kuvataan magnesiumin io-

nisen ja atomisen (Mg II/Mg I) emission intensiteettien suhteella.52 Atomista emissiota merki-

tään roomalaisella numerolla I ja kerran ionisoitunutta numerolla II. Kahdesti ionisoitunut oli-

si vastaavasti III. ICP-MS:llä robustisuuden arvioimiseen käytetään CeO+/Ce+ -intensiteettien

suhdetta.51

Intensiteettien suhde riippuu useasta eri parametristä, kuten RF-generaattorin tehosta, kaasujen

virtausnopeuksista (varsinkin kantajakaasun) ja radiaalisessa mittauksessa mittauskorkeudesta.

Liian suuri kantajakaasun virtausnopeus kuljettaa liikaa näytettä plasmaan, jolloin sen lämpötila

laskee. Energia ei riitä ionisoimaan atomeja, joten Mg II/Mg I -suhde laskee. Suhdetta voidaan
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nostaa lisäämällä RF-generaattorin tehoa, mikä nostaa plasman lämpötilaa. Robustisuuteen vai-

kuttaa myös sumuttimelle saapuvan näytteen virtausnopeus.53 Tämä vaikuttaa näytteen sumu-

tukseen ja näytemäärään aerosolissa. Plasman optimointi tehdään usein lisäämällä 1 – 10 mgl−1

magnesiumia liuokseen, joka sisältää näytettä vastaavan taustan.52 Kaasujen virtausnopeuksia

ja RF-generaattorin tehoa säätelemällä haetaan optimiolosuhteet plasmalle. Plasman katsotaan

olevan robusti, jos Mg II/Mg I -suhde on kahdeksan tai suurempi.47

4.4 Induktiivisesti kytketty plasma – optinen emissiospektrometria

ICP-OES:llä toteamisrajat ovat erinomaiset (miljoonasosa- eli ppm-luokkaa), vaikka ne ei-

vät ylläkään GFAAS:n tasolle (miljardisosa- eli ppb-luokkaa). Vielä paremmat tunnistusrajat

saavutetaan ICP-MS:llä (alle ppb-luokkaa). Ultraäänisumutuksella ja aksiaalisella mittauksel-

la ICP-OES:llä voidaan kuitenkin päästä lähelle GFAAS:n LOD:ia. ICP-OES:llä kuten ICP-

MS:lläkin voidaan kuitenkin mitata useita alkuaineita kerralla, sen lineaarinen alue on laaja ja

tarkkuus hyvä, kvalitatiivinen mittaus on nopeaa sekä helppoa, kemiallisia häiriöitä ei käytän-

nössä ole. ICP-tekniikoissa käytetään inerttejä kaasuja, minkä vuoksi se on myös turvallinen

käyttää (esim. FAAS:ssa käytetään mm. asetyleeniä). Laajat spektraalihäiriöt ovat kuitenkin

ICP-OES:n haittapuoli.51

Plasmaa voidaan optisessa mittauksessa tarkastella radiaalisesti tai aksiaalisesti. Radiaalinen

mittaus oli vielä 90-luvulle asti ainoa tapa, koska kaikki ICP-laitteet oli varustettu pystyplas-

malla. Pystyplasma oli helpoin tekninen ratkaisu siihen aikaan. Radiaalinen mittaus tehdään

plasman sivusta, jolloin voidaan tarkastella tiettyä kohtaa plasmasta, missä virittymisolosuhteet

ovat suotuisia tietylle analyyttiselle aallonpituudelle. Toisaalta vain pieni osa säteilystä havai-

taan. Aksiaalisessa mittauksessa horisontaalista plasmaa katsotaan plasman päädystä. Koska

plasmaa mitataan pidemmältä matkalta, herkkyys sekä toteamisrajat paranevat huomattavas-

ti. Aksiaaliseen mittaukseen liittyy kuitenkin haittapuoliakin kuten suuremmat spektraali- ja

matriisihäiriöt. Lisäksi plasman hännässä tapahtuvat atomien ja molekyylien uudelleenmuo-

dostumiset aiheuttavat itseabsorptiota. Plasman häntä voidaan poistaa ylimääräisellä kaasuvir-

ralla. Moderneimmissa laitteissa radiaalisen ja aksiaalisen mittauksen yhdistelmä on mahdollis-

ta. Yhdistelmämittauksella voidaan optimoida sopiva konfiguraatio tietylle näytetyypille ilman

kahden erillisen ICP-laitteen hankintaa.47,48

Plasmassa virittyneiden atomien ja ionien viritystilojen purkautumisista syntyvä emissio ero-

tellaan optisesti ja eri emissioviivojen intensiteetit mitataan detektorilla eli ilmaisimella. Emis-

siospektrometrit sisältävät usein samoja komponentteja ja perusperiaate on sama. Plasmalta va-

lo kulkee tuloraolle, jota pitkin valo ohjataan kollimaattoriin eli kokoojalinssiin. Kollimaattori

kokoaa erilliset säteet rinnakkaisiksi, jotka sitten diffraktoituvat hilassa tai hilan ja prisman yh-

distelmässä. Täältä säteet kohdennetaan detektorille keräävän peilin ja menoraon kautta.47



33

Vaikka spektrometreissä onkin paljon samoja optisia komponentteja, eri laitteet eroavat kom-

ponenttien sijoittelulla. Kaksi ICP-OES-päätyyppiä on simultaanispektrometri ja sekventiaali-

spektrometri. Simultaanispektrometri mittaa kaikki aallonpituudet yhtäaikaa, kun taas sekven-

tiaalispektrometri mittaa aallonpituudet peräkkäin yksi kerrallaan. Joissakin simultaanispektro-

metreissä optiset komponentit ovat sijoiteltu ympyräksi (Paschen-Runge -spektrometri), jota sa-

notaan Rowlandin ympyräksi (Kuva 12). Tälläisessä järjestelyssä optisten komponenttien määrä

on minimoitu, mikä lisää optiikan valon välityskykyä. Simultaanispektrometreissä mittausaal-

lonpituudet ovat määrätty etukäteen. Aallonpituuksia vaihtaakseen, pitäisi vaihtaa detektorit,

mikä olisi hyvin kallista. Sekventiaalisispektrometreissä näin ei kuitenkaan ole, vaan niissä voi

valita aallonpituudet käsin. Esimerkiksi Czerny-Turner ja Ebert-spektrometreissä aallonpituuk-

sia voidaan vaihtaa kääntämällä tietokoneella ohjattavaa hilaa. Echelle-spektrometri on hyvin

yleinen moderneissa ICP-OES-laitteissa. Siitä on olemassa sekä sekventiaali- että simultaani-

versioita. Echelle-spektrometreissä on sekä prisma että hila peräkkäin. Hilasta diffraktoitunut

valo erotellaan prismassa kertaluokkiensa mukaan, jolloin saadaan kaksiulotteinen spektri.47,51

Kuva 12. Kaksois-Paschen-Runge -asennus Rowlandin ympyrässä. Tuloraon läpi saapuva va-
lo diffraktoituu primäärihilassa ja saapuu detektoreille ympyrän pohjalla. UV-alueen aallon-
pituudet mitataan tässä kohdassa. Osa primäärihilalle tulevasta valosta ohjataan peilille, jo-
ka toimii virtuaalirakona. Sieltä valo ohjataan sekundäärihilaan, joka diffraktoi näkyvän valon
aallonpituudet.47

Optiikan läpi kulkeva valo johdetaan detektorille. Detektorit ovat pääasiassa valomonistinputkia

tai varaussiirtopiirejä (CTD). Valomonistinputki on herkkä laite, joka muuntaa fotoneita elek-

troneiksi valosähköisellä ilmiöllä. Fotonin iskeytyessä fotokatodille, siitä vapautuu elektroneja.
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Elektronit iskeytyvät dynodille, joka vapauttaa vielä enemmän elektroneja. Nämä edelleen tör-

määvät seuraavaan dynodiin ja sitä seuraaviin, kunnes elektronit saapuvat anodille, jossa niiden

perusteella voidaan mitata analyytin määrä. Anodille saapuu noin 106 elektronia jokaista foto-

katodille iskeytynyttä fotonia kohden. Näin erittäin pieni valon intensiteetti saadaan muunnettua

mitattavaksi sähköiseksi signaaliksi. Valomonistinputkia voidaan käyttää simultaanimittauksiin

esimerkiksi asettamalla Rowlandin ympyrään useita valomonistinputkia vierekkäin. Putkien ko-

ko kuitenkin rajoittaa tälläistä järjestelyä. Kiinteän tilan detektorit ovat soveltuvampia tähän

mm. suhteellisen pienen kokonsa vuoksi.21,47

Kiinteän tilan detektorit ovat varaussiirtopiirejä. CTD:t ovat piihin perustuvia seostettuja puo-

lijohdematriisidetektoreja. CTD-kategoriaan sisältyy mm. varausinjektiopiiri (CID) ja varaus-

kytketty piiri (CCD). CTD:n valoherkkä p-tyypin piialusta tuottaa elektroni-aukko-parin, kun

siihen osuu fotoni. Positiiviset elektroniaukot liikkuvat vapaasti p-tyypin (elektroniakseptori)

piipuolijohteessa kohti n-tyyppistä (elektronidonori) puolijohdetta, mutta elektronit kerätään ja

varastoidaan väliaikaisesti metallioksidi-puolijohteista (MOS) valmistetuilla kapasitaattoreilla

(Kuva 13). MOS koostuu pienestä metallielektrodista ja ohuesta eristävästä SiO2-kerroksesta p-

tyypin piialustan päällä. MOS:iin kohdistuu positiivinen jännite, jolloin elektronit jäävät louk-

kuun vähän eristekerroksen alapuolelle.21,47,48

Kuva 13. CCD-detektorin rakenne.21

Jokainen MOS-kapasitaattori vastaa yhtä pikseliä. Pikseli on pienin havainnollinen yksikkö

kiinteän tilan detektoreissa. Pikselin leveys on tavallisesti 5 – 50 µm ja korkeus voi olla jopa

200 µm. MOS:ien järkevällä asettelulla saadaan kaksiulotteinen matriisi, jonka reunalla voi ol-

la jopa 4096 pikseliä. Varauskapasiteetti ilmaisee, kuinka monta elektronia pikseli voi kerätä

ilman, että elektroneita menetetään ympäröiville pikseleille. Pikselin varauskapasiteetti on de-
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tektorin dynaamisen ja lineaarisen alueen mittari. Mikäli varauskapasiteetti ylittyy, varaukset

valuvat viereisiin pikseleihin, mitä sanotaan sumentumiseksi.47,48

CTD-detektorit eroavat toisistaan luentatavalla. CCD:ssä yksittäiset matriisin rivit jakautuvat

edelleen sumentumisen välttämiseksi kolmeen osaan: rekistereihin A, B ja C, jotka ovat jär-

jestetty päällekkäin. Varaukset syntyvät rekisterissä A, josta ne virtaavat välirekisteri B:hen ja

lopulta rekisteri C:hen, josta ne luetaan rivi kerrallaan. CCD-luenta on destruktiivinen. CID:ssä

fotonien törmätessä elektrodiin muodostuu varauksia, minkä jälkeen ne luetaan. Sen jälkeen ne

siirretään viereiseen elektrodiin, jossa ne luetaan uudestaan. Tätä ei-destruktiivista lukua jat-

ketaan, kunnes varauksia on kertynyt tarpeeksi. Varaukset vapautetaan, nostamalla jännitettä

tarpeeksi. Näin tehdään tilaa seuraavalle mittaussyklille.21,47,48

ICP-OES-tekniikassa esiintyy muihin atomispektroskopisiin tekniikoihin verrattuna vähiten häi-

riöitä. Kemiallisia häiriöitä ei plasman kuuman lämpötilan vuoksi juurikaan esiinny. Sen sijaan

optisessa mittauksessa esiintyy ionisaatiohäiriöitä helposti ionisoituvien alkuaineiden (EIE) yh-

teydessä. EIE:t ovat alkuaineita, joilla on pieni ionisoitumispotentiaali, kuten alkalimetallit.

EIE:t tuottavat ionisoituessaan suuria määriä elektroneita plasmaan, jolloin muiden alkuainei-

den virittymiset voivat häiriintyä. Suuret EIE-pitoisuudet voivat vaikuttaa mitattaviin emissio-

signaaleihin vaimentavasti tai lisäävästi, riippuen analyytistä. Sumutushäiriöt aiheutuvat näyt-

teen fysikaalisista ominaisuuksista, joita mainittiin luvussa 4.2. Virtausnopeuden muutokset

voivat aiheuttaa emissiosignaalin vaihtelua mittauksen aikana.47,48

Merkittävin häiriötyyppi ICP-OES:ssä on spektraalihäiriöt. Spektraalihäiriöissä analyyttien pii-

kit voivat olla toistensa päällä täysin tai vain osittain. Esimerkiksi kadmiumilla on analyyttinen

spektriviiva aallonpituudella 228,802 nm ja arseenilla aallonpituudella 228,812 nm. Kaupalli-

sista spektrometreistä vain echelle-spektrometrit kykenevät erottamaan viivat toisistaan. RCC:n

mittauksissa esimerkiksi kasveista on syytä huomioida hiilen ja rauta(II):n päällekkäiset spekt-

riviivat 247,857 nm:ssä, jossa raudan viiva on kaksi kertaa intensiivisempi kuin hiilen.34 Häiriö

havaitaan sekä aksiaalisessa että radiaalisessa mittauksessa. Myös spektrin taustan intensiteet-

ti voi nousta tai laskea juuri mitattavan analyytin spektriviivan kohdalla. Spektrilevenemä sekä

elektronien ja ionien yhdistyminen vaikuttaa taustaan ja se voi aiheuttaa häiriöitä vielä monen-

kin nanometrin päässä. Esimerkiksi alumiinin emissiospektrissä epämuodostunut spektrilevene-

mä alkaa aallonpituudella 212 nm ja jatkuu aina aallonpituudelle 190 nm. Tämä aiheuttaa häi-

riöitä alkuaineille, joilla on analyyttisiä viivoja tällä alueella (esim. Cd 214,4 nm, B 208,9 nm ja

W 207,9 nm). Spektraalihäiriöitä voidaan korjata käyttämällä resoluutioltaan tarkempaa spekt-

rometriä, valitsemalla toinen aallonpituus, jossa spektrit eivät mene päällekkäin tai tietokonea-

vusteisesti häiriönkorjausohjelmilla.48,51
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4.5 Induktiivisesti kytketty plasma – massaspektrometria

Plasmassa syntyvät ionit on mahdollista siirtää massaspektrometrille ja mitata ne m/z-suhteen

perusteella. ICP-MS:llä voidaan mitata lähes kaikki alkuaineet. ICP:n tunnistusrajat ovat erittäin

matalat, sen lineaarinen alue on hyvin laaja, spektrit ovat yksinkertaisia ja sillä voidaan mitata

isotooppi-suhteita. ICP-MS on herkempi liuenneelle kiintoainekselle kuin ICP-OES. Isobaari-

nen häiriö on suurin häiriönlähde ICP-MS:ssä. ICP-OES:ää ja ICP-MS:ää on vertailtu taulukos-

sa 3. Suurimmassa osassa ICP-MS-laitteista käytetään kvadrupolimassa-analysaattoria, mutta

myös muita analysaattoreita – kuten lentoaika-analysaattoreita (TOF) – on markkinoilla.21,51

Taulukko 3. ICP-OES:n ja ICP-MS:n ominaisuuksien vertailua21,51

ICP-OES ICP-MS

Plasma Virityslähde Ionisaatiolähde

Robustisuus Mg II/Mg I-suhde CeO+/Ce+-suhde

Kvalitatiivinen Aallonpituus m/z -suhde

Kvantitatiivinen Piikin intensiteetti (λ ) Piikin intensiteetti (m/z)

LOD <ppm <ppb (jopa ppt)

Lineaarinen alue 105 108

Spektraalihäiriöt Paljon Vähän

Kemialliset häiriöt Erittäin vähän Hieman

Isobaariset häiriöt Ei ole Paljon

Isotooppianalyysi Ei mahdollista Mahdollinen

Spektrit Monimutkaisia Yksinkertaisia

ICP-MS:n tekninen ongelma on se, että massaspektrometri toimii vakuumissa, jotta vältyttäi-

siin ionien törmäämiseltä taustalla oleviin kaasumolekyyleihin. Plasmasoihtu sen sijaan toimii

normaalissa ilmanpaineessa. Rajapintana horisontaalisen plasmasoihdun ja massaspektromet-

rin välillä on annostelijakartio. Annostelijakartion kärjessä on noin yhden millimetrin kokoinen

aukko. Kärki on upotettu plasman normaaliin analyyttiseen alueeseen. Plasmalta tulevat ionit

kulkevat aukon läpi ja muodostavat ionisuihkun. Annostelijakartiota seuraa välittömästi skim-

merikartio. Vastaavasti skimmerikartion kärjessä on aukko, jonka halkaisija on alle 0,5 mm.

Annostelija- ja skimmerikartion välissä painetta lasketaan mekaanisella vakuumipumpulla noin

1 Torr paineeseen. Ionisuihku kulkee skimmerikartion kärjen läpi, josta ionisuihku ohjataan

massaspektrometrille. Skimmerikartion jälkeen painetta lasketaan öljydiffuusio- tai turbopum-

puilla 10−5 Torr paineeseen, jonka MS tarvitsee toimiakseen.51,54
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Läpäistyään plasman ja MS:n välisen rajapinnan, ionisuihkun positiiviset ionit ohjataan negatii-

visesti varautuneella elektrodilla sähkölinsseille. Nämä ionilinssit edelleen ohjaavat ionisuihkua

ja valmistelevat ionien analysointia MS:llä. Ionilinssit koostuvat yhdestä tai useammasta lieriö-

mäisestä elektrodista, joiden läpi ionisuihku kulkee. Vaihtelemalla yksittäisten linssien jännitet-

tä, ionisuihku voidaan kollimoida ja kohdistaa. Sähkölinssin ensimmäinen osa on metallilevy,

joka toimii fotonipysäyttimenä. Se sijaitsee skimmerikartion takana ja on samassa linjassa io-

nisuihkun kanssa. Fotonipysäytin estää plasmalta tulevia fotoneita ja neutraaleja partikkeleita

pääsemästä massa-analysaattorille, jonka osista fotonit voivat sirota ja heijastua. Heijastuvat

fotonit nostavat taustasignaalia, jos ne pääsevät detektorille asti.54

Ionisuihku koostuu suurimmaksi osaksi positiivisista Ar+-ioneista, analyytistä hivenainemää-

rissä ja muista ioneista. Ionien nopeus ionisuihkussa on sama, joten niiden kineettinen energia

Ek (J) riippuu niiden massasta ja nopeudesta kaavan 4 mukaan

Ek =
mv2

2
, (4)

missä m on ionin massa (kg) ja v on ionin nopeus (ms−1). Raskaimpien ionien Ek on siis suu-

rempi. Tämä energiavaihtelu vaikuttaa ionilinssien optimaalisiin jänniteasetuksiin. Jännitteet pi-

tää optimoida, jotta saavutetaan suurin mahdollinen ionien siirtotehokkuus massa-analysaatto-

rille. Samalla saavutetaan suurin herkkyys. Massa-analysaattorilla ionit erotellaan m/z-arvonsa

mukaan. Tapoja ionien erotteluun on useita ja se riippuu analysaattorista. Erottelu voi perus-

tua esim. sähkökenttään tai kineettiseen energiaan. Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan perehdytä

tarkemmin massa-analysaattoreiden tai massaspektrometrin detektoreiden toimintaan.51,54

Isobaarisessa häiriössä yhdellä m/z-luvulla on määritettävän isotoopin lisäksi yksi tai useampi

isotooppi. Usein korkean resoluution ICP-MS pystyy erottelemaan häiritsevän isotoopin ana-

lyytistä. Suurimmalla osasta ioneista, joiden m/z-luku on parillinen, ei esiinny isobaarista häi-

riötä. Parittomilla m/z-arvoilla sen sijaan esiintyy enemmän. Alle m/z 36 ei ole isotooppeja,

joilla esiintyisi isobaarista häiriötä. Isobaarisen häiriön lähde voi olla esimerkiksi jokin toinen

alkuaine näytteessä. 40K+- ja 40Ca+-ioneja ei voida mitata ICP-MS:llä isobaarisen häiriön vuok-

si, mutta syy siihen ei ole näytteen toinen alkuaine vaan plasman 40Ar+-ioni. Kyseisen ionin

määrä on hyvin suuri, joten se estää edellä mainittujen ionien analysoinnin jopa korkean reso-

luution MS:llä. Argonissa on myös epäpuhtautena kryptonia, jonka isotoopilla 86Kr+ esiintyy

isobaarista häiriötä 86Sr+:n kanssa. Isobaariseen häiriöön voi liittyä myös kahdesti ionisoitu-

neet alkuaineet. Kahdesti ionisoituneilla alkuaineilla on matala ionisoitumispotentiaali. Niiden

m/z-arvo on puolet siitä mitä kerran ionisoituneella on. Tämä voi olla päällekkäin jonkin toisen

alkuaineen isotoopin kanssa (esim. 138Ba2+ ja 69Ga+),21 jolloin se voi vahvistaa jonkin toisen

alkuaineen signaalia. Kahdesti ionisoitunut alkuaine voi häiritä myös sen itsensä määritystä.

Jokainen kahdesti ionisoitunut alkuaine pienentää kerran ionisoituneen piikkiä.54
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Isobaarista häiriötä vastaavaa häiriötä syntyy myös molekyyli-ioneista. Edellä mainittu 40Ar+

on yleisin, mutta ei ainoa ioni, jota argon-plasmasta voi muodostua. Toiseksi yleisin on dimee-

rinen 40Ar2
+-ioni, jonka m/z-arvo on 80 ja se häiritsee seleenin 80Se+-isotooppia. Argonilla on

toinenkin dimeerinen ioni 40Ar36Ar+, joka häiritsee 76Se+:a ja 76Ge+:a. Argonilla on lopulta

vielä kolmaskin dimeeri 40Ar38Ar+, joka häiritsee 78Ge+:a, mutta sen esiintyvyys on suhteelli-

sen pieni. Lisähaasteita aiheutuu heteroatomisista molekyyli-ioneista, kuten ArO+. Liuottimista

peräisin oleva vesi tuottaa dissosioituessaan suuren määrän happiatomeita, jotka voivat sitou-

tua muiden atomien kanssa. Oksidit voivat vaikuttaa analyysiin negatiivisesti tai positiivisesti.

Molekyyli-ioneja voi muodostua myös muista reagensseista, kuten yleisesti käytetyistä hapois-

ta HCl, HNO3, HF ja H2SO4. Suurina määrinä ne tuottavat klooria, fluoria, typpeä, happea ja

rikkiä sisältäviä molekyylejä massaspektriin. Niiden aiheuttamat häiriöt voivat estää kokonaan

joidenkin analyyttien määrittämisen.54

Kvantitatiivisen määrityksen lisäksi ICP-MS:llä on hyödyllisiä käyttökohteita nanopartikkelei-

den kvantitatiivisen analyysin lisäksi nanopartikkeleiden karketerisoinnissa.55 Halkaisijaltaan

jopa 10 nm olevien nanopartikkeleiden karakterisointi on mahdollista käyttämällä yksihiukkas-

induktiivisesti kytkettyä plasma – massaspektrometriä (SP-ICP-MS) tai asymmetristä virtaus-

kenttä-virtausfraktiointia (AF4) liitettynä ICP-MS:ään. Nanopartikkeleiden karakterisointitek-

niikoista kerrotaan lisää luvussa 5.4.
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5 Nanopartikkelit kasveissa

Nanopartikkeleiksi määritellään partikkelit, joiden dimensioista vähintään yksi on 1 – 100 nm.

Lisäksi sillä on oltava ominaisuuksia, joita ei ole kemialliselta koostumukseltaan samanlaisil-

la ei-nanoskaalan partikkeleilla. Nanopartikkeleilla on epätyypillinen pinta, ja ne ovat hyvin

reaktiivisia. Nämä ominaisuudet voivat edesauttaa kasveissa liukenemista, hapetus-pelkistys-

reaktioita (redox) ja reaktiivisten happiyhdisteiden (ROS) muodostumista. Näistä voi seurata

myös biologisia vaikutuksia, joita ei aiheutuisi isommista kemialliselta koostumukseltaan sa-

moista partikkeleista. Näitä ominaisuuksia ei kuitenkaan yleensä esiinny partikkeleilla, jotka

ovat kooltaan yli 30 nm.56

Nanopartikkeleita esiintyy luonnossa normaalisti esim. mineraaleissa, savessa ja bakteerien

tuotoksissa.57 Niitä on käytetty satoja vuosia tarkoituksellisesti mm. hienojakoisina metallivä-

riaineina esimerkiksi Rooman valtakunnan aikaisessa lasisessa Lykurgos-kupissa, joka koostuu

kulta- ja hopeananopartikkeleista. Kupista tekee erikoisen lisäksi se, että se vaihtaa väriään pu-

naisen ja vihreän välillä riippuen siitä, kulkeeko lasin läpi valoa vai ei.58 Nanopartikkeleita on

kuitenkin vasta viime vuosikymmeninä alettu suunnitelemaan ja tuottamaan teollisesti. Sovel-

lutuksia on mm. lääketieteessä ja lääkkeissä, jätevedenpuhdistuksessa ja elektroniikassa.3 Na-

nopartikkeleiden tuotannon vuonna 2004 on arvioitu olevan tuhansia tonneja, ja vuonna 2020

määrän arvioidaan olevan jo puoli miljoonaa tonnia.57

Nanoteknologian nopea kasvu on herättänyt huolen nanopartikkeleiden vaikutuksista, kun nii-

tä päätyy ympäristöön.3 Teollisesti valmistetut nanopartikkelit voivat päätyä ympäristöön, ku-

ten vesistöihin, maaperään ja ilmaan niiden käsittelyn aikana, maankaatopaikoilta, viemäriliet-

teestä tai niiden valmistuksessa syntyneestä jätevedestä. Kasveille suurin nanopartikkeleiden

kontaminaatiolähde on maaperä. Nanopartikkelit voivat olla myrkyllisiä kaikille maaperän or-

ganismeille kuten kasveille. Nanopartikkelit kulkeutuvat maaperästä kasvin eri osiin, joissa ne

voivat aiheuttaa vakavia vaurioita kasviin. Eläinten syödessä nanopartikkeleja sisältäviä kasve-

ja, nanopartikkelit kerääntyvät niihin.2 On mahdollista, ja on havaittukin,4 että nanopartikkelit

liikkuvat ravintoketjussa aina ihmiseen asti, kun ihminen kuluttaa sekä kasveja että niitä syöviä

eläimiä.

Vaikka nanopartikkeleiden vaikutusta kasveihin ei vielä ole tutkittu kattavasti, tiedetään, että

niillä voi olla sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia kasveihin. Vaikutus riippuu hyvin

paljon nanopartikkeleiden ominaisuuksista, kuten koosta, pitoisuudesta, koostumuksesta, sta-

biilisuudesta ja muodosta.2
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5.1 Nanopartikkeleiden rakenne

Usein ajatellaan, että nanopartikkelit olisivat yksinkertaisia molekyylejä. Todellisuudessa ne

saattavat olla monimutkaisia seoksia. Kaikkien nanopartikkeleiden pinta-ala on poikkeukselli-

sen suuri verrattuna niiden tilavuuteen. Tästä johtuu suurin osa niiden ominaisuuksista. Suuresta

pinta-alasta johtuu, että yksinkertaisimmillakin nanopartikkeleilla tapahtuu paljon pintakemiaa,

joka on selkeästi erilaista kuin partikkelin ytimessä. Nanopartikkelin uloin kerros voikin olla

koostumukseltaan erilainen verrattuna muuhun osaan. Nanopartikkelit voidaan jakaa kahteen

tai kolmeen eri osaan tai kerrokseen: pintaan, kuoreen ja ytimeen.59

Nanopartikkelin pintakemiasta johtuen, sen pinta voidaan funktionalisoida metalli-ioneilla, pie-

nillä molekyyleillä, pitkäketjuisilla pinta-aktiivisilla molekyyleillä tai polymeereillä. Nanopar-

tikkeli voidaan valmistaa myös niin, että sen pinnasta tulee varautunut, mikä helpottaa liukoi-

suutta. Kaikissa materiaaleissa ei kuitenkaan ole sellaista pintaa, jossa stabiili varaus voisi muo-

dostua. Hyvin usein on kuitenkin mahdollista käyttää jotain pientä molekyyliä, joka sitoutuu

nanopartikkelin pinnalle kovalenttisen sidoksen tapaisesti. Tämä molekyyli voi sen sijaan si-

sältää funktionaalisen ryhmän, johon voi muodostua varaus. Pitkäketjuiset molekyylit, kuten

amiinit, fosfiinit, karboksylaatit ja tiolit sitoutuvat tiettyihin kohtiin partikkelin pinnassa. Näillä

pinta-aktiivisilla molekyyleillä on yleensä jokin hyvin tarkka tarkoitus. Pinnan funktionalisoin-

ti onkin tärkeää varsinkin silloin, jos nanopartikkelilla on jokin hyvin spesifinen käyttötarkoi-

tus. Nanopartikkelit menettävät ainutlaatuiset ominaisuutensa, jos ne pääsevät kerääntymään ja

saostumaan liuoksesta.59

Nanopartikkelin koostuessa vain yhdestä materiaalista, voidaan puhua yksinkertaisista nanopar-

tikkeleista. Jos se koostuu kahdesta tai useammasta materiaalista, puhutaan ydin/kuori-nanopar-

tikkeleista. Kaikissa nanopartikkeleissa ei siis välttämättä ole erillistä kuorta. Ydin/kuori-nano-

partikkelit koostuvat nimensä mukaisesti ytimestä ja kuoresta. Nämä voivat koostua erilaisis-

ta orgaanisen ja epäorgaanisen materiaalin yhdistelmistä (orgaaninen/epäorgaaninen, orgaani-

nen/orgaaninen, epäorgaaninen/orgaaninen ja epäorgaaninen/epäorgaaninen). Koostumus riip-

puu hyvin paljon ydin/kuori-nanopartikkelin käyttökohteesta. Niitä voidaan luokitella muotonsa

mukaan (Kuva 14), joista yleisimpiä ovat pallomaiset partikkelit. Kuoren sisällä voi olla useam-

pia pieniä ydinmateriaaleja tai kuoria voi olla sisäkkäin.60
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Kuva 14. Erilaisia ydin/kuori-nanopartikkeleita: a) pallomainen, b) heksagonaalinen, c) useita
pieniä ydinmateriaaleja kuoren sisällä, d) nanomaatuska, e) liikkuva ydin onton kuorimateriaa-
lin sisällä.60

Ydin on nanopartikkelin keskus. Yleensä ydintä käytetään viittaamaan koko partikkeliin. Nano-

partikkelin ominaisuudet liittyvätkin yleensä ytimen tai ytimen ja kuoren koostumukseen. Eko-

toksikologiassa ydin on avainasemassa nanopartikkelin toksisuudessa, mutta se ei kuitenkaan

täysin hallitse nanopartikkelin käyttäytymistä tai kohtaloa ympäristössä. Ytimen koostumus voi

myös vaihdella. Epäorgaaniset materiaalit voivat olla useammassa kuin yhdessä faasissa ja sil-

lä voi olla suuri vaikutus nanopartikkelin fysikaalisiin ominaisuuksiin. Lisäksi nanopartikkelin

muoto voi poiketa. Suurin osa nanopartikkeleista on isotrooppisia, mutta siitä poikkeavista tun-

netuin ja yleisin lienee hiilinanoputki. Lukuisia muitakin muotoja on kehitetty, mutta toistaisek-

si niille ei ole löydetty oleellisia kaupallisia käyttökohteita.59

5.2 Nanopartikkeleiden transformaatio

Nanopartikkelit transformoituvat eli muuntuvat alkuperäisestä tilastaan, riippumatta niiden tyy-

pistä, määrästä tai ympäristöön pääsyreitistä. Transformaatiot johtuvat lukuisista eri prosesseis-

ta, kuten aggregaatiosta, redox-reaktioista, liukenemisesta, pinnan osien muuttumisesta ja reak-

tioista biomakromolekyylien kanssa. Transformaatioilla on vaikutusta mm. nanopartikkelien

kulkeutumiseen ja sijoittumiseen ympäristössä ja toksisuuteen.57

Nanopartikkelit esiintyvät yleensä ympäristössä aggregaatteina eli kerääntyminä.57 Aggregoi-

tuminen pienentää nanopartikkelin pinta-alan ja tilavuuden suhdetta.61 Aggregaatin suurentu-

minen vaikuttaa nanopartikkelin kulkeutumiseen ympäristössä, sedimentoitumiseen, reaktiivi-

suuteen, kulkeutumiseen kasviin ja toksisuuteen. Luvun 5.1 alussa mainittiin, että kerääntyes-

sään nanopartikkelit menettävät ainutlaatuiset ominaisuutensa. Aggregaatiolla on siis vaikutus

myös nanopartikkelin toksisuuteen. Liian suuret aggregaatit eivät välttämättä edes pysty kul-

keutumaan kasviin. Aggregaation määrään vaikuttaa ionivahvuus ja luonnollinen orgaaninen
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aines (NOM), joka koostuu pääasiassa humus- ja fulvohapoista.62 Ionivahvuus lisää aggregaa-

tion määrää pienentämällä partikkeleiden välisiä hylkiviä voimia. Vastaavasti adsorboituessaan

nanopartikkelin pinnalle NOM pienentää aggregaatiota lisäämällä hylkiviä voimia partikkelei-

den välillä. Hylkiviä voimia ilmaistaan ζ -potentiaalilla, joka kuvaa elektrostaattisia vuorovai-

kutuksia partikkelien välillä.63 Sillä saadaan tietoa aggregoitumisesta tai flokkuloitumisesta eli

hiutaloitumisesta.

Nanopartikkelin pinnalle voi NOM:n lisäksi adsorboitua muitakin orgaanisia tai sitten epäor-

gaanisia ligandeja, jotka vaikuttavat nanopartikkelin pintakemiaan ja käyttäytymiseen ympäris-

tössä. Ligandit voivat vaikuttaa liukoisuuteen, varaukseen ja aggregoitumisen estymiseen. Or-

gaaniset ligandit, metallikationit tai oksoanionit voivat adsorboitua nanopartikkelin pinnalle tai

nanopartikkelia peittävään orgaaniseen makromolekyylipeitteeseen.61

Nanopartikkelit voivat koostua materiaalista tai sisältää ainesosia, jotka voivat hapettua, pelkis-

tyä tai tehdä molempia.61 Sellaisia ovat mm. hopea ja rauta. Hopeananopartikkeleilla tunne-

taan antibakteriaalinen vaikutus, mutta sitä esiintyy vain osittain hapettuneissa partikkeleissa.64

Ceriumista koostuvat nanopartikkelit sisältävät sekä Ce(III):a että Ce(IV):a.65 Makromolekyy-

lien adsorptio voi muuttaa niiden välistä suhdetta. Esimerkiksi NOM:n adsorptio pienentää

Ce(III):n osuutta, koska NOM:n sisältämä humushappo toimii elektronien luovuttajana, jolloin

Ce(III) hapettuu Ce(IV):ksi. Lisäksi Yin et al.66 ovat osoittaneet, että auringonvalo voi kataly-

soida luonnonvesissä hopea- ja kultaionien pelkistymistä NOM:n kanssa metallisiksi nanopar-

tikkeleiksi. Pelkistys perustuu todennäköisesti superoksidianioniradikaaliin O –
2 , jota muodos-

tuu kun liuennut happi reagoi humushapon fenoliryhmän kanssa. Muodostunut radikaali pelkis-

tää metalli-ionit metallisiksi nanopartikkeleiksi. Hopeaionien tapauksessa pelkistysmekanismi

voi mahdollisesti tapahtua reaktioiden R11–R14 mukaisesti. (Reaktiossa R11 HAred on humus-

happo sen pelkistyneessä muodossa ja HAox hapettuneessa muodossa). Nämä reaktiot voivat

koskea yleisestikin metalleja, joiden pelkistymispotentiaali on korkea.

HAred +O2 +hv HAox +O –
2 (R11)

O –
2 +Ag+ Ag0 +O2 (R12)

Ag0 +O –
2 Ag0−+O2 (R13)

Ag0−+Ag+ Ag0 +Ag0 (R14)
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5.3 Nanopartikkeleiden imeytyminen, translokaatio ja toksikologiset vai-
kutukset

Nanopartikkeleiden imeytyminen kasviin riippuu erityisesti kasvilajista ja nanopartikkelin omi-

naisuuksista, kuten koko, tyyppi, kemiallinen koostumus, funktionaalisuus ja stabiilisuus. Na-

nopartikkelit voivat tunkeutua kasvisoluun sitoutumalla kantajaproteiineihin, kulkemalla kalvo-

proteiinien tai ionikanavien läpi tai endosytoosin kautta, luomalla uusia huokoisia tai sitoutu-

malla orgaanisiin aineisiin, kuten NOM:n sisältämät molekyylit. Ne voivat tunkeutua kasviin

juurista tai kasvin maanpäällisistä osista. Päästyään solun sisälle, nanopartikkelit voivat kul-

keutua solusta muualle kasviin apoplastisesti eli soluseiniä pitkin tai symplastisesti eli soluli-

maa pitkin. Kasviin päässeet nanopartikkelit voivat häiritä elektroninsiirtoketjua mitokondrios-

sa ja viherhiukkasessa, mikä voi johtaa nopeasti suurentuneeseen ROS-pitoisuuteen. Suurentu-

nut ROS-pitoisuus johtaa hapettuneisiin proteiineihin, lipidiperoksidaatioon ja DNA:n vaurioi-

tumiseen. Koska ROS ovat myös tarpeellinen kasveille, kasvit ovat kehittäneet antioksidantti-

mekanismeja kontrolloidakseen ROS:n määrää. Jos mekanismit eivät kuitenkaan pysty käsit-

telemään nanopartikkeleista johtuvaa ROS:n määrää, siitä seuraa solukuolema (apoptoosi tai

nekroosi), mikä lopulta johtaa kasvin kuolemaan. Nanopartikkelit myös vaikuttavat klorofylli-

pitoisuuteen ja -aktiivisuuteen kasvissa, joita pidetään hyvinä kasvin suorituskyvyn mittareina.

Nanopartikkeleiden imeytymistä kasviin ja niiden translokaatiota eli liikkumista kasvin sisällä

ei vielä kuitenkaan tunneta täysin. Imeytyminen ja translokaatio vaihtelevat nanopartikkelin ja

kasvin mukaan. Tutkimuksissa on esitetty eriäviä johtopäätöksiä monen nanopartikkelin imey-

tymisestä ja translokaatiosta, tai niistä ei ole varmuutta.2,67

Nanopartikkeleiden imeytymisessä ja kerääntymisessä kasviin on eroavaisuuksia. Jokin par-

tikkeli voi imeytyä hyvinkin tehokkaasti, mutta jokin toinen ei välttämättä juuri ollenkaan.

López-Moreno et al.68 ovat tutkineet sinkin ja ceriumin imeytymistä soijapapuun (Glycine

max). Sinkin ja ceriumin imeytyminen ja kerääntyminen kasviin on ollu hyvin erilaista. Soi-

japavun siemeniä on käsitelty ZnO- (8 nm) ja CeO2- (7 nm) nanopartikkeliliuoksilla pitoisuuk-

sien ollessa 500 mgl−1, 1000 mgl−1, 2000 mgl−1 ja 4000 mgl−1. Edellisten lisäksi on seurattu

myös kontrollinäytteitä, joita ei oltu käsitelty nanopartikkeleilla. Taimet on kerätty viiden päi-

vän kuluttua itämisestä, ja niiden Zn- ja Ce-pitoisuudet on määritetty. Sinkin imeytyminen on

ollut suurinta kun soijapavun siemeniä on käsitelty 500 mgl−1-liuoksella. Zn-pitoisuus on ol-

lut 229 mgkg−1 kuivapainosta. Muissa ZnO-pitoisuuksissa kasvin Zn-pitoisuus on vaihdellut

välillä 135 – 150 mgkg−1 kuivapainosta. Pitoisuudessa 500 mgl−1 ZnO:n aggregoituminen on

ollut ilmeisesti vähäisempää, kuin suuremmissa pitoisuuksissa. Suurten aggregaattien on ol-

lut vaikeampaa läpäistä soluhuokoisia, jolloin niitä ei ole kerääntynyt kasviin. Sen sijaan ce-

riumin pitoisuus kasvissa on noussut, kun CeO2-pitoisuus on nousi. CeO2-pitoisuuden ollessa

4000 mgl−1, taimen Ce-pitoisuus on ollut 462 mgkg−1 kuivapainosta, mikä on ollut noin kolme

kertaa enemmän kuin sinkki samassa konsentraatiossa.
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López-Moreno et al.69 ovat toisessa tutkimuksessaan havainnoinneet CeO2-pitoisuuden vaiku-

tusta nanopartikkeleiden imeytymiseen eri kasveissa. He ovat käsitelleet sinimailasta (Medica-

go sativa), maissia (Zea mays), kurkkua (Cucumis sativus) ja tomaattia (Lycopersicon esculen-

tum) samoissa CeO2-pitoisuuksissa kuin aiemmin mainitussa tutkimuksessa. Sinimailasen ja

tomaatin Ce-pitoisuus on noussut ulkoisen CeO2-liuoksen pitoisuuden noustessa. Pitoisuuden

ollessa 4000 mgl−1, sinimailasen ja tomaatin Ce-pitoisuudet ovat olleet noin 6000 mgkg−1 ja

3000 mgkg−1 kuivapainosta. Kurkun Ce-pitoisuudet ovat olleet noin 400 mgkg−1 kuivapainos-

ta kaikissa CeO2-pitoisuuksissa, ja maissilla se on ollut vain noin 300 mgkg−1 kuivapainosta,

kun CeO2-liuoksen pitoisuus on ollut 4000 mgl−1. Muissa pitoisuuksissa ei ole havaittu merkit-

täviä määriä imeytynyttä ceriumia maississa. Erot kasvilajien välillä ovat voineet johtua eroista

juurien rakenteessa ja juurien tulehduseritteiden kemiallisista vuorovaikutuksista ympäröivän

maaperän kanssa. Tulehduseritteet ovat voineet kompleksoida nanopartikkeleita ja muuttaa nii-

den ominaisuuksia, mistä johtuen esimerkiksi maissi olisi pystynyt vastustamaan nanopartikke-

leiden imeytymistä.

Myöskään Birbaum et al.70 eivät ole havainneet CeO2-nanopartikkeleiden translokaatiota mais-

sissa (Zea mays). Heidän tutkimuksessaan 3–5 viikkoa vanhat kasvit altistettiin in situ valmiste-

tuille CeO2-nanopartikkeleille aerosolina. Kasvit kerättiin kolmen kuukauden kuluttua aeroso-

lialtistuksesta. Nanopartikkeleita oli imeytynyt lehtiin, ja suurimmat pitoisuudet (30 – 40 µgg−1)

havaittiin vanhimmissa lehdissä. Aeorosolialtistuksen jälkeen kasvaneissa lehdissä pitoisuudet

olivat kuitenkin ICP-MS-laitteen tunnistusrajojen alapuolella. Cerium-nanopartikkelit eivät siis

olleet kulkeutuneet uusiin lehtiin, vaikka aerosolille altistuneissa lehdissä oli selvästi havait-

tavat pitoisuudet ceriumia. Myöskään kasteluveden kautta altistuminen ei aiheuttanut translo-

kaatiota juurista muualle kasviin. Maaperä, jossa kasvit kasvoivat, altistettiin kahdeksi viikoksi

10 mgml−1 CeO2-liuokselle. Mistään kasvin osasta ei löydetty tunnistusrajoja ylittäviä cerium-

pitoisuuksia.

Sen sijaan tomaatissa CeO2-nanopartikkeleiden on havaittu kulkeutuvan. Wang et al.71 tutki-

muksessa tomaatin (Solanum lycopersicum L.) taimia on kasteltu liuoksiksilla neljässä eri Ce-

pitoisuudessa: kontrolli, 0,1 mgl−1, 1 mgl−1 ja 10 mgl−1. Tomaatin juurissa on ollut suurin

määrä ceriumia, jota on seurannut varsi. Kun kasteluliuoksen pitoisuus on ollut 10 mgl−1, se-

kä juurissa että varsissa pitoisuudet ovat olleet moninkertaisia verrattuna laimeampiin liuoksiin.

Lehtiin on kulkeutunut kolmanneksi eniten ceriumia. Toisaalta erot lehtien ceriumpitoisuuksissa

eri altistuspitoisuuksien välillä ovat olleet pieniä. Vähiten ceriumia on kulkeutunut hedelmiin,

ja niissäkin ceriumia on havaittu vain liuoksen pitoisuuden ollessa 10 mgl−1.

Barrios et al.72 ovat havainneet sitruunahapolla pinnoitetun CeO2-nanopartikkelien vähentävän

ceriumin imeytymistä juurissa verrattuna pinnoittamattomiin nanopartikkeleihin tai ei-nano-

skaalan partikkeleihin. Pinnoitetuilla nanopartikkeleilla altistettujen tomaatin (Solanum lyco-

persicum L.) juurien cerium-pitoisuus on ollut seitsemän kertaa pienenmpi kuin kasveissa, jot-



45

ka ovat altistettu tavallisille CeO2-nanopartikkeleille. Tämä on johtunut todennäköisesti partik-

kelien eriävistä ζ -potentiaaleista: pinnoittamattomien ζ -potentiaali on ollut 21 mV ja pinnoi-

tettujen −57 mV. Solukalvo juurissa on ollut negatiivisesti varautunut, jolloin se on hylkinyt

negatiivisesti varautuneita hiukkasia.

Larue et al.46 ovat tutkineet mm. TiO2-nanopartikkeleiden koon vaikutusta imeytymiseen ja

translokaatioon. He ovat altistaneet vehnän (Triticum aestivum) taimia erikokoisille anataasi-

ja rutiilipartikkeleille. He ovat havainneet, että vain partikkelit, joiden koko on alle 140 nm

voivat kerääntyä juuriin. Kerääntyminen on sitä suurempaa mitä pienempiä partikkelit ovat.

Translokaatiota on tapahtunut vain partikkeleilla, joiden koko on ollut alle 36 nm. Partikkeleiden

kiderakenteella (anataasi/rutiili) ei ole ollut vaikutusta imeytymiseen eikä translokaatioon.

Imeytymiseen vaikuttaa myös kasvualusta. Ahmed et al.73 ovat vertaileet CuO- ja Al2O3-nano-

partikkeleiden imeytymistä sekä mullassa että vesiviljeltynä kasvatettuun tomaattiin (Solanum

lycopersicum L.). Suurimmassa pitoisuudessa (2000 mgl−1) alumiinipitoisuus mullassa kasva-

tetun tomaatin juurissa on ollut 26 % ja versoissa 15 % pienempi kuin vesiviljellyssä tomaatis-

sa. Vastaavasti Cu-pitoisuus juurissa on ollut 20 % ja varsissa 30 % pienempää mullassa kuin

vesiviljellyssä kasvissa. Syy on ollut todennäköisesti nanopartikkelien jatkuvissa törmäyksis-

sä ympäröivien molekyylien kanssa mullassa, mikä on johtanut nanopartikkelien pintaenergian

pienentymiseen ja edelleen aggregoitumiseen.

Kun kasvi on altistunut nanopartikkeleille, ja ne ovat imeytyneet ja kerääntyneet kasviin, ne voi-

vat siirtyä ravintoketjussa kasveja nauttiviin eliöihin, ja edelleen niitä syöviin eläimiin. Hawt-

horne et al.4 ovat verranneet CeO2-nanopartikkeleiden ja ei-nanoskaalan CeO2-molekyylien

("bulkki") siirtymistä trofiatasojen eli ravintoketjun tasojen läpi (Kuva 15). He ovat istuttaneet

kesäkurpitsoja (Cucurbita pepo L.) maaperään, jossa on ollut 0 tai 1228 µgg−1 joko nano- tai

ei-nanoskaalan CeO2:a (nCeO2 ja bCeO2). 28 päivän kuluttua kasvien Ce-pitoisuus on määri-

tetty ICP-MS:llä. Juurissa, jotka ovat altistuneet nCeO2:lle, Ce-pitoisuus on ollut 567 mgg−1 ja

bCeO2:lle altistuneissa 119 mgg−1. Myös varsissa, lehdissä ja kukissa pitoisuudet ovat olleet

1,5–1,9-kertaisia nCeO2:lle altistuneissa kasveissa verrattuna bCeO2:lle altistuneisiin kasvei-

hin. Keskimäärin yhdessä kokonaisessa nCeO2:lle altistetussa kesäkurpitsassa on ollut 64,9 µg

ceriumia, bCeO2:lle altistetussa 12,9 µg ja kontrollikasvissa 2,71 µg. Kasvien lehtiä on syö-

tetty sirkoille (Acheta domesticus) 14 päivän ajan. Sirkat ovat syöneet joko kontrollikasvien,

nCeO2:lle altistuneiden kasvien tai bCeO2:lle altistuneiden kasvien lehtiä. Kontrolli- ja bCeO2-

lehtiä syöneiden sirkkojen cerium-pitoisuuksissa ei ole ollut merkittäviä eroja (15,0 ngg−1 ja

15,2 ngg−1). Sen sijaan nCeO2-lehtiä syöneiden sirkkojen cerium-pitoisuus on ollut selvästi

suurempi (33,6 ngg−1). Samankaltainen trendi on ollut havaittavissa myös sirkkojen jätöksis-

sä (kontrolli 248 µgg−1, bCeO2 393 µgg−1 ja nCeO2 1010 µgg−1). Osa kokeen sirkoista on

säästetty syötettäväksi juoksuhämähäkeille (Lycosidae). Hämähäkit ovat saaneet yhden sirkan

päivässä seitsemän päivän ajan, minkä jälkeen hämähäkkien cerium-pitoisuus on määritetty.
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Kontrolli- ja bCeO2-sirkkoja saaneissa hämähäkeissä cerium-pitoisuudet ovat olleet alle mää-

ritysrajojen. Hämähäkeistä, jotka ovat syöneet nCeO2-sirkkoja, yhden replikaattiryhmän kol-

mesta ceriumpitoisuus on ollut alle määritysrajan. Kahden muun ryhmän cerium-pitoisuus on

ollut 8,79 ngg−1 ja 5,87 ngg−1. Keskimäärin (tulos alle LOQ mukaan laskettuna) ceriumia oli

5,49 ngg−1. Vaikka havaitut määrät ovat olleet erittäin pieniä, on ollut todennäköistä, että CeO2-

nanopartikkelit ovat kulkeutuneet ravintoketjussa jopa useamman trofiatason läpi.

Kuva 15. CeO-nanopartikkeleiden kulkeutuminen lehtiin, niitä syöviin sirkkoihin ja edelleen
sirkkoja syöviin hämähäkkeihin. Huom. Altistuspitoisuus on ilmaistu CeO-pitoisuutena ja muut
Ce-pitoisuutena.4

Nanopartikkeleiden toksisuus voi riippua monesta tekijästä. Yhtä tiettyä mekanismia nanopar-

tikkeleiden toksisuudelle ei ole.67 Toksisuus voi riippua mm. kasvin ja nanopartikkelin välisistä

fysikaalisista vuorovaikutuksista. Kasvin juurien pinnalla nanopartikkelit voivat muuttaa juu-

rien pintakemiaa, mikä vaikuttaa suuresti juurien vuorovaikutukseen ympäristön kanssa. Juurien

huokosten tukkiutuessa nanopartikkeleista, ravinteiden imeytyminen kasviin voi estyä. Toksi-

suuteen vaikuttaa edellisten lisäksi nanopartikkelin pitoisuus, partikkelikoko, ominaispinta-ala,

fysikaalis-kemialliset ominaisuudet, stabiilisuus, kasvilaji, kasvin elinkaaren vaihe ja kasvua-

lusta. Nanopartikkelit voivat vaikuttaa kasviin sekä positiivisesti (Taulukko 4) että negatiivi-

sesti (Taulukko 5). Vaikutuksia on aina kasvin itämisestä68,74 ja kehityksestä69,72,73,75 ROS-

tuotantoon73 asti.
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Taulukko 4. Nanopartikkeleiden positiivisia vaikutuksia kasveihin. Pitoisuus ilmaisee määrää,
jolle kasvi on altistunut

NP* Koko (nm) Kasvi Pitoisuus mgl−1 Vaikutus Viite

Al 18 Retiisi,
Rapsi

2000 Lisäsi juurien kasvua 76

Al2O3 21 Tomaatti 20, 200 Lisäsi juurien, varsien
ja lehtien kasvua

73

CeO2 7 Soijapapu 500–4000 Lisäsi juurien kasvua 68

Kurkku 500–4000 Lisäsi merkittävästi
juurien ja varren kasvua

69

Maissi 500, 2000, 4000 Lisäsi juurien kasvua 69

Sinimailanen 500, 1000 Lisäsi varren kasvua 69

Tomaatti 1000, 4000 Lisäsi merkittävästi
juurien kasvua

69

CeO2
** 8 Tomaatti 500 (mgkg−1) Lisäsi varren kasvua 72

Tomaatti 62,5 (mgkg−1) Lisäsi hedelmien määrää 72

Tomaatti 250 (mgkg−1) Lisäsi klorofyllin määrää 72

CuO 18 Tomaatti 200 Lisäsi juurien ja
lehtien kasvua

73

TiO2 21 Vehnä 10 Pienensi itämisaikaa
34 %

77

30 Vehnä 150 Lisäsi versojen kasvua 45

Vehnä 2, 10 Lisäsi varsien ja taimien
kasvua

77

14 Vehnä 100 Lisäsi juurien kasvua 46

22 Vehnä 100 Lisäsi juurien kasvua 46

ZnO 8 Soijapapu 500 Lisäsi juurien kasvua 68

* NP = Nanopartikkeli
** Sitruunahapolla päällystetty CeO2



48

Taulukko 5. Nanopartikkeleiden negatiivisia vaikutuksia kasveihin. Pitoisuus ilmaisee
määrää, jolle kasvi on altistunut

NP* Koko (nm) Kasvi Pitoisuus mgl−1 Vaikutus Viite

Al 18 Raiheinä,
Lehtisalaatti

2000 Merkittävästi pienensi
juurien kasvua

76

Al2O3 21 Tomaatti 200–2000 ROS-pitoisuuden nousu 73

60 Maissi 2000 Pienensi juurien kasvua
35%

76

CeO2 7 Soijapapu 2000 Pienensi itämistä 68

Soijapapu 2000, 4000 DNA:n rakenteen
vaurioituminen

68

Maissi 1000 Pienensi juurien kasvua 69

Sinimailanen 2000, 4000 Pienensi juurien kasvua 69

Maissi 500, 4000 Pienensi varren kasvua 69

CuO 18 Tomaatti 2000 Pienensi varsien kasvua 73

Tomaatti 20–2000 ROS-pitoisuuden nousu 73

TiO2 21 Vehnä 100, 500 Pienensi juurien kasvua
tai ei vaikutusta

77

30 Vehnä 150 Kasvu 20 %
pienempää kuin kontrol-
lin

45

Vehnä 50–150 Lehdet kloroottisia 45

ZnO 8 Soijapapu 1000–4000 Pienensi juurien
kasvua

68

20 Raiheinä 50–1000 Pienensi juurien ja
ja versojen kasvua

75

Raiheinä 1000 Vakavia vaurioita
juurissa

75

Maissi 2000 Rajoitti juurien kasvua 76

Kurkku,
Raiheinä,
Rapsi,
Lehtisalaatti,
Retiisi

2000 Pysäytti juurien kasvun 76

* NP = Nanopartikkeli

López-Moreno et al.68 eivät ole havainneet ZnO-nanopartikkeleiden vaikuttavan soijapavun itä-

miseen. Lin ja Xing76 kuitenkin ovat havainneet ZnO-nanopartikkeleiden pienentävän mais-
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sin (Zea mays) itämistä pitoisuudessa 2000 mgl−1. Sillä ei ole ollut vaikutusta retiisin (Rap-

hanus sativus), rapsin (Brassica napus), lehtisalaatin (Lactuca sativa), raiheinän (Lolium pe-

renne) tai kurkun (Cucumis sativus) itämiseen. ZnO-nanopartikkelit ovat parantaneet soija-

pavun juurien kasvua vain pitoisuudessa 500 mgl−1, mutta ovat pienentäneet pitoisuuksissa

1000 – 4000 mgl−1. Vastaavasti 2000 mgl−1 ZnO:a on rajoittanut maissin juurien kasvua ja

on käytännössä pysäyttänyt retiisin, rapsin, lehtisalaatin, raiheinän ja kurkun juurien kasvami-

sen, niin ettei niitä ole pystytty tutkimuksessa edes mittaamaan. Lin ja Xingin75 myöhemmässä

tutkimuksessa on lisäksi selvinnyt 1000 mgl−1 ZnO:n käytännössä tuhoavan raiheinän juurien

kärjet. ZnO-nanopartikkeleiden ei ole havaittu juurikaan kulkeutuvan kasvin sisällä, vaan sen

toksisuuden on oletettu liittyvän sen transformaatioihin juuren pinnalla.

López-Moreno et al.68 tutkimuksessa myöskään CeO2-nanopartikkelit eivät ole juuri vaikutta-

neet soijapavun itämiseen paitsi pitoisuudessa 2000 mgl−1. Soijapavun juurien kasvua se on

kuitenkin edistänyt kaikissa pitoisuuksissa välillä 500 – 4000 mgl−1. Parhaimmillaan juurien

kasvu on edistynyt 140 % (4000 mgl−1). Toisaalta korkeissa pitoisuuksissa CeO2:n on havaittu

aiheuttavan vaurioita soijapavun DNA:ssa. López-Moreno et al.69 toisessa tutkimuksessa myös

kurkun juurien kasvu on lisääntynyt samalla pitoisuusalueella CeO2-nanopartikkeleiden vaiku-

tuksesta. Suurin kasvun lisääntyminen (140 %) on havaittu pitoisuudessa 2000 mgl−1. Cerium

on saostunut ceriumperoksidina soluihin kasvin pintaosissa, muttei meristeemissä eli kasvisolu-

kossa, joka ylläpitää kasvua. Näin oksidatiivinen stressi olisi helpottunut kasvualueilla, sallien

juurien kasvun edistymisen. Maissin juurien kasvu on pienentynyt pitoisuudessa 1000 mgl−1,

mutta lisääntynyt pitoisuuksissa 500 mgl−1, 2000 mgl−1 ja 4000 mgl−1. Kyseessä on ollut to-

dennäköisesti hormeesinen ilmiö, jossa organismin vaste tai reaktio ei kasva tai laske lineaa-

risesti altistavan aineen pitoisuuden noustessa. Hormeesisessa ilmiössä vasteen ja pitoisuuden

välinen suhde voi olla U- tai J-kirjaimen muotoinen.78 Altistava aine voi olla toksinen esimer-

kiksi matalissa ja korkeissa pitoisuuksissa, muttei niiden välisissä pitoisuuksissa tai päinvastoin.

Maissin tapauksessa kyseessä on vaikuttanut olevan käänteinen U-vaste, mutta tutkijoiden mu-

kaan lisää tutkimuksia vaadittaisiin varmistamaan hypoteesi. Sinimailaisen ja tomaatin juurien

kasvu sen sijaan on pienentynyt merkitsevästi korkeissa pitoisuuksissa. Tosin näistä kasveista

onkin havaittu suuria määriä ceriumia: sinimailasesta 6000 mgl−1 ja tomaatista 4000 mgl−1.

Määrät ovat olleet suuria verrattuna kurkkuun (400 mgl−1) ja soijapapuun (462 mgl−1). Kas-

vien varsien kasvuun CeO2-nanopartikkelit eivät ole vaikuttaneet merkittävästi pienentäen muu-

ten kuin maissiin pitoisuudessa 4000 mgl−1 ja jonkin verran pitoisuudessa 500 mgl−1. Tomaa-

tissa ei ole havaittu vaikutuksia kumpaakaan suuntaan ja sinimailasessa matalat pitoisuudet ovat

edistäneet varsien kasvua jonkin verran. Kurkun varsien kasvua sen sijaan ovat edistäneet kaik-

ki pitoisuudet (500 – 4000 mgl−1). Kuten juurien kasvussa, varsien kasvussa parhaiten kasvua

on edistänyt 2000 mgl−1, jossa kasvu on ollut 100 % suurempaa kuin kontrollikasveissa. Kas-

vu ei kuitenkaan ole ollut pitoisuudessa 4000 mgl−1 enää kuin 25 %, mikä viittaisi siihen, että

CeO2-nanopartikkelit ovat alkaneet olla toksisia kurkulle tässä pitoisuudessa. Selitys saattaa



50

olla CeO2-nanopartikkeleiden superoksididismutaasi-entsyymiä (SOD) jäljittelevä käyttäyty-

minen. Pitoisuudessa 4000 mgl−1 CeO2 on ilmeisesti jäljitellyt superoksididismutaasia, mutta

häirinnyt samalla muita entsymaattisia toimintoja kasvissa.68,69

Barrios et al.72 ovat havainnoinneet pinnoitettujen nanopartikkelien vaikutusta kasviin. CeO2-

nanopartikkelit ovat pinnoitettu sitruunahapolla ja tomaatteja on altistettu niille eri pitoisuuksis-

sa. Tutkimuksessa tomaatteja on altistettu myös pinnoittamattomille CeO2-nanopartikkeleille,

ei-nanoskaalan CeO2:lle, ceriumasetaatille ja sitruunahapolle. Pinnoitetut nanopartikkelit ovat

lisänneet varren pituutta 13 % ja pinnoittamattomat 9 %, kun cerium-pitoisuus mullassa on ol-

lut 500 mgkg−1. Pinnoitetut nanopartikkelit ovat lisänneet klorofyllin määrää tomaatin lehdissä

pitoisuuden ollessa 250 mgkg−1.

Ahmed et al.73 ovat vertailleet kasvatusalustan vaikutusta CuO- ja Al2O3-nanoaprtikkeleiden

toksisuuteen tomaateissa. Sekä mullassa kasvatetuissa että vesiviljellyissä tomaateissa CuO on

edistänyt sekä juurien että versojen kasvua matalissa pitoisuuksissa, mutta pienentänyt korkeis-

sa. Kupari onkin pienissä pitoisuuksissa kasveille tarpeellinen ravinne, mutta suurissa pitoisuuk-

sissa haitallista. Al2O3 on edistänyt juurien kasvua merkittävästi vesiviljelyssä pitoisuuksissa

20 – 2000 mgl−1. Mullassakin 200 mgkg−1 on edistänyt juurien kasvua, mutta 20 mgkg−1 ja

2000 mgkg−1 eivät ole edistäneet lainkaan niin paljoa. Vesiviljelyssä Al2O3 on edistänyt kas-

vua sitä enemmän mitä suurempi Al2O3-pitoisuus on ollut, mutta merkittävää se on ollut vasta

pitoisuudessa 2000 mgl−1. Mullassa vain 20 mgkg−1 ja 200 mgkg−1 ovat edistäneet merkittä-

västi versojen kasvua, mutta pitoisuudessa 2000 mgkg−1 versojen kasvu ei ole edistynyt juuri

lainkaan. Ahmed et al.73 ovat selvittäneet myös kasvien puolustusmekanismin reaktiota nano-

partikkeleihin. He ovat määrittäneet superoksididismutaasin, katalaasin (CAT) ja glutationipe-

roksidaasin (GPX) aktiivisuuden tomaatin juurissa, varsissa ja lehdissä sekä vesiviljellyissä et-

tä mullassa kasvatetuissa kasveissa. CAT, GPX ja SOD ovat entsyymejä, jotka estävät ROS:n

ylituotantoa.79 Hapen pelkistysreitissä mitokondriossa voi syntyä reaktiivista superoksidiradi-

kaalia, joka voi edelleen reagoida vielä reaktiivisemmaksi hydroksyyliradikaaliksi. Syntyneet

reaktiiviset happiyhdisteet voivat aiheuttaa tuhoa vahingoittamalla entsyymejä, solukalvon li-

pidejä ja nukleiinihappoja. Normaalisti toimivassa mitokondriossa voi syntyä 0,1 – 4 % supe-

roksidiradikaalia, mikä on tarpeeksi aiheuttamaan tappavia vaurioita. Vauroiden ehkäisemiseksi

SOD katalysoi superoksidiradikaalin reaktiota vedeksi ja hapeksi.

GPX pelkistää syntyneen vetyperoksidin edelleen vedeksi. Mitokondrion ulkopuolella peroksi-

somissa vetyperoksidia pelkistää CAT. SOD:n aktiivisuus on ollut suunnilleen yhtä suurta vesi-

viljeltyjen ja mullassa kasvatettujen tomaattien juurissa riippumatta nanopartikkelista. Varsissa

aktiivisuus on ollut taas selkeästi suurempaa vesiviljellyssä kasvissa. Toisaalta Al2O3-nanopar-

tikkeleille altistuneen kasvin lehdissä SOD-aktiivisuus on ollut suurempaa mullassa kasvate-

tuissa kasveissa kuin vesiviljellyissä. CuO:lle altistuneissa aktiivisuus on ollut suunilleen yhtä

suurta. GPX:n aktiivisuus on noudattanut juurissa ja varsissa samaa trendiä kuin SOD: juurissa
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yhtä suurta, varsissa vesiviljellyissä suurempaa. Al2O3:lle altistuneissa vesiviljellyissä kasveis-

sa GPX:n aktiivisuus on laskenut selkeästi pitoisuuden noustessa, mutta CuO:lle altistuneissa

noussut. Katalaasin aktiivisuus on vaihdellut kasvin eri osien ja kasvatusalustan välillä. Nano-

partikkeleilla käsittelemättömästä kontrollikasvista aktiivisuudet ovat poikenneet merkittävästi

lähinnä vain suurimmissa pitoisuuksissa. Antioksidanttientsyymien määrä onkin ollut merkittä-

västi suurempaa pitoisuudessa 2000 mgl−1. Toisaalta esimerkiksi katalaasin aktiivisuus vesivil-

jellyissä kasveissa on ollut matalissa pitoisuuksissa kontrollia pienempää. Kasveissa on havaittu

myös ROS:n pitoisuuden nousu nanopartikkelien pitoisuuden noustessa. Kuparioksidin on ha-

vaittu olevan alumiinioksidia toksisempaa, perustuen myös muihin tutkimuksen parametreihin,

kuten muutokset proteiineissä ja hiilihydraateissa.73

Feizi et al.77 ovat tutkineet titaanidioksidin vaikutusta vehnän (Triticum aestivum) itämiseen

nano- ja bulkkikoossa. Kummallakaan ei ole havaittu vaikutusta itämisprosenttiin. Sen sijaan

nanokoon TiO2 on pienentänyt vehnän itämisaikaa 34 % pitoisuudessa 10 mgl−1. TiO2 on il-

meisesti helpottanut veden imeytymistä, jolloin itäminen on kiihtynyt. Bulkkikoon partikkeleil-

la ei ole ollut vaikutusta itämisnopeuteen. Kummallakaan ei ole ollut vaikutusta juurien kas-

vuun, mutta pitoisuuksissa 2 mgl−1 ja 10 mgl−1 varsien ja taimien kasvu on lisääntynyt. Vä-

kevämmät pitoisuudet toisaalta ovat pienentäneet kasvua. Silva et al.45 ovat havainneet kolme

päivää vanhojen vehnien versojen kasvun lisääntyneen 150 mgl−1:n TiO2-pitoisuudesta, mut-

ta 20 päivän ikäisenä vaikutus on ollut päinvastainen. Lisäksi 20 päivän ikäisinä lehdissä on

havaittu kloroosia sitä enemmän mitä suurempi TiO2-pitoisuus on ollut.

5.4 Nanopartikkeleiden karakterisointi

Nanopartikkeleiden karakterisoinnilla saadaan tärkeää tietoa nanopartikkeleiden ominaisuuk-

sista ja sovellutuksista. Karakterisointiin käytetään useita tekniikoita, joilla saadaan tietoa nano-

partikkeleiden eri ominaisuuksista kuten koostumuksesta, morfologiasta, pinnoituksesta, koos-

ta, sähkönjohtokyvystä ja resistiivisyydestä. Karakterisointitekniikoita on lukuisia ja eri tyyp-

pisiä, jotka ovat hieman eri tarkoituksiin. Karakterisointitekniikkaa valitessa tulisikin huomioi-

da näytematriisin monimutkaisuus, analyytin konsentraatio ja sen fysikaalis-kemialliset omi-

naisuudet. Karakterisointitekniikat voidaan jakaa kolmeen ryhmään tai kategoriaan: erotustek-

niikoihin, mikroskopiaan ja spektroskopisiin tai spektrometrisiin (Kuva 16). Erotustekniikoi-

ta myös usein yhdistetään spektroskopisiin tai spektrometrisiin tekniikoihin – erityisesti ICP-

MS:ään.55
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karakteri-
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Erotus-
tekniikat
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HPLC

CE

FFF

Mikroskopia

SEM
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Spektroskopia

UV-VIS

XRD

ICP-MS

FTIR

Kuva 16. Joitakin nanopartikkeleiden karakterisoinnissa käytettyjä tekniikoita.55,80

Erotustekniikoita käytetään usein nanopartikkeleiden koon ja/tai muodon karakterisointiin. Na-

nopartikkeleita karakterisoidessa usein halutaan ensin yksinkertaistaa näytettä esifraktioinnilla

esimerkiksi sentrifugoimalla tai ultrasuodatuksella. Erotus perustuu partikkeleiden laskeutumi-

saikaan tai suodattimen huokoisuuteen. Sentrifugointi ei ole tehokas erottelemaan samankokoi-

sia nanopartikkeleita, jolloin yhtäaikaista sedimentoitumista voi tapahtua. Lisäksi se ei sovellu

erottelemaan alle 10 nm kokosia partikkeleita. Ultrasuodatus on yleinen esifraktiointimenetel-

mä erottelemaan eri nanopartikkeleita. Se rajoittuu huokoskoon ylä- ja alapuolisiin fraktioihin.

Monivaiheinen suodatus mahdollistaa paremman fraktioinnin, mutta se on hyvin työlästä ja ai-

kaa vievää ottaen huomioon, että suodatuksen on tarkoitus olla esikäsittely. Lisäksi ultrasuoda-

tuskaan ei sovellu samankokoisten partikkeleiden erotteluun.55,80

Korkean erotuskyvyn nestekromatografia (HPLC) on yksi tehokkaimmista erotustekniikoista.

Sillä voidaan erotella erityisesti nanopartikkeleita, joiden halkaisija on alle 10 nm. Tekniikan

tehokkuuteen pitää kiinnittää kuitenkin huomiota, jotta erotus tapahtuu analyytin vuorovaiku-

tuksista kromatografisten faasien kanssa eikä näytematriisin komponenttien kanssa. HPLC:llä

analysoitavien nanopartikkeleiden kokoeron pitää olla vähintään 10 nm.55

Muita erotustekniikoita, joita käytetään nanopartikkeleiden karakterisoinnissa ovat esimerkik-

si kapillaarielektroforeesi (CE), kokoeksluusiokromatografia (SEC), kenttä-virtausfraktiointi

(FFF) ja sen alatyypit kuten AF4, jota käytetään ICP-MS:n kanssa.55,81 FFF on ei-kromatografi-



53

nen (joskin sen tapainen) virtaukseen perustuva fraktiointimenetelmä. Se eroaa kromatografias-

ta siinä, ettei FFF:ssä ole stationäärifaasia.80 FFF on ainoa tekniikka, joka kykenee jatkuvaan

korkean resoluution fraktiointiin alle yhdestä nanometristä muutamaan mikrometriin.

Mikroskopia on yksi käytetyimmistä tekniikoista nanopartikkeleiden karakterisoinnissa. Yleen-

sä sitä käytetään nanopartikkelin koon, muodon ja aggregoitumisen arviointiin ja määritykseen.

Mikroskopian etuna on, ettei vertailua standardeihin tarvitse tehdä, koska nanopartikkeleista

muodostetaan kuva, jolloin tieto saadaan yksittäisistä partikkeleista. Kvantitatiivinen analyy-

si on toisaalta erittäin paljon aikaa vievä. Mikroskopiaan liittyy myös riski nanopartikkeleiden

aggregoitumiseen kuivausprosessin aikana, jolloin saatu tieto ei välttämättä kuvaa todellista ti-

lannetta. Pyyhkäisyelektronimikroskooppia (SEM) käyttäessä näyte on päällystettävä kullalla

tai grafiitilla, ja analyysi tehdään vakuumissa. Tämä voi edistää aggregoitumista. SEM:iä ovat

käyttäneet esimerkiksi Siddiqui ja Al-Whaibi74 SiO2-nanopartikkeleiden morfologian karakte-

risointiin ennen kasvitutkimustaan. Transmissioelektronimikroskooppi (TEM) on mikroskopi-

sista tekniikoista käytetyin nanopartikkeleiden karakterisointiin. TEM:iä onkin käytetty useissa

kasvitutkimuksissa44–46,71,75,77 nanopartikkeleiden karakterisointiin. TEM:llä saavutetaan erit-

täin hyvä resoluutio, ja sillä voi muodostaa jopa kolmiulotteisia kuvia. Suosiostaan huolimatta,

TEM:lläkin on varjopuolensa. Se on suhteellisen aikaa vievää. Tulokseen saattaa myös vaikut-

taa laitteen käyttäjän valinta, mistä kohtaa näytettä kuva muodostetaan, jos koko näytettä ei ole

mahdollista kuvata. Lisäksi myös TEM toimii vakuumissa, jolloin näyte voi aggregoitua.55,80

Spektroskooppisista tekniikoista nanopartikkeleiden karakterisointiin käytetyin lienee ultravio-

letti-näkyvä-spektrometri (UV-VIS). Esimerkiksi Ahmed et al.73 ovat käyttäneet UV-VIS-spek-

trometriä kasvitutkimuksessaan CuO- ja Al2O3-nanopartikkelien karakterisointiin. He ovat to-

sin vain tunnistaneet kyseiset nanopartikkelit. UV-VIS:iä voidaan kuitenkin käyttää myös erot-

tamaan eri kokoiset nanopartikkelit toisistaan. Mitä suurempi nanopartikkelin halkaisija on, sitä

korkeammalle aallonpituudelle absorptio siirtyy. UV-VIS:n etu on edullisuus ja matalat käyttö-

kustannukset. Sen voi myös kytkeä detektoriksi moneen erotustekniikkaan, kuten CE, AF4 ja

HPLC.55

Fourier-muunnosinfrapunaspektroskopiaa (FTIR) on käytetty tunnistamaan orgaanisten yhdis-

teiden funktionaalisia ryhmiä, jotka ovat sitoutuneet nanopartikkelien pinnalle.55 Esimerkik-

si Trujillo-Reyes et al.82 ovat karakterisoineet Barrios et al.72 tutkimuksen sitruunahapolla

päällystettyjä CeO-nanopartikkeleja. He ovat verranneet pelkkien CeO-nanopartikkelien FTIR-

spektrejä sitruunahapolla päällystettyjen CeO-nanopartikkelien FTIR-spektreihin. Esimerkiksi

pelkän CeO:n spektrissä on havaittu epäorgaanisille yhdisteille tyypillisiä leveitä absorptiovöitä,

mutta päällystettyjen nanopartikkelien spektreissä on sen sijaan havaittu kapeampia vöitä. Niis-

sä on havaittu mm. O – H-sidoksen venytys aaltoluvulla noin 3500 cm−1 sekä hydroksyyliryh-

män väliset vetysidokset lähellä aaltolukua 3300 cm−1. Päällystettyjä nanopartikkeleita on ollut

eri suhteissa sitruunahapon kanssa. Mitä enemmän sitruunahappoa on ollut suhteessa ceriu-
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moksidiin, sitä leveämpi on ollut vetysidosten aiheuttama absoprtiovyö. Vahvojen molekyylien

välisten vetysidosten muodostuminen on heikentänyt O – H-sidoksia. Tällöin O – H-sidosten ve-

nytykset ovat siirtyneet sitä alemmille aaltoluvuille, ja sitä enemmän absorptiovyöt ovat leven-

tyneet, mitä enemmän sitruunahappoa on ollut suhteessa CeO:hon.

Nanopartikkeleiden kiderakenteen selvittämiseen käytetään röntgendiffraktiota (XRD). Esimer-

kiksi Feizi et al.77 ovat käyttäneet XRD:tä määrittämään TiO2:n kiderakenteen tai TiO2:n eri

polymorfien välisen suhteen (rutiili/anataasi). Kiderakenteen lisäksi XRD:llä saadaan tietoa na-

nopartikkelin kemiallisesta koostumuksesta, joskin muut alkuaineanalyysiin tarkoitetut mene-

telmät – kuten ICP-MS ja ICP-OES – ovat paljon herkeämpiä ja soveltuvampia siihen tarkoi-

tukseen. XRD:n lisäksi myös TEM:llä on mahdollista saada tietoa kiderakenteesta, mutta toisin

kuin XRD:llä, TEM:llä tieto saadaan yksittäisestä kiteestä.55,80

ICP-MS:ää käytetään nanopartikkeleiden kvantitointiin siinä missä ICP-OES:kin, mutta ICP-

MS:ää voidaan käyttää myös nanopartikkeleiden koon ja kokojakauman määritykseen. Tämä

on mahdollista erityisesti AF4-ICP-MS:llä ja SP-ICP-MS:llä, jossa ICP-MS:lle syötetään hy-

vin laimeaa nanopartikkeliliuosta, minkä tarkoituksena on, että tilastollisesti vain yksi nanopar-

tikkeli kerrallaan tietyn väliajoin (viipymäaika) pääsee plasmaan. Viipymäaika on tavanomai-

sissa laitteissa 1 – 5 ms. SP-ICP-MS:n etuihin lukeutuu mm. se, että mitä tahansa kaupallista

ICP-MS-laitetta voidaan käyttää siihen ilman erillisiä modifikaatioita. Ainoastaan erikoisoh-

jelmistoja saatetaan tarvita datan käsittelyyn. SP-ICP-MS:llä on myös erittäin hyvä matalien

pitoisuuksien tunnistuskyky, mutta ei niinkään pienien partikkelikokojen (< 10 – 20nm) tun-

nistuskyky. Huonoja puolia on myös sen rajottuneisuus monialkuaineanalyysissä yleisimmil-

lä massa-analysaattoreilla. Sekä AF4-ICP-MS:llä että SP-ICP-MS:llä pystytään analysoimaan

pieniä pitoisuuksia, ne ovat molemmat nopeampia kuin mikroskopiset tekniikat ja niillä pys-

tytään yleensä välttämään nanopartikkeleiden aggregoituminen. SP-ICP-MS vaatii tosin jonkin

verran tilastollista analyysiä, ja yleensä useita mittauksia tarvitaan, jotta ne olisivat tarpeeksi

edustavia. AF4-ICP-MS:n huonoihin puoliin kuuluu sen korkea hinta. SP-ICP-MS:n kaltaisesti

monialkuaineanalyysi on sillä hankalaa.55,80
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6 Taustaa, laitteisto ja reagenssit

Kokeellisen osan tavoitteena oli kehittää menetelmä erityisesti titaanin analysointiin kasvimate-

riaalista. Titaanianalyysin tarkoituksena oli selvittää, onko TiO2-nanopartikkeleita kulkeutunut

kasvin sisällä vanhoista lehdistä uusiin. Lisäksi kasveista analysoitiin mangaani, rauta ja sinkki.

Fe, Mn ja Zn ovat kasville tärkeitä hivenaineita, joita kasvi tarvitsee fotosynteesiin ja klorofyllin

muodostuksessa.1 Ravinneliuokset, kuten vesiviljelyssä käytetty Hoagland-liuos, sisältää usein

mm. näitä ravinteita. Jyväslylän yliopiston kemian laitoksella on aiemmin kehitetty analyysi-

menetelmä näille analyyteille, ja niitä on jo aiemmin tutkittu. Siksi niitä käytettiin työssä ver-

rokkeina ja harjoitteluun. Tarve ja kiinnostus titaanin analysointiin tuli vasta kokeellisen osan

ollessa jo käynnissä, joten se näkyy selkeästi muutoksissa menetelmäkehityksessä.

Menetelmäkehityksessä käytettiin harjoitusnäytteenä Unkarin Budapestistä (Eötvös Loránd Uni-

versity, Department of Plant Physiology and Molecular Plant Biology) lähetettyjä kuivattuja se-

kä jauhettuja kurkun lehtiä. Toisena harjoitusnäytteenä käytettiin kemian laitoksen edustalla

kasvaneen punakoivun (Betula pubescens f. rubra) lehtiä. Lehdet kerättiin 23.7.2019 ja kui-

vattiin uunissa kahdessa erässä 23.7. ja 24.7.2019 noin 60 ◦C:ssa. Näytteet jauhettiin myllyllä

1 mm seulalla soveltavan kemian osastolla.

Varsinaiset näytteet olivat Unkarista lähetettyjä vehnänäytteitä. Kasvit oli kasvatettu Unkaris-

sa pienellä koeplantaasilla (Kuva 17a). Kasvit oli käsitelty kasvaessaan suihkuttamalla TiO2-

nanopartikkeleita yhteensä neljä kertaa alimpaan lehteen. Puolet kasveista olivat kontrollikas-

veja, ja niitä oli suihkutettu ainoastaan deioinisoidulla vedellä. Käsittelyt tehtiin niin, että kasvin

ympärys suojattiin niin, ettei suihkutettava liuos leviä mahdollisesti muihin kasveihin. Kasvit

kerättiin, kun ne olivat kasvattaneet neljä lehteä. Näytteet saapuivat numeroiduissa pienissä kier-

rekorkillisissa muoviputkissa kuivattuina, muttei jauhettuna, vaan pieniksi paloiksi leikattuna.

Näytteitä oli yhteensä 28. Näytteet 1–7 olivat TiO2:lla käsiteltyjen kasvien ykkös- eli ylim-

piä lehtiä (Kuva 17b). Näytteet 8–14 olivat kontrollikasvien ykköslehtiä. Näyteputkissa 15–21

oli TiO2:lla käsiteltyjen kasvien nelos- eli alimpia lehtiä. Näytteet 22–28 olivat kontrollikas-

vin neloslehtiä. Näytteet olivat numeroinnin lisäksi merkitty näyte-ID:llä, jotka olivat muotoa

a/b, jossa a:lla merkattiin kasvin numeroa koeviljelmällä, ja b:llä lehden numeroa. Näin on ero-

teltu saman kasvin alimmat ja ylimmät lehdet. Esimerkiksi näyte 15/1 oli kasvin numero 15

ykköslehdestä valmistettu, ja näyte 15/4 oli saman kasvin neloslehdestä valmistettu näyte. Näy-

teluettelo on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1. Näytteitä ei jauhettu saapumisen jälkeen

kontaminaatioriskin vuoksi, vaan ne käsiteltiin sellaisenaan.

Sivuprojektina oli suunnitella ja kehittää mikroaaltolaitteen hajotusputkiin sisäosia, helpotta-

maan hienojakoisen näytteen punnitsemista sähköisiin putkiin. Erityisesti tämä olisi hyödyllistä

pienen näytemäärän punnituksissa (<100 mg). Analyyttejä Fe, Mn ja Zn käytettiin tämän vai-

heen harjoittelussa.

http://www.novenyelettan.elte.hu/english/index.htm
http://www.novenyelettan.elte.hu/english/index.htm
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(a) (b)

Kuva 17. a) Vehnänäytteiden kasvupaikka Unkarissa. b) Vehnän lehtien numerointitapa.

Tutkielmassa käytetty vesi oli puhdasvesijärjestelmän puhdistamaa vettä. Käytetyt hapot olivat

analyysipuhtaita. Kaikki tutkielmassa käytetyt reagenssit on esitetty taulukossa 6, ja laadunvar-

mistukseen ja kalibrointiin liittyvät materiaalit on esitetty taulukossa 7.

Taulukko 6. Tutkielmassa käytetyt reagenssit

Reagenssi Kaava Valmistaja Pitoisuus/Puhtaus

Typpihappo HNO3 Honeywell 65 – 67 %

Suolahappo HCl Honeywell 37 %

Rikkihappo H2SO4 Sigma-aldrich 95 – 97 %

Vetyperoksidi H2O2 VWR Chemicals 30 %

Titaanidioksidi, anataasi TiO2 Aldrich 99,8 %

https://shop-lab-honeywell.com/nitric-acid-30709/
https://shop-lab-honeywell.com/nitric-acid-30709/
https://shop-lab-honeywell.com/hydrochloric-acid-30721/
https://shop-lab-honeywell.com/hydrochloric-acid-30721/
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/mm/30743m?lang=fi&region=FI
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/mm/30743m?lang=fi&region=FI
https://fi.vwr.com/store/product/706328/vetyperoksidi-30-stabiloitu-analar-normapur-analyyttinen-reagenssi
https://fi.vwr.com/store/product/706328/vetyperoksidi-30-stabiloitu-analar-normapur-analyyttinen-reagenssi
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Taulukko 7. Tutkielmassa käytetyt perusliuokset ja referenssimateriaalit

Nimi Valmistaja Pitoisuus ja tausta

Rauta-perusliuos (Pure Plus) PerkinElmer 1000 µgml−1, 2 % HNO3

Mangaani-perusliuos (Pure Plus) PerkinElmer 1000 µgml−1, 2 % HNO3

Sinkki-perusliuos (Pure Plus) PerkinElmer 1000 µgml−1, 2 % HNO3

Titaani-perusliuos (Pure) PerkinElmer 1000 µgml−1, H2O/tr 0,24 % F–

SRM 1573a Tomato Leaves NIST

Tutkielmassa käytettiin näytteiden alkuainepitoisuuksien määrittämiseen ICP-OES-laitteistoa.

PerkinElmer Avio 500:aa käytettiin yhtä kertaa lukuun ottamatta kaikkiin mittauksiin. Perkin-

Elmer Optima 8300:lla piti analysoida viimeiset näytteet Avio 500:n teknisistä ongelmista joh-

tuen. Kokeellisen osuuden aikataulusta johtuen ei voitu odottaa Avio 500:n huoltoa. Menetel-

mätiedosto siirrettiin Avio 500:lta Optima 8300:lle, joten mittausparametrit pysyivät samoina

molemmilla laitteilla. Suurin ero laitteiden välillä oli se, että Avio 500:ssa on vertikaalinen plas-

ma, ja Optima 8300:ssa horisontaalinen plasma. Näytteet hajotettiin ennen alkuainemittauksia

pääasiassa mikroaaltomärkäpolttolaitteella. Kaikki tutkielmassa käytetyt laitteet on esitetty tau-

lukossa 8.

Taulukko 8. Tutkielmassa käytetyt laitteet

Laite Valmistaja Malli

ICP-OES PerkinElmer Avio 500

ICP-OES PerkinElmer Optima 8300

Mikroaaltomärkäpolttolaite CEM MARS 6

Puhdasvesijärjestelmä ELGA PURELAB® Ultra

Ultraäänihaude Elma Transsonic 820/H

Roottorimylly Fritsch Pulverisette 14.702

ICP-OES:llä käytetyt mittausaallonpituudet ja -suunnat on esitetty taulukossa 9. ICP-OES:n

operointiparametrit on esitetty taulukossa 10.

https://www.perkinelmer.com/fi/product/fe-1-000-g-ml-2-hno3-pure-plus-125-ml-n9303738
https://www.perkinelmer.com/fi/product/fe-1-000-g-ml-2-hno3-pure-plus-125-ml-n9303738
https://www.perkinelmer.com/fi/product/mn-1-000-g-ml-2-hno3-pure-plus-125-ml-n9303744
https://www.perkinelmer.com/fi/product/mn-1-000-g-ml-2-hno3-pure-plus-125-ml-n9303744
https://www.perkinelmer.com/fi/product/zn-1-000-g-ml-2-hno3-pure-plus-125-ml-n9303758
https://www.perkinelmer.com/fi/product/zn-1-000-g-ml-2-hno3-pure-plus-125-ml-n9303758
https://www.perkinelmer.com/product/titanium-1-000-g-ml-h2o-24-f-pure-500ml-n9300162
https://www.perkinelmer.com/product/titanium-1-000-g-ml-h2o-24-f-pure-500ml-n9300162
https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=1573a
https://www.perkinelmer.com/fi/product/avio-500-cycl-concentric-configuration-n0810011
https://www.perkinelmer.com/fi/product/avio-500-cycl-concentric-configuration-n0810011
http://cem.com/en/mars-6
http://cem.com/en/mars-6
https://www.elgalabwater.com/products/purelab-ultra
https://www.elgalabwater.com/products/purelab-ultra
https://www.elmaultrasonic.com/
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Taulukko 9. ICP-OES:llä käytetyt mittausaallonpituudet ja mittaussuunnat

Analyytti Aallonpituus (nm) Mittaussuunta

Fe 238,204 Aksiaalinen

Mn 257,610 Aksiaalinen

Zn 206,200 Aksiaalinen

Ti 334,940 Aksiaalinen

Taulukko 10. ICP-OES:n mittausparametrit

Parametri Arvo Yksikkö

Plasman teho 1500 W

Plasmakaasun virtaus 8 l/min

Apukaasun virtaus 0,2 l/min

Kantajakaasun virtaus 0,7 l/min

Näytteensyötön virtaus 1,30 ml/min

Mittauksia varten ICP-laite kalibroitiin käyttäen kaupallisia standardiliuoksia. Kalibroinneista

sovitettiin kalibrointisuorat, joiden korrelaatio r on laskettu kaavalla 5

r =

n
∑

i=1
{(xi− x̄)(yi− ȳ)}√[

n
∑

i=1
(xi− x̄)2

][
n
∑

i=1
(yi− ȳ)2

] , (5)

missä n on kalibrointiliuosten lukumäärä, i on yksittäinen näyte, xi on yksittäisen kalibrointi-

liuoksen pitoisuus, x̄ on kalibrointistandardien pitoisuuksien keskiarvo, yi on yksittäisen kali-

brointiliuoksen mitatun signaalin intensiteetti, ja ȳ on intensiteettien keskiarvo. Kalibrointisuo-

rista laskettiin toteamisrajat (LOD) kaavalla 6

LOD =
3sa

b
(6)

sekä määritysrajat (LOQ) kaavalla 7

LOQ =
10sa

b
, (7)
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joissa sa on kalibrointisuoran leikkauspisteen virhe, ja b on kalibrointisuoran kulmakerroin.

Näytteiden alkuainepitoisuudet on ilmaistu rinnakkaismääritysten keskiarvona x̄ kaavalla 8

x̄ =
1
n

n

∑
i=0

xi, (8)

missä i on yksittäinen näyte, xi on yksittäisen näytteen tulos, ja n on rinnakkaisnäytteiden luku-

määrä. Keskiarvon keskihajonta s laskettiin kaavalla 9

s =

√
∑

n
i=0(xi− x̄)2

n−1
. (9)

Lisäksi joissakin tapauksissa on korostettu lihavoinnilla hajonnan suhdetta keskiarvoon suhteel-

lisella keskihajonnalla (RSD). RSD laskettiin kaavalla 10

RSD =
s
x̄
·100%. (10)

Mahdolliset otoksen ulkopuoliset arvot on määritetty Dixonin Q-testillä. Näytteiden pitoisuudet

on esitetty kuivamassaa kohden eli kosteusprosentti huomioiden. Näytteiden kuivamassat md (g)

laskettiin kaavan 11 mukaan

md = mi(1−
k−%
100

), (11)

missä mi on punnitun näytteen massa (g) ja k-% kosteusprosentti. Lopullinen pitoisuus on esitet-

ty painoyksikköä kohden, joka on laskettu tilavuusyksikössä ilmoitetusta pitoisuudesta kaavalla

12

cm =
cvv
md

, (12)

missä cm on pitoisuus painoyksikköä kohden (µgg−1), cv on pitoisuus tilavuusyksikköä kohden

(µgl−1) ja v on tilavuus (l). Koska µgg−1 = mgkg−1 ja jälkimmäistä käytetään tavanomaisesti

ilmaisemaan pitoisuutta kasveissa, sitä käytetään tästä eteenpäin pitoisuuden yksikkönä paino-

yksikköä kohden.

Kasvinäytteiden kosteusprosentti määritettiin gravimetrisesti tomaatinlehtireferenssimateriaa-

lin sertifikaatissa mainittua menetelmää soveltaen. Tyhjien näyteastioiden (2 kpl) kuivapaino

määritettiin kuivaamalla eksikaattorissa käyttäen kuivausaineena fosforipentoksidia (P2O5). As-
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tioita kuivattiin 120 tuntia kerrallaan, kunnes ne olivat saavuttaneet vakiopainon. Taarattuihin

astioihin punnittiin noin 100 mg kasvinäytettä. Näytteet asetettiin astioihin tasaisesti pinta-alan

maksimoimiseksi. Vastaavasti näytteitä kuivattiin 120 tuntia kerrallaan. Kosteusprosentti mää-

ritettiin kaavalla 13

Kosteus−% =
mi−m f

mi
·100%, (13)

missä mi on näytteen alkuperäinen massa, ja m f on kuivatun näytteen lopullinen massa. Kurkun

lehtien kosteusprosentiksi saatiin 7,4 % ja tomaatin lehtien (SRM) kosteusprosentiksi (5,1 %).

Tomaatin sekä kurkun lehtien lopulliset tulokset on ilmoitettu kosteusprosentti huomioiden.

Punakoivun lehdistä eikä vehnänäytteistä määritetty kosteusprosenttia. Punakoivun lehtien ta-

pauksessa aikataulu toi haasteita ja vehnänäytteiden tapauksessa näytteen riittävyys.



62

7 Menetelmäkehityksen ensimmäiset vaiheet

Hajotusmenetelmää lähdettiin kehittämään tekemällä aluksi hajotuskokeita kurkun lehdille sekä

sertifioidulle referenssimateriaalille (SRM 1573a Tomato Leaves).83 Hajotuksessa kasvinäyt-

teen orgaaninen tausta poistetaan, jolloin analyytit – kuten tässä tapauksessa Fe, Mn, Zn ja

myöhemmin Ti – saadaan helpommin analysoitavammaksi eli ns. liuokseen. Tässä vaiheessa ti-

taanin analysointi ei ollut vielä ajankohtaista, joten vain raudan, mangaanin ja sinkin analysoin-

tiin on keskitytty. Ennen jokaista mikroaaltoavusteista hajotusta hajotusputket pestiin mikroaal-

tolaitteen pesuohjelmalla. Pesureagenssina käytettiin väkevää typpihappoa paitsi ennen vehnä-

näytteiden analysointia (Luku 8.3), jolloin putket pestii rikki- ja typpihapon seoksella.

7.1 Ensimmäiset hajotuskokeet

Näytteitä punnittiin 200 mg PTFE:stä valmistettuihin mikroaaltohajotusputkiin (Kuva 18). Kur-

kun lehdistä valmistettiin kolme rinnakkaisnäytettä. Lisäksi valmistettiin näyte sertifioidusta

referenssimateriaalista sekä kaksi sokeanäytettä. Sokeanäytteet eivät sisällä näytemateriaalia,

mutta käsiteltiin samoin kuin muut näytteet. Näytteisiin lisättiin 4,0 ml väkevää HNO3:a ja

1,6 ml väkevää HCl:a, minkä jälkeen happoseoksen annettiin reagoida viidentoista minuutin

ajan. Seisotuksen jälkeen lisättiin 3 ml vettä, minkä jälkeen hajotusputket suljettiin korkeilla.

Näytteet hajotettiin mikroaaltoavusteisesti. Lämpötila nostettiin 200 ◦C:een 20 minuutin aika-

na, minkä jälkeen lämpötila pidettiin kymmenen minuuttia. Näytteet jäähdytettiin huoneenläm-

pötilaan ennen putkien avaamista. Hajotustuotteet siirrettiin 50 ml näyteputkiin ja hajotusputket

huuhdeltiin useasti vedellä. Näytteet laimennettiin 40 ml:aan.
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Kuva 18. PTFE:stä valmistettu mikroaaltohajotusputki.

ICP-OES-mittauksia varten valmistettiin kalibrointiliuokset raudan, mangaanin ja sinkin pe-

rusliuoksista (1000 µgml−1). Kalibrointiväli kaikille analyyteille oli 10 – 10000 µgl−1 ja kali-

brointi tehtiin neljällä standardiliuoksella (10, 100, 1000 ja 10000 µgl−1). Kalibrointiliuokset

sekä nollaliuos valmistettiin näytteitä vastaavaan happotaustaan. Kalibroinnin tulokset ovat esi-

tetty taulukossa 11.

Taulukko 11. Kalibroinnin tulokset mittausaallonpituuksittain

Alkuaine Aallonpituus (nm) r LOD (µgl−1) LOQ (µgl−1)

Fe 238,204 1,0000 16,61 55,38

Mn 257,610 1,0000 11,86 39,53

Zn 206,200 1,0000 9,36 31,21

Tomaatinlehtistandardimateriaalin pitoisuuksissa on huomioitu kosteusprosentti 5,1 %. Kos-

teusprosentti on määritetty gravimetrisesti kuivaamaalla eksikaattorissa fosforipentoksidilla.

Referenssimateriaalin pitoisuudet ja saannot on koottu taulukkoon 12. Kurkun lehtien rauta-

pitoisuudeksi saatiin (65±3)mgkg−1, mangaanipitoisuudeksi (45±1)mgkg−1 ja sinkkipitoi-

suudeksi (103±3)mgkg−1. Kurkun lehtienkin tulokset ovat laskettu kuivamassaa kohti.
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Taulukko 12. SRM 1573a Tomato Leaves mitatut pitoisuudet ja vertailu sertifioituihin arvoihin

Alkuaine Aallonpituus (nm) Sertifioitu (mgkg−1) Mitattu (mgkg−1) Saanto (%)

Fe 238,204 367,5 365,9 99,6

Mn 257,610 246,3 253,5 102,9

Zn 206,200 30,94 32,08 103,7

7.2 Pienen näytemäärän hajotukset

Koska kasvinäytteet ovat kevyitä, ja näytettä ei aina ole runsaasti, voi analyysin joutua suorit-

tamaan pienemmälläkin määrällä, joten edellä kuvattua menetelmää kokeiltiin myös pienem-

mälle näytemäärälle. Hajotusputkiin punnittiin 20 mg kurkun lehteä. Pientä näytemäärää var-

ten reagenssien suhdetta muutettiin niin, että typpihappoa lisättiin 2,0 ml, suolahappoa 0,8 ml

ja vettä 6 ml. Veden määrää oli nostettava happomääriä pienentäessä, sillä hajotusputkissa on

aina oltava vähintään 8 ml nestettä. Näytteistä valmistettiin kolme rinnakkaisnäytettä. Lisäk-

si valmistettiin yksi näyte referenssimateriaalista sekä kaksi sokeanäytettä. Mikroaaltolaitteen

lämpötilaohjelma pysyi samana. Väkevin standardiliuos (10000 µgl−1) poistettiin kalibroinnis-

ta, jolloin ICP-OES:n kalibrointi tehtiin kolmella standardiliuoksellla. Kalibrointiväli oli siten

10 – 1000 µgl−1. Näin näytteiden pitoisuudet saatiin kalibrointivälin keskivaiheille. Kalibroin-

nin tulokset on esitetty taulukossa 13. Sekä LOD että LOQ ovat erittäin alhaiset kaikilla ana-

lyyteillä, mutta etenkin mangaanilla.

Taulukko 13. Kalibroinnin tulokset mittausaallonpituuksittain

Alkuaine Aallonpituus (nm) r LOD (µgl−1) LOQ (µgl−1)

Fe 238,204 1,0000 7,71 25,71

Mn 257,610 1,0000 1,64 5,46

Zn 206,200 0,9999 4,96 16,54

Saannot sertifioidusta referenssimateriaalista olivat raudalle 131 %, mangaanille 97,1 % ja sin-

kille 99,1 %. Vaikka referenssimateriaalin saanto sinkille onkin erittäin hyvä, määritetty sink-

kipitoisuus oli hieman alle kalibroinnin määritysrajan. Kurkun lehtien alkuainepitoisuuksiksi

saatiin raudalle (58±2)mgkg−1, mangaanille (48±3)mgkg−1 ja sinkille (110±6)mgkg−1.

Sokeanäytteiden pitoisuudet olivat käytännössä olemattomia. Analyyttien pitoisuudet kurkun

lehdissä ovat kuitenkin samansuuntaisia, kuin ensimmäisissä kokeissa (Luku 7.1) isommalla

näytemäärällä tehdyissä hajotuksissa, mutta ilmeisesti referenssimateriaalinäytteeseen on pääs-
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syt käsittelyn aikana rautaa. Kun analysoidaan erittäin pieniä alkuainepitoisuuksia mm. raudan

analysoinnissa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kontaminaatiovaaraan. Rauta on yleinen

metalli, jota voi kulkea esimerkiksi laboratoriovälineistä näytteeseen joko suoraan näyteastiasta

tai epäsuorasti kuten kädestä, joka on koskettanut jotakin rautaa sisältävää esinettä.

Kurkun lehdistä ja referenssimateriaalista valmistettiin uudet 20 mg:n näytteet. Myös uudet ka-

librointiliuokset valmistettiin. Kalibroinnin tulokset on esitetty taulukossa 14.

Taulukko 14. Kalibroinnin tulokset mittausaallonpituuksittain

Alkuaine Aallonpituus (nm) r LOD (µgl−1) LOQ (µgl−1)

Fe 238,204 1,0000 2,50 8,34

Mn 257,610 1,0000 3,36 11,20

Zn 206,200 1,0000 2,05 6,85

Kalibrointi on hyvä: LOD ja LOQ ovat alhaiset. Referenssimateriaalin saannot raudalle (95,6 %)

ja mangaanille (95,3 %) ovat oikein hyvät, mutta sinkin mittauksessa on selvästikin jotain häi-

riötä. Saanto (81,2 %) on reilusti alle sertifioidun arvon. Kurkun lehtien pitoisuudeksi raudal-

le saatiin (59±7)mgl−1, mangaanille (40±2)mgkg−1 ja sinkille (97±7)mgkg−1. Raudan

ja sinkin tuloksissa on jonkin verran hajontaa. Pienen näytemäärän käsittelyssä on haasteensa.

Etenkin näytteen punnitseminen korkeisiin ja sähköisiin hajotusputkiin on haasteellista. Virheet

tuloksissa voivat johtua jo punnitusvirheestä. Näytettä päätyy herkästi mm. putken kierteille

putken ulkopuolelle eikä putken pohjalle. Tässä tilanteessa vaa’an osoittama massa ei edusta

sitä näytemäärää, mikä putken sisäpuolella on. Hajotusreagenssit lisätään putken sisälle, jolloin

putken ulkokierteillä oleva pieni määrä näytettä ei reagoi hajotusreagenssien kanssa eikä pää-

dy näyteputkeenkaan missään vaiheessa. Tällöin tuloksia laskettaessa tuloksessa voi esiintyä

joskus merkittäväkin virhe. Tämän ongelman välttämiseksi tutkielmassa kehitettiin myös ha-

jotusputkiin sisäosia, joihin näyte punnitaan, ja joka sitten tiputetaan putken sisälle. Sisäosien

kehityksestä kerrotaan luvussa 9.



66

8 Titaanimenetelmän kehitys

Titaanin analysointiin projektissa alettiin keskittymään, kun kiinnostus siihen Unkarista tuli

esille. Rauta, mangaani ja sinkki päätettiin pitää mukana, jolloin pystyttiin myös seuraamaan

parametrien muutosten vaikutusta niiden analysointiin sen lisäksi, että ne olivat alun perinkin

mielenkiinnon kohteena.

8.1 Alustavat titaanimittaukset

Aluksi titaani-menetelmää lähdettiin kehittämään hajottamalla kasvinäytteitä samoilla reagens-

seillä kuin aiemminkin, ja saatujen tulosten perusteella lähdettiin kehittämään sitä. 100 mg kur-

kun ja tomaatin (SRM) lehtiä punnittiin hajotusputkiin. Kurkun lehdistä valmistettiin kolme

rinnakkaisnäytettä ja sokeanäytteitä valmistettiin kaksi. Putkiin lisättiin 4 ml HNO3:a, 1,6 ml

HCl:a ja 15 minuutin seisotuksen jälkeen 3 ml vettä. Koska referenssimateriaalin sertifikaatis-

sa ei ole määritetty arvoa titaanille, näytteisiin lisättiin titaanin perusliuosta mikroaaltohajo-

tuksen jälkeen. Lisäämällä perusliuosta, voitiin tutkia hieman referenssimateriaalin tapaan ti-

taanin saantoa kasvimatriisista. Tämä ei tosin vielä kerro hajotuksessa käytettyjen reagenssien

kyvystä liuottaa titaanidioksidia. Perusliuos oli laimennettu pitoisuuteen 1000 µgl−1. Liuosta

lisättiin näytteisiin 2 ml. Näytteet ja lisäys laimennettiin 40 ml:aan, jolloin Ti-pitoisuudeksi tila-

vuusyksikköä kohden saatiin noin 50 µgl−1. Painoyksikköä kohden tämä olisi 20 mgkg−1, jos

titaanin lisäystä ei huomioida. Kalibrointiliuosten titaanipitoisuudet olivat samat, kuin muilla-

kin analyyteillä. Kurkun lehtien Ti-pitoisuudeksi saatiin (51±5) µgl−1, mikä vastaa pitoisuutta

(20±2)mgkg−1. Tämä on hyvin lähellä laskennallista arvoa olettaen, että kurkun lehdissä ei

ole alunperin titaania. Sen sijaan tomaatin lehdissä titaania oli noin 85 µgl−1 tai 31 mgkg−1. Ero

tuloksissa voi johtua pipetointivirheestä tai yksinkertaisesti siitä, että tomaatin lehti -referens-

simateriaalissa on noin 10 mgkg−1 titaania, vaikkei sen pitoisuutta olekaan sertifioitu. Titaanin

LOD:ksi kalibroinnissa saatiin 1,27 µgl−1 ja LOQ:ksi 4,23 µgl−1.

Boguhn et al.43 ovat päätyneet samantapaiseen ratkaisuun, mutta lisänneet titaani-perusliuoksen

sijaan titaandioksidia biologisiin näytteisiin. Lisäksi he ovat lisänneet TiO2:n ennen hajotusta.

Tosin heidän tavoitepitoisuutensa ovat olleen gkg−1 -luokkaa, kun tässä tutkielmassa pitoisuu-

det olivat mgkg−1 -luokkaa. Niin pienissä pitoisuuksissa punnitusmäärät olisivat olleet käytän-

nössä niin pieniä, ettei niitä olisi ollut mahdollista punnita. Koska yhteen näyteputkeen ei ollut

mahdollista punnita niin pientä määrää TiO2:a, ajateltiin lisätä sitä isompaan määrää kurkun

lehti -näytettä, ja punnita sitä pienemmissä erissä. Tämäkään ei kuitenkaan ollut mahdollista,

sillä kasvimateriaalia ei ollut tarpeeksi, jotta TiO2:n punnitusmäärä olisi ollut mahdollinen. Tätä

menetelmää tosin kokeiltiin myöhemmin toisella näytemateriaalilla.
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Edellisten mittausten tulosten perusteella tehdyt päätelmät selvitettiin valmistamalla näytteet

kurkun ja tomaatin lehdistä sekä ilman titaanilisäystä että titaanilisäyksen kanssa. Molemmista

näytteistä valmistettiin kaksi rinnakkaisnäytettä lisäyksellä sekä kaksi ilman lisäystä. Tavoittee-

na oli edelleen titaanin saannon määritys kasvimateriaalista. 100 mg näytettä punnittiin hajo-

tusputkiin, ja titaaniliuosta pipetoitiin sama määrä kuin aiemminkin. Punakoivun lehdistä val-

mistettiin kolme rinnakkaisnäytettä ilman titaanilisäystä. Punakoivun lehtiä punnittiin 100 mg.

Lisäksi valmistettiin yksi näyte Unkarista lähetetyistä vehnänäytteistä punnitsemalla sitä 50 mg.

Näyte oli näyteputkesta 21. Se sisälsi vehnän alinta lehteä eli sitä, jota oli käsitelty TiO2-

nanopartikkeleilla. Hajotusreagenssien määrä oli sama kuin muillakin näytteillä. Tarkoitukse-

na oli selvittää vehnän suurpiirteinen Ti-pitoisuus tai onko sitä vehnässä ollenkaan. Punnittava

määrä pidettiin pienenä, sillä näytteen määrä oli rajallinen (500 mg). Näin näytettä säästettiin

lopullisia mittauksia varten. Hajotusjäännökset siirrettiin näyteputkiin, laimennettiin 40 ml:aan

ja analysoitiin ICP-OES:llä. ICP-OES-mittausten tulokset on esitetty taulukossa 15.

Taulukko 15. Alustavia mittauksia

Näyte Fe
(mgkg−1)

Mn
(mgkg−1)

Zn
(mgkg−1)

Ti
(mgkg−1)

Kurkun lehti + Ti 61±2 40,4±1,2 94,9±0,4 21,55±0,07

Kurkun lehti 60,5±0,6 41,2±2 96,3±1,3 0,7±0,8

Tomaatin lehti + Ti 370±60 240±40 32±4 37±10

Tomaatin lehti 340±11 224±3 29±1 10,9±1,5

Punakoivun lehti 128±8 108±1,5 106±2 7,16±0,06

Vehnä* 769 38 131 93

* Ei rinnakkaisnäytteitä, joten hajontaa ei ole esitetty

Tuloksista nähdään, että kurkun lehdissä ei käytännössä ole titaania, ja että tomaatin lehti -

referenssimateriaalissa sitä on hieman yli 10 mg, mikä vahvistaa edellisten mittausten hypo-

teesin. Toisaalta saannot eivät ole erinomaisia, mutteivät huonojakaan: rauta 92,5 %, mangaani

90,9 % ja sinkki 93,7 %. Tulokset eivät ole täysin luotettavia, mutta ovat vähintääkin suuntaa

antavia. Aiempiin mittauksiin verrattuna mangaani- ja sinkkipitoisuudet kurkun lehdissä olivat

hieman matalia. Punakoivun lehdissä titaania havaittiin 7,2 mgkg−1, mikä on hieman vähem-

män kuin tomaatin lehdissä. Titaanin pitoisuudeksi vehnässä havaittiin 93 mgkg−1. Pelkästään

tämän mittauksen ja tämän menetelmän perusteella voidaan siis todeta, että vehnässä on huo-

mattava määrä titaania. Lisäksi vehnässä havaittiin muihin näytteisiin verrattuna suuri pitoisuus

rautaa. Mittausten LOD:t ja LOQ:t on esitetty taulukossa 16. LOD ja LOQ ovat erittäin hy-

vät, etenkin titaanilla. Kurkun lehdistä ilman titaanilisäystä valmistetun näytteen erittäin pieni

titaanipitoisuus on yli toteamisrajan.
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Taulukko 16. Kalibroinnin tulokset mittausaallonpituuksittain

Alkuaine Aallonpituus (nm) r LOD (µgl−1) LOQ (µgl−1)

Fe 238,204 1,0000 3,69 12,30

Mn 257,610 1,0000 1,59 5,30

Zn 206,200 1,0000 1,83 6,11

Ti 334,940 1,0000 0,58 1,92

Kaupallisessa titaanin perusliuoksessa titaani on nimensä mukaisesti liukoisessa muodossa. Ti-

taanidioksidilla käsitellyissä vehnänäytteissä se on sitoutuneena kasvimateriaaliin titaanidioksi-

dinanopartikkeleina, joten perusliuoksen lisääminen hajotusjäännökseen ei kuvaa täysin samoja

olosuhteita, vaikka tausta onkin sama. Perusliuoksen lisääminen ennen hajotustakin voisi mah-

dollisesti laimentaa hajotusreagenssien tehokkuutta. Näytteeseen piti siis saada nimenomaan ti-

taanidioksidia jo ennen hajotusta. Jotta oltaisiin päästy samalle pitoisuusalueelle, mitä vehnässä

havaittiin, olisi kiinteää titaanidioksidia pitänyt punnita äärimmäisen pieni määrä suoraan ha-

jotusputkeen. Helpompaa olisi ollut TiO2:n pipetoiminen laimennetusta TiO2-liuoksesta, mutta

tässä vaiheessa tuli haasteeksi TiO2:n liukoisuus, joten palattiin takaisin ajatukseen, että TiO2:a

pitää punnita näytteen sekaan. Päädyttiin punnitsemaan niin pieni määrä kiinteää TiO2:a (ana-

taasi), kuin mahdollista, ja sekoittamalla se punakoivun lehtien sekaan. TiO2:a punnittiin 2 mg,

ja se sekoitettiin 50 g:aan punakoivun lehtijauheesen ja sekoitettiin huolellisesti. Teoriassa tä-

män pitäisi vastata pitoisuutta 40 mgkg−1. Jo tässä vaiheessa oletettiin, ettei seokseosta tule

tarpeeksi homogeenistä; 2 mg raekooltaan hyvin isoa jauhetta 50 g:ssa hienojakoista jauhetta

on vaikea saada tasaisesti näytteeseen. Tästä huolimatta sitä päätettiin kokeilla.

Sekä TiO2:lla käsiteltyjä punakoivun lehtiä että punakoivun lehtiä ilman TiO2-käsittelyä pun-

nittiin 100 mg viitenä rinnakkaisena näytteenä. Näytteet hajotettiin samoilla reagensseillä kuin

aiemminkin. Hajotuksen jälkeen näytteet siirrettiin näyteputkiin ja laimennettiin 40 ml:aan. Ku-

ten taulukosta 17 havaitaan, käsittelemättömien punakoivun lehtien tulokset ovat erittäin sa-

mankaltaisia kuin edellisen mittausten tulokset punakoivun lehdille (Taulukko 15). Käsiteltyjen

punakoivujen lehtien pitoisuudet raudalle, mangaanille ja sinkille ovat linjassa aikaisempiin tu-

loksiin. Sen sijaan titaanin tulos on vain 12 mgkg−1, vaikka teoreettinen pitoisuus olisi ollut

40 mgkg−1. Myös hajonta on suurta. Kahden pienimmän rinnakkaismäärityksen tulokset ovat

vähemmän, kuin osa tavallisen punakoivun lehtien tuloksista, ja suurin on noin 23 mgkg−1. Tu-

lokset eivät olleet yllättäviä. TiO2-jauhe ei selvästikään ollut sekoittunut punakoivun lehtien

sekaan kunnolla. Mittausten kalibrioinnin tulokset on esitetty taulukossa 18.
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Taulukko 17. Mittaustuloksia punakoivun lehdille

Näyte Fe
(mgkg−1)

Mn
(mgkg−1)

Zn
(mgkg−1)

Ti
(mgkg−1)

Punakoivun lehti + TiO2 115±3 111±2 109±3 12±7

Punakoivun lehti 128±5 110±2 107±3 7,6±0,8

Taulukko 18. Kalibroinnin tulokset mittausaallonpituuksittain

Alkuaine Aallonpituus (nm) r LOD (µgl−1) LOQ (µgl−1)

Fe 238,204 1,0000 4,97 16,55

Mn 257,610 1,0000 3,76 12,52

Zn 206,200 1,0000 4,04 13,46

Ti 334,940 1,0000 2,14 7,13

Punakoivun lehdet, joiden sekaan oli laitettu TiO2:a ei enää käytetty näytteenä. Punakoivun

lehtiä sen sijaan pidettiin sellaisenaan referenssi-/harjoittelunäytteenä, koska toisin kuin kurkun

lehdissä, punakoivun lehdissä oli mitattava pitoisuus titaania ilman standardilisäyksiä.

Punakoivusta valmistettiin edelleen neljä rinnakkaisnäytettä noin 100 mg näytemäärällä. Lisäk-

si mitattiin kolme vehnänäytettä: TiO2-nanopartikkeleilla käsitellyn kasvin ykköslehti eli ylin

lehti, kontrollikasvin ykköslehti ja kontrollikasvin neloslehti. Vehnänäytteitä punnittiin näyt-

teen säästämiseksi jälleen 50 mg. Näytteet hajotettiin mikroaaltoavusteisesti, siirrettiin näyte-

putkiin ja laimennettiin 40 ml:aan. ICP-OES-mittauksissa punakoivun lehden rautapitoisuudek-

sia saatiin (126±3)mgkg−1. Yhden rinnakkaisnäytteen rautapitoisuuden havaittiin olevan ul-

kopuolinen arvo Q-testin perusteella. Mangaania näytteissä oli noin (107±1)mgkg−1, sinkkiä

(106±1)mgkg−1. Titaanin määrityksessä havaittiin yhdessä rinnakkaisnäytteessä ulkopuoli-

nen arvo. Tämä huomioiden titaanipitoisuusa oli noin (7,1±0,2)mgkg−1. Vehnänäytteiden tu-

lokset on esitetty taulukossa 19 ja mittausten kalibroinnin tulokset on esitetty taulukossa 20.

an = 3
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Taulukko 19. Vehnänäytteiden mittaustulokset

Näyte Lehti Kontrolli Fe
(mgkg−1)

Mn
(mgkg−1)

Zn
(mgkg−1)

Ti
(mgkg−1)

Vehnä 4 1 Ei 117 8,7 24 15

Vehnä 12 1 Kyllä 123 43 36 9,2

Vehnä 28 4 Kyllä 559 51 91 52

Taulukko 20. Kalibroinnin tulokset mittausaallonpituuksittain

Alkuaine Aallonpituus (nm) r LOD (µgl−1) LOQ (µgl−1)

Fe 238,204 0,9999 8,96 28,81

Mn 257,610 1,0000 0,72 2,39

Zn 206,200 1,0000 2,89 9,62

Ti 334,940 1,0000 3,28 10,92

Tuloksista havaitaan, että ykköslehdissäkin on titaania, vaikkei sitä ole käsitelty TiO2-nanopar-

tikkeleilla. Titaania on siis kulkeutunut jotain reittiä tuoreempiin lehtiin mahdollisesti alimmis-

ta lehdistä, maaperästä tai molemmista. Kontrollikasvienkin ykköslehdissä on titaania, vaik-

kakin vähemmän. Näytteen 12 titaanipitoisuus on tosin hieman alle LOQ:n. Lisäksi kontrol-

likasvin neloslehdissä on suuri määrä titaania. Määrä on pienempi kuin aiemman mittauksen

TiO2-nanopartikkeleilla käsitellyssä neloslehtinäytteessä, mutta silti merkittävä. Neloslehdissä

kaikkien analyyttien pitoisuus on suurempi kuin ykköslehdissä, mikä on täysin normaalia kas-

veilla. Hieman yllättäen ykköslehtien kontrollinäytteessä kaikkien analyyttien (paitsi titaanin)

pitoisuus on suurempi kuin käsitellyn näytteen. Varsinkin mangaania on moninkertainen määrä

kontrollinäytteessä. Mittausten luotettavuutta ei varmennettu standardoidulla referenssimateri-

aalilla, mutta punakoivun Fe-, Mn-, Zn- ja Ti-pitoisuudet täsmäävät edellisten mittausten tulok-

siin. Menetelmän toimivuus on syytä silti vielä varmistaa. Tässä vaiheessa kokeellista osuutta,

ilmeni titaanidioksidin liuokoisuuden mahdolliset haasteet, joten titaanidioksidin liukenemisen

varmistaminen oli seuraava tutkimuksen kohde. Lisäksi haluttiin varmistaa muidenkin analyyt-

tien saantojen olevan oikein.

8.2 Liuotus- ja hajotuskokeet

Alustavien titaanimittausten aikana tuli esille titaanidioksidin liukoisuushaasteet. TiO2 ei liuke-

ne veteen lainkaan eikä muihinkaan yleisiin liuottimiin. Se liukenee lähinnä joihinkin happoi-
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hin, mutta TiO2:a liuottavista hapoista on esitetty kirjallisuudessa hieman risteävää tietoa. Tästä

syystä TiO2:n liuokoisuutta eri happoihin kokeiltiin laboratoriossa.

Noin 100 mg puhdasta anataasimuotoista TiO2:a sekoitettiin väkeviin rikki-, suola- ja typpihap-

poihin sekä kuningasveteen (aqua regia). Seoksia sekoitettiin ensin keittolevyn magneettise-

koittimella ilman kuumennusta. Sekoitusta jatkettiin jonkin aikaa, mutta mikään happo ei liuot-

tanut näytteitä, joten seoksia alettiin kuumentamaan keittolevyllä. Kuumennuksen seurauksena

TiO2 liukeni täysin rikkihappoon (Kuva 19). Typpi- ja suolahappoon TiO2 ei liuennut ollenkaan.

Kuningasveteen on saattanut liueta pieni määrä TiO2:a silmämääräisesti arvioituna.

Kuva 19. TiO2 eri hapoissa kuumennuksen jälkeen: vasemmalta H2SO4, kuningasvesi, HNO3
ja HCl. H2SO4-liuos kirkastui jäähdyttyään kuvan ottamisen jälkeen täysin.

Liuotuskokeen perusteella titaanidioksidin täydellistä liukenemista aiemmin käytettyihin rea-

gensseihin epäiltiin entistä enemmän, joten hajotusreagenssit vaihdettiin. Uutta menetelmää

lähdettiin kehittämään soveltaen Larue et al.44 menetelmää. Samalla selvitettiin ultraäänihau-

teen sekä perinteisen märkähajotuksen käyttöä mahdollisina hajotusmenetelminä.

Punakoivun ja tomaatin lehtiä punnittiin noin 100 mg näyteputkiin. Näytteisiin pipetoitiin 4 ml

H2SO4:a, 1 ml HNO3:a ja 1 ml H2O2:a. Näytteitä käsiteltiin ultraäänihauteessa kolmen mi-

nuutin jaksoissa, joiden välissä näyteputkia ravistettiin. Tätä jatkettiin, kunnes näyte oli liu-

ennut täysin, ja kirkas liuos oli muodostunut. Näytteet laimennettiin 40 ml:aan. Tässä vaiheessa

havaittiin näytteiden pinnalla rasvamaista ainesta, joten näytteet suodatettiin suodatinpaperin
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(Whatman nro 41) läpi. Suodatuksen jälkeenkin näytteiden pinnalla vaikutti olevan jotakin ras-

vamaista nestettä.

Ultraäänihajotusta kokeiltiin myös pelkällä rikkihapolla. 100 mg:aan näytettä lisättiin 4 ml rik-

kihappoa. Näytteitä käsiteltiin ja ravistettiin useita kertoja, mutta näytteestä muodostui vain

liukenematon, musta, paksu ja tervamainen kiinteä aines (Kuva 20). Hygroskooppinen rikki-

happo hiiltää helposti orgaanisia yhdisteitä ja erityisesti hiilihydraatteja, kuten selluloosaa ja

hemiselluloosaa, joita kasviaines sisältää runsaasti. Aiempiin näytteisiin oli lisätty myös muita

hapettavia yhdisteitä, kuten vetyperoksidia, jolloin orgaaniset yhdisteet hapettuivat mm. hiili-

dioksidiksi hiiltymisen sijaan.

Kuva 20. Rikkihapon reaktio kasvinäytteen kanssa johti hiiltyneeseen näytteeseen.

Pelkän rikkihapon käyttö hajotusreagenssina ei siis johtanut toivottuun tulokseen, joten sitä

ei enää käytetty kasvimateriaalin hajotukseen sellaisenaan. Aiemmin mainittua happoseosta

sen sijaan kokeiltiin myös avoimena keittolevyllä tehtävällä hajotuksella. Näytteitä punnittiin

100 mg suoraan dekantterilaseihin (keitinlasi), joihin hajotusreagenssit myös pipetoitiin. Rikki-

happo lisättiin näytteisiin ensimmäisenä, jolloin näytteet alkoivat selvästi hiiltyä. Typpihappo-

ja vetyperoksidilisäys sai näytteet kuitenkin pikkuhiljaa liukenemaan. Aluksi liuokset muuttui-

vat intensiivisen punaisenoransseiksi (Kuva 21a). Näytteitä kuumennettiin keittolevyllä kello-

laseilla peitettynä, jolloin höyrystyvät hapot kondensoituivat kellolasien alapinnalle ja tippui-

vat takaisin näytteeseen. Liuokset kirkastuivat hyvin nopeasti kuumennuksen aloituksen jäl-

keen. Kuumennusta jatkettiin vielä jonkin aikaa, minkä jälkeen näytteiden annettiin jäähtyä.

Jäähtymisen aikana näytteiden punaisenoranssi väri hälveni nopeasti, ja liuokset muuttuivat



73

täysin läpinäkyviksi (Kuva 21b). Jäähdyttyään näytteet siirrettiin näyteputkiin ja laimennettiin

40 ml:aan. Toisin kuin ultraäänihauteessa hajotetuissa näytteissä, näissä näytteissä ei havaittu

liukenemattomia partikkeleita tai erillistä faasia.

(a) (b)

Kuva 21. Punakoivun ja tomaatin lehtien hajotukset keittolevyllä. a) Punaisenoranssit näytteet
hajotuksen alussa b) Hajotusjäännökset jäähdytyksen jälkeen.

Puhtaan titaanidioksidijauheen liukenemista tutkittiin sekä ultraäänihauteella että keittolevyl-

lä valituilla reagensseillä (H2SO4, HNO3 ja H2O2). TiO2:a punnittiin ultraäänihajotusta varten

suoraan näyteputkiin ja keittolevyhajotusta varten dekantterilaseihin. Ultraäänihauteessa TiO2-

näytteet eivät liuenneet käytännössä ollenkaan. Sen sijaan muodostui valkoinen maidon värinen

seos (Kuva 22). Keittolevyllä TiO2 liukeni täysin ja muodosti kirkkaan liuoksen, kun reagenssit

kuumenivat tarpeeksi. Matala lämpötila lienee syy, minkä takia ultraäänihaude ei toimi. Hau-

teen lämpötilan saa korkeimmillaan vain 80 ◦C:een. Varsinkin rikkihapon hapetusominaisuudet

tulevan esille vasta korkeammissa lämpötiloissa.

Menetelmän toimivuutta tutkittiin myös mikroaaltoavusteisella hajotuksella. 100 mg punakoi-

vun ja tomaatin lehtiin lisättiin 4 ml rikkihappoa. Sekä typpihappoa että vetyperoksidin määrää

lisättiin 2 ml:aan, sillä hajotusputkissa on oltava vähintään 8 ml nestettä. Liuosten annettiin rea-

goida noin puoli tuntia ennen kuin hajotusputket suljettiin. Näytteet käsiteltiin mikroaaltolait-

teella samalla ohjelmalla kuin aiemminkin. Hajotuksen jälkeen näytteet siirrettiin näyteputkiin

ja laimennettiin 40 ml:aan.
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Kuva 22. TiO2 ei liuennut ultraäänihauteessa.

Edellä kuvatuilla menetelmillä hajotetut näytteet mitattiin ICP-OES:llä. Mentelmien toimivuut-

ta vertailtiin vanhaan typpi- ja suolahapolla tehtyyn menetelmään. Mittausten kalibrointitiedot

on esitetty taulukossa 21. Eri menetelmillä hajotetun tomaatin lehti -referenssimateriaalin mita-

tut pitoisuudet on esitetty taulukossa 22 ja saannot taulukossa 23.

Taulukko 21. Kalibroinnin tulokset mittausaallonpituuksittain

Alkuaine Aallonpituus (nm) r LOD (µgl−1) LOQ (µgl−1)

Fe 238,204 0,9999 8,70 29,01

Mn 257,610 1,0000 1,59 5,31

Zn 206,200 1,0000 3,11 10,37

Ti 334,940 1,0000 1,34 4,48



75

Taulukko 22. Referenssimateriaalin mittaustulokset eri menetelmillä (n = 2)

Menetelmä Fe
(mgkg−1)

Mn
(mgkg−1)

Zn
(mgkg−1)

Ti
(mgkg−1)

Mikroaalto 410±60 238±5 37±1 42±5

Ultraäänihaude 282±7 231,1±0,8 44±3 2,42±0,12

Keittolevy 338±3 227,6±0,2 42±12 35±5

Vanha menetelmä 341–381 224–254 25–44 11

Taulukko 23. Referenssimateriaalin saannot eri menetelmillä. Titaanin saantoa ei ole esitetty,
koska sen pitoisuutta ei ole sertifioitu

Menetelmä Fe (%) Mn (%) Zn (%)

Mikroaalto 112 96,6 120

Ultraäänihaude 76,7 93,8 142

Keittolevy 92,0 92,4 136

Vanha menetelmä 92,7–103 90,1–103 81,2–143

Sinkin saanto on koholla mikroaalto-, ultraääni- ja keittolevyhajotuksilla. Etenkin ultraäänihau-

teella ja keittolevyllä sinkin saanto on erittäin korkea. Vanhalla menetelmällä saannot vaihtele-

vat rajusti. Raudan saanto taas jää sertifioidusta arvosta huomattavasti ultraäänihauteessa käsi-

tellyssä näytteessä. Ultraäänihaude ei myöskään ole liuottanut juuri ollenkaan titaania. Titaani-

pitoisuus onkin alle määritysrajan. Sen sijaan mikroaalloilla ja keittolevyllä käsitellyissä näyt-

teissä titaanipitoisuudet ovat selvästikin suuremmat kuin vanhalla menetelmällä käsitellyissä

näytteissä. Mikroaaltolaitteella hajotettujen näytteiden rautapitoisuudessa on hyvin suuri ha-

jonta. Kaksi rinnakkaisnäytettä eroavat toisistaan reilusti. Matalamman tuloksen näytteen saan-

to olisi noin 103 %, mutta korkeamman 123 %. Korkeammassa tuloksessa voi hyvin olla konta-

minaatiota. Vastaavanlaisia tuloksia havaittiin punakoivun lehtien tuloksissa, jotka ovat esitetty

taulukossa 24. Ultraäänihaude ja vanha menetelmä eivät selvästikään sovi ainakaan titaaniana-

lyysiin. Ultraäänihauteella käsitellyn näytteen titaanipitoisuus on alle määritysrajan. Mikroaal-

tomenetelmä vaikuttaisi saantojen perusteella olevan parempi ainakin mangaanin ja sinkin ana-

lysointiin kuin keittolevymenetelmä. Rinnakkaismäärityksiä pitäisi kuitenkin olla enemmän,

jotta voitaisiin todeta ehdottomasti paras menetelmä.



76

Taulukko 24. Punakoivun lehtien mittaustulokset eri menetelmillä

Menetelmä Fe
(mgkg−1)

Mn
(mgkg−1)

Zn
(mgkg−1)

Ti
(mgkg−1)

Mikroaalto 141±9 117,70±0,13 115,4±0,3 11±3

Ultraäänihaude 120±8 111,3±0,4 140±20 3,75±0,14

Keittolevy 125±5 113±3 112±5 9,0±0,7

Vanha menetelmä 126–128 107–110 106–108 7,0–7,6

Keittolevyllä liuotetut TiO2-näytteet laimennettiin kalibrointialueelle sopiviksi. ICP-OES-mit-

tausten perusteella saannoksi laimennokset huomioiden saatiin noin 107 %. Lisäksi titaanin pe-

rusliuoksesta valmistettiin synteettinen näyte, jonka pitoisuus oli 20 µgl−1. Sen saannoksi saa-

tiin 109 %. Mikroaaltoliuotusta varten valmistettiin myös näyte puhtaasta TiO2:sta, mutta tun-

temattomasta syystä se ei liuennut kuumennuksen aikana. Hajotusputken pohjalle jäi runsaasti

kiinteää TiO2:a, joten sitä ei edes analysoitu.

Mikroaaltohajotuksen toimivuutta rikkihapolla arvioitiin lisäämällä osaan näytteistä alkuaines-

tandardeja. Punakoivusta sekä referenssimateriaalista valmistettiin kolme näytettä ilman stan-

dardilisäystä ja kolme standardilisäyksen kanssa. Rauta-, mangaani- ja sinkkilisäys tehtiin pipe-

toimalla 1,2 ml alkuainestandardeja, jotka olivat laimennettu pitoisuuteen 10000 µgl−1. Titaani-

lisäys tehtiin pipetoimalla 1,2 ml titaanistandardia joka oli laimennettu pitoisuuteen 1000 µgl−1.

Kun hajotuksen jälkeen näytteet laimennettiin 40 ml:aan, näytteiden rauta-, mangaani- ja sink-

kipitoisuus lisääntyi 300 µgl−1 ja titaanipitoisuus 30 µgl−1. Kalibroinnin tulokset on esitetty

taulukossa 25. Standardilisäysten tulokset on esitetty taulukoissa 26 ja 27.

Taulukko 25. Kalibroinnin tulokset mittausaallonpituuksittain

Alkuaine Aallonpituus (nm) r LOD (µgl−1) LOQ (µgl−1)

Fe 238,204 1,0000 8,50 28,34

Mn 257,610 1,0000 7,29 24,31

Zn 206,200 1,0000 7,65 25,51

Ti 334,940 1,0000 1,50 4,99
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Taulukko 26. Punakoivun lehtien standardilisäysten tulokset

Fe
(µgl−1)

Mn
(µgl−1)

Zn
(µgl−1)

Ti
(µgl−1)

Std-lisäys 680±30 590±20 610±20 62±5

Ei lisäystä 357±9 289±4 282±6 34±8

Erotus 323 301 328 28

Saanto-% 108 100 109 93

Taulukko 27. Standardilisäysten tulokset tomaatin lehdille

Fe
(µgl−1)

Mn
(µgl−1)

Zn
(µgl−1)

Ti
(µgl−1)

Std-lisäys 1160±30 840±30 366±8 121±12

Ei lisäystä 840±30 530±20 71±4 83±9

Erotus 320 310 295 38

Saanto-% 107 103 98 127

Saannot vaikuttavat punakoivun lehdillä kelvollisilta kaikilla analyyteillä. Tomaatin lehdillä ti-

taanin saanto on erittäin korkea, ja hajonta on tulokseen nähden suuri, mutta muuten saannot

ovat hyviä.

8.3 Vehnänäytteiden analysointi

Edellä esitettyjen tulosten, sekä kirjallisuuteen perustuvan tiedon perusteella päädyttiin mikro-

aaltoavusteiseen hajotukseen rikki- ja typpihapolla sekä vetyperoksidilla. Unkarista lähetettyjä

vehnänäytteitä oli kaikissa näyteputkissa 500 mg, paitsi putkessa numero 16, jossa sitä oli vain

noin 300 mg. Vehnänäytteistä valmistettiin neljä rinnakkaista näytettä 100 mg näytemäärällä.

Näytenumero 16:sta valmistettiin vain kolme rinnakkaista. Mikroaaltolaitteessa on vain rajalli-

nen määrä paikkoja hajotusputkille, ja hajotusputkiakin oli rajallinen määrä, joten näytteet oli

käsiteltävä useammassa erässä. Ensimmäisessä erässä hajotettiin näytteet 15, 16, 17, 22 ja 23.

Toisessa erässä 1, 2, 3, 8 ja 9. Aikataulusta johtuen muita näytteitä ei ehditty käsittelemään

tutkielman aikana, vaan ne jäivät myöhemmin käsiteltäväksi ja analysoitavaksi.

Hajotusputket oli pesty rikki- ja typpihapolla mikroaaltolaitteen pesuohjelmalla edeltävänä päi-

vänä. Näytteisiin pipetoitiin 4 ml rikkihappoa, 2 ml vetyperoksidia sekä 2 ml typpihappoa. Näyt-

teiden annettiin seisoa puoli tuntia ennen mikroaaltoavusteista hajotusta. Hajotuksen jälkeen,
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kun ensimmäisiä näytteitä siirrettiin hajotusputkista näyteputkiin havaittiin, että kaikki kasvi-

materiaali ei ollut täysin hajonnut. Hajotusreagenssien joukossa oli pieniä kuitumaisia ja pitku-

laisia paloja. Näytteet jouduttiin suodattamaan (Whatman nro 41) ennen analysointia. Jokaista

näytettä varten oli erillinen suppilo. Kaikki suppilot pestiin yön yli 10 % kuningasvesiliuokses-

sa. Aluksi näytteet yritettiin suodattaa hajotusputkista suoraan näyteputkiin, mutta haasteeksi

muodostui hajotusjäännöksen korkea rikkihappopitoisuus. Rikkihappo “poltti” suodatinpape-

riin reiän ja muodosti limaisen paperimassan näytteen sekaan. Tästä syystä näytteet oli ensin

siirrettävä näyteputkiin, jossa niitä laimennettiin riittävästi niin, ettei suodatinpaperi vahingoi-

tu suodatuksessa, mutta myös niin, että kokonaistilavuus olisi reilusti alle 40 ml. Näin näytteet

pystyttiin huuhtomaan putkista suppiloihin, joista ne suodattuivat uusiin näyteputkiin. Uusissa

näyteputkissa näytteet voitiin sitten laimentaa lopulliseen 40 ml tilavuuteen. Kaikista aiemmis-

ta mittauksista poiketen nämä näytteet analysoitiin PerkinElmer Optima 8300:lla PerkinElmer

Avio 500:n sijaan, kuten luvussa 6 kerrottiin. Optima 8300:lla suoritetun kalibroinnin tulokset

on esitetty taulukossa 28. Lisäksi kalibrointisuorat on esitetty liitteessä 2.

Taulukko 28. Kalibroinnin tulokset mittausaallonpituuksittain

Alkuaine Aallonpituus (nm) r LOD (µgl−1) LOQ (µgl−1)

Fe 238,204 0,9998 21,18 70,59

Mn 257,610 0,9997 24,37 81,22

Zn 206,200 0,9998 21,98 73,25

Ti 334,940 0,9998 20,75 69,17

Kalibroinnin LOD:t ja LOQ:t ovat välttävällä tasolla. Jostain syystä ne ovat erittäin suuria,

vaikka aiemmissa mittauksissa kalibroinnit ovat sujuneet hyvin. Kalibrointisuorien korrelaatio

ei ole myöskään aiempien kalibrointisuorien tasolla. Kalibrointisuorista nähdään, että jokaisen

analyytin 100 µgl−1-kalibrointiliuos ei ole täysin regressiosuoralla. Kaikki analyytit kalibroitiin

samasta liuoksesta, jolloin yhden liuoksen epäonnistuessa, se vaikuttaa herkästi kaikkiin ana-

lyytteihin. Kalibrointiliuoksissa on sama happotausta kuin näytteissäkin: rikki- ja typpihappo.

Rikkihappo kuumenee voimmakkaasti kun siihen lisää vettä. Tämän takia liuoksia piti jääh-

dyttää ennen lopulliseen tilavuuteensa laimentamista, millä pyrittiin välttämään lämpölaajene-

misesta johtuvat virheet. Jäähdyttäminen on voinut olla jonkin liuoksen kohdalla puutteellista.

Kalibroinnin nollaliuoksissa on pienet intensiteetit, ja sokeanäytteissä on pienet pitoisuudet,

joten mitattujen vehnänäytteiden pitoisuudet ovat todennäköisesti kuitenkin luotettavia. Aika-

taulusta johtuen, uusia kalibrointiliuoksia ei ollut mahdollista valmistaa eikä mittauksia siirtää

myöhemmäksi. Mittausten tulokset on esitetty taulukossa 29.
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Taulukko 29. Unkarista lähetettyjen vehnänäytteiden ICP-OES-mittausten tulokset. Tulokset,
joiden RSD < 10% on lihavoitu

Näyte nro ID Fe
(mgkg−1)

Mn
(mgkg−1)

Zn
(mgkg−1)

Ti
(mgkg−1)

1 1/1 179±9 14±0,4 38±3 15,6±0,5

2 6/1 109±4 12,92±0,1 22±3 9,8±0,3

3 11/1 140±40 57±4 61,8±1,4 14±5

8 5/1k 110±10 17,4±0,3 30±2 9,5±0,7

9 9/1k 112±5 21,4±0,4 39±1 9,7±1,2

15 1/4 1300±200 46±6 66±5 140±30

16 6/4 410±30a 22,2±1,1a 66±13b 60±7a

17 11/4 1200±150 90±7 208±9 160±20

22 5/4k 460±50 25,5±0,9 79±4 42±4

23 9/4k 650±50 34,5±1,2 119±1 66±6

a n = 2
b n = 3
k Kontrolli

Kaikista käsitellyistä kasvinäytteistä analysoitiin sekä ykkös- että neloslehti. Ykköslehdissä

analyyttien pitoisuudet ovat enimmäkseen samaa suuruusluokkaa, mutta joitakin eroja pienim-

män ja suurimman pitoisuuden välillä on. Ero pienimmän ja suurimman mangaanipitoisuuden

välillä on reilusti yli nelinkertainen ja sinkkipitoisuuksien välillä lähes kolminkertainen. Kor-

keimmat pitoisuudet eroavat tosin muistakin näytteistä suhteellisen paljon. Korkein mangaa-

nipitoisuus ykköslehdissä on näytteessä numero 3 (ID 11/1). Sen pitoisuus on suurempi kuin

kaikissa neloslehdissä paitsi näytteessä numero 17 (ID 11/4). Näytteet ovat siis saman kasvin

eri lehdet. Näytteen 17 neloslehtien mangaanipitoisuus on samalla neloslehdistä (ja kaikista

näytteistä) suurin. Suurimman mangaanipitoisuuden lisäksi niissä havaittiin suurin sinkki- ja

titaanipitoisuus. Rautapitoisuuskin on erittäin suuri verrattuna muihin näytteisiin. Ainoastaan

näytteessä 15 (ID 1/4) havaittiin jonkin verran suurempi rautapitoisuus.

Kun verrataan saman kasvin eri lehtien välisiä pitoisuuseroja, havaitaan, että titaania on keski-

määrin reilusti yli seitsenkertaisesti neloslehdissä verrattuna ykköslehtiin. Parhaimmillaan ero

lehtien välillä on yli yksitoistakertainen (Näytteet numero 3 ja 17). Ero rautapitoisuudessa on lä-

hes kuusinkertainen, sinkin vajaa kolminkertainen ja mangaanin vain noin kaksinkertainen. Ti-

taanipitoisuus ei siis vaikuta jakautuneen kasvun aikana erityisen tasaisesti alimmista lehdistä

ylimpiin toisin kuin esimerkiksi mangaani. Lisäksi tuloksista voidaan havaita, että myös kont-

rollikasveissa on huomattava määrä titaania. Tämä viittaisi siihen, kun kasveja on koeviljelmäl-
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lä suihkutettu, TiO2-liuos olisi silti päässyt suojien ohitse muihin kasveihin. Toinen vaihtoehto

on se, että TiO2 olisi kulkeutunut maaperässä kontrollikasveihin. Kasvit olisi ehkä pitänyt pitää

huomattavasti kauempana toisistaan.

Rautaa on viljelyskasveissa yleensä runsaasti.84 Tämä havaitaan tuloksistakin ainakin alimpien

lehtien kohdalla. Ylimmissä lehdissä sitä on huomattavasti vähemmän, joskin silti pääasiassa

enemmän kuin muita analyyttejä alimissa lehdissä. Erot rautapitoisuudessa lehtien välillä joh-

tuvat todennäköisesti siitä, ettei rauta ole kovinkaan liikkumiskykyinen ravinne kasvissa.1 Si-

tä ei ole mangaani eikä sinkkikään, mutta erot mangaani- ja sinkkipitoisuuksissa lehtien välillä

ovat silti huomattavasti pienemmät. Toisaalta sekä mangaani että sinkki vaikeuttavat entisestään

raudan liikkuvuutta kasvissa.

Titaanin liikkuvuuteen kasvissa vaikuttaa varmasti hieman erilaiset tekijät kuin raudan, man-

gaanin tai sinkin liikkuvuuteen, koska titaani on peräisin nanokokoisista titaanidioksidipartikke-

leista. Esimerkiksi nanopartikkelin koko on keskeinen tekijä nanopartikkelin translokaatiossa.

Larue et al.46 ovat havainneet TiO2-nanopartikkeleiden kulkeutuvan vehnässä vain jos partikke-

likoko on alle 36 nm. Tutkielman kokeellisen osuuden aikana ei ollut tietoa vehnien käsittelyyn

käytetyn TiO2:n partikkelikoosta. Vaikka partikkelikoko olisikin ollut alunperin alle 36 nm, on

jossakin vaiheessa voinut tapahtua aggregoitumista, jolloin nanopartikkelin kulkeutuminen vai-

keutuu. Lisäksi nano-TiO2 on suihkutettu kasvin lehtiin, eikä siis ole peräisin pelkästään maape-

rästä. Birbaum et al.70 ovat käsitelleet maissin lehtiä CeO2-nanopartikkeliaerosolilla. Käsittelyn

jälkeen kasvaneissa lehdissä he eivät ole havainneet ceriumia, vaikka sitä on havaittu runsaasti

käsitellyissä lehdissä. Kulkeutuminen alemmista lehdistä ylempiin lehtiin vaatisi kasvilta paljon

monimutkaisempaa mekanismia kuin juurista ylös päin. Birbaum et al.70 ovat toisaalta tutkineet

eri kasvia sekä eri nanopartikkelia, kuin tässä tutkielmassa tutkittiin.
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9 Sisäosien kehitys

Kuten luvussa 7.2 havaittiin, hienojakoisen näytteen punnitseminen korkeisiin ja kapeisiin hajo-

tusputkiin on ajoittain haasteellista. Putket ovat yleensä hyvin sähköisiä, jolloin hienojakoinen

näyte leviää herkästi putken suulle sekä seinämille koko putken mitalta, päätymättä kunnolla

putken pohjalle. Ongelma korostuu pienten näytemäärien punnituksissa, kun suhteellisesti suu-

rempi osa näytteestä ei päädy pohjalle asti. Putkeen pipetoitujen nesteiden määrät eivät myös-

kään usein riitä huuhtomaan kaikkea näytettä pohjalle. Lisäksi putket ovat niin korkeita, ettei

niitä pysty sijoittamaan analyysivaa’alle luukkujen ollessa kiinni. Vaa’an kattoluukku pitää pi-

tää auki, jotta putkeen voi punnita näytettä. Koska määritettävät pitoisuudet ovat erittäin pieniä,

näytettä ei voida punnita muuhun astiaan/välineeseen esimerkiksi paperiseen punnituslaivaan.

Paperi voi sisältää runsaasti epäpuhtauksia. Toinen haaste on kaiken punnitun näytteen siirtä-

minen hajotusputkiin. Paperin huokosiin voi jäädä näytettä, jolloin analyysin tulos vääristyy.

Ongelman helpotukseksi pro gradun tarkoitus oli suunnitella ja kehittää sisäosia, joihin näyt-

teen voi punnita, ja sitten tiputtaa tai laskea sisäosa näytteineen putken pohjalle. Sisäosat val-

mistettiin samasta materiaalista kuin hajotusputketkin eli PTFE:stä. Sisäosia teetettiin kemian

laitoksen työpajalla. Aluksi sisäosia valmistettiin kolme kappaletta hieman erilaisilla mitoilla.

Yhden sisäosan sisähalkaisija oli hyvin leveä, lähes ulkohalkaisijan mittainen ja pohjasta kaa-

reva eli hieman kulhomainen, mutta railot sisäosan sivuilla hyvin pienet. Toinen ääripää oli

sisähalkaisijaltaan pieni, mutta tilaa railoille oli runsaammin. Kuvan 23 sisäosa on mitoiltaan

kahden ääripään väliltä. Muodoltaan kaikki olivat ympyrälieriöitä.

13 mm
25 mm

5 mm
15 mm 10 mm

Kuva 23. Piirros sisäosasta. Vasemmalla on sisäosa ylhäältä päin, jossa on esitetty myös railot
sivuilla. Oikealla on piirros sivusta.

Jotta lämpötilamittaus mikroaaltolaitteessa onnistuisi, hajotusreagenssien pitää päästä sisäosan

alle, sillä lämpötila mitataan putken alapuolelta pohjasta. Tämän vuoksi sisäosien sivuissa oli

pienet railot, jotta reagenssit pääsisivät kulkemaan myös putken pohjalle. Kuvassa 24 on kaksi

sisäosaa, jotka ovat tiputettu hajotusputken sisälle. Sisäosiin on punnittu näytteet, ja niihin on

lisätty hajotusreagenssit. Toisessa sisäosassa on pienempi sisähalkaisija (Kuva 24a), mutta railot

sen kyljissä ovat isommat. Kuvan 24b sisäosassa on suurempi sisähalkaisija, mutta hyvin kapeat

railot.
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(a) (b)

Kuva 24. Kaksi PTFE:stä valmistettua sisäosaa hajotusputken sisällä. a) Pieni sisähalkaisija,
mutta isommat railot sivuilla. b) Suurempi sisähalkaisija, mutta railot hyvin kapeat. Kolman-
nessa sisäosassa (ei kuvassa) mitat olivat näiden kahden väliltä.

Ennen varsinaisia hajotuksia sisäosilla kokeiltiin punnitsemista, reagenssien annostelua ja näyt-

teen poistamista putkista. Sisäosat helpottivat punnitusta selvästi, vaikkakin näistä sisähalkaisi-

jaltaan pienimpään oli hankalinta punnita. Sisäosat laskeutuivat helposti putkea pitkin pohjalle.

Hajotusputkien reunoille tai suille ei kertynyt näytettä. Halkaisijaltaan suurin sisäosa oli niin

leveä ja railot niin pienet, että reagenssit eivät kunnolla päässeet sen alle. Näytteitä ei hajotettu

mikroaaltolaitteella, vaan sisäosien käytettävyyttä kokeiltiin näytteiden ja reagenssien kanssa.

“Hajotuksen” jälkeen näyte kaadettiin suppilon läpi (ilman suodatinpaperia), johon myös sisä-

osa tippui putkesta. Sisäosia huuhdottiin vedellä suppilossa, jolloin huuhteluvesi valui näyteput-

keen. Käytön jälkeen sisäosat pestiin mikroaaltolaitteessa pesuohjelmalla typpihapossa. Pesuse-

kvenssiin lisättiin hajotusputkia ilman sisäosia. Jo pesuohjelman alussa havaittiin, että lämpöti-

lat nousivat nopeammin ja korkeammalle niissä putkissa, joiden sisällä oli sisäosa. Lämpötilat

eivät välttämättä olleet todellisuudessa korkeampia. Mikroaaltouunin infrapunasensori mittaa

lämpötilan putken sisällä putken pohjasta. Lämpötilan mittaus on saattanut häiriintyä sisäosien

vuoksi, jos reagenssit eivät ole päässeet putken pohjalle tarpeeksi sujuvasti, tai ne eivät pääse

sieltä pois.

Koska sisäosia valmistettiin aluksi vain kolme kappaletta, näytteitä valmistettiin niin, että kur-

kun lehtiä punnittiin 20 mg kahteen sisäosaan ja kolmanteen referenssimateriaalia. Nämä toi-

mivat testinäytteinä kun sisäosien toimivuutta testattiin. Sokeanäytteitä valmistettiin myös vain

yksi mikroaaltolaitteen rajoitusten vuoksi. Hajotusputkia pitää olla parillinen määrä, kun put-

kia on alle kahdeksan. Vaikka PTFE kestää korkeita lämpötiloja sekä on kemiallisesti inert-

ti, se laajenee suhteellisen voimakkaasti lämmetessään. PTFE:n lämpölaajenemiskerroin α on
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112 – 135 µmm−1 K−1 (vrt. rauta 12 µmm−1 K−1).85 Tästä syystä mikroaaltokuumennuksen ai-

kana sisäosat turposivat ja jäivät jumiin, jolloin niiden saaminen pois putkesta oli hankalaa, mi-

kä vaikutti myös näytteiden huuhtomiseen putkista. Kaikista levein sisäosa turposi niin paljon,

että se saatiin pois vasta muutaman päivän kuluttua. Putken sisälle laitettiin aluksi nestetyppeä,

jotta sisäosaa saataisiin pienennettyä sen verran, että se valuisi pois putkesta. Nestetyppi kui-

tenkin viilensi ilmeisesti myös putkea niin paljon, että se kutistui samalla. Sisäosa saatiin ulos

kuumentamalla putkea vesihauteessa, jolloin vain putki laajeni tarpeeksi ilman, että sisäosa olisi

laajentunut samalla. Näin sisäosa saatiin ulos putkesta.

Kurkun lehtien rautapitoisuudeksi saatiin 57,0 mgkg−1, mutta vaihteluväli kahdella rinnakkais-

näytteellä oli 48,9 – 65,1 mgkg−1. Keskiarvo on kuitenkin samansuuruinen edellisten mittaus-

ten tuloksiin. Mangaanin ja sinkin tulokset ovat toisaalta lähellä toisiaan: mangaanipitoisuudek-

si saatiin 46,0 mgkg−1 ja sinkkipitoisuudeksi 106,5 mgkg−1. SRM:n saannoksi raudalle saatiin

103 %, mangaanille 99,4 % ja sinkille 143 %. Raudan ja mangaanin saannot ovat erinomaisia,

mutta sinkin saanto on jostain syystä erittäin suuri. Sinkkiä on voinut pesuista huolimatta jäädä

sisäosiin esimerkiksi niiden valmistuksessa käytetyistä työkaluista tai se on voinut tulla sup-

piloista, joiden läpi hajotusjäännökset kaadettiin näyteputkiin. Myös kalibroinnissa (Taulukko

30) oli häiriötä. Kalibroinnin nollanäytteissä on suuremmat intensiteetit, kuin laimeimmassa

standardissa, jolloin LOD ja LOQ ovat korkealla, ja kalibrointisuorien korrelaatio on huono.

Esimerkiksi raudan määritysraja on niin suuri, että toisen rinnakkaisnäytteen tulos jää sen alle.

Taulukko 30. Kalibroinnin tulokset mittausaallonpituuksittain

Alkuaine Aallonpituus (nm) r LOD (µgl−1) LOQ (µgl−1)

Fe 238,204 0,9998 15,98 53,26

Mn 257,610 1,0000 2,97 9,91

Zn 206,200 0,9998 19,19 63,97

Sisäosia kehitettiin tuloksien ja havaintojen perusteella. Osien leveyttä pienennettiin hieman,

jotta ne eivät turvotessaan jää putkiin jumiin. Ulkohalkaisijan leveydeksi jäi 20 mm, ja sisä-

halkaisijan leveydeksi 10 mm. Railot sivuilla pidettiin myös tarpeeksi suurina, mutta niin, että

sisähalkaisija ei pienene liikaa, jotta näytettä olisi vielä helppoa punnita. Suurin muutos oli kui-

tenkin osan pohjaan tehdyt ristikkomaiset uurteet aiemmissa versioissa olleiden tasaisten poh-

jien sijaaan (Kuva 25). Uurteiden tarkoituksena oli edelleen helpottaa reagenssien pääsyä put-

ken pohjalle, jotta lämpötilan mittaaminen onnistuisi mahdollisimman sujuvasti. Uurteet olivat

pohjasta noin 5 mm. Uurteiden vuoksi sisäosan korkeutta lisättiin 20 mm:iin, jotta reikä, johon

näyte punnitaan jäisi tarpeeksi syväksi. Uusia sisäosia valmistettiin viisi kappaletta, mutta niitä

ei ehditty kehittämään pidemmälle tai edes koekäyttämään puhdistusta lukuunottamatta. Sisä-

osat pestiin pesuohjelmalla typpihapossa. Pesuohjelman aikana tehtiin kuitenkin havainto, ettei
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lämpötilat eronneet juurikaan niistä putkista, joissa sisäosaa ei ollut. Tosin lopullisen päätelmän

pystyisi tekemään vasta näytteiden kanssa. Lisäksi havaittiin ulkohalkaisijan olevan kuitenkin

mahdollisesti jopa liian kapea. Sisäosa oli hyvin irrallinen kappale putkessa. Tässäkin tapauk-

sessa lisää kokeita tarvittaisiin jatkokehitystä varten.

Kuva 25. Sisäosa, jossa on tasaisen pohjan sijasta uurteet pohjassa.
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10 Yhteenveto

Kasvit altistuvat elinkaarensa aikana lukuisille eri kemikaaleille. Pääasiassa ne ovat ravinteita,

joista osaa kasvi tarvitsee runsaasti ja osaa vain hivenainepitoisuuksissa, kuten rautaa, mangaa-

nia ja sinkkiä. Ravinteiden lisäksi kasvit altistuvat alle 100 nm kokoisille hiukkasille eli nano-

partikkeleille, kuten titaanidioksidille. Nanopartikkelit voivat olla peräisin luonnollisista läh-

teistä, teollisuudesta tai kasveja on voitu tarkoituksella käsitellä nanopartikkeleilla. Kasviana-

lyysit tähtäävät mm. kasvin ravinnetilan arvioimiseen, nanopartikkeleiden mahdollisten nega-

tiivisten tai positiivisten vaikutusten arviointiin, sadon parantamiseen ja sitä kautta myös ruoan

riittävyyden takaaminen.

Tässä tutkielmassa kehitettiin menetelmä titaanin analysointiin kasvimateriaalista. Samalla ana-

lysoitiin raudan, mangaanin ja sinkin pitoisuudet. Aluksi keskityttiin raudan, mangaanin ja sin-

kin analysointiin, ja vasta myöhemmin titaanin analysointiin. Hivenainepitoisuuksien määritys-

tä varten kasvinäytteet oli ensin hajotettava, jotta analyytit saatiin ns. liuokseen. Alustavissa

kokeissa hajotukset tehtiin kurkun lehdille sekä referenssimateriaalille typpi- ja suolahapolla

sekä vedellä (4 ml HNO3 + 1,6 ml HCl + 3 ml H2O). Hajotusjäännökset analysoitiin laimen-

nusten jälkeen ICP-OES:llä. Näytettä oli ensimmäisissä mittauksissa 200 mg. Vertailu referens-

simateriaaliin osoiti, että saannot olivat hyvät, mutta koska kasvinäyteestä voi useinkin jou-

tua tekemään analyysin huomattavasti pienemmällä määrällä, oli menetelmän toimivuutta tut-

kittava myös pienellä näytemäärällä. Kurkun lehtien ja referenssimateriaalin määrää laskettiin

20 mg:aan. Reagenssien suhteita muutettiin pienemmälle määrälle sopivammaksi (2 ml HNO3

+ 0,8 ml HCl + 6 ml H2O). Pienellä näytemäärällä havaittiin pian haasteita. Kontaminaation se-

kä punnitusvirheen vaikutukset olivat pienemmällä näytemäärällä merkittävämpiä. Punnitusvir-

heeseen vaikutti hienojakoisen näytteen annostelun vaikeus sähköiseen PTFE-putkeen. Osassa

mittauksia vertailu referenssimateriaaliin tuottikin liian suuria tuloksia, mutta osassa taas liian

pieniä.

Punnituksen helpottamiseksi tutkielmassa kehitettiin sisäosia PTFE-putkiin. Tarkoituksena oli,

että näyte punnittaisiin sisäosaan, ja sisäosa sitten tiputettaisiin PTFE-putken sisälle. Ensim-

mäiset sisäosat olivat mitoiltaan eriävät lukuun ottamatta ulkohalkaisijaa. Ensimmäiset sisäosat

turposivat, ja yksi niistä jumittui putkeen päiviksi eikä saadut tulokset olleet kaikin osin tyydyt-

täviä. Lisäksi ne olivat liian ahtaasti putkissa, jolloin mikroaaltolaitteen lämpötilan mittaaminen

pohjan läpi ei vaikuttanut onnistuvan kunnolla. Sisäosia teetettiinkin lisää uusilla mitoilla, mutta

niitä ei ehditty aikataulusta johtuen kokeilemaan pesuja lukuun ottamatta. Havaittiin kuitenkin,

että uudet osat saattoivat olla liian kapeita, jotta niistä olisi hyötyä. Jatkokehitystä sisäosat jäivät

siis kaipaamaan. Positiivista sisäosissa oli se, että ne täyttivät alkuperäisen tavoitteensa. Punni-

tus helpottui, kun näytteitä ei tarvinnut punnita sähköisiin hajotusputkiin. Näytettä ei myöskään

levinnyt putkien reunoille läheskään yhtä paljon kuin ilman sisäosia. Lisäksi analyysivaa’an
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kaikki luukut pystyttiin sulkemaan, jolloin ilmavirroista aiheutuvan virheen mahdollisuus pie-

neni.

Tutkielman pääpaino siirtyi titaanin analysointiin ja hajottamiseen, kun Budapestistä lähetet-

tiin TiO2-nanopartikkeleilla käsiteltyjä vehnänäytteitä. Tarkoituksena oli selvittää venhän leh-

tien titaanipitoisuus ja oliko titaania siirtynyt kasvin sisällä TiO2-käsittelyn jälkeen kasvaneisiin

uusiin lehtiin. Aluksi käytettiin samoja reagenssejä kuin raudan, mangaanin, sinkin ja titaanin

hajottamiseen käytettiin. Pian TiO2:n liuokoisuuden haasteet ilmenivät, ja kirjallisuudesta et-

sittiin tietoa sen liuokoisuudesta. Liukoisuutta tutkittiin eri happoihin laboratoriossa, koska kir-

jallisuudessa esitetyt tiedot vaikuttivat olevan ristiriidassa toistensa kanssa. Testatuista hapois-

ta TiO2:n havaittiin liukenevan vain kuumaan rikkihappoon. Tämän tiedon ja aiemmista julkai-

suista etsityn menetelmien perusteella kasvimateriaalin hajotukseen käytettiin 4 ml H2SO4, 2 ml

HNO3 ja 2 ml H2O2. Hajotuksia kokeiltiin mikroaaltohajotuksen lisäksi myös keittolevyllä ja

ultraäänihauteessa. Eri hajotus- ja saantokokeiden jälkeen mikroaaltomenetelmällä hajotettiin ja

analysoitiin Unkarista lähetetyt vehnänäytteet. Tuloksista havaittiin alkuainepitoisuuksien vaih-

televan alimmissa ja ylimmissä lehdissä. Vaihtelu oli suurinta titaani- ja rautapitoisuuksissa.

Rautaa oli myös runsaasti verrattuna muihin analyytteihin, mikä on hyvin tyypillistä viljakas-

veille. Sinkillä ja mangaanilla vaihtelu oli vähäisempää.

Hajotusmenetelmän tehokkuutta olisi haluttu testata enemmän esimerkiksi määrittämällä jään-

nöshiilen ja -happamuuden määrää hajotusjäännöksessä. Hajotusjäännöksen ei ole tarkoitus ol-

la liian hapan, mitä se kehitetyllä menetelmällä tuntui olevan, joten reagenssien suhteisiin voi-

si mahdollisissa tulevissa jatkokehityksissä kiinnittää huomiota. Lisäksi mielenkiintoista oli-

si tutkia mikroaaltolaitteen lämmitysohjelman parametrien muutosten vaikutusta hajotukseen.

TiO-nanopartikkeleiden osalta mielenkiintoista, mahdollisesti hyödyllistä ja tulosten tulkintaa

edistävää olisi karakterisointi esimerkiksi SEM:llä tai ICP-MS:llä.
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Liitteet

1. Luettelo Unkarista lähetetyistä vehnänäytteistä

2. Vehnämittausten kalibrointisuorat raudalle, mangaanille, sinkille ja titaanille



LIITE 1

Luettelo Unkarista lähetetyistä vehnänäytteistä. ID:ssä ensimmäinen numero ilmaisee kasvin
paikkaa koeviljelmällä, ja toinen numero kasvin lehteä

Näyte nro ID Käsittely

1 1/1 Nano-TiO2

2 6/1 Nano-TiO2

3 11/1 Nano-TiO2

4 15/1 Nano-TiO2

5 19/1 Nano-TiO2

6 24/1 Nano-TiO2

7 29/1 Nano-TiO2

8 5/1 Kontrolli

9 9/1 Kontrolli

10 14/1 Kontrolli

11 18/1 Kontrolli

12 23/1 Kontrolli

13 27/1 Kontrolli

14 35/1 Kontrolli

15 1/4 Nano-TiO2

16 6/4 Nano-TiO2

17 11/4 Nano-TiO2

18 15/4 Nano-TiO2

19 19/4 Nano-TiO2

20 24/4 Nano-TiO2

21 29/4 Nano-TiO2

22 5/4 Kontrolli

23 9/4 Kontrolli

24 14/4 Kontrolli

25 18/4 Kontrolli

26 23/4 Kontrolli

27 27/4 Kontrolli

28 35/4 Kontrolli



LIITE 2
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