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Suurin osa alifaattisista karboksyylihapoista tuotetaan nykyään synteettisesti, mutta öljyn 

hinnan nousu ja ekologisempi ajattelutapa on aiheuttanut kiinnostusta tuottaa näitä 

karboksyyli- ja hydroksihappoja jatkossa fermentoimalla tai sellun valmistuksen 

sivuvirtana syntyvästä mustalipeästä. Nykyään mustalipeä poltetaan sellaisenaan 

soodakattiloissa keittokemikaalien regeneroimiseksi, energiaksi ja sähköksi. Jatkossa 

mustalipeästä voisi erottaa arvokkaat orgaaniset hapot ennen polttamista. Saadusta 

happoseoksesta tulisi erottaa yksittäiset alifaattiset karboksyylihapot toisistaan 

jatkojalostusta varten. 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää, millä kromatografisella 

erotusmenetelmällä fermentointituotteina ja teollisuuden sivuvirtoina syntyvistä 

karboksyylihapposeoksista saadaan yksittäiset alifaattiset karboksyylihapot erotettua 

toisistaan.  

Mittaukset suoritettiin kolonnilla, jossa hartsipedin halkaisija oli 1,5 cm ja korkeus 15 cm. 

Kolonnin erototusmateriaaleina kokeiltiin vahvoja ja heikkoja kationinvaihtohartseja, 

vahvaa anioninvaihtohartsia ja polymeerisiä adsorbentteja. Erotettavaksi happoseokseksi 

valittiin sitruuna-, viini-, glykoli-, maito- ja etikkahapon seos. Tehokkain erotus saatiin 

Puroliten valmistamalla Macronet 270:lla, joka on mikrohuokoinen polymeerinen 

adsorbentti. Macronet 270:lla saatiin erotettua erityisesti viini- ja glykolihappo sitruuna-, 

maito- ja etikkahaposta. Yksittäisiä happoja ei saatu kuitenkaan kunnolla erotettua. Parhaat 

koeolosuhteet erotustehokkuuden ja retentioaikojen kannalta saatiin vesieluentin 

virtausnopeudella 2 mL/min, syöttöpulssin tilavuudella 5 mL ja kolonnin lämpötilassa 75 

°C. 

Hakusanat: hydroksihappo, karboksyylihappo, kromatografinen erotus 
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Aliphatic carboxylic acids are nowadays produced mostly synthetically but the increasing 

price of oil and ecological thinking has caused interest in producing these carboxylic and 

hydroxy acids by fermentation or from the black liquor, which is a side stream of pulping. 

Currently black liquor is burned as such in recovery boilers to recover cooking chemicals, 

to gain energy and to generate electricity. In the future valuable organic acids could be 

separated from the black liquor before burning. Individual aliphatic carboxylic acids 

should then be separated from the received acid mixture for additional processing.   

The aim of this bachelor’s thesis is to investigate which chromatographic separation 

method is viable for the separation of single carboxylic acids from a mixture of acids, 

gained from fermentation or industrial side streams. 

Experiments were done in a column, where the diameter of resin bed was 1.5 cm and the 

height was 15 cm. Strong and weak cation-exchange resins, strong anion-exchange resin 

and polymeric adsorbents were tested as separation materials in the column. Citric, tartaric, 

glycolic, lactic and acetic acids were chosen as the acid mixture. The most effective 

separation was obtained with Purolite’s Macronet 270, which is a microporous polymeric 

adsorbent. With Macronet 270 especially tartaric and glycolic acids were separated from 

citric, lactic and acetic acids. However, individual carboxylic acids could not be properly 

fractioned. Optimum experimental conditions in terms of separation efficiency and 

retention times were found with water eluent at 2 mL/min flow rate, input pulse of 5 mL 

and at 75 °C column temperature. 

Keywords: hydroxy acids, carboxylic acids, chromatographic separation 
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1 Johdanto 
 

Alifaattiset karboksyylihapot eli hydroksihapot ja tavanomaiset karboksyylihapot, jotka 

eivät sisällä aromaattista rengasta ovat tärkeitä raaka-aineita esimerkiksi 

tekstiiliteollisuudessa, lääketeollisuudessa, elintarviketeollisuudessa, kosmetiikassa sekä 

erilaisten kemikaalien kuten polymeerien valmistuksessa (Du Pont, 2015; Hong et al., 

2001; López-Garzón et al., 2014). Nykyään suurin osa alifaattisista karboksyylihapoista 

tuotetaan synteettisesti, mutta öljyn hinnan nousu ja ekologisempi ajattelutapa on 

aiheuttanut kiinnostusta tuottaa hydroksi- ja karboksyylihappoja jatkossa fermentoimalla 

tai sellun valmistuksen sivuvirtana syntyvästä mustalipeästä (Hong et al., 2001; Ropponen 

et al., 2012). 

Niin kutsutussa sulfaattimenetelmässä puolet puusta reagoi valkolipeän kanssa 

mustalipeäksi, joka poltetaan soodakattiloissa keitossa käytettyjen kemikaalien 

palauttamiseksi, energiaksi ja sähköksi. Mustalipeä sisältää lisäksi useita orgaanisia 

komponentteja, kuten ligniiniä ja alifaattisia happoja, jotka menevät kuitenkin hukkaan 

poltettaessa. Orgaanisten komponenttien erottaminen mustalipeästä ennen sen polttamista 

onkin herättänyt laajaa kiinnostusta. (Ropponen et al., 2012) Saadusta happoseoksesta 

tulisi erottaa yksittäiset alifaattiset karboksyylihapot toisistaan jatkojalostusta varten.  

Tämän työn tavoitteena on löytää tehokas kromatografinen erotusmenetelmä alifaattisten 

karboksyylihappojen selektiiviseen talteenottoon teollisuuden sivutuotteina ja 

fermentointituotteina syntyvistä karboksyylihapposeoksista. Työssä tehdään ensin 

kirjallisuusselvitys, jonka avulla kartoitetaan tarkoitukseen soveltuvia kromatografisia 

menetelmiä ja erotusmateriaaleja. 

Kirjallisuusosan perusteella valitaan kyseessä olevaan erotukseen parhaiten soveltuvat 

kromatografiset menetelmät ja erotusmateriaalit kokeellista työtä varten. Lisäksi valitaan 

sopiva karboksyylihapposeos. Työn kokeellisessa osassa etsitään kromatografisessa 

kolonnissa tehtävin panoskokein valituista menetelmistä toimivin ja tutkitaan sen 

tehokkuutta tarkemmin. Valitun systeemin komponenteille määritetään adsorptioisotermit 

ja tutkitaan eri parametrien (virtausnopeus, kolonnin lataus jne.) vaikutusta erotukseen. 

Työhön liittyvät analyysit tehdään käyttämällä online-taitekerroindetektoria sekä korkean 

suorituskyvyn nestekromatografia (HPLC, high pressure liquid chromatography). 
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2 Alifaattiset karboksyylihapot 
 

Alifaattiset karboksyylihapot jaetaan karboksyyli- ja hydroksihappoihin. Karboksyylihapot 

ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa on karboksyyliryhmä –COOH. Hydroksihapot sisältävät 

karboksyyliryhmän lisäksi hydroksyyliryhmän –OH. Tässä työssä tutkittavat karboksyyli- 

ja hydroksihapot ovat alifaattisia eli ne eivät sisällä aromaattista rengasta.  

Karboksyylihapot ovat parhaiten tunnettu tyyppi orgaanisista hapoista. Niillä on usein 

epämiellyttävä haju: etikkahappo etikassa ja voihappo ihmisen oksennuksessa. 

Karboksyylihappojen yleisimmät käyttökohteet ovat elintarviketeollisuudessa sekä 

kemikaalien kuten polymeerien valmistuksessa. Ne ovat heikkoja happoja, joten ne eivät 

dissosioidu täydellisesti vedessä. (Clark, 2004; López-Garzón et al., 2014) 

Karboksyylihappojen kiehumispisteet ovat suhteellisen korkeita, esimerkiksi 

propaanihapon kiehumispiste on 141 °C kun moolimassaltaan samanlaisen 1-butanolin on 

117 °C. Tämä johtuu karboksyylihappojen kyvystä muodostaa vetysidosten avulla kahden 

molekyylin välisiä dimeerejä. Karboksyylihapot käyttäytyvätkin dimeerin tavoin, jolloin 

niiden molekyylin koko kaksinkertaistuu ja van der Waalsin voimien vaikutuksesta 

kiehumispiste kasvaa. Karboksyylihapot muodostavat vetysidoksia myös veden kanssa ja 

etenkin pienimoolimassaiset karboksyylihapot liukenevatkin hyvin veteen. (Ege, 1994; 

Napari, 2007)  

Hydroksihapot ovat vahvempia happoja kuin tavalliset karboksyylihapot, sillä niiden 

kemiallinen rakenne mahdollistaa sisäisen vetysidoksen muodostumisen 

hydroksyyliryhmän vedyn ja karboksyyliryhmän hapen välille (DeRuiter, 2005; Raymond 

K., 2010). Hydroksihappoja esiintyy luonnostaan monissa hedelmissä, maidossa, viineissä 

ja oluissa. Teollisuudessa niitä käytetään elintarvikkeissa, lääkkeissä, kemikaalien 

valmistuksessa sekä erityisesti kosmetiikkatuotteissa kuten kosteusvoiteissa, 

kuorintavoiteissa ja ikääntymistä estävissä voiteissa ihoa hyvin läpäisevien ja kuorivien 

ominaisuuksiensa takia. Alifaattisia hydroksihappoja ovat esimerkiksi glykolihappo, 

maitohappo, sitruunahappo, viinihappo ja omenahappo. (Benzer et al., 2013; Dutra et al., 

2005) 
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2.1 Teollinen tuotanto 
 

Karboksyyli- ja hydroksihappoja voidaan valmistaa teollisilla synteeseillä, fermentoimalla, 

biotransformaatiolla tai mustalipeästä erottamalla. Fermentointi on metabolinen prosessi, 

jossa hiiva tai bakteeri pilkkoo sokerin hapoiksi, kaasuiksi ja alkoholiksi. (López-Garzón et 

al., 2014; Koivistoinen et al., 2013) Biotransformaatio tarkoittaa aineen kemiallista 

muuttamista yleensä entsyymien avulla (Bryant et al., 2011).  

Syntetisointiin on monta tapaa riippuen valmistettavasta haposta, esimerkiksi alkoholin 

hapettaminen tai karbonylaatio, jossa hiilimonoksidi liittyy orgaaniseen yhdisteeseen. 

Suurin osa alifaattisista karboksyylihapoista valmistetaan synteettisesti, mutta esimerkiksi 

sitruunahapon maailman tuotannosta 99 % tapahtuu fermentoimalla (Max et al., 2010).  

2.1.1 Esimerkkejä karboksyylihappojen synteeseistä 

 

Yksinkertaisimman karboksyylihapon, metaanihapon eli triviaalinimeltään 

muurahaishapon tunnetuin valmistustapa on metanolin karbonylaatio käyttäen katalyyttinä 

emästä, yleensä natriummetylaattia. Tuotteena saadaan metyyliformiaattia: 

 

Metyyliformiaatista saadaan hydrolyysillä muurahaishappoa ja metanolia: 

 

Tehokas hydrolyysi vaatii suuren ylimäärän vettä, joten muurahaishappo erotetaan vedestä 

ja metanolista neste-nesteuutolla tai tislaamalla. (Weissermel et al., 1997) 

Suurin osa etikkahaposta valmistetaan myös metanolin karbonylaatiolla, mutta erona 

muurahaishapon synteesiin on käytettävä katalyytti. Koboltti- ja rodiumpohjaisia 

katalyyttejä on ennen käytetty, mutta nykyään sovelletaan Cativan prosessin parantelemaa 

katalyyttiä, iridiumin muodostamaa kompleksia: 
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Iridiumin käytön ansiosta jopa 99 % etikkahapon saanto on mahdollista. (York, 2014; 

Weissermel et al., 1997) 

2.1.2 Esimerkkejä hydroksihappojen synteeseistä 

 

Enemmistö maailman glykolihappotuotannosta tapahtuu happokatalysoidulla 

formaldehydin karbonylaatiolla (Celik et al, 2008): 

 

Omenahappoa tuotetaan kaupallisesti maleiinianhydridin kaksoishydrolyysillä (AMS, 

2003): 

 

2.2 Biokemiallinen tuotanto 
 

Kiinnostus biopohjaisia tuotteita kohtaan on tänä päivänä kasvussa, minkä takia nykyisiä 

fermentointiprosesseja pyritään parantamaan ja kehittämään kokonaan uusia prosesseja 

sellaisille karboksyyli- ja hydroksihapoille, joita ei ennen ole fermentoitu (López-Garzón 

et al., 2014). Fermentointi olisi ekologisempi ja mahdollisesti myös taloudellisempi 

vaihtoehto syntetisoinnille, sillä esimerkiksi glykolihappo valmistetaan yleensä 

myrkyllisen formaldehydin avulla (Celik et al., 2008; Koivistoinen et al., 2013). Suuressa 

mittakaavassa fermentoimalla valmistetaan jo sitruunahappoa, maitohappoa, D-

glukonihappoa, itakonihappoa ja 2-keto-L-gulonihappoa, jonka lisäksi 

meripihkahappotuotannon kaupallistaminen on menossa jo useiden yrityksen toimesta. 

Lisäksi 3-hydroksipropionihappo, akryylihappo ja adipiinihappo, joita ei ole ennen ollut 
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saatavilla fermentoimalla, ovat jo testauksessa teollisessa mittakaavassa ja lähellä 

kaupallistamista. Alifaattisten karboksyylihappojen tilanne biokemiallisesti tuottamalla on 

esitetty taulukossa I, jossa on lisäksi lukuisia karboksyylihappoja joiden prosessikehitys on 

vasta alkuvaiheessa. (López-Garzón et al., 2014) 

Taulukko I. Alifaattisten karboksyylihappojen kaupallistamisen tilanne ja käyttökohteet 

fermentoimalla tai biotransformaatiolla tuotettuna (López-Garzón et al., 

2014). 

Molekyylikaava Happo 
Tila biokemiallisessa 

tuotannossa 
Pääkäyttökohde 

C2H4O2 Etikkahappo Teollisuudessa Etikka 

C3H4O2 Akryylihappo Tutkimuksessa Polymeerit 

C3H6O2 Palorypälehappo Tutkimuksessa Kemikaalit 

C3H6O2 Propionihappo Suunnitteilla Kemikaalit 

C3H6O3 D/L-Maitohappo Teollisuudessa 
Elintarvikkeet, 

polymeerit 

C3H6O3 3-Hydroksipropionihappo Tutkimuksessa Polymeerit 

C4H4O4 Fumaarihappo 
Aiemmin 

teollisuudessa 

Elintarvikkeet, 

polymeerit 

C4H6O4 Meripihkahappo Teollisuudessa 
Elintarvikkeet, 

kemikaalit 

C4H6O5 L-Omenahappo Tutkimuksessa Kemikaalit 

C4H8O2 Voihappo Suunnitteilla Kemikaalit 

C5H6O4 Itakonihappo Teollisuudessa Polymeerit 

C5H8O4 Glutaarihappo Tutkimuksessa Polymeerit 

C6H4O5 
2,5-Furaani-

dikarboksyylihappo 
Tutkimuksessa Polymeerit 

C6H8O7 Sitruunahappo Teollisuudessa Elintarvikkeet 

C6H10O4 Adipiinihappo Suunnitteilla Polymeerit 

C6H10O7 2-Keto-L-gulonihappo Teollisuudessa 
C-vitamiinin 

prekursori 

C6H12O7 D-glukonihappo Teollisuudessa Elintarvikkeet 
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2.3 Mustalipeän fraktiointi 
 

Yksi kiinnostava hydroksihappojen lähde olisi sellun tuotannon sivuvirtana syntyvä 

mustalipeä. Tällä hetkellä mustalipeä poltetaan sellaisenaan soodakattiloissa keitossa 

käytettyjen kemikaalien palauttamiseksi, sähköksi ja energiaksi. Tällöin ligniini sekä 

arvokkaat hydroksihapot jäävät kokonaan hyödyntämättä. (Ropponen et al., 2012) 

Hydroksihappojen talteenottoa mustalipeästä eri keinoilla on tutkittu kirjallisuudessa. 

Prosessit ovat tyypillisesti monimutkaisia, sillä ligniini ja epäorgaaniset komponentit 

erotetaan hydroksihapoista erillisissä vaiheissa. Kuvassa 2 on esitetty yksi mahdollinen 

periaate mustalipeän fraktioimiseksi. (Hellstén et al., 2013b) 

Kuva 1.    Prosessi mustalipeän fraktioimiseksi (muokattu lähteestä Hellstén et al., 2013b). 

 

Ligniini voidaan erottaa mustalipeästä hiilidioksidilla tai mineraalihapolla saostamalla ja 

saostettua ligniiniä tuotetaankin kaupallisesti monissa selluloosatehtaissa. Ongelma 

ligniinin saostamisessa on sen kolloidinen olomuoto, mikä haittaa seuraavaa 

suodatusvaihetta. Lisäksi saostunut ligniini sisältää helposti epäpuhtauksia muista 

mustalipeän komponenteista ja siten saostus voi vähentää hydroksihappojen saantoa. Nämä 

asiat aiheuttavat merkittäviä ongelmia, kun tavoitteena on erottaa suuria määriä ligniiniä, 

mikä on tarkoituksena kun hydroksihappoja yritetään ottaa talteen. Saostaminen on myös 

kallis tapa erottaa ligniiniä kun käytetään mineraalihappoja, sillä mustalipeän pH:n 

neutralointi lisää huomattavasti kemikaalien kulutusta. Toisaalta, jos käytetään pelkästään 

hiilidioksidia saostamiseen, se ei välttämättä ole tarpeeksi tehokasta ligniinin erottamiseen. 

Saostamisen vaihtoehtona on yritetty käyttää myös membraanisuodatusta, mutta 

suodatustuotteen ligniinin konsentraatio tai pH on ollut liian korkea, jolloin mustalipeä 

pitää joka tapauksessa neutraloida. (Hellstén et al., 2013b) 

Hellstén et al. esittävät uudenlaisen prosessin hydroksihappojen talteenottoon 

mustalipeästä, mikä on esitetty kuvassa 2. Mustalipeästä ultrasuodatetaan alussa suurin osa 
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ligniinistä, jonka jälkeen hydroksihapot ja natriumhydroksidi erotetaan toisistaan 

kokoekskluusiokromatografilla (SEC, size-exclusion chromatography). 

Kokoekskluusiokromatografia ei vaadi mustalipeän neutralointia, jolloin kemikaalien 

kulutus on vähäistä ja keitossa käytettyjen kemikaalien regenerointi yksinkertaista. 

Hydroksihapot, jotka ovat natriumsuoloina emäksisen erotuksen jälkeen, voidaan vapauttaa 

ioninvaihdolla. Jäännösligniini erotetaan tämän jälkeen adsorptiolla ja lopuksi tuotteet 

voidaan väkevöidä haihduttamalla, jolla myös kompensoidaan prosessin aikana 

tapahtunutta laimentumista. Haihdutuksen edut väkevöintimenetelmänä ovat, että haihtuvat 

hapot saadaan samanaikaisesti erotettua hydroksihapoista. Lopputuotteena saatava 

hydroksihapposeos on tarpeeksi puhdas esimerkiksi polymerointiin. (Hellstén et al., 2013b) 

3 Nestekromatografia 
 

Kromatografialla voidaan erottaa seoksessa olevat yhdisteet toisistaan hyvinkin vaativissa 

tapauksissa. Erotus perustuu yhdisteiden erilaisiin vuorovaikutuksiin liikkuvan faasin ja 

kiinteän faasin kanssa. Kiinteä faasi on pakattu kolonnin sisään, jonka läpi liikkuva faasi 

eli eluentti virtaa. (Heinonen, 2013) Erotettava aine injektoidaan eluenttivirtaan, jossa 

yhdisteet etenevät eri nopeuksilla kiinteän adsorbenttimateriaalilla täytetyn kolonnin läpi. 

Erot etenemisnopeuksissa johtuvat yhdisteiden adsorptiosta kiintoaineen pinnalle riippuen 

niiden poolisuuksista ja rakenteellisista ominaisuuksista. (Betancourt et al., 2014) 

Voimakkaasti pooliset yhdisteet adsorptoituvat poolisen kiintoaineen pinnalle tiukasti, 

jolloin ne kulkeutuvat kolonnin läpi hitaasti ja täten niiden retentioaika on pidempi. 

Heikosti pooliset yhdisteet sen sijaan kulkeutuvat kolonnin läpi nopeammin lyhyemmällä 

retentioajalla. Retentioaikaan vaikuttavat poolisuuden lisäksi kolonnin virtausnopeus, 

lämpötila, syötön tilavuus ja eluentin ominaisuudet kuten pH. (Hyvärinen, 2014)  

Kiinteässä faasissa käytetyn adsorbenttimateriaalin valinta on tärkeää yhdisteiden 

erottumisen kannalta ja se valitaan kulloinkin erotettavan aineen mukaan. 

Nestekromatografiassa käytetään yleensä aktiivihiiltä, zeoliittejä, polymeerisiä 

adsorbenttejä ja ioninvaihtohartsia kiinteänä faasina. Kiinteässä faasissa käytetyt 

materiaalit ovat yleensä huokoisia joten niiden adsorptiopinta-alakin on suuri. (Heinonen, 

2013) Materiaalin valintaan vaikuttavat kiintoaineen partikkelikoko ja aktiivisuus 

erotettavaa ainetta kohtaan. Myös eluentin oikeanlainen valinta on tärkeää. Sen valintaan 
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vaikuttavat liikkuvan faasin poolisuus suhteessa erotettavaan aineeseen ja kiinteään faasiin. 

Jottei eluentti adsorboituisi kiintoaineen pinnalle ja aiheuttaisi hyvin nopeaa eluoitumista 

eri yhdisteille, tulisi eluentin poolisuus valita päinvastoin kiinteän faasin poolisuuteen 

nähden erotuksen onnistumiseksi. (Betancourt et al., 2014; Hyvärinen, 2014) 

Ioninvaihtohartsit ovat liukenemattomia polymeerejä, joissa on funktionaalisina ryhminä 

happoja (kationinvaihtohartsit) tai emäksiä (anioninvaihtohartsit). Kationinvaihtoharsit 

voidaan jakaa vahvasti ja heikosti happamiin ja anioninvaihtohartsit vahvasti ja heikosti 

emäksisiin. Niillä on ominaisuus vaihtaa liikkuvan faasin vastaioneja, jolloin tapahtuu 

ioninvaihtoa. Ioninvaihtohartseja käytetään adsorbenttimateriaalina kromatografian lisäksi 

mm. veden pehmennyksessä ja puhdistuksessa, lääketeollisuudessa ja fermentoinnissa. 

(Hellstén 2013a; Dow, 2000) 

Komponenttien jakautumista neste- ja kiintofaasin välille tasapainotilassa kuvataan 

adsorptioisotermeillä. Kuvassa 4 on esitetty eräitä tyypillisiä isotermien kuvaajia.  

 

Kuva 2. Adsorptioisotermejä. (muokattu lähteestä McCabe et al., 2005) 

Adsorptoitavan komponentin konsentraatio fluidifaasissa vaikuttaa sorptioon: mitä 

korkeampi konsentraatio, sitä korkeampi on adsorptoitunut määrä. Hyvin matalissa 

konsentraatioissa kiintofaasissa on runsaasti adsorptiopinta-tilaa, jolloin isotermit ovat 

lineaarisia. Lineaarinen isotermi on yksinkertaisin, mutta käytännössä melko harvinainen. 

(Heinonen, 2013; McCabe et al., 2005) 
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Suuremmilla konsentraatioilla isotermit ovat epälineaarisia, koska vain rajoitettu määrä 

ainetta voi adsorboitua tiettyyn määrään kiintoainetta. Isotermin epälineaarisuus riippuu 

konsentraation lisäksi adsorboituvasta komponentista, retentiomekanismista ja käytetystä 

faasisysteemistä. Ylöspäin kuperia isotermejä kutsutaan suotuisiksi isotermeiksi ja alaspäin 

kuperia epäsuotuisiksi isotermeiksi. Isotermien matemaattisia yhtälöitä on olemassa useita, 

joista yleensä käytetään Langmuirin tai Freundlichin mukaan nimettyjä yhtälöitä. 

Langmuirin isotermin yhtälö on muotoa 

  
  

    
                    (6) 

jossa n liuenneen aineen pitoisuus kiintoaineessa 

c liuenneen aineen pitoisuus nesteessä 

b vakio 

nmax vakio 

Freundlichin isotermi on muotoa 

    
 

                 (7) 

jossa K vakio 

 q vakio 

Isotermien vakioparametrien arvot voidaan määrittää kokeellisesti tietylle adsorbentille ja 

adsorbaatille. Mittaustulokset voidaan sovittaa em. isotermien yhtälöihin ja valita 

paremmin mittaustuloksia kuvaava isotermin yhtälö. Tarvittaessa voidaan kirjallisuudesta 

etsiä näitäkin paremmin mittaustuloksia kuvaava isotermi. (Heinonen, 2013; McCabe et 

al., 2005) 

Nestekromatografia voidaan jakaa erotustapansa ja erotettavan aineen mukaan eri 

tyyppeihin. Oikean kromatografisen menetelmän valinta on tärkeää parhaan erotustuloksen 

saamiseksi. Tässä työssä tutkitaan alifaattisten orgaanisten happojen fraktiointia toisistaan, 

joiden erottamiseen soveltuvia tapoja on partitio-, adsorptio- ja ioninvaihtokromatografia.  

Partitiokromatografiassa erotus perustuu adsorption sijaan aineiden jakaantumiseen 

liikkuvan faasin ja stationäärifaasin pinnalla tai sisällä olevan nestefaasin välillä. 

Partitiokromatografiaan kuuluvat elektrolyytti- ja kokoekskluusiokromatografiat on esitetty 
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kappaleissa 3.1 ja 3.2 ja adsorptiokromatografiaan kuuluvat affiniteetti- ja 

ioniparikromatografiat kappaleissa 3.3 ja 3.4. (Yip, 1997) 

 

3.1 Elektrolyyttiekskluusiokromatografia 
 

Elektrolyyttiekskluusiokromatografia on laajasti käytetty erotusmenetelmä 

pienimoolimassaisille orgaanisille hapoille (Halko et al., 2014).  

Elektrolyyttiekskluusiokromatografiassa eluenttina voidaan käyttää esimerkiksi vettä, 

orgaanista liuotinta tai vahvaa elektrolyyttiä kuten rikkihappoa. Vahva elektrolyytti torjuu 

kiinteänä faasina toimivan hartsikerroksen kokonaan tai osittain sähköisen hylkimisen 

takia, minkä aiheuttaa hartsiin kiinnittyneet ioniryhmät. Siitä syystä vahvat elektrolyytit 

etenevät nopeasti kolonnin läpi. Eluenttiin injektoidut heikot elektrolyytit (karboksyyli- ja 

hydroksihapot) sen sijaan ovat pääosin dissoitumattomina ja eivät hylji sähköistä varausta 

vaan pääsevät hartsin sisään. Elektrolyyttiekskluusiossa ei tapahdu ioninvaihtoa, paitsi jos 

liikkuva faasi sisältää ioneita jotka eroavat kiinteän faasin vastaioneista. (Heinonen, 2013) 

Elektrolyyttiekskluusion periaate on esitetty kuvassa 3. 

 

Kuva 3. Elektrolyyttiekskluusion vaikutus vahvan elektrolyytin (rikkihappo, H2SO4) 

ja heikon elektrolyytin (etikkahappo, CH3COOH) sorptioon (muokattu 

lähteestä Heinonen, 2013). 

 

3.2 Kokoekskluusiokromatografia 
 

Kokoekskluusiokromatografia perustuu molekyylien erilaisiin hydrodynaamisiin säteisiin. 

Pienemmät molekyylit kulkeutuvat stationäärifaasin huokosiin jonne suuremmat 
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molekyylit eivät mahdu steerisen esteen vuoksi. Sen vuoksi suuremmilla molekyyleillä on 

lyhyempi matka stationäärifaasin läpi ja ne eluoituvat nopeammin. 

Kokoekskluusiokromatografia tunnetaan myös nimellä geelisuodatus, sillä 

stationäärifaasina toimii yleensä geeli kuten agaroosi tai dekstraani. 

Kokoekskluusiokromatografiaa käytetään esimerkiksi suolan erottamiseen proteiineista. 

(Hellstén, 2013a) 

 

3.3 Affiniteettikromatografia  
 

Affiniteettikromatografiassa kiinteänä kantajana toimii yleensä silika tai agaroosi, joka on 

polysakkaridiseos. Kiinteään kantajaan liitetään sitovaa ligandia, joka toimii 

adsorptiopaikkana. Liikkuvassa faasissa olevat molekyylit, jotka kiinnittyvät tähän 

ligandiin jäävät kolonniin ja kiinnittymättömät kulkeutuvat kolonnin läpi.  Ligandiin 

kiinnittyneet komponentit voidaan vapauttaa eluutiopuskurilla. Jos kiinnittyneet 

komponentit ovat vain heikosti kiinnittyneet ligandiin, kutsutaan menetelmää heikoksi 

affiniteettikromatografiaksi. Erotustehokkuutta voidaan muokata eluentin pH:ta tai 

ionivahvuutta säätämällä. Affiniteettikromatografiaa käytetään laajasti biokemiassa 

proteiinien puhdistuksessa. Jos adsorptiopaikkana on raudan, kuparin, nikkelin tai muun 

metallin kompleksi, kutsutaan menetelmää metalli-ioniaffiniteettikromatografiaksi (IMAC, 

immobilized metal affinity chromatography). (Betancourt et al., 2014; Hage et al., 2013) 

 

3.4 Ioniparikromatografia 
 

Ioniparikromatografiassa hyödynnetään käänteisfaasikromatografiaa: kun 

normaalifaasikromatografiassa stationäärifaasi ja erotettavat komponentit ovat poolisia ja 

eluentti on pooliton, käänteisfaasikromatografiassa ne valitaan päin vastoin. Erotus 

perustuukin stationäärifaasin ja erotettavien komponenttien poolittomaan, hydrofobiseen 

vuorovaikutukseen. Jos erotettavat komponentit eivät ole poolittomia jo valmiiksi, voidaan 

niistä tehdä poolittomia liikkuvan faasin pH:ta muuttamalla. Tätäkin yksinkertaisempi tapa 

on kuitenkin vastaionin lisääminen liikkuvaan faasiin, jolloin muodostuu ionipareja 

erotettavien varautuneiden komponenttien ja vastaionien välille. Vastaionit ovat yleensä 
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erilaisia alkyyliketjuja sisältäviä orgaanisia ioneja, jolloin ne vaikuttavat hydrofobisuuteen 

ja mahdollistavat erotuksen käänteisfaasikolonnissa. (Varvara et al., 2009) 

 

3.5 Aikaisemmat tutkimukset 
 

Alifaattisten karboksyylihappojen kromatografista erotusta on tutkittu vain vähän, jolloin 

eri erotusmenelmien ja –materiaalien kokeellinen testaaminen olisi tarpeellista. Eniten 

alifaattisten karboksyylihappojen erotusta on tutkittu elektrolyyttieksluusiolla. Sen sijaan 

esimerkiksi affiniteettikromatografian soveltuvuutta on tutkittu hyvin vähän.  

Ohta et al. ovat tutkineet karboksyylihappojen erotusta eletrolyyttiekskluusiolla 

käyttämällä korkean suorituskyvyn nestekromatografia (HPLC). Eluenttina käytössä oli  

0,1 mM rikkihappo ja stationäärifaasina polystyreeni-divinyylibentseenihartsia (PS-DVB, 

polystyrene-divinylbenzene), joka on sulfonoitu vahvasti happamaksi 

kationinvaihtohartsiksi. Tulosten perusteella he ovat todenneet, että PS-DVB H
+
-muodossa 

soveltuu tehokkaasti hydrofiilisille karboksyylihapoille ja pienimoolimassaisille 

alifaattisille karboksyylihapoille. Suurimoolimassaisille alifaattisille karboksyylihapoille ja 

aromaattisille karboksyylihapoille PS-DVB ei kuitenkaan ole tehokas erotusmateriaali 

niiden hydrofobisuuden takia. 

Specht et al. ovat tutkineet alkoholien, alifaattisten ja aromaattisten karboksyylihappojen 

sekä aminohappojen erotusta kokoekskluusiokromatografialla. Eluenttina he käyttivät 

dikaliumfosfaatin ja natriumdivetyfosfaatin sekoitusta ja stationäärifaasina kokeiltiin 

polymeeri- ja silikapohjaisia geelejä. Ionivahvuuksien ero karboksyylihappojen ja eluentin 

välillä johti kuitenkin elektrolyyttieksluusiovuorovaikutuksiin, minkä takia 

karboksyylihappojen eluoitumistilavuus pieneni verrattuna alkoholeihin ja ne eluoituvat 

ennenaikaisesti. 

Miwa et al. ovat tutkineet hydroksi- ja karboksyylihappojen erottamista käänteisfaasi-

ioniparikromatografialla HPLC-laitteistolla. Eluenttina käytössä oli fosfaatilla puskuroitu 

asetonitriili-metanoliseos ja vasta-ioneina testattiin tetrametyyliammoniumia (TMA), 

tetraetyyliammoniumia (TEA) ja tetra-n-propyyliammoniumia (TPA). TEA todettiin 
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tehokkaimmaksi erotusmateriaaliksi suurimman kapasiteetin ja parhaimman erotuskyvyn 

takia. 

Tutkimuksia alifaattisten karboksyylihappojen erotuksesta affiniteettikromatografialla on 

niukasti. Paunovic et al. ovat kuitenkin tutkineet karboksyylihappojen, peptidien, 

proteiinien ja aminien erotusta metalli-ioniaffiniteettikromatografialla. Matriisina he 

käyttivät ristisidottua agaroosia, jossa on IDA-ryhmä. IDA-ryhmään he sitoivat kuparia 

käyttämällä kuparisulfaattia. Karboksyylihapot eivät kuitenkaan kiinnittyneet kolonniin 

vaan eluoituivat sen läpi. 
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4 Kokeiden suoritus 
 

4.1 Materiaalit 
 

Fraktioitaviksi karboksyyli- ja hydroksihapoiksi valittiin sitruunahappo (99,5 % puhtaus, 

ACROS Organics), L-viinihappo (99,5 % puhtaus, Sigma-Aldrich), glykolihappo (99 % 

puhtaus, Sigma-Aldrich Fluka), D,L-maitohappo (88% puhtaus, VWR International) ja 

etikkahappo (96% puhtaus, Merck). Happoja punnittiin taulukon II mukaiset määrät ja ne 

liuotettiin seokseksi ionivaihdettuun veteen. 

Taulukko II. Syöttöliuoksen happopitoisuudet. Liuosta valmistettiin 1 litra ja sen pH 

                       oli 1,6. 

Happo Rakennekaava 

Hapon arvo 

(karboksyyli-

ryhmien 

lkm.) 

Pitoisuus 

Sitruunahappo 

 

3 30,2 g/dm
3
 

L-Viinihappo 

 

2 25,0 g/dm
3
 

Glykolihappo 

 

1 10,0 g/dm
3
 

D,L-Maitohappo 

 

1 16,1 g/dm
3
 

Etikkahappo 

 

1 26,3 g/dm
3
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Ionivaihdettua ja ilmatonta vettä käytettiin pääsääntöisesti eluenttina työssä, mutta myös 

0,05 mM rikkihappoa (pH 4,0), 0,1 mM natriumhydroksidia (pH 10,0), 20 m-% etanoli-

vesiseosta ja 50 m-% etanoli-vesiseosta kokeiltiin.  

Syöttöliuoksena kokeiltiin alkuperäisen happoseoksen (pH 1,6) lisäksi 

natriumhydroksidilla (99 %, VWR International) osittain neutraloitua happoseosta (pH 4,0) 

ja emäksistä (pH 9,5) Na-suolojen seosta. Emäksisessä liuoksessa alifaattisten 

karboksyylihappojen oletettiin olevan täysin natrium-muodossa. 

Alifaattisten karboksyylihappojen erotusta tutkittiin kolonnilla, joka täytettiin 

erotusmateriaalilla. Työssä testatut materiaalit ja niiden ominaisuudet on esitetty 

taulukossa III.  
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Taulukko III. Työssä tutkitut hartsit ja niiden kemiallisia ominaisuuksia. 

Valmistaja Hartsi Matriisi 

Funktio-

naalinen 

ryhmä 

Ioniryhmä Muuta 

FINEX CS16GC 

Polystyreeni-

divinyyli- 

bentseeni 

(PS-DVB) 

-SO3
-
 H

+
 

Vahva 

kationinvaihtohartsi 

FINEX CS16GC PS-DVB -SO3
-
 Na

+
 

Vahva 

kationinvaihtohartsi 

FINEX CS16GC PS-DVB -SO3
-
 Ca

2+
 

Vahva 

kationinvaihtohartsi 

Purolite 
Macronet 

270 
PS-DVB - - 

Mikrohuokoinen 

adsorbentti 

Purolite 
Macronet 

200 
PS-DVB - - 

Makro/mikrohuokoinen 

adsorbentti 

Lewatit TP 207 PS-DVB 

Iminodi- 

etikkahappo 

(IDA) 

Fe
3+

 
Heikko 

kationinvaihtohartsi 

Lewatit TP 207 PS-DVB IDA Cu
2+

 
Heikko 

kationinvaihtohartsi 

Lewatit TP 207 PS-DVB IDA La
3+

 
Heikko 

kationinvaihtohartsi 

Rohm& 

Haas 
IRA-410 PS-DVB -NR3

+
 OH

-
 

Vahva 

anioninvaihtohartsi 

Rohm& 

Haas 
XAD-7 

Polyakryyli- 

esteri 
- - 

Makrohuokoinen 

adsorbentti 

 

Kationinvaihtohartsien ioniryhmät muokattiin mittaamalla ensin valutusputkeen, jossa oli 

ionivaihdettua vettä pohjalla, hartsipedin tilavuus eli n. 25 mL haluttua hartsia. 

Valutusputkessa tuli olla vettä jo valmiiksi, koska hartsin tilavuus kasvaa kostuessaan ja 

laajeneminen olisi saattanut rikkoa lasisen valutusputken, jos hartsin lisäisi kuivana. 

FINEX CS16GC-Na
+
 hartsi huuhdeltiin aluksi n. 150 millilitralla vettä ja tämän jälkeen 
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muutettiin happomuotoon (H
+
) valuttamalla n. 200 mL 1 M HCl-liuosta läpi. 

Happomuotoinen hartsi voitiin nyt huuhdella vedellä kunnes pH on neutraali ja käyttää 

sellaisenaan erotusmateriaalina. Muiden ionimuotojen tekemiseen käytettiin 

kalsiumkloridista (99 %, Sigma-Aldrich), kuparikloridista (99,6 %, VWR Chemicals), 

rautakloridista (98 %, Sigma-Aldrich) ja lantaanikloridista (99 %, Sigma-Aldrich Fluka) 

valmistettuja vesiliuoksia. 

Vahva anioninvaihtohartsi IRA-410 vaihdettiin OH
-
 -muotoon samalla tavalla kuin 

kationinvaihtohartsit, mutta HCl-liuoksella happamoittamisen sijaan läpi valutettiin n. 200 

mL 1 M NaOH-liuosta ja tämän jälkeen huuhdottiin vedellä. 

Puroliten Macronet 200:lle, 270:lle ja Rohm&Haasin XAD-7:lle eli polymeerisille 

adsorbenteille ei tarvinut tehdä muuta kuin huuhtoa vedellä, sillä niissä ei ole ioniryhmiä. 

4.2 Laitteisto ja mittausten suoritus 
 

Mittaukset suoritettiin kolonnilla (Kronlab ECO15/120M3K-K), jossa hartsipedin korkeus 

oli 150 mm ja halkaisija 15 mm. Pumpulla (Amersham Pharmacia biotech P-900) 

säädettiin eluentin virtausnopeutta ja jokainen mittaus aloitettiin syöttämällä eluentin 

sekaan pulssi syöttöliuosta 5 millilitran loopin avulla. Lämpötilan vaikutusta erotukseen 

tutkittiin lämmittämällä kolonnia tietyissä kokeissa lämpöhauteen avulla. Virtausnopeudet 

työssä vaihtelivat 0,5 mL/min – 4,0 mL/min välillä ja lämpötilat 20 °C - 75 °C välillä. 

Kolonnin ulostulosta näyte eluoitui johtokyky- (Pharmacia biotech 18-1500-00) ja 

taitekerroindetektorille (Schambeck SFD GmbH RI 2000-F). Detektorien signaalit kerättiin 

Picolog Recorder –tietokoneohjelman avulla.  

Kokeista, joissa erottuminen näytti lupaavalta otettiin näytteet pH-mittarille  (Consort 

multi-parameter analyzer) ja HPLC:lle (HP Agilent 1100 series, kolonni: Varian HPLC 

column MetaCarb 87H 300x7,8 mm) analyysejä varten. HPLC-analyysit suoritettiin 65 

°C:ssa käyttämällä 0,005M rikkihappoa eluenttina 0,6 mL/min virtausnopeudella. HPLC 

kalibroitiin analysoimalla syöttöliuosta eri konsentraatioissa, jolloin muodostui 

standardisuora. Hapot eluoituivat HPLC:llä keskimäärin 8 – 18 minuutin välillä.  

Systeemille, jolla saatiin tehokkain erotus, määritettiin Langmuirin isotermin parametrit. 

Isotermin parametrien määritykseen analysoitiin HPLC:llä syöttöliuoksen konsentraatio 
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sekä tasapainokonsentraatiot. Tasapainokonsentraatiot määritettiin tekemällä 6 erillistä 

panosta, joihin lisättiin 5 mL syöttöliuosta sekä n. 0,2 g, 0,5 g, 1,0 g, 1,5 g, 2,0 g tai 2,5 g 

märkää hartsia. Liuoksia sekoitettiin 50 °C:ssa vuorokausi ja tämän jälkeen 

liuoskonsentraatiot analysoitiin HPLC:lla. Lisäksi määritettiin hartsin kuiva-ainepitoisuus 

gravimetrisesti kuivaamalla hartsia yli yön 110 °C:ssa. 

Virtauskaavio erotuslaitteistosta on esitetty kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Virtauskaavio mittauslaitteistosta. 
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5 Tulokset ja niiden tarkastelu 
 

5.1 FINEX CS16GC 

 

Finexin valmistamaa CS16GC vahvaa kationinvaihtohartsia kokeiltiin alifaattisten 

karboksyylihappojen erottamiseen kolmessa eri muodossa: happomuodossa (H
+
), natrium-

muodossa (Na
+
) ja kalsium-muodossa (Ca

2+
). Taulukossa IV on esitetty kullakin 

kationiryhmällä suoritetut kokeet, kun parametreja muutettiin. 

Taulukko IV. Finexin valmistamalla CS16GC-hartsilla suoritetut mittaukset eri 

                           parametreilla. HPLC-näytteet analysoitiin kahdesta kokeesta. 

Kationi 
Virtausnopeus, 

mL/min 

Pulssin 

tilavuus, mL 

Pulssin 

pH 

Lämpötila, 

°C 
Eluentti 

HP

LC 

H
+
 

 

2 5 1,6 50 0,05 mM H2SO4  

2 5 1,6 50 H2O x 

2 2,5 1,6 50 H2O  

2 2,5 1,6 20 H2O  

2 1,25 1,6 20 H2O  

1 2,5 1,6 20 H2O  

Na
+
 

2 5 1,6 20 0,1 mM NaOH  

2 5 9,5 20 H2O  

2 5 9,5 50 H2O x 

2 5 9,5 50 0,1 mM NaOH  

Ca
2+

 
2 5 1,6 50 H2O  

2 5 9,5 50 H2O  

 

Kuten taulukosta IV nähdään, mittaukset suoritettiin ensimmäisenä happomuotoisella 

hartsilla, jolla haarukoitiin virtausnopeus ja pulssin tilavuus optimaaliseksi erotukseen ja 

nämä parametrit pidettiinkin pääsääntöisesti vakioina koko kokeellisen osan ajan. Kuvissa 

5 ja 6 on esitetty H
+
-muotoisella hartsilla saatu optimaalisin erotus. Kaikissa kuvissa olevat 

jännitteet ovat suhteellisia arvoja, joten niitä ei tulisi suoraan vertailla keskenään. 
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Kuva 5. Johtokyky- ja taitekerroindetektorien signaalit, kun hartsina käytettiin CS16GC 

              H
+
. Koeolosuhteet: H2O-eluentin virtausnopeus 2 mL/min, pH 1,6 syöttöpulssin 

              tilavuus 5 mL ja lämpötila 50 °C. 

 

 

Kuva 6. HPLC-analyysit kuvan 5 kokeelle. Analyysiolosuhteet: 0,005 M H2SO4-eluentin 

              virtausnopeus 0,6 mL/min ja lämpötila 65 °C. 
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Detektorien signaaleista nähdään, että retentioajat hapoille ovat lyhyet ja kaikki hapot ovat 

eluoituneet jo 25 minuutissa. Mahdollisesti parempaan erotukseen päästiin eluentin 

virtausnopeudella 1 mL/min, mutta tällöin retentioajat kasvoivat jo 50 minuuttiin. 

Lämpötilalla ei huomattu olevan suurta merkitystä erottumiseen. Myös 0,05 mM 

rikkihappoa kokeiltiin eluenttina, mutta silläkään ei ollut vaikutusta erotukseen. 

Detektorien antamien käyrien etureuna on jyrkkä, joka viittaisi siihen ettei kokeessa 

tapahtunut elektrolyyttiekskluusiota toisin kuin Ohta et al.:n suorittamassa vastaavassa 

kokeessa, vaan erotus perustui partitioon ja kokoekskluusioon. HPLC-analyyseistä 

nähdään, että sitruuna- ja viinihappo saadaan kohtalaisesti erotettua glykoli-, maito- ja 

etikkahaposta. Yksittäisiä happoja ei kuitenkaan saada juurikaan fraktioitua.  

Retentiojärjestys on looginen, sillä sitruunahappo kolmiarvoisena ja suurimpana happona 

kulkeutuu nopeimmin kolonnin läpi eikä pääse kunnolla erotusmateriaalin huokosiin 

kokoeksluusiota varten. Viinihappo eluoituu kaksiarvoisena happona toisena ja loput 

pienemmät yksiarvoiset hapot viimeisenä kokoekskluusion takia. 

Kuvissa 7 ja 8 on esitetty Na
+
-muotoisella hartsilla saatu optimaalisin erotus, kun syöttönä 

oli happojen Na-suolojen seos. Kuvassa 9 on tutkittu 0,1 mM NaOH-eluentin vaikutusta 

kolonnista ulostulevan liuoksen pH-arvoon. 
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Kuva 7. Johtokyky- ja taitekerroindetektorien signaalit sekä pH-käyrä, kun hartsina 

                käytettiin CS16GC Na
+
. Koeolosuhteet: H2O-eluentin virtausnopeus 2 mL/min, 

                pH 9,5 syöttöpulssin tilavuus 5 mL ja lämpötila 50 °C. 

 

 

Kuva 8. HPLC-analyysit kuvan 7 kokeelle. Analyysiolosuhteet: 0,005 M H2SO4-eluentin 

              virtausnopeus 0,6 mL/min ja lämpötila 65 °C. 
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Kuva 9. Johtokyky- ja taitekerroindetektorien signaalit sekä pH-käyrä, kun hartsina 

                käytettiin CS16GC Na
+
. Koeolosuhteet: 0,1 mM NaOH-eluentin virtausnopeus 2 

                mL/min, pH 9,5 syöttöpulssin tilavuus 5 mL ja lämpötila 50 °C. 

 

Kuvasta 7 nähdään, että kaikki hapot ovat eluoituneet jo 15 minuutissa eikä erottumista 

juurikaan tapahdu. Piikkien muodot viittaavat elektrolyyttiekskluusioon, sillä nyt piikkien 

etureuna on loiva ja takareuna jyrkkä. Kuvan 8 HPLC-analyyseillä varmistettiin, ettei 

erotusta happojen välillä ollut kuitenkaan tapahtunut. Pienempi virtausnopeus olisi 

saattanut parantaa erotusta, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi tehokkaaseen erotukseen. 

Matalammalla lämpötilalla tai pH 1,6 syöttöpulssilla ei ollut huomattavaa vaikutusta 

erotukseen, joskin happamalla pulssilla retentioajat saatiin kasvatettua jopa 25 minuuttiin. 

Kuvan 9 mittaus on suoritettu muuten samoissa olosuhteissa kuin kuvan 7 mittaus, mutta 

eluentti vaihdettiin vedestä 0,1 mM NaOH:iin. Tämä vaikuttaa kolonnista ulostulevan 

liuoksen pH-arvoon erityisesti alussa jyrkempänä laskuna kuin vesieluentilla sekä pH:n 

jyrkkänä nousuna happojen eluoitumisen jälkeen, mikä viittaisi eluentin hydroksidi-ionien 

vuorovaikutukseen Na
+
-hartsin kanssa ja täten pidempään retentioaikaan kuin hapoilla. 

Kuvassa 10 on esitetty Ca
2+

-muotoisella hartsilla saatu optimaalisin erotus. 
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Kuva 10. Johtokyky- ja taitekerroindetektorien signaalit, kun hartsina 

                    käytettiin CS16GC Ca
2+

. Koeolosuhteet: H2O-eluentin virtausnopeus 2 

                    mL/min, pH 1,6 syöttöpulssin tilavuus 5 mL ja lämpötila 50 °C. 

 

Kuvasta 10 nähdään, ettei myöskään kalsium-muotoinen hartsi erota happoja tehokkaasti, 

vaan hapot eluoituvat yhtenä seoksena ulos. Emäksinen syöttö kasvatti retentioaikoja, 

mutta lisäsi häntimistä. Ca
2+

-muotoisen hartsin heikkoutena oli lisäksi kalsiumin 

vaihtuminen natriumiksi ja sen seurauksena irtoaminen hartsista pulssin mukana, minkä 

takia hartsi pitäisi regeneroida jokaisen kokeen jälkeen eikä se olisi näin heikolla 

erotuksella kannattavaa. 

5.2 Puroliten Macronet 200 & 270 ja Rohm&Haasin Amberlite XAD-7 

 

Polymeerisiä adsorbentteja Macronet 200:a, 270:a ja XAD-7:a, joissa erotus perustuu 

puhtaasti adsorptioon ja kokoeksluusioon ioniryhmien puuttuessa, kokeiltiin alifaattisten 

karboksyylihappojen erotukseen taulukon V mukaisilla kokeilla.  
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Taulukko V. Polymeerisillä adsorbenteillä suoritetut mittaukset eri parametreilla. Etanolin 

                     osuus etanoli-vesieluentissa on laskettu massaprosentteina. HPLC näytteet 

                     analysoitiin kahdesta mittauksesta. 

Hartsi 
Virtausnopeus, 

mL/min 

Pulssin 

tilavuus, mL 

Pulssin 

pH 

Lämpötila, 

°C 
Eluentti 

HP

LC 

MN 

200 

2 5 1,6 20 H2O  

2 5 1,6 50 H2O  

MN 

270 

2 10 1,6 50 H2O  

2 5 1,6 20 H2O  

2 5 1,6 50 H2O  

2 5 9,5 50 H2O  

2 5 9,5 50 20 % etanoli-H2O x 

2 5 9,5 20 20 % etanoli-H2O  

2 5 1,6 50 50 % etanoli-H2O  

2 5 1,6 20 20 % etanoli-H2O  

2 5 1,6 75 H2O x 

2 5 1,6 50 H2O  

1 5 1,6 50 H2O  

XAD-7 
2 5 1,6 20 H2O  

0,5 5 1,6 20 H2O  

 

Adsorbenttien väliset erot selittyvät niiden huokoisuudella: Macronet 270 on 

mikrohuokoinen adsorbentti, kun Macronet 200 ja XAD-7 ovat pääosin makrohuokoisia. 

Kuvissa 11 ja 12 on esitetty Macronet 270:lla suoritetut mittaukset happamalla pulssilla 

(pH 1,6) 75 °C:ssa ja niistä analysoidut HPLC-näytteet. 
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Kuva 11. Johtokyky- ja taitekerroindetektorien signaalit sekä pH-käyrä, kun hartsina 

                 käytettiin Macronet 270:a. Koeolosuhteet: H2O-eluentin virtausnopeus 2 

                 mL/min, pH 1,6 syöttöpulssin tilavuus 5 mL ja lämpötila 75 °C. 

 

Kuva 12.  HPLC-analyysit kuvan 9 kokeelle. Analyysiolosuhteet: 0,005 M H2SO4-eluentin 

                 virtausnopeus 0,6 mL/min ja lämpötila 65 °C. 
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Kuvassa 11 erityisesti taitekerroindetektorin signaalista nähdään, että pulssi eluoituu 

kolonnista kahtena piikkinä, joka viittaisi erottumiseen seoksessa. Kuvan 12 HPLC-

analyysit osoittavat, että viinihappo ja glykolihappo eluoituvat lähinnä ensimmäisessä 

piikissä ja toisessa piikissä tulevat sitruuna-, maito- ja etikkahappo. Syytä kolmiarvoisen 

sitruunahapon eluoitumiselle vasta kolmantena on vaikea selittää. Suurimman kokonsa 

takia sen tulisi kulkeutua nopeimmin kolonnin läpi, koska se ei pääse helposti adsorbentin 

huokosiin kokoekskluusiota varten, mutta näin ei tapahdu. Yksi tekijä 

eluoitumisjärjestykselle on adsorptio, joka riippuu happojen suhteellisesta 

hydrofobisuudesta. Hydrofobisuus vaikuttaa siihen, kuinka hyvin eri hapot liukenevat 

veteen, jolloin huonommin liukeneva sitruunahappo pyrkii pois vedestä hydrofobiselle 

pinnalle.  

Heikkoutena Macronet 270:lla on jopa yli tunnin kestävä eluoituminen ja loppupään 

häntiminen korkeasta lämpötilasta huolimatta, sillä lämpötilan nostaminen heikentää 

adsorptiota ja täten nopeuttaa eluoitumista. Tämä aiheuttaa happojen laimentumisen 

vesieluentin takia, esimerkiksi viinihapon konsentraatio on korkeimmillaan n. 7,5 g/L, kun 

syöttöliuoksessa sitä on 25,0 g/L. 

Kuvissa 13 ja 14 on esitetty emäksisellä pulssilla (pH 9,5) 50 °C:ssa suoritetut mittaukset 

samalla Macronet 270:lla, kun eluentti vaihdettiin 20 m-% etanoli-vesiseokseen. 
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Kuva 13. Johtokyky- ja taitekerroindetektorien signaalit sekä pH-käyrä, kun hartsina 

                 käytettiin Macronet 270:a. Koeolosuhteet: 20 m-% etanoli-vesieluentin 

                 virtausnopeus 2 mL/min, pH 9,5 syöttöpulssin tilavuus 5 mL ja lämpötila 50 °C. 

 

Kuva 14. HPLC-analyysit kuvan 11 kokeelle. Analyysiolosuhteet: 0,005 M H2SO4 

                  eluentin virtausnopeus 0,6 mL/min ja lämpötila 65 °C. 
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Kuvassa 13 taitekerroindetektorin signaali antoi kaksi täysin erottunutta piikkiä, mutta 

erittäin nopean, 20 minuutin eluoitumisen takia piikit eivät vaikuttaneet uskottavilta. 

HPLC-analyysit osoittavat, ettei erotusta ole juurikaan tapahtunut, joten 

taitekerroindetektorin signaalin virhe johtunee eluentissa olevan etanolin aiheuttamasta 

virhepiikistä. 

Kuvassa 15 on esitetty makrohuokoisella Macronet 200:lla suoritettu vastaava mittaus kuin 

kuvan 11 Macronet 270:lla, mutta 50 °C:ssa. 

 

 

Kuva 15. Johtokyky- ja taitekerroindetektorien signaalit, kun hartsina käytettiin Macronet 

                200:a. Koeolosuhteet: H2O-eluentin virtausnopeus mL/min, pH 1,6 syöttöpulssin 

                tilavuus 5 mL ja lämpötila 50 °C. 

 

Kuvasta 15 nähdään, ettei kahta piikkiä muodostu samalla tavalla kuin mikrohuokoisella 

Macronet 270:llä eikä erotus ole täten yhtä onnistunutta. Heikompi erotus selittyy 

Macronet 200:n pienemmällä määrällä mikrohuokosia, jolloin kokoekskluusiota ei tapahdu 

yhtä paljon pienien ja suurien happojen välillä. 

Kuvassa 16 on esitetty XAD-7:lla suoritettu vastaava mittaus 20 °C:ssa. 
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Kuva 16.  Johtokyky- ja taitekerroindetektorien signaalit, kun hartsina käytettiin 

                      Rohm&Haasin Amberlite XAD-7:a. Koeolosuhteet: H2O-eluentin 

                      virtausnopeus 2 mL/min, pH 1,6 syöttöpulssin tilavuus 5 mL ja lämpötila 20 

                      °C. 

 

Kuvasta 16 nähdään, että XAD-7:lla ei saada aikaiseksi onnistunutta erotusta, vaan 

happoseos tulee yhtenä piikkinä kolonnista ulos. Pienemmällä, 0,5 mL/min 

virtausnopeudella piikki saatiin leviämään isommalle alueelle, mutta erotus osoittautui silti 

niukaksi.  
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5.3 Lewatit TP 207 (IDA) 

 

Lewatitin TP 207:a, jossa on fuktionaalisena ryhmänä iminodietikkahappo (IDA), 

kokeiltiin kiinteänä kantajana sitomalla siihen rauta- (Fe
3+

), kupari- (Cu
2+

) tai lantaani-

ioneja (La
3+

). Nämä ligandit kiinnittämällä muodostuu metallikomplekseja, jotka erottavat 

alifaattisia karboksyylihappoja affiniteettiin perustuen. 

Taulukko VI. Lewatitin TP 207 metallikomplekseilla suoritetut mittaukset eri 

                           parametreilla. 

Kationi 
Virtausnopeus, 

mL/min 

Pulssin 

tilavuus, mL 

Pulssin 

pH 

Lämpötila, 

°C 
Eluentti 

HP

LC 

Fe
3+

 
2 5 1,6 20 H2O  

2 5 mL 1 M HCl 20 H2O  

Cu
2+

 

2 5 1,6 50 H2O  

2 5 1,6 35 H2O  

2 5 4,0 20 H2O  

2 5 9,5 20 H2O  

La
3+

 

2 5 1,6 20 H2O  

2 5 4,0 20 H2O  

2 5 9,5 20 H2O  

 

Kuvassa 17 on esitetty rautakompleksilla suoritettu mittaus happamalla (pH 1,6) pulssilla. 



36 
 

 

Kuva 17. Taitekerroindetektorin signaali, kun hartsina käytettiin TP 207 Fe
3+

. 

                   Johtokykydetektorin signaali puuttuu, koska se oli virheellinen. Koeolosuhteet: 

                   H2O-eluentin virtausnopeus 2 mL/min, pH 1,6 syöttöpulssin 

                   tilavuus 5 mL ja lämpötila 20 °C. 

 

Kuvasta 17 nähdään, että mittaus piti lopettaa kesken, sillä jotkin hapot kiinnittyivät 

ligandiin erittäin tiukasti eivätkä eluoituneet kolonnista ulos. Huomioitavaa oli lisäksi 

kolonnista ulostulevan nesteen väri, joka oli kellertävää. Tämä viittaisi siihen, että rautaa 

liukenee kiinteästä kantajasta pois. Muodostumisvakioita tarkastelemalla huomataan, että 

kolmiarvoinen sitruunahappo ja Fe
3+

 muodostavat erittäin stabiilin kompleksin, joka 

selittää raudan liukenemisen hartsista (Dean, 1999). Tämä varmistettiin vielä vaihtamalla 

happopulssi 1 M suolahappoon, jonka pH on samaa luokkaa, mutta ei sisällä 

sitruunahappoa. Suolahapolla ulostuleva neste oli kirkasta eikä kellertävää. 

Rautakompleksi ei siis sovellu tälle happoseokselle erotukseen. 

Kuvassa 18 on esitetty kuparikompleksilla suoritettu mittaus vastaavissa olosuhteissa kuin 

raudalla, mutta 50 °C:ssa. 
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Kuva 18. Johtokyky- ja taitekerroindetektorien signaalit, kun hartsina käytettiin TP 207 

                Cu
2+

. Koeolosuhteet: H2O-eluentin virtausnopeus mL/min, pH 1,6 syöttöpulssin 

                tilavuus 5 mL ja lämpötila 50 °C. 

 

Kuparikomplekseilla eluoituvassa nesteessä ei huomattu värinmuutoksia kuten raudalla. 

Kuvasta 18 nähdään, ettei affiniteettia ja kunnollista erottumista tapahtunut siltikään, vaan 

hapot tulevat ulos yhtenä seoksena hieman häntien. 

Kuvassa 19 on esitetty lantaanikompleksilla suoritettu mittaus samoissa olosuhteissa kuin 

rautakompleksilla. 
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Kuva 19. Johtokyky- ja taitekerroindetektorien signaalit, kun hartsina käytettiin TP 207 

                La
3+

. Koeolosuhteet: H2O-eluentin virtausnopeus mL/min, pH 1,6 syöttöpulssin 

                tilavuus 5 mL ja lämpötila 20 °C. 

 

Erotus ei myöskään lantaanilla ole onnistunutta, joten affiniteettia metallien ja alifaattisten 

karboksyylihappojen välille ei kunnolla saada. Kuvan 19 häntiminen saatiin pois 

emäksisellä pulssilla, mutta erottuminen ei muuten ollut tehokkaampaa. 

 

5.4 Rohm&Haasin Amberlite IRA-410  

 

Kationinvaihtajien lisäksi fraktiointiin kokeiltiin yhtä anioninvaihtajaa, Rohm&Haasin 

valmistamaa Amberlite IRA-410:a. 

Taulukko VII. Rohm&Haasin Amberlite IRA-410 anioninvaihtajalla suoritettu mittaus 

                          ja sen parametrit. Kokeesta analysoitiin HPLC-näytteet. 

Anioni 
Virtausnopeus, 

mL/min 

Pulssin 

tilavuus, mL 

Pulssin 

pH 

Lämpötila, 

°C 
Eluentti 

HPL

C 

OH
-
 2 5 9,5 20 H2O x 
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Kuvissa 20 ja 21 on esitetty anioninvaihtajalla suoritettu mittaus ja analysoidut HPLC-

näytteet. 

 

Kuva 20. Johtokyky- ja taitekerroindetektorien signaalit sekä pH-käyrä, kun hartsina 

                 käytettiin IRA-410:a. Koeolosuhteet: H2O-eluentin virtausnopeus 2 mL/min, pH 

                 9,5 syöttöpulssin tilavuus 5 mL ja lämpötila 20 °C. 

 

Kuva 21. HPLC-analyysit kuvan 19 kokeelle. Analyysiolosuhteet: 0,005 M H2SO4 

                  eluentin virtausnopeus 0,6 mL/min ja lämpötila 65 °C. 
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Anioninvaihtajalla eluoituminen on nopeaa ja 20 minuutissa lähes kaikki hapot ovat tulleet 

ulos kolonnista. Taitekerroindetektorin antamat kaksi piikkiä analysoidaan HPLC:llä, 

mutta kuten kuvasta 21 nähdään, hapot eluoituvat lähes yhtenä seoksena. Syy 

taitekerroindetektorin kahteen piikkiin on piikin huipun kääntyminen alaspäin liian suuren 

jännitteen vuoksi. 

5.5 Adsorptioisotermin määritys 

 

Langmuirin isotermin tasapainokonsentraatiot määritettiin Macronet 270:llä 50 °C:ssa. 

Langmuirin yhtälö (6) linearisoitiin muotoon 

 
 

 
 

 

     
 

 

    
              (8) 

Kuvassa 22 on esitetty linearisoitu langmuirin isotermi Macronet 270:llä. 

 

Kuva 22. Sitruuna-, viini-, maito-, ja etikkahapon Langmuir-parametrien määritys 

                  Macronet 270:lle 50 °C:ssa. Glykolihapolle isotermiä ei 

                  saatu määritettyä. Tasapainokonsentraatiot määritettiin 50 °C:ssa 5 

                  millilitralle syöttöliuosta lisäämällä 0,21 g, 0,52 g, 0,99 g, 1,52 g, 2,0 g ja 

                  2,52 grammaa ka 31 % hartsia. 
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Taulukossa VIII on esitetty Langmuirin isotermistä ratkaistut parametrit nmax ja b 

Taulukko VIII. Macronet 270:n adsorptioisotermin parametrit nmax ja b 

Happo nmax, mol/kg(hartsi) b, dm
3
/(mol kg(hartsi)

-1
) 

Sitruunahappo 0,78 19,5 

Viinihappo 0,51 12,0 

Maitohappo 4,04 2,0 

Etikkahappo 4,08 3,1 

 

Taulukon VIII arvojen avulla voidaan selittää happojen eluoitumisjärjestys. Suurin 

affiniteetti on sitruuna- ja viinihapolla, mutta koska niiden nmax on paljon pienempi kuin 

pienillä hapoilla, ne eluoituvat ensin. Sitruunahapolla sekä b että nmax ovat suuremmat kuin 

viinihapolla ja siksi se eluoituu myöhemmin.  

6 Yhteenveto 
 

Työn tarkoituksena oli tutkia alifaattisten karboksyylihappojen erotusta toisistaan 

kromatografisesti. Fraktioitaviksi hapoiksi valittiin sitruuna-, viini-, glykoli-, maito- ja 

etikkahappo. Kokeet suoritettiin kolonnilla, jossa oli 15 cm korkea ja 1,5 cm 

halkaisijaltaan oleva hartsipeti. Erotusmateriaaleina kokeiltiin vahvoja ja heikkoja 

kationinvaihtohartseja, vahvaa anioninvaihtohartsia ja polymeerisiä adsorbenttejä. Eri 

erotusmateriaalien lisäksi tutkittiin kolonnin lämpötilan, virtausnopeuden, pulssikoon, 

eluentin pH:n ja syötön pH:n vaikutusta erotustehokkuuteen. Kokeiden analyysit 

suoritettiin HPLC:llä. 

Tehokkain erotus valituille hapoille saatiin Puroliten valmistamalla Macronet 270:lla, joka 

on mikrohuokoinen polymeerinen adsorbentti. Parhaimmiksi koeolosuhteiksi todettiin 

vesieluentin virtausnopeus 2 mL/min, kolonnin lämpötila 75 °C, pulssin pH 1,6 eli 

karboksyylihapposeos sellaisenaan ja pulssikoko 5 mL. Tällöin erityisesti viini- ja 

glykolihappo saatiin erotettua sitruuna-, maito- ja etikkahaposta. Erotuksen todettiin 

perustuvan adsorptioon ja kokoekskluusioon, sillä makrohuokoisella Macronet 200:lla yhtä 

tehokasta erotusta ei saatu. Macronettien heikkoutena oli pitkät, jopa tunnin eluoitumisajat 

ja häntiminen, joita ei saatu pienennettyä virtausnopeutta nostamalla tai etanoli-

vesieluentilla ilman, että erotus heikkeni huomattavasti. 
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Työn tuloksia voidaan pitää luotettavina, sillä sama koe pystyttiin toistamaan samoin 

tuloksin useita kertoja. Erotustehokkuutta olisi voitu parantaa useammalla tai pidemmällä 

kolonnilla, sillä 15 cm korkea hartsipeti ei välttämättä ole tarpeeksi tehokas kunnolliseen 

fraktiointiin.  
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