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Biomassat ovat laajasti saatavilla olevia uusiutuvia resursseja, joiden merkitys kemikaalien ja 

polttoaineiden valmistuksessa kasvaa jatkuvasti. Puupohjaiset biopolymeerit, kuten selluloosa, 

hemiselluloosa ja ligniini, on mahdollista muuttaa hyödyllisiksi tuotteiksi joko suoraan 

funktioimalla polymeerit, tai pilkkomalla ne monomeereiksi ja edelleen jalostamalla tuotteiksi. 

Selluloosan ja hemiselluloosan hydrolyysissä muodostuu esimerkiksi sokereita, joita voidaan 

hyödyntää bioetanolin valmistuksessa. Ennen puupohjaisten polymeerin käyttöä niitä täytyy 

esikäsitellä. Esikäsittelyyn ja hydrolysointiin voidaan käyttää ionisia nesteitä. Ioniset nesteet 

ovat arvokkaita kemikaaleja, joten ne täytyy puhdistaa hydrolyysituotteista siten, että niitä on 

mahdollista käyttää uudelleen.   

Tämän työn tavoitteena oli erottaa ioninen neste (1-etyyli-3-metyyli-imidatsoliumasetaatti) 

glukoosista kromatografisen erotuksen avulla ja löytää erotukseen sopiva hartsin silloitusaste. 

Eri silloitusasteisilla hartseilla selvitettiin latausasteen ja virtausnopeuden vaikutus erotukseen. 

Kokeet tehtiin 50 °C lämpötilassa ja eluenttina käytettiin puhdasta vettä. Analyysimenetelmänä 

käytettiin HPLC:a. Glukoosin ja ionisen nesteen erotukseen vaikutti kolme pääasiallista 

mekanismia: ioniekskluusio, kokoekskluusio ja ligand exchange.. Kokeissa käytettiin kolmea 

eri silloituasteen omaavaa polystyreenidivinyylibentseenirunkoista vahvaa 

kationinvaihtohartsia (CS16GC, CS11GC, CS9,6GC) sekä yhtä heikkoa polyakrylaattirunkoista 

kationinvaihtohartsia (CA16GC). Kaikki hartsit olivat [Emim]+ -muodossa. Parhain ionisen 

nesteen ja glukoosin erotus saatiin CA16GC:llä. Tämä johtui hydrofiilisen glukoosin vahvasta 



sorptiosta hydrofiiliseen CA -hartsiin ja hydrofobisemman ionisen nesteen heikosta sorptiosta 

hartsiin. Vahvat kationinvaihtohartsit olivat hydrofobisempia kuin CA -hartsi, minkä johdosta 

ionisen nesteen ja glukoosin erotus ei ollut läheskään yhtä tehokas kuin heikolla 

kationinvaihtohartsilla. CA -hartsilla parhaimmat olosuhteet erotukselle olivat virtausnopeus 2 

Vpeti/h ja latausaste 10 til-% pedin tilavuudesta.  
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Biomasses are widely available renewable resources which are increasingly used in fuel and 

chemical production. Wood-based biopolymers such as cellulose, hemicellulose and lignin can 

be converted into useful products by functioning the polymers or converting them into 

monomers. Ionic liquids can be used in pretreatment and hydrolysis of biomasses. When 

cellulose and hemicellulose are hydrolysed, they are converted into sugars, which can be applied 

in bioethanol manufacturing. Wood-based polymers need to be pretreated. Ionic liquids are 

suitable in hydrolysing and pretreating wood-based polymers. Ionic liquids are valuable 

chemicals, so efficient recycling and recovery is essential.  

The goal of this study was to separate ionic liquid (1-ethyl-3-methylim-imidazoliumacetate) 

from glucose with chromatographic separation and to find a suitable crosslinking degree of 

cation exchange resin for the separation. Separation efficiency was tested with different 

flowrates and column loads using differently crosslinked resins. Experiments were made in 50 

°C and pure water was used as mobile phase. Collected fractions were analysed with HPLC. 

The separation between glucose and ionic liquid was mainly based in three different 

mechanisms: ionexclusion, size-exclusion and ligand exchange. Three differently crosslinked 

polystyrene-divinylvinylbenzene based strong cationexhange resins (CS16GC, CS11GC, 

CS9,6GC) and one weak polyacrylate based cation exchange resin were tested (CA16GC).  All 

resins were used in [Emim]+ form.  The most efficient separation was with CA16GC resin. This 

was due to the hydrophilic acrylic matrix of this resin. The strong cation exchange resins were 

more hydrophobic than CA-resin and thus, the separation between ionic liquid and glucose was 



not as efficient as with the weak cation exchange resin.  Most efficient flowrate and column 

loading for separation with CA-resin were flowrate 2 Vbed/h and column loading 10 % of bed 

volume.
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Lyhenneluettelo 

[Bmim]Cl  1-butyyli-3-metyyli-imidatsoliumkloridi 

[Emim]Ac  1-etyyli-3-metyyli-imidatsoliumasetaatti 

[Emim]Cl  1-etyyli-3-metyyli-imidatsoliumkloridi 

[Mmim][DMP] N-metyyli-N-metyyli-imidatsolium dimetyylifosfaatti 

HPLC Korkean erotuskyvyn nestekromatografia (High Performance Liquid 

Chromatography) 

IL   Ioninen neste (Ionic liquid) 

SMB   Simulated moving bed  

SSR   Kierrätyskromatografia (Steady state recycling chromatography)  
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Symboliluettelo 

Csyöttö   Syöttöpitoisuus, g/L 

ECi   Eluentin kulutus, L/g 

i   Komponentti i 

j   Komponentti j 

mout   Ulostulleen fraktion massa, g 

Pri    Tuottavuus, g/L(peti)/h 

Pui   Puhtaus, % 

T   Lämpötila, °C 

tsykli   Syklin kesto, h 

V   Tilavuus 

Vpeti   Pedin tilavuus, L 

Vsyöttö   Syöttö (injektointi) tilavuus, L 

Q   Virtausnopeus, mL/min 

Yi    Saanto, % 

ε   Pedin huokoisuus, - 
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1 Johdanto 

Fossiilisten polttoaineiden käyttö on huomattava riski ilmastolle eikä turvaa energiansaantia 

tulevaisuudessa. Eri fysikaalisia ja kemiallisia keinoja uusiutuvalle ja kestävälle 

energiantuotannolle kehitetään ja tutkitaan jatkuvasti. [1] Esimerkiksi selluloosaa ja 

hemiselluloosaa voidaan hyödyntää raaka-aineena biopolttoaineiden ja kemikaalien 

valmistuksessa. Selluloosa esiintyy luonnossa yhdessä hemiselluloosan ja ligniinin kanssa 

puista ja muista puupohjaisista kasveista valmistetussa lignoselluloosabiomassassa. Selluloosa 

ja hemiselluloosa voidaan hydrolysoida sokereiksi, kuten glukoosiksi ja ksyloosiksi, joita 

voidaan käyttää esimerkiksi bioetanolin valmistuksessa. Lignoselluloosabiomassat ovat 

huonosti liukenevia ligniinin ja kiteisen selluloosan takia, mikä hankaloittaa niiden käsittelyä. 

Biomassojen esikäsittelyssä polymeerit liuotetaan hydrolysoinnissa tarvittavaan muotoon 

(erotetaan toisistaan).  Biopolymeerien hydrolyysissä, ne pilkotaan monomeereiksi, mikä 

yleensä edellyttää katalyytin käyttöä. [2] Selluloosan tehokas hydrolyysi glukoosiksi on 

tärkeässä roolissa polttoaineiden ja kemikaalien valmistuksessa uusiutuvista energianlähteistä 

[3]. 

Ionisten nesteiden on todettu soveltuvan biomassojen esikäsittelyyn sekä katalysoimaan 

kemiallista hydrolyysiä. Monet ioniset nesteet pystyvät liuottamaan lignoselluloosapohjaisia 

biomassoja polysakkarideiksi, jotka voidaan hydrolysoida edelleen pääasiassa ksyloosiksi ja 

glukoosiksi happojen tai ionisten nesteiden katalysoimana. Ionisten nesteiden käytöstä 

biomassojen käsittelyssä on monia hyötyjä. Ionisten nesteiden käyttö ei vaadi korkeata painetta 

(p ~1 atm) tai lämpötilaa (T ~50–70 °C) ja ne voivat korvata tai ainakin vähentää myrkyllisten 

liuottimien käyttöä lignoselluloosabiomassojen käsittelyssä. Ne ovat kuitenkin arvokkaita 

kemikaaleja (1 kg maksaa noin 800€ [4]), joten niiden puhdistus ja kierrättäminen ovat 

välttämättömiä prosessin kannattavuudelle. [1, 2] Ionisten nesteiden erotusta on tutkittu paljon 

[1–3, 5–7], mutta  käytetyt menetelmät ovat edelleen joko kalliita tai kuluttavat liikaa energiaa.  

Tämän työn tavoitteena on erottaa ioninen neste (1-etyyli-3-metyyli-imidatsoliumasetaatti, 

[Emim]Ac) glukoosista kromatografisen erotuksen avulla tehokkaasti. Työn teoriaosa käsittelee 

kromatografiaa ja ionisia nesteitä yleisesti, sekä ionisten nesteiden käyttöä biomassojen 

käsittelyssä ja kromatografiaa ionisten nesteiden puhdistusmenetelmänä. Kokeellisessa osassa 
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tutkitaan kromatografisen erotuksen soveltuvuutta ionisten nesteiden puhdistamiseen 

monosakkarideista. Työssä pyritään erottamaan ioninen neste glukoosista vesiliuoksessa 

preparatiivisella nestekromatografialla. Kokeissa tutkitaan hartsin silloitusasteen ja rakenteen, 

kolonnin latausasteen sekä virtausnopeuden vaikutusta erotustehokkuuteen. 

Erotusmateriaaleina käytetään kolmea geelityyppistä vahvaa kationinvaihtohartsia ja yhtä 

heikkoa kationinvaihtohartsia. Hartsien kationit vaihdetaan samoiksi kuin ionisessa nesteessä. 

Analyysimenetelmänä glukoosille ja ioniselle nesteelle käytetään korkean erotuskyvyn 

nestekromatografiaa (HPLC).  

2 Ioniset nesteet 

Ioniset nesteet ovat monipuolinen ryhmä suoloja, jotka ovat nesteitä alhaisissa lämpötiloissa. 

Ne koostuvat suuresta orgaanisesta kationista, johon on liittynyt anioni (Kuva 1). Orgaanisesta 

anionista johtuen yhdisteen sulamispiste on lähellä huoneenlämpöä, kun taas tavalliset 

halidisuolat (esim. NaCl) ovat kiinteitä vastaavissa lämpötiloissa. [8] Ioniset nesteet ovat 

poolisia, veteen liukenevia, korkean johtokyvyn ja olemattoman höyrynpaineen omaavia 

liuottimia [6]. Nämä kemialliset ominaisuudet tekevät ionisista nesteistä kiinnostavan ryhmän 

yhdisteitä, joiden käyttöä on laajalti tutkittu ja pyritty lisäämään teollisissa sovelluksissa [9]. 

Ioniset nesteet ovat nykyään tärkeitä materiaaleja kemianteollisuuden aloilla, jotka käyttävät 

prosesseissaan litiumioneja. Monet ioniset nesteet pystyvät siirtämään suuren määrän 

litiumioneja yhdisteiden ja materiaalien välillä. [10] Ionisia nesteitä käytetään elektrolyytteinä 

esimerkiksi litiumsulfaattiakkujen valmistuksessa. [10] Ionisille nesteille on löytynyt käyttöä 

myös aurinkovoimaan perustuvissa lämmitysjärjestelmissä, hiilen sitomisessa ja biodieselin 

valmistuksessa. Tärkein ionisten nesteiden käyttökohde teollisuudessa on kuitenkin 

lignoselluloosapohjaisen biomassan käsittely sekä biopolttoaineiden valmistus. [10] 
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Kuva 1.  Esimerkki ionisen nesteen rakennekaavasta. Kuvassa tämän työn kokeellisessa 

osassa käytettävän 1-etyyli-3-metyyli-imidatsolium asetaatin ([Emim]Ac) 

rakennekaava [11]. 

2.1 Käyttö biomassojen käsittelyssä 

Biomassat ovat laajasti saatavilla olevia uusiutuvia resursseja, joiden merkitys kemikaalien ja 

polttoaineiden valmistuksessa kasvaa jatkuvasti. Biopolymeerit kuten selluloosa, 

hemiselluloosa ja ligniini on mahdollista muuntaa hyödyllisiksi tuotteiksi joko suoraan 

funktioimalla polymeerit, tai pilkkomalla monomeereiksi ja edelleen jalostamalla hyödyllisiksi 

kemikaaleiksi.  [12]  

Lignoselluloosapohjaisen biomassan biologisessa ja kemiallisessa konversiossa luonnollisia 

välituotteita ovat monosakkaridit (yksinkertaiset sokerit), kuten glukoosi ja ksyloosi. Näistä 

voidaan valmistaa erilaisia kemikaaleja, korvaamaan öljystä jalostettuja tuotteita. 

Lignoselluloosaraaka-aineista saadaan monosakkarideja pilkkomalla selluloosa ja 

hemiselluloosat eli hydrolysoimalla polysakkaridit. Yleisimmin lignoselluloosa muutetaan 

sokereiksi entsymaattisin menetelmin. Entsymaattinen hydrolyysi tarvitsee kuitenkin 

fysikaalisia ja kemiallisia esikäsittelyprosesseja, jotta hydrolyysi tapahtuisi tehokkaasti. 

Selluloosan hydrolyysissä käytetään sellulaasi-entsyymiä. Sopivalla esikäsittelyn ja entsyymin 

yhdistelmällä sokereiden saanto saadaan korkeaksi, mutta sekä esikäsittelyjen että käytettävien 

entsyymien hinnat ovat korkeita. [2] Lignoselluloosan hydrolyysissä syntyy pääosin glukoosia 

ja ksyloosia [1, 13]. Ionisia nesteitä voidaan käyttää katalyytteinä hydrolyysireaktiossa [1], 

mutta tarkempaa tietoa ionisten nesteiden käytöstä katalyytteinä ei löydy kattavasti 



7 

 

kirjallisuudesta.  Kuvassa 2 on esitetty selluloosan ja siitä hydrolyysissä muodostuvan glukoosin 

rakennekaavat.  

Ionisia nesteitä käytetään pääasiassa biomassojen esikäsittelyyn. Suurin osa selluloosasta on 

kiteisessä lignoselluloosamassassa, joka ei liukene veteen [2]. Monet ioniset nesteet pystyvät 

liuottamaan kiteisen selluloosan ja biomassan, minkä jälkeen ne pilkkoutuvat helpommin 

polysakkarideista monosakkarideiksi. Ioniset nesteet, joissa on kloridi, asetaatti tai jokin muu 

kohtalaisen tavallinen anioni, häiritsevät polymeerien välisiä vetysidoksia, mikä  mahdollistaa 

selluloosan liukenemisen [2]. Matala viskositeettisen ionisen nesteen on helpompi päästä 

selluloosarakenteen sisään ja katkaista polymeeriketjujen välisiä vetysidoksia [14]. Ionisia 

nesteitä, joiden käyttöä biomassojen käsittelyssä on pääasiassa tutkittu, ovat 1-etyyli-3-metyyli-

imidatsoliumkloridi ([Emim]Cl),  1-butyyli-3-metyyli-imidatsoliumkloridi ([Bmim]Cl) ja 1-

etyyli-3-metyyli-imidatsoliumasetaatti ([Emim]Ac) (Kuva 1) [1], [2], [9] 12, 14]. Biomassan 

käsittelyssä yksi tärkeimmistä ionisten nesteiden ominaisuuksista on niiden lähes olematon 

höyrynpaine, joka tekee niistä turvallisia käyttää. Ionisten nesteiden käyttö säästää 

laitteistokustannuksia, koska paineistetut laitteet ovat tyypillisesti suuri osa 

kokonaiskustannuksista. [12]  

 

Kuva 2. Selluloosan ja glukoosin rakennekaavat (muokattu lähteestä [16]). 
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2.1.1 Tutkittuja erotusmenetelmiä 

Jotta ionisen nesteen käyttö biomassan käsittelyssä olisi taloudellisesti kannattavaa, ioninen 

neste tulisi saada erotettua ja kierrätettyä sokereiden ja ionisen nesteen vesiliuoksesta lähes 

kokonaan [1]. Binder ja Raines ovat laskeneet, että ionisen nesteen saannon tulisi olla vähintään 

98%, jotta biomassan prosessointi ionisilla nesteillä olisi kannattavaa. [2] Ioniselle nesteelle ei 

vaadita korkeaa puhtautta (~60%), koska sokeri ei häiritse ionisen nesteen kierrätystä. Sokeri 

on haluttu hydrolyysituote, joten sen saanto halutaan myös mahdollisimman korkeaksi. [1]. Eri 

menetelmiä ionisen nesteen ja monosakkaridien erotukseen on esitelty alla.  

Costa Lopes et al. [6] ovat tutkineet vehnän olkien pilkkomista selluloosaksi, hemiselluloosaksi 

ja ligniiniksi [Emim]Ac:lla. Ioninen neste (IL) erotettiin lisäämällä liuokseen neutraloimalla 

NaOH:lla ja haihduttamalla vesi pois, jolloin jäljelle jäi kiinteä IL.n ja NaOH:n seos. Seokseen 

lisättiin asetonitriiliä liuottamaan IL. NaOH erotettiin muodostuneesta liuoksesta suodattamalla. 

Asetonitriili haihdutettiin pois, ja puhdistetun IL:n annettiin kuivua vähintään 24 tuntia. IL:n 

saannoksi saatiin 92,7%, joka puhdistuksen jälkeen testattiin uudelleenkäyttämällä. Samaa 

ionista nestettä käytettiin ja kierrätettiin onnistuneesti kuudesti, minkä jälkeen ioninen neste ei 

enää toiminut tarpeeksi tehokkaasti [6]. Edellä kuvattu erotusmenetelmä on monivaiheinen ja 

vaatii paljon ylimääräisiä kemikaaleja eikä ole tehokas energiankulutukselta.  

Shill et al. [5] sekä Liu et al. [12] ovat tutkineet biomassan käsittelyä ionisilla nesteillä ja 

käyttäneet ionisen nesteen puhdistamiseen monifaasisysteemejä. [Emim]Ac muodostaa 

monifaasisysteemin kontaktissa suolan kanssa (kuten K3PO4 ja K2HPO4). Erotuksen jälkeen 

muodostuneista faaseista (IL-rikas ja suolarikas faasi), ioninen neste saatiin talteen 95%:sti [5], 

[14]. Vaikka käytetty menetelmä vähentää haihdutettavan veden määrää, energiaa kuluu silti 

haihdutukseen. Shill et al. :n [5] tutkimuksen lopputuloksena oli, että ionisen nesteen 

puhdistusta ja talteenottoa tulee tutkia lisää ja saada IL:n saantoprosentti korkeammaksi  [5].    

Feng et al. [3] ovat tutkineet ionisen nesteen ([Mmim][DMP]) ja glukoosin kromatografista 

erotusta, jossa erotusmateriaalina käytettiin aktivoitua alumiinioksidia. Tutkimuksessa 

käytettiin eluenttina vettä sekä metanolia ja virtausnopeutta vaihdeltiin 1-2 mL/min välillä 

kolonnissa, jonka pituus oli 32 cm ja halkaisija 2 cm. Kun eluenttina käytettiin vettä, IL:n 

saannoksi saatiin 90,14%. Kun taas eluenttina oli metanoli virtausnopeudella 1 mL/min, IL:n 
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saantoprosentiksi saatiin 93,38%. [3] Kuva 3 a) on esitetty alumiinioksidin kanssa saatu 

kromatogrammi, josta nähdään IL:n ja glukoosin profiilien olevan erillään eli erotus on ollut 

lähes täydellinen. Nopeammalla virtausnopeudella (2 mL/min) IL:n ja glukoosin profiilit ovat 

lähempänä toisiaan kuin virtausnopeudella 1 mL/min (Kuva 3 b)). Eri latausasteista (Vsyöttö / 

Vpeti×100%) paras erotus saatiin 20 til-% Vpeti latauksella. Erotustehokkaimmilla 

virtausnopeudella ja latauasteella myös glukoosin saanto saatiin samalle tasolle kuin IL:n 

(~90%). Tutkimus osoitti lupaavia tuloksia alumiinioksidin käytöstä myös suuremmassa 

mittakaavassa. Virtausnopeutta ja latausastetta kasvatettiin samassa suhteessa kuin 

petitilavuutta. ”Scale up” -testaus tehtiin kahdella suuremmalla kolonnilla, joiden mitat on 

ilmoitettu muodossa kolonnin pituus × kolonnin halkaisija (60 cm × 5 cm ja 100cm × 10 cm). 

IL:n saantoprosentit eivät poikenneet merkittävästi (alle 1%) alkuperäisestä. ”Scale up” -

testauksessa ioninen neste ja glukoosi erottuivat erillisiksi profiileiksi (Kuva 3 c) ja d)). [3] 

Alumiinioksidin kanssa tehty erotus edellyttää kuitenkin molempien eluenttien käyttämisen, 

sillä ioninen neste liuotetaan metanolin ja veden seokseen (tai pelkkään metanoliin) ja sokeri 

tarvitsee veden liuottimeksi. Tämä lisää kemikaalikuluja ja lisäksi metanoli pitää erottaa 

ionisesta nesteestä ennen kierrätystä. Tutkimuksessa kerrotaan IL:n puhtauden olevan korkea, 

mutta mitään lukuarvoja ei ole esitetty, eikä menetelmällä ei päästy lähelle yleistä IL:n haluttua 

saantoa 98%. Tutkimuksen lopputuloksena oli, että sitä tulisi jatkaa muilla ionisilla nesteillä ja 

sokereilla.  



10 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Kuva 3. [Mmim][DMP]:n ja hydrolyysiseoksen kromatografinen erotus. a) kolonni 32 

cm × 2 cm, eluenttina metanoli virtausnopeudella 1 mL/min. b) kolonni 32 cm × 

2 cm, eluenttina metanoli virtausnopeudella 2 mL/min. c) ”Scale up” kolonni 60 

cm × 5 cm, eluenttina metanoli virtausnopeudella 11,7 mL/min, syötetyn pulssin 

tilavuus 58,9 mL. d) ”Scale up” kolonni 100 cm × 10 cm, eluenttina metanoli 

virtausnopeudella 78,1 mL/min, syötetyn pulssin tilavuus 392,5 mL. [3] 

Binder ja Raines [2] ovat tutkineet biomassan kemiallista hydrolyysiä ja ionisen nesteen erotusta 

hydrolyysituotteista ioniekskluusiokromatografialla (toimintaperiaate selitetty kappaleessa 3.1). 

Ionisen nesteen saannoksi saatiin >95%, glukoosin saannoksi 94% ja ksyloosin saannoksi 88%. 

IL:n ja sokereiden erotukseen käytettiin 120 cm × 1 cm (h×d) kolonnia, jossa eluenttina virtasi 

vesi nopeudella 3 cm/min. Erotuksen jälkeen ennen kierrätystä ionisesta nesteestä joudutaan 

haihduttamaan suuri määrä vettä, joka voi teollisuusmittakaavassa tulla liian kalliiksi. [2] 

Erotukseen käytetyt [EMIM]+ muotoiset Dowex® 50  -hartsit (silloitusaste 4% [18]) ovat kalliita 
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ionisen nesteen kalliin hinnan takia [3]. Tämä voi rajoittaa ioniekskluusion käyttöä 

suuremmassa mittakaavassa, sillä ioniekskluusio edellyttää absorbenttimateriaalin kationin 

vaihtamisen samaan muotoon kuin ionisessa nesteessä.   

Ioniekskluusiokromatografiaa on sovellettu myös ionisten nesteiden ja monosakkaridien 

erotuksessa jatkuvatoimiseen simulated moving bed (SMB) -prosessiin. SMB on 

panoskromatografiaan verrattuna tuottavampi ja kuluttaa vähemmän liuottimia. SMB on laajasti 

käytössä sokeri-, lääke-, kaasu- ja öljyteollisuudessa. [1, 17] SMB:llä ionisen nesteen saannoksi 

on saatu 98,92% [1] ja >99% [7], mikä todistaa yhdessä Binderin ja Rainesin [2] tutkimuksen 

kanssa ioniekskluusiokromatografian toimivuuden sokereiden ja ionisen nesteen erotuksessa. 

SMB:n käyttöä tutkineet Caes et al. [7] eivät kuitenkaan esitä artikkelissaan puhtauksia tai 

eluentin kulutuksia, joilla voisi arvioida erotustehokkuutta. Mai et al. [1] käyttivät SMB- 

prosessissa [Emim]+ -muotoon vaihdettuja Dowex® 99 (Ca2+) sekä Dowex® 50 (H+) hartseja 

(silloitusasteet 6% [19] ja 4% [20]) [1]. Taulukossa 1 on esitetty yhteenvetona kromatografiseen 

erotukseen perustuvien tutkimusten koeolosuhteiden tiedot.  

Taulukko 1.  Ionisen nesteen ja glukoosin erotukseen käytettyjä kromatografisia menetelmiä. 

Kolonni Eluentti Ioninen neste Hartsi Virtausnopeus 
IL-saanto, 

% 

8×(30cm×1,1cm), 

4-vyöhyke SMB 

ioniekskluusio 

ionivaihdettu 

vesi 

[Emim]Ac Dowex® 99 

(Ca2+),  

Dowex® 50 (H+)  

Vaihtelee jokaisella 

vyöhykkeellä 

98,92, 

[1] 

(120cm×1cm), 

ioniekskluusio 

ionivaihdettu 

vesi 

[Emim]Cl Dowex® 50  

(H+) 

3 cm/min >95, 

[2] 

(32cm×2cm), 

ACC 

ionivaihdettu 

vesi ja metanoli 

[Mmim]DMP Aktivoitu 

alumiini 

1 ml/min 93,38, 

[3] 

8×(10cm×1cm), 

4-vyöhyke SMB 

ioniekskluusio 

ionivaihdettu 

vesi 

[Bmim]Cl Dowex® 50  

(H+) 

Vaihtelee jokaisella 

vyöhykkeellä, (0,05-

10 mL/min) 

>99, 

[7] 
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3 Kromatografinen erotus 

 

Kromatografia on tehokas erotusmenetelmä, jolla on lukuisia sovellutuksia analyyttisessä ja 

preparatiivisessa mittakaavassa [21]. Analyyttinen kromatografia pyrkii erottamaan ja 

tunnistamaan seoksen yhdisteet. Tavoitteena on saada tietää mahdollisimman paljon tutkitusta 

seoksesta ja tavallisesti analysoitavia yhdisteitä ei analyysin jälkeen enää käytetä. 

Preparatiivinen kromatografia tähtää eristämään tietyn määrän puhdistettua yhdistettä 

myöhempää käyttöä varten ja soveltuu tyypillisesti suurempien liuosmäärien käsittelyyn [21]. 

Tyypillisesti kromatografiassa neste- tai kaasuseos kulkee stationäärin huokoisen 

erotusmateriaalin läpi [22].  

Kromatografian perustoteutustapa on panosprosessi (Kuva 4). Siinä eluenttia (esimerkiksi 

orgaaninen liuotin, vesi tai niiden yhdistelmä) pumpataan jatkuvasti kolonnin läpi, ja tietyin 

väliajoin, seosta, jonka yhdisteet halutaan erottaa toisistaan (näytettä) syötetään kolonniin. 

Eluentti kuljettaa yhdisteet erotusmateriaalilla pakatun kolonnin läpi eri nopeuksilla riippuen 

yhdisteiden vuorovaikutuksista erotusmateriaalin kanssa. Yhdisteet erottuvat ja poistuvat 

kolonnista eri aikaan. [23] Tavallisimpia erotusmateriaalejamateriaaleja ovat aktiivihiili, 

ioninvaihtohartsit, polymeeriset adsorbentit ja zeoliitit [24]. Tässä työssä stationäärifaasina 

käytetään ioninvaihtohartseja.  

1960 ja -70 luvuilta lähtien panosprosesseja on alettu toteuttaa suuremmassa mittakaavassa. 

Kolonnien korkeudet ja halkaisijat ovat useita metrejä (1-15m) ja tuotantokapasiteetit useita 

tonneja vuodessa. Suurempaan mittakaavaan siirryttäessä prosessin dynaaminen yhteneväisyys 

ja kolonnin adsorptiokapasiteetti, latausaste ja partikkelien välissä oleva tila pidetään samana, 

jotta tuotteiden puhtaus- ja saantoprosentit vastaavat laboratoriomittakaavaa [25]. 

Kromatografialaitteistojen skaalaaminen suurempaan mittakaavaan on kuitenkin suhteellisen 

helppoa. Biomassan käsittelyyn käytetyt kemikaalimäärät ovat suuria, joten erotusmenetelmän 

tulee soveltua myös teolliseen mittakaavaan ja olla energiatehokkaasti toteutettavissa.  

Työn kokeellisessa osassa käytetään kromatografiaa ionisen nesteen ja sokereiden erotukseen 

vesiliuoksessa, sekä erotuskokeissa saatujen tulosten analysointiin. Ionisen nesteen ja 
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sokereiden erotukseen ja retentioaikoihin vaikuttaa neljä erotusmekanismia: ioniekskluusio, 

ligand exchange, kokoekskluusio sekä hydrofobiset/-fiiliset vuorovaikutukset. Jokainen näistä 

erotusmekanismeista on esitelty alla. Analysointiin käytetään korkean erotuskyvyn 

nestekromatografiaa (High Performance Liquid Chromatography, HPLC), jossa kolonni on 

pakattu hyvin pienillä partikkeleilla, jotka aiheuttavat suhteellisen korkean paineen laitteeseen. 

[26] 

 

Kuva 4.  Panosprosessi (muokattu lähteestä [27]). 

3.1 Ioniekskluusio 

Ioni- tai elektrolyyttiekskluusio on vahvojen elektrolyyttien erottamismenetelmä heikoista 

elektrolyyteistä tai neutraaleista yhdisteistä. Ioninvaihtomateriaalin (tässä työssä hartsin) 

kationin/ anionin tulee olla sama kuin elektrolyytin ioniekskluusion mahdollistamiseksi. 

Ioniekskluusio on mahdollista kaikilla ioninvaihtomateriaaleilla, mutta erotustehokkuus on 

suurempi funktionaalisilla ryhmillä, joilla on korkea elektronegatiivisuusero. Heikoilla 

ioninvaihtimilla ioniset ryhmät eivät ole dissosioituneet koko pH-alueella, minkä takia ne eivät 

toimi ioniekskluusiossa kuten vahvat ioninvaihtomateriaalit.  Tästä syystä ioniekskluusiossa 

suositaan vahvoja ioninvaihtomateriaaleja. Korkea ioninvaihtokapasiteetti (vastaionien 

konsentraatio) ja silloitusaste voimistavat ioniekskluusiota. Erotusmateriaalin ioniset ryhmät 

synnyttävät sähköisiä repulsiovoimia eluentissa oleville saman varauksen omaaville yhdisteille, 

joten adsorptio on heikkoa ja vahvat elektrolyytit virtaavat nopeasti kolonnin läpi. [22, 23]  

Ioniekskluusio ei vaikuta neutraaleihin yhdisteiseen, joten ne virtaavat vahvaa elektrolyyttiä 

hitaammin kolonnin läpi nopeuden riippuessa niiden muista vuorovaikutuksista 
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erotusmateriaalin kanssa. Ioninvaihtomateriaali toimii ioniekskluusiossa varauksen kantajana, 

ja varsinaista ioninvaihtoa ei tapahdu, mikä mahdollistaa pakatun kolonnin uudelleenkäytön 

ajetun pulssin virrattua ulos kolonnista. Ioniekskluusion erotustehokkuus pienenee ja lopulta 

häviää kokonaan, jos elektrolyytin konsentraatio kasvaa liian suureksi [22, 23], joten 

elektrolyytin pitoisuus liuoksessa vaikuttaa komponenttien erottumiseen. 

3.2 Ligand exchange 

Ligand exchange on menetelmä, jolla voidaan erottaa toisistaan neutraaleja yhdisteitä, jotka 

voivat kompleksoitua kationinvaihtohartsien vaihtuvien ionien kanssa. Tässäkin mekanismissa 

ioninvaihtomateriaali toimii ainoastaan ionien kantajana eikä ioninvaihtoa tapahdu. 

Ioninvaihtajaa käytetään kiinteänä kantajana kompleksille. Ligandien vaihto tapahtuu ulkoisen 

yhdisteen ja metalli-ioneja kantavan hartsin välillä. Ligand exchange on tehokas tapa erottaa 

ligandit ei-ligandeista. Seos, joka sisältää erotettavat yhdisteet syötetään kolonnin läpi, jossa ei-

ligandia muodostava osa yhdisteestä virtaa kolonnin läpi lähes esteettä. Ligandi adsorboituu, 

kun se muodostaa kompleksin ioninvaihtomateriaalin vaihtuvan ionin kanssa. Ligand 

exchangen etu on voimakas adsorptio jo alhaisissa liuoskonsentraatioissa. [22, 23]. Tässä työssä 

hartsiin vaihdetaan ioniseksi ryhmäksi Emim+ (ioniekskluusion mahdollistamiseksi), johon 

näyteliuoksen sokerimolekyylien toivotaan muodostavan kompleksin ligand exchange-

periaatteella.  

3.3 Kokoekskluusio 

Kokoekskluusio perustuu erotettavien partikkelien molekyylikokoon [26]. Kokoekskluusioon 

vaikuttaa oleellisesti kolonniin pakatun stationäärifaasin huokoisuus, koska suurien 

molekyylien koko voi estää niiden diffuusion hartsin huokosiin. Kokoekskluusiossa yhdisteiden 

erotus tapahtuu, kun suuret partikkelit eivät mahdu erotusmateriaalin huokosiin ja pienet taas 

mahtuvat. Tästä johtuen suuret molekyylit kulkeutuvat hartsipedin läpi nopeammin kuin pienet. 

Ioninvaihtohartsien turpoaminen vaikuttaa niiden huokoskokoon ja siten myös kokoekskluusion 

vaikutukseen erotuksessa. [22, 23] Hartsin silloitusaste vaikuttaa sen turpoamisesta 

aiheutuneeseen paineeseen. Turvonneen hartsin sisällä on painetta, joka tyypillisesti puristaa 

liuotinta ja sen molekyylejä ulos hartsin rakenteesta. Vaikutus on vahvempi suuriin kuin pieniin 
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molekyyleihin. Hartsin silloitusasteen ja liuoksen molekyylikokojen kasvaessa hartsin 

turpoamisesta johtuvan paineen merkitys lisääntyy. Vaihtamalla hartsin silloitusastetta voidaan 

vaikuttaa ioninvaihtohartsin turpoamiseen, erotettavien yhdisteiden retentioaikoihin ja niin 

edelleen erotustehokkuuteen. [24] Kokeilemalla eri hartsien silloitusasteita, voidaan löytää 

erotustehokkuudeltaan optimi, mikä lisää kokoekskluusion vaikutusta ionisen nesteen ja 

sokereiden erotukseen ja erotustehokkuus yhdessä ioniekskluusion ja ligand exchangen kanssa 

kasvaa.  

3.4 Hydrofobiset/-fiiliset vuorovaikutukset 

Erotukseen vaikuttaa erotusmateriaalin rakenteen ja erotettavien yhdisteiden hydrofobisuus/-

fiilisyys. Jos erotusmateriaali on hydrofiilinen, vahvasti hydrofiiliset yhdisteet vuorovaikuttavat 

statitionäärifaasin kanssa ja adsorptio kasvaa. Hydrofiilisin yhdiste adsorboituu 

voimakkaimmin erotusmateriaaliin ja kulkeutuu näin ollen kolonnin läpi hitaimmin. Mekanismi 

toimii vastaavasti myös hydrofobisten erotusmateriaalien ja hydrofobisten yhdisteiden välillä.  

[28] 
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4 Kokeellinen osa 

Työn kokeellisessa osassa pyritään ionisen nesteen tehokkaaseen kierrättämiseen 

kromatografisen erotuksen avulla. Erotettavana seoksena käytetään ionisen nesteen ja glukoosin 

vesiliuosta. Erotusmateriaaleina käytetään geelityyppisiä kationinvaihtohartseja. 

Erotuskolonnista kerättyjen näytejakeiden konsentraatiot analysoidaan käyttäen HPLC:a. 

Erotustehokkuutta ja tuotteen puhtautta pyritään parantamaan valitsemalla sopivin 

kationinvaihtohartsi ja muuttamalla virtausnopeutta sekä kolonnin latausastetta. 

4.1 Materiaalit ja menetelmät 

Kokeissa (Taulukko 3) käytettiin eluenttina ja liuosten valmistuksessa puhdasta vettä. Ioninen 

neste oli 1- etyyli-3-metyyli-imidatsoliumasetaatti [Emim]Ac (puhtaus >95%, Iolitec). Käytetty 

glukoosi oli hankittu Sigma Aldrichiltä (puhtaus >99,5%). Kokeissa käytettyjen geelityyppisten 

ioninvaihtohartsien (Finex Oy) tiedot on esitetty taulukossa 2. CS- hartsit ovat vahvoja 

kationinvaihtohartseja, joiden rungot ovat hydrofobisia aromaattisia polymeerejä. CA- hartsi on 

heikko kationinvaihtohartsi, jonka runko on hydrofiilinen polyakrylaattipolymeeri. 

Taulukko 2.  Kromatografiakokeissa käytettyjen ioninvaihtohartsien silloitusasteet, rungon 

polymeerit, partikkelikoot ja funktionaaliset ryhmät. 

Hartsi Rungon polymeeri Silloitusaste, % Funktionaalinen 

ryhmä 

CS16GC Aromaattinen 8 Sulfonihappo 

CS11GC Aromaattinen 5,5 Sulfonihappo 

CS9,6GC Aromaattinen 4,8 Karboksyylihappo 

CA16GC Polyakrylaatti 8 Karboksyylihappo 

 

Hartsien esikäsittely: Hartsien ioninvaihto Emim+-muotoon tehtiin laskemalla hitaalla 

virtausnopeudella 60 g/L [Emim]Ac -liuosta vedellä puhdistetun hartsin (Vhartsi = 130 mL) läpi. 

Liuoksen johtokyky mitattiin johtokykymittarilla (Multiparameter analyzer C3010, Consort). 

Liuosta ajettiin hartsin läpi siihen asti, että hartsin läpi virranneen liuoksen johtokyky laski 
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samaksi kuin sen läpi laskettavan liuoksen alkuperäinen johtokyky. Liuosta kului noin 10 

petitilavuutta jokaisen hartsin kohdalla. Lopuksi suolaliuos pestiin hartsista puhtaalla vedellä.  

Emim+ -muodossa olevat hartsit pakattiin kolonniin, jonka pituus oli 70 cm ja halkaisija 1,5 cm. 

Kolonni laitettiin kuvassa 5 esitettyyn kromatografialaitteistoon. Pedin tilavuus Vpeti = 123 mL. 

Laitteistoon kuului ilmanpoistaja (Knauer), kaksi pumppua (P 4,1S, Knauer), 

läpivirtausanturilla varustettu johtokykydetektori (Amersham pharmacia biotech pH/C-900), 

online RI-detektori (RI 2000, Schambeck), online UV-detektori (2487 Dual λ Absorbance 

Detector, Waters) ja näytejakeiden kerääjä (FRAC-100, Pharmacia).  

Hartsipetien huokoisuus määritettiin ajamalla kolme 0,5 mL pulssia 1,5 g/L Blue Dextran 2000 

(Pharmacia Biotech/GE Healthcare) - liuosta kolonnin läpi virtausnopeudella 1 mL/min. Blue 

Dextran 2000 on niin suuri polymeeri, että se ei mahdu hartsin huokosiin ja sen avulla voidaan 

laskea hartsipedin huokoisuus ε. Huokoisuus määritettiin samassa lämpötilassa kuin kokeet 

tehtiin (T = 50 °C). Ioninvaihdon onnistuminen tarkistettiin ajamalla yksi 12,37 mL pulssi 60 

g/L [Emim]Ac -liuosta kolonnin läpi virtausnopeudella 4,12 mL/min. 

Kokeissa kerätyt näytejakeet analysoitiin RI- detektorilla varustetulla HPLC:llä (1260 Infinity, 

Agilent), joka kalibroitiin [Emim]Ac:n ja glukoosin pitoisuuksiin 1-45 g/L. HPLC:ssä käytettiin 

Hi-Plex Na (octo) -kolonnia (300 mm × 7,7 mm) (Agilent) lämpötilassa T = 80 °C. Eluenttina 

käytettiin 15 mmol/L NaOH -liuosta virtausnopeudella 0,8 mL/min. HPLC- kolonniin syötetyn 

pulssin tilavuutena käytettiin 10 µL. Sekä glukoosi, että [Emim]Ac tunnistettiin RI- detektorilla.  

 

Kuva 5. Ionisen nesteen ja glukoosin erotukseen käytetty kromatografialaitteisto. Online 

detektorit: C = johtokyky; RI = taitekerroin; UV = UV-absorbanssi..[29] 
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Taulukko 3. Kokeiden A-X lähtötiedot. Virtausnopeudet ja syötetyn pulssin tilavuus on 

esitetty petitilavuuden (123 mL) suhteen. Syöttöpitoisuus on molempien 

komponenttien ([Emim]Ac ja glukoosi) suhteen (suhde 1:1). (T = 50 °C) 

 

Koe Hartsi Virtaus-

nopeus, 

Vpeti/h

Lataus-

aste, 

Vsyöttö/

Vpeti, %

Csyöttö , 

g/L

A 2 10 40

B 2 20 40

C 1 10 40

D 1 10 20

E 2 10 20

F 2 10 40

G 2 20 40

H 1 10 40

I 1 10 20

J 2 10 20

K 2 10 40

L 2 20 40

M 1 10 40

N 1 10 20

O 2 10 20

P 2 10 40

Q 2 20 40

R 1 10 40

S 1 20 40

T 1 30 40

U 2 30 40

V 3 10 40

W 3 20 40

X 3 30 40

CS16GC

CS11GC

CS9,6GC

CA16GC
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4.2 Erotustehokkuus 

Hartsien erotustehokkuutta arvioitiin saannon Yi, puhtauden Pui, tuottavuuden Pri ja eluentin 

kulutuksen ECi avulla. Erotustehokkuuden arviointiin käytetyt yhtälöt: [30]   

 
𝑌𝑖 =

𝑚𝑖
𝑜𝑢𝑡

𝐶𝑖
𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö

𝑉𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö
 

(1) 

   

jossa mout    Kolonnista ulostuleva i:n massa 

Csyöttö Syöttöpitoisuus 

Vsyöttö Syöttö (injektointi) tilavuus 

 

 

   

 
𝑃𝑢𝑖 =

𝑚𝑖
𝑜𝑢𝑡

∑ 𝑚𝑗
𝑜𝑢𝑡

𝑗

 
(2) 

   

 
𝑃𝑟𝑖 =

𝑌𝑖𝐶𝑖
𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö

𝑉𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö

(1 − 𝜀𝑏𝑒𝑑)𝑉𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑠𝑦𝑘𝑙𝑖
 

(3) 

   

jossa ε Pedin huokoisuus 

Vpeti Pedin tilavuus 

tsykli Syklin kesto 

 

   

 
𝐸𝐶𝑖 =

𝑡𝑠𝑦𝑘𝑙𝑖𝑄𝑉
𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö

𝑌𝑖𝐶𝑖
𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö

𝑉𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö
 

(4) 

   

jossa Q Virtausnopeus  
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4.3 Tulokset ja niiden tarkastelu 

Ioniekskluusiokromatografiassa sovellettuna ionisen nesteen ja glukoosin erotukseen on 

käytetty matalaa hartsin silloitusastetta [1, 2, 17]. Kuvassa 6 on esitetty jokaisen silloitusasteen 

ja hartsin polymeerin vaikutus yhdisteiden profiileihin virtausnopeudella 2 Vpeti/h, 

syöttötilavuudella 10 til-% Vpeti ja syöttöpitoisuudella 40 g/L. IL tulee ulos kolonnista ennen 

sokeria. IL:n etureuna tulee ulos kolonnista heti kun pedin tyhjä tilavuus (hieman kokeesta 

riippuen noin 40 mL) on mennyt, koska ioniekskluusion ansiosta adsorptiota IL:n ja hartsin 

välillä ei ole.  

Kuvista 6 a), b) ja c) nähdään, että hartsin silloitusasteen pienentäminen parantaa erotusta 

vahvoilla kationinvaihtohartseilla. Silloitusasteen heiketessä kokoekskluusio heikkenee ja näin 

ollen glukoosin adsorptio kasvaa ja erotus heikkenee. Samanaikaisesti hartsin varaustiheys 

pienenee, kun hartsi on enemmän turvonnut ja funktionaalisten ryhmien konsentraatio on 

pienempi. Tämä johtaa ioniekskluusion heikkenemiseen ja ionisen nesteen adsorption kasvuun. 

Ionisen nesteen adsorptio kasvaa kuitenkin vähemmän kuin glukoosin. Silloitusasteen 

pienentäminen parantaa erotusta jokaisella latausasteella, virtausnopeudella ja 

syöttöpitoisuudella, kuten kuvasta 6 nähdään.  
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Kuva 6. EmimAc:n ja glukoosin kromatografinen erotus hartseilla a) CS16GC. b) 

CS11GC. c) CS9,6GC. d) CA16GC. Koeolosuhteet: virtausnopeus 2 Vpeti/h, 

syöttötilavuus 10 til-% Vpeti, syöttöpitoisuus 40 g/L. Viivat: oranssi tiheä 

katkoviiva = Glukoosi, sininen viiva = [Emim]Ac, keltainen katkoviiva = Y 

[Emim]Ac 98 %, harmaa katkoviiva = Y [Emim]Ac 95 %. 

Jokaisen kokeen (Taulukko 3) IL:n ja glukoosin profiilit on esitetty liitteessä I siten, että 

samoilla lähtötiedoilla, mutta eri hartseilla tehdyt kokeet ovat ryhmiteltynä erikseen. Heikolla 

kationinvaihtohartsilla (CA16GC) tehdyt kokeet, jotka eroavat lähtötiedoiltaan vahvoilla 

kationinvaihtohartseilla (CS-hartsit) tehdyistä kokeista on eritelty samoihin virtausnopeuksiin 

latausasteen vaikutuksen vertailemiseksi. Profiileissa näkyy myös fraktiointiraja IL:n saannolla 

95% ja 98%. Liitteen I kuvista 3-5 nähdään silloitusasteen vaikutus erotukseen vahvoilla 

kationinvaihtohartseilla eri koeolosuhteissa.  

Vahvojen kationinvaihtohartsien sijaan parhaimman erotuksen sai heikolla 

kationinvaihtohartsilla (Kuva 6 d)). Kokeessa käytetyt vahvat kationinvaihtohartsit ovat 

hydrofobisia aromaattisia polymeerejä, kun taas kokeissa käytetty heikko kationinvaihtohartsi 

on hydrofiilinen polyakrylaattipolymeeri, joten hydrofiiliset vuorovaikutukset voimistavat 

hydrofiilisen glukoosin sorptiota (katso kappale 3.4). Ionisen nesteen kationi on iso orgaaninen 
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ioni ja on hydrofobisempi kuin glukoosi, joten sen sorptio on heikompaa kuin glukoosin ja 

erotus on parempi kuin CS- hartseilla [28].  Koska heikolla kationinvaihtohartsilla (CA16GC) 

erotus on tehokkain, virtausnopeuden ja latausasteen vaikutusta tutkittiin eri erotustehokkuutta 

kuvaavien suureiden avulla heikon kationinvaihtohartsin tapauksessa. Kuvassa 7 on esitetty 

virtausnopeuden vaikutus yhdisteiden profiileihin heikolla kationinvaihtohartsilla (CA16GC). 

Kuvasta 7 nähdään fraktiointirajojen olevan enemmän glukoosin profiilin päällä hitaimmalla 

virtausnopeudella kuin nopeammilla virtausnopeuksilla.  

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

Kuva 7. EmimAc:n ja glukoosin kromatografinen erotus heikolla kationinvaihtohartsilla 

(CA16GC). Koeolosuhteet: virtausnopeus a) 1 Vpeti/h, b) 2 Vpeti/h, c) 3 Vpeti/h, 

syöttötilavuus 10 til-% Vpeti, syöttöpitoisuus 40 g/L. Viivat: oranssi tiheä 

katkoviiva = Glukoosi, sininen viiva = [Emim]Ac, keltainen katkoviiva = Y 

[Emim]Ac 98 %, harmaa katkoviiva = Y [Emim]Ac 95 %. 

Kuvassa 8 on esitetty heikon kationinvaihtohartsin (CA16GC) tapauksessa kolonnin 

latausasteen vaikutus IL:n ja glukoosin profiileihin kromatografisessa erotuksessa. Kuvasta 8 

nähdään erotuksen huononevan kolonnin latausasteen kasvaessa. Suurin kokeissa käytetty 

latausaste (30 til-% Vpeti, 37,11 mL) aiheutti glukoosin profiiliin suuremman pitoisuuden, kuin 
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syöttöliuoksessa (Kuva 8 c)). Tämä johtuu salting out ilmiöstä. [23] Yhdisteet ovat liuenneina 

ainoastaan, jos ne ovat hydratoituneina (kun liuottimena on vesi). Vahvan elektrolyytin 

lisääminen vesiliuokseen saa neutraaleita yhdisteitä ympäröivät vesimolekyylit hydratoimaan 

elektrolyytin ioneja, jolloin neutraalien yhdisteiden liukoisuus pienenee ja ne saostuvat. 

Kromatografisessa erotuksessa tämä tarkoittaa, että vahvan elektrolyytin (tässä työssä IL:n) 

vaikutuksesta neutraalien yhdisteiden (tässä työssä glukoosin) adsorptio kasvaa, joten neutraalit 

yhdisteet kulkeutuvat elektrolyytin läsnä ollessa kolonnin läpi hitaammin kuin silloin kun 

elektrolyyttiä ei ole. Kun neutraalit yhdisteet ovat osittain erottuneet elektrolyytistä, se ei enää 

vaikuta niiden adsorptioon. Siksi adsorptio pienenee ja yhdisteen elektrolyytistä erottunut osa 

kulkee nopeammin kolonnin läpi kuin se osa, mikä on elektrolyytin kanssa vuorovaikutuksessa. 

Erottunut osa ei kuitenkaan pysty kulkemaan elektrolyytin profiilin takareunan ohi, vaan se 

pakkautuu profiilin taakse. Pakkautumisesta johtuen neutraalin yhdisteen konsentraatio voi 

kasvaa suuremmaksi kuin syöttökonsentraatio (Kuva 8 c)). [30]  
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

 

Kuva 8. EmimAc:n ja glukoosin kromatografinen erotus heikolla kationinvaihtohartsilla 

(CA16GC). Koeolosuhteet: virtausnopeus 2 Vpeti/h, syöttötilavuus a) 10 til-% 

Vpeti b) 20 til-% Vpeti, c) 30 til-% Vpeti, syöttöpitoisuus 40 g/L. Viivat: oranssi 

tiheä katkoviiva = Glukoosi, sininen viiva = [Emim]Ac, keltainen katkoviiva = 

Y [Emim]Ac 98 %, harmaa katkoviiva = Y [Emim]Ac 95 %. 

Kuvissa 9 ja 10 on esitetty latausasteen ja virtausnopeuden vaikutus erotustehokkuutta 

kuvaaviin suureisiin heikon kationinvaihtohartsin (CA16GC) tapauksessa. Kuvassa 9 a-c) on 

esitetty eri virtausnopeuksilla hartsin CA16GC IL:n puhtaus, tuottavuus ja eluentin kulutus 

latausasteen funktiona, kun IL:n saantoprosentti on 98%. Kuvasta 9 a) näkee, ettei virtausnopeus 

vaikuta merkittävästi IL:n puhtauteen. IL:n tuottavuus on suurimmillaan suurella latausasteella 

ja virtausnopeudella, koska nopea suuren liuosmäärän käsittely on tuotannollisesti tehokasta, 

mutta voi laskea tuotteiden puhtautta ja saantoa sekä lisätä eluentin kulutusta. Eluenttia kuluu 

selvästi eniten pienimmällä latausasteella (1 til-% Vpeti). Virtausnopeuden vaikutus eluentin 

kulutukseen on pienempi kuin latausasteen (Kuva 9 c)). Kuvasta 9 voidaan päätellä, että 

tuottavuuden ja eluentin kulutuksen suhteen suuri latausaste on erotustehokkain, eikä IL:n 

puhtauskaan laske merkittävästi. Virtausnopeuden kasvatus taas kasvattaa tuottavuutta, mutta 

lisää myös veden kulutusta, joten virtausnopeuden suhteen täytyy tehdä kompromisseja. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

Kuva 9. Latausasteen ja virtausnopeuden vaikutus a) IL:n puhtauteen, b) IL:n 

tuottavuuteen, c) IL:n eluentinkulutukseen heikolla kationinvaihtohartsilla 

(CA16Gc), kun IL:n saanto on 98%. Sininen katkoviiva = virtausnopeus 1 

Vpeti/h, oranssi tiheä katkoviiva = virtausnopeus 2 Vpeti/h, harmaa viiva = 

virtausnopeus 3 Vpeti/h.  

Kuvassa 10 on heikolla kationvaihtohartsin (CA16GC) IL:n 98% saannolla esitetty glukoosin 

saanto, puhtaus, tuottavuus ja eluentin kulutus eri virtausnopeuksilla latausasteen funktiona. 

Virtausnopeus vaikuttaa glukoosin tuottavuuteen (Kuva 10. c)), mutta merkittävää vaihtelua 

virtausnopeuksien välillä ei ole saannossa, puhtaudessa tai eluentinkulutuksessa (Kuvat 10. 

a,b,d)). Latausaste ei vaikuta glukoosin puhtauteen (Kuva 10. b)). Latausasteen vaikutus 

korostuu lähinnä glukoosin eluentin kulutuksessa (Kuva 10. d)), jossa suurimmalla 

latausasteella eluenttia kuluu vähiten. Suuri latausaste laskee glukoosin saantoa (Kuva 10. a)). 

Erotustehokkuutta kuvaavat suureet käyttäytyvät hyvin yhtenevästi IL:n ja glukoosin suhteen 

(Kuvat 9 ja 10), joten erotusprosessia suunnitellessa on helppo valita sopivat olosuhteet. 
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Virtausnopeus ja latausaste vaikuttavat enemmän IL:n kuin glukoosin puhtauteen (Kuva 9 a) ja 

10. b)). 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Kuva 10.  Latausasteen ja virtausnopeuden vaikutus a) glukoosin saantoon, b) glukoosin 

puhtauteen, c) glukoosin tuottavuuteen, d) glukoosin eluentin kulutukseen 

heikolla kationinvaihtohartsilla (CA16GC), kun IL:n saanto on 98%. Sininen 

katkoviiva = virtausnopeus 1 Vpeti/h, oranssi tiheä katkoviiva = virtausnopeus 2 

Vpeti/h, harmaa viiva = virtausnopeus 3 Vpeti/h.     

Liitteessä II on taulukoituna yhtälöillä 1-4 saadut erotustehokkuutta kuvaavat tulokset IL:n 

saannoilla 95% ja 98%. Kuvista 9 ja 10 nähdään silloitusasteen pienentymisen vaikuttavan 

erotustehokkuutta kuvaaviin suureisiin parantavasti, kuten myös IL:n ja glukoosin profiileissa. 

Glukoosin ja IL:n eluentinkulutukseen ei vaikuta merkittävästi (+0,01 L/g), onko fraktiointiraja 

95% vai 98%. Glukoosin saantoon fraktiointiraja vaikuttaa ~ -7% IL:n 98% saannolla. 

Glukoosin ja IL:n puhtauteen fraktiointirajan kasvu vaikuttaa ~ -5%. Glukoosin ja IL:n 
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tuottavuuteen fraktiointiraja ei vaikuta merkittävästi (-0,1 g/(Lbedh)). Fraktiointirajaa täytyy 

prosessia suunnitellessa pohtia, jotta glukoosin saanto ja puhtaus sekä IL:n puhtaus eivät kärsi.  

Päätelmänä erotustehokkuutta kuvaavien suureiden ja glukoosin ja IL:n profiilien perusteella, 

sopivimmat olosuhteet erotukselle ovat virtausnopeus 2 Vpeti/h latausasteella 20 til-% Vpeti (kuva 

8 b)). Profiilien päällekkäisyys ei välttämättä ole ongelma, jos ajo jaetaan kolmeen fraktioon, 

joista ensimmäinen on puhdas IL, keskimmäinen (IL:n ja glukoosin seos) palautetaan syöttöön 

ja kolmas on puhdas glukoosi. Keskimmäinen fraktio voidaan puhdistaa käyttämällä 

kierrätyskromatografiaa (Steady state recycling chromatographyksi, SSR). [23] SSR:ssa 

tuoreeseen syöttöön sekoitetaan edellisen syklin keskimmäinen fraktio, jolloin tämä fraktio ei 

mene jätteeksi. SSR:llä saadaan kasvatettua panosprosessin tuottavuutta sekä kummallekin 

tuotteelle saadaan korkea puhtaus. Hyvin toimiva SSR on kuitenkin hankala (mutta ei 

mahdoton) suunnitella simulointityökalujen avulla. [23]   
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5 Johtopäätökset 

Työn tarkoituksena oli tutkia kromatografisen erotuksen soveltuvuutta ionisten nesteiden 

puhdistamiseen sokereista. Erotusta tutkittiin erottamalla kromatografisesti toisistaan 1-etyyli-

3-metyyli-imidatsoliumasetaattia ja glukoosia vesiliuoksessa. Kokeissa tutkittiin hartsin 

silloitusasteen ja rakenteen, kolonnin latausasteen sekä virtausnopeuden vaikutusta 

erotustehokkuuteen. Erotusmateriaaleina käytettiin kolmea geelityyppistä vahvaa 

kationinvaihtohartsia ja yhtä heikkoa kationinvaihtohartsia. Hartsien kationit vaihdettiin 

samoiksi kuin ionisessa nesteessä. Käytetyt hartsit olivat Finex Oy:n CS16GC (silloitusaste 

8%), CS11GC (silloitusaste 5,5%), CS9,6GC (silloitusaste 4,8%) ja CA16GC (silloitusaste 8%). 

Erotus perustuu kolmeen eri mekanismiin: 1. Ioniekskluusio, 2. Ligand exchange, 3. 

Kokoekskluusio. Kromatografia on nopea ja vähän esikäsittelyjä vaativa erotusmenetelmä 

biomassojen hydrolyysituotteille, jotka sisältävät ionisia nesteitä.  

Työssä tehtyjen kokeiden perusteella voidaan todeta hartsin matalan silloitusasteen parantavan 

erotustehokkuutta. Heikko kationinvaihtohartsi (CA16GC) antoi kuitenkin parhaimman 

erotustehokkuuden glukoosin saannon, yhdisteiden puhtauden, tuottavuuden ja 

eluentinkulutuksen perusteella. Vahvat kationinvaihtohartseilla (CS-runkoiset) ei päästy 

riittäviin IL:n ja glukoosin puhtauksiin (<80%). Vertaamalla heikolla kationinvaihtohartsilla 

tehtyjä kokeita parhaimman tuloksen antaa koe, jossa on suurin virtausnopeus (3 Vpeti/h) ja 

pienin latausaste (10 til-% Vpeti). Korkea virtausnopeus kuluttaa kuitenkin eniten eluenttia ja 

profiilit menevät voimakkaasti päällekkäin, mikä vaatisi keskimmäisen fraktion palautusta 

syöttöön SSR -menetelmällä, jonka toteuttaminen voi olla monimutkaista. Nämä seikat 

huomioon ottaen optimiolosuhteet prosessille olisivat virtausnopeus 2 Vpeti/h latausasteella 10 

til-% Vpeti.  

Tulosten perusteella voidaan todeta kromatografian olevan varteenotettava vaihtoehto ionisen 

nesteen ja sokereiden erotukseen. Mielenkiintoista olisi tutkia CA16GC:n kanssa saman 

runkoisia hartseja pienemmällä silloitusasteella, jotta silloitusasteen vaikutus myös näillä 

hartseilla voitaisiin selvittää. Hydrofiilisten vuorovaikutusten vaikutus silloitusasteen pienetessä 

olisi mielenkiintoista selvittää. Eri keinoja konsentroida vesiliuoksessa oleva IL tulisi tutkia, 
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jotta IL:n kierrätys tehostuisi. Energiaa kuluttavat keinot, kuten veden haihdutus, vähentävät 

kierrätyksen taloudellista kannattavuutta.  
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7 Liitteet 

Liite I, s. 1-4 Kokeiden kromatogrammit 

Liite II, s. 1-2  Erotustehokkuutta kuvaavat tulokset



Liite I 

1 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Kuva 1. Vahvan kationinvaihtohartsin silloitusasteen ja heikon kationinvaihtohartsin 

vaikutus [Emim]Ac:n ja glukoosin kromatografiseen erotukseen. Koeolosuhteet: 

virtausnopeus 2 Vpeti/h, syöttötilavuus 10 til-% Vpeti, syöttöpitoisuus 40 g/L. a) 

CS16GC (8%) b) CS11GC (5,5%) c) CS9,6GC (4,8%) d) CA16GC (heikko, 

8%). Viivat: oranssi tiheä katkoviiva = Glukoosi, sininen viiva = [Emim]Ac, 

keltainen katkoviiva = Y [Emim]Ac 98 %, harmaa katkoviiva = Y [Emim]Ac 95 

%. 

  



Liite I 

2 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Kuva 2. Vahvan kationinvaihtohartsin silloitusasteen ja heikon kationinvaihtohartsin 

vaikutus [Emim]Ac:n ja glukoosin kromatografiseen erotukseen. Koeolosuhteet: 

virtausnopeus 2 Vpeti/h, syöttötilavuus 20 til-% Vpeti, syöttöpitoisuus 40 g/L. a) 

CS16GC (8%) b) CS11GC (5,5%) c) CS9,6GC (4,8%) d) CA16GC (heikko, 

8%). Viivat: oranssi tiheä katkoviiva = Glukoosi, sininen viiva = [Emim]Ac, 

keltainen katkoviiva = Y [Emim]Ac 98 %, harmaa katkoviiva = Y [Emim]Ac 95 

%.  



Liite I 

3 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

Kuva 3. Vahvan kationinvaihtohartsin silloitusasteen vaikutus [Emim]Ac:n ja glukoosin 

kromatografiseen erotukseen. Koeolosuhteet: virtausnopeus 1 Vpeti/h, 

syöttötilavuus 10 til-% Vpeti, syöttöpitoisuus 40 g/L. a) CS16GC (8%) b) 

CS11GC (5,5%) c) CS9,6GC (4,8%). Viivat: oranssi tiheä katkoviiva = 

Glukoosi, sininen viiva = [Emim]Ac, keltainen katkoviiva = Y [Emim]Ac 98 %, 

harmaa katkoviiva = Y [Emim]Ac 95 %. 

  



Liite I 

4 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

 

Kuva 4. Vahvan kationinvaihtohartsin silloitusasteen vaikutus [Emim]Ac:n ja glukoosin 

kromatografiseen erotukseen. Koeolosuhteet: virtausnopeus 1 Vpeti/h, 

syöttötilavuus 10 til-% Vpeti, syöttöpitoisuus 20 g/L. a) CS16GC (8%) b) 

CS11GC (5,5%) c) CS9,6GC (4,8%). Viivat: oranssi tiheä katkoviiva = 

Glukoosi, sininen viiva = [Emim]Ac, keltainen katkoviiva = Y [Emim]Ac 98 %, 

harmaa katkoviiva = Y [Emim]Ac 95 %. 

  



Liite I 

5 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

Kuva 5. Vahvan kationinvaihtohartsin silloitusasteen vaikutus [Emim]Ac:n ja glukoosin 

kromatografiseen erotukseen. Koeolosuhteet: virtausnopeus 2 Vpeti/h, 

syöttötilavuus 10 til-% Vpeti, syöttöpitoisuus 20 g/L. a) CS16GC (8%) b) 

CS11GC (5,5%) c) CS9,6GC (4,8%). Viivat: oranssi tiheä katkoviiva = 

Glukoosi, sininen viiva = [Emim]Ac, keltainen katkoviiva = Y [Emim]Ac 98 %, 

harmaa katkoviiva = Y [Emim]Ac 95 %. 

  



Liite I 

6 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

 

Kuva 6. Latausasteen vaikutus [Emim]Ac:n ja glukoosin kromatografiseen erotukseen 

heikolla kationinvaihtohartsilla (CA16GC). Koeolosuhteet: virtausnopeus 2 

Vpeti/h, syöttöpitoisuus 40 g/L. a) syöttötilavuus 10 til-% Vpeti. b) syöttötilavuus 

20 til-% Vpeti. c) syöttötilavuus 30 til-% Vpeti. Viivat: oranssi tiheä katkoviiva = 

Glukoosi, sininen viiva = [Emim]Ac, keltainen katkoviiva = Y [Emim]Ac 98 %, 

harmaa katkoviiva = Y [Emim]Ac 95 %.  



Liite I 

7 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

 

Kuva 7. Latausasteen vaikutus [Emim]Ac:n ja glukoosin kromatografiseen erotukseen 

heikolla kationinvaihtohartsilla (CA16GC). Koeolosuhteet: virtausnopeus 1 

Vpeti/h, syöttöpitoisuus 40 g/L. a) syöttötilavuus 10 til-% Vpeti. b) syöttötilavuus 

20 til-% Vpeti. c) syöttötilavuus 30 til-% Vpeti. Viivat: oranssi tiheä katkoviiva = 

Glukoosi, sininen viiva = [Emim]Ac, keltainen katkoviiva = Y [Emim]Ac 98 %, 

harmaa katkoviiva = Y [Emim]Ac 95 %. 

  



Liite I 

8 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

 

Kuva 8. Latausasteen vaikutus [Emim]Ac:n ja glukoosin kromatografiseen erotukseen 

heikolla kationinvaihtohartsilla (CA16GC). Koeolosuhteet: virtausnopeus 3 

Vpeti/h, syöttöpitoisuus 40 g/L. a) syöttötilavuus 10 til-% Vpeti. b) syöttötilavuus 

20 til-% Vpeti. c) syöttötilavuus 30 til-% Vpeti. Keltainen katkoviiva = Y 

[Emim]Ac 98 %, harmaa katkoviiva = Y [Emim]Ac 95 %, oranssi tiheä 

katkoviiva = Glukoosi, sininen viiva = [Emim]Ac.



Liite II 

1 

Taulukko 1.  Ionisen nesteen ja glukoosin kromatografinen erotus. IL:n saannolla 95% 

lasketut erotustehokkuutta kuvaavat tulokset: glukoosin saantoprosentti, 

puhtaus, tuottavuus ja eluentin kulutus sekä IL:n puhtaus, tuottavuus ja 

eluentinkulutus. Koeolosuhteet löytyvät työn taulukosta 3. Värikoodit: oranssi = 

CS16GC (A-E), vihreä = CS11GC (F-J), punainen = CS9,6GC (K-M) ja sininen 

= CA16GC (P-X).  

Koe Saanto-
%, 
glukoosi 

Pu-%, 
[Emim]Ac 

Pu-%, 
glukoosi 

Pr, 
[Emim]Ac, 
g/(Lbedh) 

Pr, 
glukoosi, 
g/(Lbedh) 

EC, 
[Emim]Ac, 
L/g 

EC, 
glukoosi, 
L/g 

A 26,1 59,7 81,5 3,2E-02 7,7E-03 8,9E-02 3,8E-01 

B 21,1 53,4 81,4 8,2E-02 1,6E-02 1,6E-02 7,9E-02 

C 19,1 54,7 78,6 1,9E-02 3,7E-03 6,5E-02 3,3E-01 

D 27,3 53,7 85,8 1,0E-02 3,4E-03 1,1E-01 3,4E-01 

E 26,9 52,3 86,3 1,4E-02 4,7E-03 2,1E-01 6,2E-01 

F 54,6 65,7 92,1 1,7E-02 1,1E-02 1,5E-01 2,4E-01 

G 41,8 60,8 89,6 5,1E-02 2,4E-02 3,2E-02 6,9E-02 

H 68,6 73,0 93,8 1,7E-02 1,3E-02 7,3E-02 9,1E-02 

I 69,8 74,2 93,8 8,5E-03 6,8E-03 1,2E-01 1,5E-01 

J 60,4 67,3 93,3 1,3E-02 9,6E-03 1,8E-01 2,4E-01 

K 72,1 74,7 94,2 2,7E-02 2,4E-02 7,8E-02 9,0E-02 

L 59,0 70,6 91,8 5,0E-02 3,0E-02 3,4E-02 5,7E-02 

M 89,6 90,4 94,5 2,8E-02 1,4E-02 3,9E-02 8,0E-02 

N 74,6 80,9 92,9 9,9E-03 6,9E-03 1,1E-01 1,6E-01 

O 82,1 83,9 94,2 1,7E-02 1,5E-02 1,3E-01 1,5E-01 

P 96,7 96,6 95,0 2,0E-02 2,1E-02 1,2E-01 1,2E-01 

Q 84,1 85,1 94,6 3,4E-02 3,2E-02 5,8E-02 6,3E-02 

R 90,7 91,2 94,6 1,5E-02 1,4E-02 9,9E-02 1,1E-01 

S 86,7 87,8 94,5 2,4E-02 2,1E-02 3,9E-02 4,4E-02 

T 71,4 77,4 93,1 3,2E-02 2,4E-02 2,5E-02 3,4E-02 

U 68,8 74,7 93,3 4,8E-02 3,6E-02 3,9E-02 5,2E-02 

V 95,1 95,2 94,7 3,3E-02 3,2E-02 1,3E-01 1,3E-01 

W 78,8 81,7 93,9 5,3E-02 4,4E-02 5,8E-02 7,0E-02 

X 64,1 72,8 92,6 7,3E-02 4,8E-02 3,4E-02 5,2E-02 

 

 



Liite II 

2 

Taulukko 2. Ionisen nesteen ja glukoosin kromatografinen erotus. IL:n saannolla 98% 

lasketut erotustehokkuutta kuvaavat tulokset: glukoosin saantoprosentti, 

puhtaus, tuottavuus ja eluentin kulutus sekä IL:n puhtaus, tuottavuus ja 

eluentinkulutus. Koeolosuhteet löytyvät työn taulukosta 3. Värikoodit: oranssi = 

CS16GC (A-E), vihreä = CS11GC (F-J), punainen = CS9,6GC (K-M) ja sininen 

= CA16GC (P-X). 

Koe Saanto-
%, 
glukoosi 

Pu-%, 
[Emim]Ac 

Pu-%, 
glukoosi 

Pr, 
[Emim]Ac, 
g/(Lbedh) 

Pr, 
glukoosi, 
g/(Lbedh) 

EC, 
[Emim]Ac, 
L/g 

EC, 
glukoosi, 
L/g 

A 17,7 57,9 88,2 3,3E-02 5,2E-03 8,7E-02 5,6E-01 

B 14,5 52,2 88,3 8,5E-02 1,3E-02 1,5E-02 9,8E-02 

C 15,2 50,6 89,4 2,0E-02 2,1E-03 6,3E-02 6,0E-01 

D 10,6 53,0 83,6 1,1E-02 1,9E-03 1,1E-01 6,2E-01 

E 19,0 50,5 91,7 1,4E-02 3,3E-03 2,0E-01 8,8E-01 

F 35,7 58,3 95,0 1,8E-02 7,1E-03 1,4E-01 3,6E-01 

G 26,1 55,8 93,1 5,3E-02 1,5E-02 3,1E-02 1,1E-01 

H 48,4 63,0 96,4 1,7E-02 9,5E-03 7,1E-02 1,3E-01 

I 56,5 67,3 96,8 8,8E-03 5,5E-03 1,1E-01 1,8E-01 

J 46,4 61,0 96,4 1,3E-02 7,4E-03 1,7E-01 3,1E-01 

K 57,8 66,9 97,1 2,8E-02 1,9E-02 7,6E-02 1,1E-01 

L 52,0 67,8 96,0 5,1E-02 2,6E-02 3,3E-02 6,5E-02 

M 75,4 80,4 97,3 2,9E-02 9,7E-03 3,8E-02 1,1E-01 

N 64,0 75,5 96,5 1,0E-02 5,9E-03 1,1E-01 1,9E-01 

O 72,8 78,0 97,3 1,8E-02 1,3E-02 1,3E-01 1,7E-01 

P 91,1 91,6 97,9 2,1E-02 1,9E-02 1,1E-01 1,2E-01 

Q 79,1 81,7 97,6 3,5E-02 3,0E-02 5,7E-02 6,7E-02 

R 72,8 78,7 97,2 1,6E-02 1,1E-02 9,6E-02 1,3E-01 

S 69,6 76,4 97,2 2,4E-02 1,7E-02 3,8E-02 5,4E-02 

T 65,7 74,7 96,9 3,3E-02 2,2E-02 2,4E-02 3,7E-02 

U 64,0 72,5 96,9 4,9E-02 3,3E-02 3,8E-02 5,6E-02 

V 91,5 92,2 97,7 3,4E-02 3,1E-02 1,2E-01 1,4E-01 

W 70,0 76,4 97,2 5,5E-02 3,9E-02 5,6E-02 7,8E-02 

X 58,8 70,6 96,6 7,5E-02 4,4E-02 3,3E-02 5,6E-02 

 


