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Tiivistelmä 

Tämä kandidaatintyö jakaantuu teoriaosuuteen ja kokeelliseen osaan. 

Teoriaosuudessa käsitellään puun kemiallista koostumusta, jossa keskitytään 

erityisesti puun uuteaineisiin. Puun uuteaineista käsitellään erityisesti 

hartsihappoja, koska ne ovat taloudellisesti arvokkaita yhdisteitä. Teoriaosuudessa 

esitellään puun uuteaineille eri analyysimenetelmiä kaasu- ja 

nestekromatografialla sekä kapillaarielektroforeesilla. Analyysimenetelmät ovat 

koottu tieteisartikkeleista, joissa on tutkittu ja analysoitu puun uuteaineita. 

Työn kokeellisessa osuudessa analyysilaitteeksi valittiin kapillaarielektroforeesi 

(CE). Tavoitteena oli löytää menetelmä, jolla voisi analysoida puun uuteaineista 

hartsi- ja rasvahappoja. Kapillaarielektroforeesille testattiin viittä erilaista 

menetelmää. Referenssinäytteinä työssä käytettiin oleiinihappoa ja 

abietiinihappoa. Yhdellä testatuista menetelmistä saatiin analysoitua oleiinihappoa 

referenssinäytteistä, mutta mahdollisesti myös abietiinihappoa. Tässä 

menetelmässä CE:n puskuriliuoksena käytettiin 50 mM boraattia + 100 mM 

natriumlauryylisulfaattia. Menetelmässä näytteen injektioaika oli 10 sekuntia ja 

CE:n sähköjännite oli 25 kV. Menetelmä oli toimiva 1000 mg/L liuoksilla, joiden 

pH oli nostettu 9-10 natriumhydroksidilla. Menetelmän haittapuolena on se, että 

alle 200 mg/L:n kantaliuoksilla CE:llä ei voitu analysoida oleiini- ja 

abietiinihappoa. Menetelmä ei siis sovellu esimerkiksi sellaisten näytteiden 

analysointiin, jossa oleiini- ja abietiinihappo pitoisuudet ovat hyvin pienet (alle 

200 mg/L).  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This bachelor work is divided to theory part and experimental part. In theory part 

is discussed about tree’s chemical composition and especially tree’s extractives. 

From tree’s extractives there is concentrated on especially resin acids because 

they are economical valuable compounds. In theory part is presented analysis 

methods for tree extractives with gas chromatography, liquid chromatography and 

capillary electrophoresis. Analysis methods are gathered from science articles 

where scientists are investigated and analyzed tree’s extractives.  

In experimental part capillary electrophoresis (CE) was chosen for analysis 

device. The purpose of experimental part was found a method on which there is 

possible to analyze fatty acids and resin acids. Five different analysis methods 

were tested with capillary electrophoresis. The used chemicals in method testing 

were abietic acid and oleic acid. Oleic acid and possibly abietic acid were detected 

with one of methods used. The buffer solution in this method was 50 mM borate 

with 100 mM sodium dodecyl sulfate. Sample injection time was 10 seconds and 

electric current in CE was 25 kV. The method worked on 1000 mg/L standard 

chemicals which pH was increased to 9-10 with sodium hydroxide. The 

disadvantage of this method was that standard chemicals under 200 mg/L were 

undetectable in analysis. It can say that this method is not suitable for samples 

which have low concentration of oleic acids and abietic acids (under 200 mg/L). 
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1 Johdanto 

Ihminen on käyttänyt puuta vuosituhannet rakennus-, poltto- ja tarveaineena. 

Kemianteollisuudessa puun tärkeimpiä käyttökohteita on erilaisten 

paperimassojen valmistus. [1] Viime vuosikymmenten aikana puiden rakennetta 

ja sen koostumusta on aloitettu tutkimaan tarkemmin. Kemiallisesti puu koostuu 

lignoselluloosasta (selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini), uuteaineista ja tuhkasta 

[1,3,10]. Koostumusta tutkimalla on huomattu, että puussa on paljon uusia 

potentiaalisia käyttökohteita. Esimerkiksi puiden uuteaineissa esiintyy hyvin 

taloudellisesti arvokkaita ja monikäyttöisiä yhdisteitä. Tämänlaisia yhdisteitä 

uuteaineista ovat esimerkiksi hartsihapot [3,4,7]. Eri puulajeilla uuteaineiden 

prosentuaaliset osuudet vaihtelevat suuresti [3,8]. Lisäksi uuteaineiden määrät 

eroavat saman puulajin eri osissa merkittävästi [8]. Tämän vuoksi eri puulajien 

uuteaineiden pitoisuuksien tutkiminen on tärkeää.  

Tässä työssä tavoitteena on tutkia puun uuteaineita ja niiden 

analysointimenetelmiä. Uuteaineista työssä on keskitytty erityisesti 

hartsihappoihin, koska ne ovat taloudellisesti arvokkaita, niitä voidaan hyödyntää 

erilaisissa synteeseissä ja niillä on useita muita käyttökohteita [3,4,7]. Työn 

teoriaosassa esitetään eri analyysilaitteilla menetelmiä siitä, kuinka uuteaineita 

saadaan analysoitua puusta. Teoriaosuudessa käsitellään myös puun kemiallista 

koostumusta ja hartsihappoja. 

Työn kokeellisessa osassa analyysilaitteeksi valittiin kapillaarielektroforeesi (CE). 

CE:llä yritettiin kehittää toimiva menetelmä, jolla voidaan analysoida hartsi- ja 

rasvahappoja. Työn menetelmissä käytettiin kolmea erilaista puskuri liuosta: 50 

mM Na2B4O4 (boraatti), 50 mM boraatti + 100 mM natriumlauryylisulfaatti (SDS) 

ja happopuskuria, joka sisälsi tilavuudestaan 10 % metanolia, 20 mM 2,3-

pyrrolidiinidikarboksylaattia (2,3-PDC), 1,5 mM CaCl2∙H2O, 0,3 mM 

myristyylitrimetyyliammoniumhydroksidia (OFM-OH
-
).  Menetelmissa 

referenssinäytteinä käytettiin oleiini- ja abietiinihappoa.  
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TEORIAOSUUS 

2 Puun kemiallinen koostumus 

Puun kemialliseen koostumukseen kuuluu lignoselluloosa, uuteaineet ja tuhka. 

Lignoselluloosa on kasvin biomassaa ja sen rakenne koostuu polysakkarideistä 

(selluloosa ja hemiselluloosa) ja ligniinistä. Polysakkaridit muodostavat puun 

soluseinän rakenteen ligniinin kanssa [1,3,10]. Puun uuteaineet sen sijaan jaetaan 

neutraaleihin liuottimiin liukeneviin aineisiin (esimerkiksi hartsihapot ja 

rasvahapot) ja neutraaleihin liuottimiin liukenemattomat tai vähäliukoiset 

aineet(esimerkiksi mineraaliaineet ja proteiinit). [1,10] Taulukossa 1. on esitetty 

männyn, kuusen ja koivun keskimääräinen kemiallinen koostumus puun painosta. 

TAULUKKO 1. Männyn, kuusen ja koivun kemiallinen koostumus [1]. 

  Selluloosa % Hemiselluloosa % Ligniini % Tuhka % Uute % 

Mänty 41.0 24,5 29.0 0,5 5.0 

Kuusi 42.0 26,5 29.0 0,5 2.0 

Koivu 38,5 38.0 20.0 0,5 3.0 

 

2.1 Selluloosa 

Puun hiilihydraatit koostuvat pääsääntöisesti selluloosasta. Selluloosa on 

polysakkaridi, joka on ominaisuuksiltaan liukenematon, vahva ja vakaa 

rakenteeltaan ja se kestää hyvin entsyymien aiheuttamaa rappeutumista. [6] 

Selluloosa muodostaa puun soluseinälle rungon, joka sisältää ketjumaisia ja 

lineaarisia selluloosamolekyylejä. Selluloosamolekyyli koostuu 

glukoosianhydrideistä C6H10O5, jotka liittyvät toisiinsa β-glykosidisilla 1,4-

sidoksilla. [1,10] Yhdessä selluloosamolekyylissä on noin 10000 

glukoosiyksikköä[1]. Kuvassa 1 on esitetty selluloosan rakennekaava. 
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Kuva 1. Selluloosan rakenne yksiköt ovat tuolimuodossa sen rakenne kaavassa 

[1].  

Selluloosamolekyylit pystyvät muodostamaan vetysidoksia sen viereisten 

selluloosamolekyylien kanssa, mikä puolestaan lisää lujuutta puunsoluille [1,10]. 

Selluloosan tarkkaa molekyylimassaa ei ole vielä saatu selville, mutta sen 

polymeroitumisaste voi olla lähellä kahtakymmentätuhatta. Näin ollen sen 

molekyylimassa voi olla jopa yli 1,5 miljoonaa. [1] 

2.2 Hemiselluloosa 

Hemiselluloosat ovat pitkiä ja lineaarisia polysakkarideja, jotka ovat usein 

kiinnittyneet tiukasti soluseinämään selluloosan kanssa [6]. Hemiselluloosat ovat 

heteropolysakkarideja, jotka koostuvat monista erilaisista 

monosakkaridiyksiköistä [1,10].  

Puun kuivapainossa on hemiselluloosaa noin 20-30 %. Hemiselluloosan 

prosentuaaliset osuudet eroavat hyvin paljon lehti- ja havupuiden välillä. Lisäksi 

saman puu lajin eri osissa hemiselluloosan prosentuaaliset osuudet voivat erota 

merkittävästi toisistaan. [1,10] Seuraavassa kuvassa on esitetty hemiselluloosan 

yleisimmät monosakkaridiyksiköt. 
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Kuva 2. Hemiselluloosan yleisimmät monomeeriyksiköt[1, s.36]. 

2.3 Ligniini 

Ligniinin täydellistä rakennetta ei ole vielä tunneta, koska se on hyvin hankala 

uuttaa kasveista. Uuttamisen hankaluus johtuu siitä, että ligniini on 

kovalenttisellasidoksella kiinni selluloosassa ja muissa soluseinämän 

polysakkarideissa. Ligniinin tutkimusta tehdään kuitenkin edelleen. [6]  

Puussa ligniini sijaitsee solun sekundaariseinämässä ja puun välilamelleissa. Puun 

kuivapainosta ligniiniä on noin 20-30 %, riippuen puulajista. Ligniini estää veden 

siirtymisen soluseinämien lävitse sekä se nostaa puun lujuutta. [1,10]  

Erilaisilla kemiallisilla menetelmillä ja UV-mikroskoopilla on selvitetty, että 

ligniini sisältää monimutkaisia polymeerejä. Nämä polymeerit koostuvat 

fenyylipropaaniyksiköistä, jotka sisältävät useita C-C ja C-O-C-sidoksia ja siten 

muodostavat monimutkaisen haarautuvan rakenteen. Ligniinistä tiedetään, että se 

on pääsääntöisesti muodostunut kolmesta erilaisesta fenyylipropaanialkoholista: 

kumaryylialkoholista, koniferyylialkoholista ja sinapyylialkoholista. [1,6] 
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Kuvassa 3 on esitetty ligniinin rakenneperusosat sekä fenyylipropaaniyksikön 

hiilirunko. 

 

Kuva 3. Yläosassa on esitetty ligniinin rakenneperusosat ja alaosassa 

fenyylipropaaniyksikön hiilirunko ja sen numerointi [1] 

Isotalon [1] mukaan ligniiniä analysoitaessa on erittäin tärkeää ilmoittaa, että 

millä menetelmällä ligniiniä on tutkittu. Sillä aikaisemmissa tutkimuksissa on 

todettu, että analysoinnissa käytettyjen eri menetelmien tulokset saattavat poiketa 

hyvin merkittävästi toisistaan. [1] 

2.4 Uuteaineet 

Uuteaineet ovat erilaisia yhdisteitä puun pihkassa, joita voidaan erottaa soluseinän 

materiaalista neutraalien orgaanisten liuottimien avulla. Erottaminen tapahtuu 

uuttamalla ja tyypillisimpinä liuottimina on käytetty mm. bentseeniä, asetonia, 

etanolia, metanolia sekä tolueenia [3,8]. Edellä mainituista liuottimista mikään ei 

kuitenkaan erota täydellisesti puun uuteaineita [3]. Puun uuteaineet jaetaan 

kahteen eri pihkatyyppiin, patologiseen pihkaan ja fysiologiseen pihkaan. 

Patologinen pihka käsittää kuoren ja sydänpuun pihkan sekä pihkatiehyet. 

Fysiologinen pihka sen sijaan käsittää parenkyymisolut. [1] Taulukossa 2 on 

esitetty yhdisteitä, jotka kuuluvat edellä mainittuihin pihkatyyppi ryhmiin. 
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TAULUKKO 2. Patologisen ja fysiologisen pihkan pihkatyypit. 

Kuori Sydänpuu ja sisäoksat Pihkatiehyet Parenkyymisolut 

Fenoliset yhdisteet Fenoliset yhdisteet Terpenoidit Vahat 

Terpenoidit Rasvahapot Terpeenit Rasvat 

Vahat     Rasvahapot 

 

Uuteaineiden koostumus vaihtelee eri puulajeilla hyvin paljon, mutta suuria 

koostumus eroja voi olla myös saman lajin puilla [1,3]. Lisäksi puun 

kasvuolosuhteet ja ikä voivat vaikuttaa puun uuteainekoostumukseen[1]. Isotalo 

[1] toteaa kirjassaan Puu- ja sellukemia, että havupuulajeissa uuteaineet esiintyvä 

hartsihappoina ja monoterpeeneinä pihkarakkuloissa ja –tiehyeissä sekä 

vararavintona ydinsäteiden tylppysoluissa. Isotalo [1] toteaa myös, että lehtipuissa 

uuteaineet esiintyvät pääsääntöisesti ydinsäteiden tylppysoluissa, mutta 

hartsihappojen ja monoterpeenien sijasta uuteaineet koostuvat rasvahapoista, 

steroleista ja vahoista. Yllä olevassa taulukossa terpenoidit-ryhmään kuuluvat 

mm. hartsihapot, joita tutkitaan tässä työssä tarkemmin. 

Demirbas [3] totetaa tutkimuksessaan, että uuteaineiden talteenotossa 

standardimenetelmänä on käytetty soxhlet-uuttoa eli kiinteä-nesteuuttoon 

perustuvaa uuttomenetelmää. Liuottimena tässä menetelmässä on käytetty 

asetonia. Viime vuosina on myös huomattu, että ylikriittinen uutto voisi olla hyvä 

menetelmä uuteaineiden erotuksessa. [3] 

Uuteaineiden tärkeimmät tehtävät puussa ovat ravinnon varastoiminen sekä puun 

suojaaminen hyönteisiltä sekä mikrobiologisilta vaikutuksilta. Uuteaineet 

muodostavat puulle tietyn ominaisen värin, sekä hajun ja maun. Lisäksi uuteaineet 

vaikuttavat puun vahvuuteen, syttyvyyteen, permeabiliteettiin, tiheyteen ja 

lämmitys arvoon [3,8,10]. 

3 Hartsihapot 

Hartsihapot ovat tyydyttymättömiä trisyklisiäditerpenisiä happoja, joilla on 

karboksyyli-ryhmä ja kolme syklistä hiiliketjua. Niillä on erittäin vakaa rakenne ja 

ne kestävät hyvin kemiallisia prosesseja kuten esimerkiksi paperin massan 

valkaisuprosessia. [13,14] Hartsihapot ovat haihtumattomia yhdisteitä ja niitä 
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esiintyy mm. sydänpuussa ja puun kuoressa, erityisesti pehmeissä puulajeissa 

kuten esimerkiksi männyssä[2,8,13]. Havupuissa hartsihappojen osuus 

uuteaineista on noin 25-30 % [1]. 

Tyypillisimpiä hartsihappoja ovat abietiinihappo, dehydroabietiinihappo, 

pimaarihappo ja isopimaarihappo. [13] Seuraavassa kuvassa on esitetty 

tyypillisimpien hartsihappojen rakennekaavat. 

 

Kuva 4. Tyypillisimpien hartsihappojen rakennekaavat [2]. 

3.1 Hartsihappojen merkitys ja käyttökohteet 

Hartsihappojen tutkiminen on erityisen tärkeää mm. sen vuoksi, että ne ovat 

taloudellisesti hyvin arvokkaita yhdisteitä [7]. Tässä työssä keskitytään tutkimaan 

erityisesti seuraavia hartsihappoja: abietiinihappoa, dehydroabietiinihappoa, 

pimaarihappoa ja isopimaarihappoa. Seuraavassa taulukossa on esitetty edellä 

olevien hartsihappojen hintoja Yhdysvalloissa: 
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TAULUKKO 3. Hartsihappojen hintoja Kanadassa 6.2.2015 [7]. Hartsihappojen 

hinnat on muutettu dollareista euroiksi 6.2.2015 aikana olevan kurssin mukaan(1 

$ = 0,876 €). 

Hartsihappo Määrä 

(g) 

Hinta 

(€) 

Abietiinihappo 250,00 770,88 

Dehydroabietiinihappo 1,00 1051.20 

Pimaarihappo 0,01 1226,40 

Isopimaarihappo 0,10 1051,20 

 

Kemian teollisuudessa hartsihappoja voidaan hyödyntää erittäin hyvin mm. 

erilaisissa synteeseissä. Esimerkiksi dehydroabietiinihapon avulla voidaan 

valmistaa erilaisia pinta-aktiivisia aineita ja antioksidantteja. Biokemiassa 

puolestaan pimaarihappoa sekä isopimaarihappoa voidaan käyttää aktivaattoreina, 

esimerkiksi kalsiumista riippuvien kalium-kanavien tutkimisessa. [7] Lisäksi 

hartsihapoista voidaan valmistaa mm. liimaa ja musteita [4]. 

 

Itämaalaisesta kuusipuusta voidaan tuottaa mäntyöljyä, jonka 

päähapporakenneosat koostuvat hartsihapoista ja rasvahapoista. Mäntyöljy 

koostuu seuraavista hartsihapoista: levopimarisista-, palustriittisistä-, 

dehydroabieettisistä-, abieettisistä-, neoabieettisistä-, pimaarisista- ja 

sandarakkikopimaarisistahapoista. Mäntyöljy sisältää hartsihappoja noin 41-58 %. 

Mäntyöljystä voidaan valmistaa biodiiseliä mm. metyloimalla hartsihappoja 

ylikriittisellä metanolilla. [3] 

 

3.2 Hartsihapot paperiteollisuudessa 

Paperiteollisuudessa hartsihappoja esiintyy mm. paperitehtaan prosessivedessä 

sekä tehtaan jätevesissä [2]. Hartsihapot aiheuttavat paperiteollisuudessa 

paperikoneisiin vikoja, mikä heikentää lopputuotteen laatua kuten esimerkiksi 

heikentää paperin kestävyyttä tai vähentää sen kirkkautta [2,5]. Hartsihapoilla on 

taipumusta muodostaa pihkasakkaumia prosessiveteen (eng. white water). Tämä 

puolestaan suosii epäorgaanisten suolojen sekä muiden yhdisteiden sakkautumien 

muodostumista, joita prosessiveteen ei saisi tulla. [2] Siksi hartsihappojen 
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tunnistus eri puulajeista ja pitoisuuksien määrittäminen on erittäin tärkeää 

paperiteollisuuden kannalta.  

Paperitehtaiden käyttämissä pehmeissä puulajeissa yleisimmät hartsihapot ovat 

abietiini-, dehydroabietiini-, pimaari- ja isopimaarihappo.[2]  

Paperitehtaiden jätevesillä on ollut suurta haitallista vaikutusta vesiympäristön 

eliöihin ja yhtenä pääkomponenttina on ollut jätevedessä esiintyvät hartsihapot. 

Hartsihapot ovat erityisen myrkyllisiä vesistöjen kalalajeille esimerkiksi lohelle. 

Hartsihappojen myrkyllisyys kasvaa alhaisemmassa pH:ssa [2]. 

4 Uuteaineiden analysointilaitteet ja menetelmät  

Tässä kappaleessa on kerrottu analyysilaitteiden yleinen teoria sekä menetelmiä, 

joilla uuteaineita voidaan analysoida. Menetelmät on listattu taulukkoihin ja niissä 

käytettävät näytteet on esitetty taulukossa 4. Massaspektrometrin menetelmät 

esiintyvät kaasu- ja korkeapainenestekromatografian menetelmätaulukoissa, koska 

sitä käytetään näiden laitteiden kanssa yhdessä. 

TAULUKKO 4. Analysointimenetelmien näytetaulukko. Taulukossa ovat 

näytteet, joita on käytetty eri analysointimenetelmissä. Taulukon näytenumero 

vastaa analysointimenetelmien taulukossa olevaa näytenumeroa.  

 

4.1 Kaasukromatografia (GC) 

Kaasukromatografiaa käytetään, kun halutaan määrittää orgaanisia yhdisteitä. GC-

laitteistolla voidaan tunnistaa hyvin tehokkaasti eri yhdisteitä, kun se on kytketty 

Näytetaulukko
Näytenumero Näyte Lähde

1 Joki, jonka vieressä eukalyptus paperitehdas (pH 8,2) 13, 15

2 Prosessivettä kierrätyspaperi tehtaan eri paikoista(pH 6,2-6,5) 13, 15

3 Biologisesti käsitelty prosessivesi paperitehtaalta (pH 6,2-6,5) 13, 15

4 Näytteitä männyn sydänpuusta ja mantosta 16

5 Näytteitä Saale joesta 14

6 Näytteitä pohjois Ruotsin männystä ja kortontamännystä 4

7 Quesnel joen selluloosatehdas 5

8 Kaakkois-Suomen kuolleiden mäntyjen oksia 8

9 Paperitehtaan prosessivettä 17

10 1800-luvun kehyksissä esiintyviä liimoja 18
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massaspektrometriin. GC laitteisto koostuu injektointi portista, kolonnista, 

detektorista, tietokoneesta ja kaasusäiliöstä. [11] 

Kaasukromatografiassa näyte kuljetetaan höyrymäiseen tilaan injektoimalla se 

kuumennusporttiin. Siellä näyte kuumentuu kaasumaiseen muotoon, joka silloin 

toimii liikkuvanafaasina. Laitteistossa kolonni puolestaan toimii 

stationaarifaasina, joka koostuu tavallisesti haihtumattomasta nesteestä, joka on 

tuettu kapillaariseinämään. Erotusta alkaa tapahtua, kun liikkuvafaasi (höyry) 

kulkeutuu stationaarifaasiin, samalla detektori alkaa havaita yhdisteitä. Detektorin 

jälkeen tulokset tallennetaan tietokoneelle. [11] 

Puun uuteaineista hartsi- ja rasvahappoja on yleisimmin analysoitu käyttämällä 

kaasugromatografiaa (GC). Kaasugromatografian menetelmät kuitenkin vaativat 

näytteiltä ensin esikäsittelyä. Näytteestä on ensin uutettava analysoitavat 

yhdisteet. [5, 13, 15] Yhdisteet voidaan uuttaa neste-neste uutolla, mutta myös 

kiinteäfaasiuuttolla. Erityisesti hartsi- ja rasvahapoille uutossa on käytetty 

uuttoreagenssina metyylitertiääributyylieetteriä (MTBE). [13, 15] Uuton jälkeen 

uutetut kohteet on derivatisoitava, jotta ne saadaan haihtuvammiksi [5]. 

Uuteaineiden derivatisoinnissa on yleensä käytetty seuraavia derivaatteja: 

metyyliä, trimetyylisilaania ja pentafluoribentsyyliä. [5, 15] Derivatisoinnin 

jälkeen näytteet voidaan injektoida GC-laitteistoon [5, 13, 15]. GC-menetelmissä 

etuna on korkea sensitiivisyys. GC-menetelmät sen sijaan vaativat derivatisoinnin 

toisin kuin nestekromatografian menetelmät. Lisäksi GC-menetelmissä 

derivatisointi on hyvin merkityksellinen vaihe ja tietyillä derivaateilla näytteen 

käyttöikä voi vähentyä 12-24 tuntiin. [13, 15] 

Seuraavaan taulukkoon on koottu eri GC-menetelmiä uuteaineiden analysointiin. 

Lähteinä toimivat eri tieteisartikkelien tutkimukset, joissa menetelmiä on käytetty. 

GC-menetelmissä uutto on yleensä tehty 2-3 kertaan.  

TAULUKKO 6. GC-menetelmätaulukko. Taulukon näytenumero vastaa taulukon 

4 näytenumeroa. Kaikissa menetelmissä uutot on tehty neste-nesteuutolla. 
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Menetelmässä 4. uuton ekstrakti on puhdistettu kiinteäfaasi uutolla. 

 

 

4.2 Korkean erotuskyvyn nestekromatografia (HPLC) 

Korkean erotuskyvyn nestekromatografiaa käytetään erityisesti haihtumattomien 

orgaanisten yhdisteiden tutkimisessa [11]. Hartsihapot ovat haihtumattomia 

orgaanisia yhdisteitä, joten menetelmä soveltuu myös niiden tukimiseen. HPLC-

laitteisto koostuu puskuriliuossäiliöstä, pumpusta, näytteensyöttö venttiilistä, 

HPLC-kolonnista, detektorista sekä tietokoneesta [11].  

HPLC:ssä näyte syötetään näytteensyöttö venttiilistä orgaaniseen liuottimeen, 

esimerkiksi metanolina ja veden seoksena. Tätä seosta kutsutaan 

liikkuvaksifaasiksi. Tämän jälkeen korkeapaineenpumppu pumppaa 

liikkuvanfaasin kolonniin eli stationaarifaasiin, jossa erotus tapahtuu. Kolonnin 

jälkeen erotuksessa erottuneet yhdisteet voidaan havaita detektorilla. Detektorin 

avulla erottuneet yhdisteet voidaan mahdollisesti tunnistaa ja niiden pitoisuudet 

voidaan määrittää. Yleisimmin käytetty detektori on UV-detektori. Detektorin 

jälkeen tulokset saadaan tallennettua tietokoneelle. [11] 

Puun uuteaineita on myös analysoitu käyttämällä korkean erotuskyvyn 

nestekromatografiaa (HPLC). HPLC-menetelmien suurimpana etuna on näytteen 

suorainjektointi analysointilaitteeseen, kun käytetään käänteisfaasikolonnia. 

HPLC-menetelmät eivät siis tarvitse näytteille esikäsittelyä eli uuttoa, jos näyte on 

nestemäinen esimerkiksi paperitehtaan prosessivesi. Lisäksi derivatisointia ei 

tarvita toisin kuin GC-menetelmissä. HPLC-menetelmien suurimpana haittana on 

heikko erotuskyky tietyille uuteaineille esimerkiksi hartsihapoille. Heikko 

erotuskyky johtuu siitä, että näillä uuteaineilla rakenteet ovat hyvin 

GC-menetelmätaulukko

Menetelmä
Analalysoitavat 

uuteaineet
Näyte

Kansainvälinen 

standardi
Uutto Derivatisointi Kolonni pH Lähde

1. GC-MS
Hartsi- ja 

rasvahapot
1-3 Margariinihappo MTBE

BSTFA ja 

trimetyylikloorisilaani
HP-5MS 6,2-8,2 15

2. GC-MS ja GC-

FID

Hartsi- ja 

rasvahapot
4

Margariinihappo ja 

dietyylistillbestroli
Asetoni

kuiva pyridiini ja 

BSTFA
CP-SIL 8 CB - 16

3. GC-MS
Hartsi- ja 

rasvahapot
6 Margariinihappo

Petrolieetterin ja 

asetonin sekoitus
BSTFA HP-5MS - 4

4. GC-FID Hartsihapot 7

12, 14-

diklooridehydroabi

etiinihappo

Etyyliasetaatti(b) Kloroformi

DB-5 

kapillaari 

kolonni

9(NaOH:lla 

säädetty)
5

5. GC-MS-

UVRR

Hartsi- ja 

rasvahapot
8

Pimaariset- ja 

abieettisethapot
Heksaani Silylointi HP-1 - 8

Selityksiä: BSTFA = N,O-bis(trimetyylisilyyli)-trifluoroasetamidi, b) = Nestenesteuuton jälkeen ekstrakti on puhdistettu kiinteäfaasiuutolla
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samankaltaisia. [13, 15] Esimerkiksi McMartin et al., [14] käyttivät 

tutkimuksessaan LC-ESI-MS (Nestekromatografia-Elektronisumu-

Massaspektrometri) laitteistoa ja heidän tavoitteena oli analysoida Saale joen 

näytteistä abietiinihapon, dehydroabietiinihapon, pimaarihapon ja 

isopimaarihapon pitoisuuksia. Tutkimuksessaan he saivat analysoitua ainoastaan 

dehydroabietiinihapon. Kolmen muun hapon analysoinnin vaikeus johtui siitä, että 

niiden rakenteet olivat hyvin lähellä toisiaan. Tämän vuoksi ne näkyivät LC:n 

spektrissä kaikki samassa kohdassa. [14]  Seuraavassa taulukossa on esitetty eri 

HPLC-menetelmiä, joilla voidaan analysoida uuteaineita.  

TAULUKKO 5. HPLC-menetelmätaulukko. Taulukossa näytenumero vastaa 

taulukon 4 näytenumerointia. Missään alla olevassa menetelmässä ei uuttoa 

tarvitse tehdä, mutta 2. menetelmässä uutto voidaan tehdä MTBE:llä. 

 

4.3 Massaspektrometri (MS) 

Massaspektrometriä on hyödynnetty paljon hartsihappojen tutkimisessa sekä 

harsihappojen moolimassojen tutkimisessa. Massaspektrometri muuttaa 

molekyylit ioneiksi ja lajittelee ne massa-varauksien(m/z) mukaan sekä 

määrittelee suhteelliset määrät jokaiselle ionille. Massaspektrometriassa näyte 

syötetään korkea vakuumiseen kammioon, jossa näyte höyrystetään ja sitä 

pommitetaan korkea energisillä elektroneilla. Näin näytteen molekyylit saadaan 

muuttumaan molekylaarisiksi ioneiksi(M
+
), minkä seurauksena saadaan 

molekyylin moolimassa määritettyä. [9]  

Mikäli pommitettavissa elektroneissa on tarpeeksi energiaa, niin ne voivat myös 

muodostaa tytärioneja. Tytärioneissa alkuperäinen molekyyli-ioni on pilkkoutunut 

pienempiin fragmentteihin, jotka ovat ionisoituneet ja saaneet massavarauksen 

spektrometristä. Pienemmistä fragmenteista voidaan tunnistaa yhdisteen tiettyjen 

funktionaalisten ryhmien moolimassoja. [9] 

HPLC-menetelmätaulukko
Menetelmä Analysoitavat uuteaineet Näyte Kansainvälinen standardi Suorainjektointi Uutto Kolonni pH Lähde

1. LC-APCI-MS Hartsi- ja rasvahapot 1-3 - Kyllä - Lichrospher 100 RP-18 6,2-8,2 15

2. LC-APCI-MS Hartsi- ja rasvahapot 1-3
Pimaariset- ja 

abieettisethapot

Kyllä (voidaan myös 

LC-LC uutolla)
MTBE Lichrospher 100 RP-18 6-8 13

3. LC-ESI-MS Hartsihapot 5
Pimaariset- ja 

abieettisethapot
Kyllä - Luna C8 - 14

4. HPLC-APCI-

MS
Hartsi- ja rasvahapot 9

Dehydroabietiinihappo, 

margariinihappo, 

steariinihappo, 

linoleenihappo

Kyllä - Water Atlantis dC18 - 17
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Hartsihappojen analysoinnissa on käytetty perinteisen MS-menetelmän lisäksi 

myös muita MS-menetelmiä. Esimerkiksi HPLC-laitteistolla on käytetty 

modernimpaa elektronisumu ionisaatio menetelmää(ESI), joka soveltuu hyvin 

haihtumattomien yhdisteiden analysointiin [9]. Seuraavassa kuvassa ilmenee 

abietiinihapon ESI-MS-HPLC spektri: 

Kuva 5. Abietiinihapon massaspektri [12]. Kuvasta ilmenee mm. abietiinihapon 

moolimassa 302 g/mol sekä pienempiä fragmenttikohtia, joista voidaan päätellä 

eri funktionaalisten ryhmien moolimassoja. 

4.4 Kapillaarielektroforeesi (CE) 

Kapillaarielektroforeesi (CE) on sähkökemiallinen erotusmenetelmä, jossa eri 

yhdisteet näytteestä erotetaan toisistaan silikakapillaarissa, kun käytetään korkeaa 

sähköjännitettä. CE:ssä kapillaari on täytetty puskuriliuoksella, joka vaikuttaa 

yhdisteiden liikkuvuuksiin. Yhdisteiden erottaminen CE:ssä perustuu siis 

yhdisteiden erilaisiin liikkuvuuksiin eluentissa ja ne voidaan detektoida UV-

detektorilla tai fotodiodirividetektorilla. Liikkuvuuksiin pääasiallisesti vaikuttavat 

puskuriliuoksen ominaisuudet sekä yhdisteiden massa/varaus-suhde. Tietyt 

yhdisteet siis erottuvat kapillaarissa tietyllä migraatioajalla (aika, injektoinnista 

detektointiin), kun käytetään tietynlaista puskuria. Toisin sanoen yhdisteiden 

migraatioajat eivät ole vakioita eri puskuriliuoksilla. [19] 
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Seuraavaan taulukkoon on koottu yksi CE-menetelmä uuteaineiden analysointiin. 

TAULUKKO 7. CE-menetelmätaulukko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE-menetelmätaulukko

Menetelmä
Analalysoitavat 

uuteaineet
Näyte Puskuriliuos

Kansainvälinen 

standardi
Esikäsittely Kapillaari pH Lähde

1. CE-UV(DAD) Hartsihapot 10

20 mM 

boraatti + 20 

mM MECD + 

SBCD

Pimaariset- ja 

abieettisethapot

Ultrasonikointi 

kaikille 

näytteille ja 

näytteiden 

liuotus 

metanoliin

Joustava 

kvartsikapillaari
9,25 18

Lisätietoja: MECD = metyyli-β-syklodeksriini ja SBCD = sulfobutyylieetteri-β-syklodeksriini.
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KOKEELLINEN OSA 

5  Mittausjärjestelyt 

Mittausjärjestelyissä analyysilaitteeksi valittiin kapillaarielektroforeesi, koska 

kapillaarielektroforeesilla on tehty vähemmän raportoitua tutkimusta kuin 

esimerkiksi GC:llä tai HPLC:llä. Käytettävänä CE-laitteena oli Beckman Coulter 

P/ACE
TM

 MDQ kapillaarielektroforeesisysteemi. Laitteistossa UV-dektorina 

käytettiin diodirividetektoria (eng. diode array detektor (DAD)). Työn 

menetelmissä UV-detektorilla mitattiin aallonpituuksilla 200 nm ja 255 nm. 

Kapillaarina menetelmissä käytettiin joustavaa kvartsikapillaaria, jonka pituus 

detektorille oli 50 cm (kokonaispituus 60 cm). Kapillaarin halkaisija oli 50 µm. 

Kapillaarin valmistaja oli Polymicro Technologies. Kokeellisen osan tavoitteena 

oli löytää CE-menetelmä, jolla voidaan tunnistaa hartsi- ja rasvahappoja sekä 

mitata niiden pitoisuuksia.  

Puskuriliuosta vaihdettaessa kapillaarille suoritettiin kaksi erilaista 

pesumenetelmää ennen näytteiden ajoa. Ensimmäisessä pesumenetelmässä 

kapillaari huuhdeltiin 0,1 molaarisella natriumhydroksidilla (NaOH) 30 minuuttia 

ja sen jälkeen ionivaihdetulla vedellä 30 minuuttia. Tämän jälkeen kapillaaria 

huuhdeltiin vielä puskuriliuoksella 30 minuuttia. Menetelmän kaikissa 

huuhteluissa paine oli 40 psi:tä (276kPa). Toisessa pesumenetelmässä kapillaari 

huuhdeltiin 0,1 molaarisella natriumhydroksidilla (NaOH) 20 minuuttia ja sen 

jälkeen ionivaihdetulla vedellä 20 minuuttia. Tämänkin menetelmän kaikissa 

huuhteluissa paine oli 40 psi:tä. Tämän jälkeen kapillaari oli valmis näytteiden 

ajoon, kun puskuriliuosta oli vaihdettu. 

Näytteen ajomenetelmässä ensiksi kapillaari huuhdeltiin 0,1 molaarisella 

natriumhydroksidilla 3 minuuttia ja sen jälkeen 5 minuuttia ionivaihdetulla 

vedellä. Tämän jälkeen kapillaaria huuhdeltiin myös käytössä olevalla 

puskuriliuoksella 5 minuuttia. Kaikissa edellä olevissa vaiheissa paine oli 40 

psi:tä. Sitten näytettä injektoitiin kapillaariin 10 sekuntia 0,5 psi:n paineessa. 

Lopuksi alkoi varsinainen erotus, jossa sähköjännite oli 20-25 kV ja erotusaika oli 

30-60 minuuttia menetelmästä riippuen. Tämän jälkeen laitteistossa vaihtui uusi 
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näyte, joka aloitti edellä esitetyn ajomenetelmän alusta. Samalla tietokoneelle 

tallentui edellä ajetun näytteen UV-spektri. 

5.1 Käytetyt kemikaalit 

Työssä referenssinäytteinä käytettiin abietiinihappoa ja oleiinihappoa. 

Referenssinäytteistä valmistettiin 1000 mg/L kantaliuokset liuottamalla 

referenssinäytteet metanoliin. Käytettävän abietiinihapon puhtaus oli yli 90 % 

(Alfa Aesar GmbH & Co KG, Saksa). Oleiinihapon puhtaus oli myös yli 90 % 

(J.T. Baker, Alankomaat). Käytetty metanoli oli tilattu yritykseltä J.T. Baker. 

Lisäksi tietyissä menetelmissä käytettiin natriumhydroksidia(Merck & Co, Saksa), 

kun haluttiin nostaa ajonäytteen pH:ta.  

Työn menetelmissä käytettiin kolmea erilaista puskuri liuosta: 50 mM Na2B4O4 

(boraatti)(Agilent Technologies, Saksa), 50 mM boraatti + 100 mM 

natriumlauryylisulfaatti (SDS) (Hewlett Packard, Saksa) ja happopuskuria, joka 

sisälsi 20 mM 2,3-pyrrolidiinidikarboksylaattia (2,3-PDC) (puhtaus 97 % Aldrich, 

Iso-Britannia), 1,5 mM CaCl2∙H2O (puhtaus 99,5 %, Merck & Co, Saksa), 0,3 

mM myristyylitrimetyyliammoniumhydroksidia (OFM-OH
-
) (Waters Corporation 

Yhdysvallat) ja tilavuudeltaan 10 % metanolia.  

5.2 Käytetyt menetelmät 

Työn menetelmissä kantaliuoksista valmistettiin 100 ja 200 mg/L ajonäytteet 

kapillaarielektroforeesiin. Ajonäytteet siis laimennettiin menetelmästä riippuen 

joko metanolilla tai menetelmässä käytettävällä puskuriliuoksella. Menetelmissä 

1-3 erotusaika kapillaarissa oli 30 minuuttia ja menetelmässä 4-5 erotusaika oli 60 

minuuttia. Kaikissa työn menetelmissä käytettävä puskuriliuos käsiteltiin 

ultrasonikointiuutolla. 

Lisäksi kaikilla menetelmillä analysoitiin myös metanoliin tehty 1000 mg/L 

kantaliuokset. Kantaliuoksien pH:t nostettiin 9-10 käyttämällä 0,5 molaarista 

natriumhydroksidia.  Näiden menetelmien ajoissa erotusaika kapillaarissa oli 60 

minuuttia. Taulukossa 8 on esitetty kokeellisessa osassa käytetyt menetelmät. 
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TAULUKKO 8. Kokeellisen osan menetelmätaulukko. Menetelmissä käytettävän 

kapillaarin pituus detektorille oli 50 cm ja sen kokonaispituus oli 60 cm. 

Kapillaarin halkaisija oli 50 µm. 

 

Menetelmässä 5. tehtiin myös ajot, joissa käytettiin 20 sekunnin näytteen 

injektointia, kun sähköjännite oli 20 kV sekä ajot, joissa käytettiin 20 sekunnin 

näytteen injektointia, kun sähköjännite oli 25 kV.  

6 Tulokset ja niiden käsittely 

Tuloksissa esitellään ensin menetelmät 1-5, joissa on käytetty 100 ja 200 mg/L:n 

abietiinihappo- ja oleiinihappoajoliuoksia. Tämän jälkeen esitellään jokaisen 

puskuriliuoksen tulokset, joissa on käytetty 1000 mg/L:n abietiinihappo- ja 

oleiinihappokantaliuoksia.  

6.1 Menetelmien 1-5 tulokset 100-200 mg/L näytteillä 

Ensimmäisessä menetelmässä puskuriliuoksessa käytettiin happopuskuria ja siinä 

kantaliuokset laimennettiin metanoliin. Kuvassa 7 on esitetty ensimmäisen 

menetelmän aallonpituuden 200 nm analyysien tulokset.  

Käytettävät menetelmät

Menetelmä Injektointiaika Puskuriliuos  Standardi Esikäsittely Analyysiolosuhteet pH

1. CE-UV(DAD) 10 sekuntia Happopuskuri
Abietiinihappo 

ja oleiinihappo

Standardit laimennettiin 

metanoliin.

Jännite: 25 kV 

Analyysiaika: 30 

min.

7

2. CE-UV(DAD) 10 sekuntia Happopuskuri
Abietiinihappo 

ja oleiinihappo

Standardit laimennettiin 

puskuriliuokseen.

Jännite: 25 kV 

Analyysiaika: 30 

min.

9-10

3. CE-UV(DAD) 10 sekuntia

50 mM 

boraatti-

puskuri

Abietiinihappo 

ja oleiinihappo

Standardit laimennettiin 

metanoliin.

Jännite: 25 kV 

Analyysiaika: 60 

min.

7

4. CE-UV(DAD) 10 sekuntia

50 mM 

boraatti-

puskuri

Abietiinihappo 

ja oleiinihappo

Standardit laimennettiin 

puskuriliuokseen.

Jännite: 25 kV 

Analyysiaika: 60 

min.

9-10

5. CE-UV(DAD) 10 sekuntia

50 mM 

boraatti-

puskuri + 100 

mM SDS

Abietiinihappo 

ja oleiinihappo

Standardit laimennettiin 

puskuriliuokseen.

Jännite: 25 kV 

Analyysiaika: 60 

min.

9-10
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Kuva 6. Ensimmäisen menetelmän tulokset aallon pituudella 200 nm. 

Menetelmässä on ajettu 100 ja 200 mg/L oleiinihappoa sekä 100 mg/L 

abietiinihappoa. Menetelmässä näytteen injektioaika on ollut 10 sekuntia ja 

kapillaarielektroforeesin sähköjännite on ollut 25 kV. Näytteen erotusaika 

kapillaarissa on ollut 30 minuuttia. 

Kuvasta 6 nähdään, että oleiinihappo muodostaa abietiinihapon kanssa 

samanlaisen spektrin. Oleiinihapon analyysissä esiintyvät piikit 2-5 minuutin 

kohdalla ainoastaan siirtyvät Abietiinihapon analyysissä hiukan. Kuvan piikit siis 

ovat todennäköisesti puskuriliuoksen tai metanolin aiheuttamat piikit. 

Menetelmän aallonpituuksilla 255 nm saatiin vastaavanlainen kuva, jossa tilanne 

oli sama kuin edellisessä kuvassa. Tällä menetelmällä ei siis voida tunnistaa 

abietiinihappoa eikä oleiinihappoa.  

Toisessa menetelmässä käytettiin samaa puskuriliuosta kuin ensimmäisessä 

menetelmässä, mutta abietiinhapon ja oleiinihapon kantaliuokset laimennettiin 

metanolin sijasta puskuriliuokseen. Seuraavassa kuvassa on esitetty toisen 

menetelmän tulokset aallonpituudella 200 nm. 

Minutes 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

AU 

-0.10 

-0.08 

-0.06 

-0.04 

-0.02 

0.00 

0.02 

0.04 

0.06 

AU 

-0.10 

-0.08 

-0.06 

-0.04 

-0.02 

0.00 

0.02 

0.04 

0.06 PDA - 200nm 
Oleic acid 100 metanoli 
Oleic acid 100 metanoli 

PDA - 200nm 
Oleic acid 200 metanoli 
oleic acid 200 metanoli 

PDA - 200nm 
Abietic acid 100 metanoli 
abietic acid 100 metanoli 

Oleiinihappo 100 mg/L 

Oleiinihappo 200 mg/L 

Abietiinihappo 100 mg/L 
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Kuva 7. Toisen menetelmän tulokset aallonpituudella 200 nm. Menetelmässä on 

ajettu 100 ja 200 mg/L oleiinihappoa sekä abietiinihappoa. Menetelmässä 

näytteen injektioaika on ollut 10 sekuntia ja kapillaarielektroforeesin sähköjännite 

on ollut 25 kV. Näytteen erotusaika kapillaarissa on ollut 30 minuuttia. 

Kuvasta 7 nähdään, että oleiinihapon ensimmäinen piikki (n. 2-4 minuuttia) ei 

kasva 200 mg/L:n ajossa jos verrataan 100 mg/L:n ajoon. Lisäksi kyseinen piikki 

on samanmuotoinen abietiinihapon ensimmäisen piikin kanssa. Sen sijaan 

abietiinihapon analyysissä piikki siirtyy, kun abietiinihapon pitoisuus kasvaa 200 

mg/L. Tämä piikki siis on luultavasti, joko metanolin tai puskuriliuoksen 

aiheuttama piikki.  

Kuvassa 7 oleiinihapon toinen piikki puolestaan kasvaa hieman 200 mg/L 

liuoksessa verrattuna 100 mg/L:n liuokseen, mutta sama piikki näyttäisi 

esiintyvän lievänä kumpuna abietiinihapon ajoliuoksissa. Näin ollen kyseessä 

voisi olla siis joko metanolista tai puskuriliuoksesta aiheutuva piikki, mutta täyttä 

varmuutta asiasta ei voi sanoa. Tämän menetelmän tulokset aallon pituudella 255 

nm olivat hyvin vastaavanlaiset kuin edellä esitetyssä kuvassa. Tässä 

menetelmästä voidaan sanoa, että menetelmä todennäköisesti ei ole sopiva hartsi- 

ja rasvahappojen analysoimiseen. Teoriassa kuitenkin oleiinihappojen toinen 

Minutes 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

AU 

-0.10 

-0.05 

0.00 

0.05 

0.10 

0.15 

0.20 

0.25 

AU 

-0.10 

-0.05 

0.00 

0.05 

0.10 

0.15 

0.20 

0.25 

PDA - 200nm 
Oleic acid 100 Puskuri 
Oleic acid 100 Puskuri 

PDA - 200nm 
Oleic acid 200 Puskuri 
oleic acid 200 puskuri 

PDA - 200nm 
Abietic acid 100 Puskuri 
abietic acid 100 puskuri 

PDA - 200nm 
Abietic acid 200 Puskuri 
abietic acid 200 puskuri Oleiinihappo 100 mg/L 

Oleiinihappo 200 mg/L 

Abietiinihappo 100 mg/L 

Abietiinihappo 200 mg/L 
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piikki voisi olla oleiinihappo, mutta asian varmistaminen vaatisi lisätutkimusta 

esimerkiksi pelkän puskuriliuoksen ajamisen tai vahvemman oleiinihappoa 

sisältävän näytteen ajamisen. 

Kolmannessa menetelmässä käytettiin 50 mM boraattipuskuriliuosta (Na2B4O4) ja 

kantaliuoksista valmistettiin 100 ja 200 mg/L:n ajoliuokset laimentamalla ne 

metanoliin. Tässä menetelmässä ajettiin myös pelkkä metanoli sekä puskuriliuos, 

sillä haluttiin varmistua, että mitkä näytteissä esiintyvät piikit kuuluvat kyseisiin 

liuoksiin. Seuraavassa kuvassa on esitetty kolmannen menetelmän ajojen tulokset 

aallonpituudella 200 nm.  

 

Kuva 8. Kolmannen menetelmän ajojen tulokset aallonpituudella 200nm. 

Menetelmässä ajettiin puskuriliuos, metanoliliuos, 100 ja 200 mg/L 

oleiinihapponäytteet sekä 100 mg/L abietiinihapponäyte. Menetelmässä näytteen 

injektioaika on ollut 10 sekuntia ja kapillaarielektroforeesin sähköjännite on ollut 

25 kV. Näytteen erotusaika kapillaarissa on ollut 30 minuuttia. 

Edellä esitetyn kuvan tuloksista näkyy selkeästi, että kyseinen menetelmä ei anna 

piikkejä oleiinihaposta eikä abietiinihaposta. 100 mg/L:n abietiinihappossa oleva 

suora kapea piikki on metanolista aiheutuvaa häiriötä, jota esiintyy kyseisessä 

CE:ssä välillä. Tämän menetelmän aallonpituudella 255 nm saatiin samankaltaiset 
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tulokset. Kyseinen menetelmä ei siis ole soveltuva hartsi- ja rasvahappojen 

analysointiin. 

Neljännessä menetelmässä käytettiin samaa puskuriliuosta kuin kolmannessa 

menetelmässä, mutta kantaliuokset laimennettiin metanolin sijasta 

puskuriliuokseen. Kuvassa 9 on esitetty neljännen menetelmän tulokset 

aallonpituudella 255 nm. Kuva on esitetty aallonpituudella 255 nm, koska 

aallonpituuden 200 nm kuvaan jäivät integraalipiikit, mikä tekisi siitä 

epäselkeämmän tulkittavan. 

 

Kuva 9. Neljännen menetelmän ajojen tulokset aallonpituudella 255nm. 

Menetelmässä ajettiin puskuriliuos, metanoliliuos, 100 ja 200 mg/L 

oleiinihapponäytteet sekä 200 mg/L abietiinihapponäyte. Menetelmässä näytteen 

injektioaika on ollut 10 sekuntia ja kapillaarielektroforeesin sähköjännite on ollut 

25 kV. Näytteen erotusaika kapillaarissa on ollut 60 minuuttia. 

Kuvasta 9 nähdään, että neljännen menetelmän tulokset ovat hyvin samanlaisia 

kuin kolmannen menetelmän tulokset eli menetelmä ei anna piikkejä 

oleiinihaposta eikä abietiinihaposta. Vastaavanlaiset tulokset saatiin myös 

neljännen menetelmän aallonpituudella 200 nm. 
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Menetelmässä viisi puskuriliuoksena käytettiin 50 mM boraattia, joka sisälsi myös 

100 mM natriumlauryylisulfaattia (SDS). Tässä menetelmässä kantaliuokset 

laimennettiin puskuriliuokseen. Menetelmässä ajettiin 100 ja 200 mg/L 

abietiinihapon ja oleiinihapon lisäksi puskuriliuos sekä puhdas metanoli. Tässä 

menetelmässä testattiin myös, että kuinka happojen UV-spektrit muuttuvat jos 

CE:n injektion määrää ja sähköjännitettä muutetaan. Seuraavassa kuvassa on 

esitetty menetelmän tulokset aallonpituudella 200 nm, kun injektointiaika on ollut 

10 sekuntia ja sähköjännite 25 kV. 

 

Kuva 10. Viidennen menetelmän tulokset aallonpituudella 200 nm, kun 

injektioaika on ollut 10 sekuntia ja CE:n sähköjännite 25 kV. Näytteen erotusaika 

kapillaarissa on ollut 60 minuuttia. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty oleiinihapon kaikki tulokset aallonpituudella 200 

nm, kun injektointi aika ja CE:n sähköjännite muuttuvat.  
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Kuva 11. Menetelmän 5 oleiinihappoajot, kun näytteen injektioaika ja 

sähköjännite muuttuvat. Kuvan kaikissa analyyseissä näytteen erotusaika 

kapillaarissa on ollut 60 minuuttia. 

Kuvasta 11 nähdään, että oleiinihapon injektioajan kaksinkertaistaessa mikään 

spektrin piikeistä ei kaksinkertaistu. Tämä tarkoittaa sitä, että oleiinihappo ei näy 

tämän menetelmän 100 ja 200 mg/L:n pitoisuuksissa. Osassa 200 mg/L:n 

pitoisuuksissa osa piikeistä esiintyy myös hiukan pienempänä kuin 100 mg/L:n 

piikeissä, mikä vahvistaa edellä mainittua tulkintaa. Lisäksi 20 sekunnin 

injektoinnin ja 20 kV sähköjännitteen sekä 20 sekunnin injektoinnin ja 25 kV 

puskuriliuos- ja metanoliajojen spektrit ovat hyvin lähellä niiden oleiinihappojen 

spektrejä kuten kuvan 10 tilanteessa. Tässä menetelmässä aallonpituudella 255 nm 

saatiin vastaavanlaisia tuloksia oleiinihapolle.  

Lisäksi tässä menetelmässä molemmilla käytetyillä aallonpituuksilla saatiin 

abietiinihapolle hyvin vastaavanlaisia tuloksia kuin oleiinihapolle. 

Abietiinihappokaan ei siis näy tällä menetelmällä, kun pitoisuudet ovat 100 ja 200 

mg/L. 
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Menetelmällä 5 ajettiin myös 1000 mg/L:n kantaliuokset, jolloin saatiin edellisistä 

tuloksista poikkeavia tuloksia. Seuraavassa kuvassa on esitetty aallonpituudella 

200 nm 1000 mg/L:n kantaliuosten ajotulokset menetelmällä 5. 

 

Kuva 12. Menetelmän 5 tulokset aallonpituudella 200 nm, kun ajettiin 1000 

mg/L:n kantaliuokset ja injektointi aika oli 10 sekuntia ja sähköjännite oli 25 kV. 

Näytteen erotusaika kapillaarissa on ollut 60 minuuttia. 

Kuvan 12 tuloksista nähdään selvästi, että sekä oleiinihapolle että abietiinihapolle 

muodostuu selkeä piikki noin 10 minuutin jälkeen. Abietiinihapolle piikki 

muodostuu hiukan oleiinihapon jälkeen ja muodoltaan piikki on erilainen kuin 

oleiinihapolla. Lisäksi abietiinihapon piikin koko on huomattavasti pienempi kuin 

oleiinihapon. Nämä tulokset viittaavat siihen, että ainakin oleiinihappo on 

erottunut kyseisessä ajossa, sillä kyseinen piikki on niin selkeä, jos vertaa 

kyseisen ajon metanoliajoon. Abietiinihaponajossa piikki voi toisaalta olla myös 

oleiinihappoajon jäännöksiä, mutta on hyvin madollista että abietiinihappokin 

olisi erottunut, kun tarkastellaan edellä esitettyjä tulkintoja. Kuvassa 13 on esitetty 

tämän menetelmän 1000 mg/L:n kantaliuosajot aallonpituuden 255nm. 
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Kuva 13. Menetelmän 5 tulokset aallonpituudella 255 nm, kun ajettiin 1000 

mg/L:n kantaliuokset ja injektointi aika oli 10 sekuntia ja sähköjännite oli 25 kV. 

Menetelmässä näytteen erotusaika kapillaarissa on ollut 60 minuuttia. 

Kuvasta 13 puolestaan nähdään etteivät oleiinihappo sekä abietiinihappo erotu 

aallonpituudella 255 nm, koska niiden UV-spektrit ovat lähes täysin samanlaiset 

metanoliajon kanssa.  Tämä kuva osoittaa sen, että tällä menetelmällä ja 

pitoisuuksilla oleiinihappo ja mahdollisesti myös abietiinihappo eivät näy 

aallonpituuksilla 255 nm, mutta 200 nm aallonpituuksilla puolestaan näkyvät. 

Menetelmän haittapuolena on se, että luonnossa esiintyvissä näytteissä ainakaan 

hartsihappojen pitoisuudet eivät ole todennäköisesti näin korkeita, kuin tässä 

menetelmässä on tehty.  

Menetelmällä 5 ajettiin myös kantaliuoksia, kun näytteen injektio aika oli 20 

sekuntia ja CE:n sähköjännite 20 kV sekä näytteen injektioajalla 20 sekuntia ja 

CE:n sähköjännitteellä 25 kV. Näillä näytteen injektioajoilla menetelmä ei 

kuitenkaan ole toimiva, koska 20 sekunnin näytteen injektiossa metanolin määrä 

kaksinkertaistui, mikä puolestaan aiheutti selkeää häiriötä ajojen UV-spektreissä. 

Tämä sai aikaan sen, että tulokset eivät olleet luotettavia ja ne olivat vaikeasti 

toistettavissa. Seuraavassa kuvassa on esitetty esimerkki tästä tapahtumasta. 
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Kuva 14. Menetelmän 5 tulokset aallonpituudella 200 nm, kun ajettiin 1000 

mg/L:n kantaliuokset ja näytteen injektointi aika oli 20 sekuntia ja sähköjännite 

oli 20 kV. Menetelmässä näytteen erotusaika kapillaarissa on ollut 60 minuuttia. 

Kuvasta ilmenee metanolin aiheuttama häiriö näytteiden UV-spektreihin. 

Menetelmien 3-4 puskuriliuokselle eli Na2B4O4 tehtiin myös ajot, joissa käytettiin 

1000 mg/L:n kantaliuoksia. Tässä ajosarjassa käytettiin näytteelle 10 sekunnin 

injektioaikaa ja CE:n sähköjännite oli 25 kV.  Aallonpituudella 200 nm tulokset 

on esitetty kuvassa 15. 
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Kuva 15. Puskuriliuoksen Na2B4O4 ajojen tulokset aallonpituudella 200 nm, kun 

ajettiin 1000 mg/L:n kantaliuokset käyttämällä 10 sekunnin injektioaikaa sekä 25 

kV:n sähköjännitettä. Näytteen erotusaika kapillaarissa on ollut 60 minuuttia. 

Kuvan 15 tuloksista huomataan selvästi, että sekä oleiinihappo että abietiinihappo 

eivät näy aallonpituudella 200 nm, koska niiden spektrit ovat metanoliajon kanssa 

lähes täysin samanlaiset. Tästä selviää myös se, että kyseinen boraatti puskuri 

vaatii 100 mM SDS:n lisäyksen, että oleiinihappo ja mahdollisesti myös 

abietiinihappo saadaan erottumaan UV-spektrissä. Tämän menetelmän aallon 

pituuksilla 255 nm saatiin aivan vastaavanlaiset tulokset kuin kuvan 15 tuloksissa. 

Viimeiseksi ajettiin vielä happopuskurilla 1000 mg/L:n kantaliuosajot, kun 

näytteen injektioaika oli 10 sekuntia ja CE:n sähköjännite oli 25 kV. 

Happopuskurin ajoihin vaikutti jo kantaliuoksien metanolin määrä niin suuresti, 

että tulokset eivät ole luotettavia eivätkä toistettavissa, sillä häiriötä esiintyi hyvin 

paljon. Kuvassa 16 on esitetty tämän menetelmän tulokset aallonpituudella 200 

nm, kun menetelmässä ajettiin kantaliuoksia. Tämän menetelmän aallonpituuden 

255 nm tulokset olivat hyvin samanlaiset kuin kuvassa 16 on esitetty. 
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Kuva 16. Happopuskurin ajojen tulokset, kun ajettiin 1000 mg/L:n kantaliuokset 

käyttämällä 10 sekunnin injektioaikaa sekä 25 kV:n sähköjännitettä. Näytteen 

erotusaika kapillaarissa on ollut 60 minuuttia. 

7 Johtopäätökset 

Kokeellisen osan menetelmillä 1-5 ei voida erottaa alle 200 mg/L oleiinihappo- ja 

abietiinihappopitoisuuden omaavia näytteitä. Menetelmän 5 puskuriliuoksella (50 

mM boraatti + 100 mM SDS) sen sijaan pystyttiin analysoimaan ainakin 

oleiinihappo, mutta mahdollisesti myös abietiinihappo, kun käytettiin 1000 

mg/L:n kantaliuoksia, joiden pH oli korotettu 9-10 natriumhydroksidilla. 

Tuloksista nähtiin myös, että boraatti-puskuri vaatii SDS:n lisäyksen, jotta oleiini- 

ja abietiinihappo voidaan analysoida 1000 mg/L:n liuoksilla.  

Tuloksista huomattiin myös se, että 1000 mg/L:n menetelmissä näytteen 

injektioaikaa ei voida nostaa merkittävästi, sillä muuten metanoli aiheuttaa suurta 

häiriötä ajojen tuloksiin. Lisäksi kantaliuoksissa olevien metanolin määrä antoi 

suurta häiriötä, kun käytettiin happopuskuria, vaikka injektioaika olikin vain 10 

sekuntia. 
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Työssä olisi vielä mahdollista suorittaa jatkotutkimuksia. Esimerkiksi se, että 

kuinka suuret ovat minimipitoisuudet, joilla oleiinihappoa ja mahdollisesti myös 

abietiinihappoa menetelmällä 5 voidaan analysoida. Menetelmällä 5 olisi myös 

mielenkiintoista testata muita rasva- ja hartsihappoja ja katsoa millaisia tuloksia 

niillä saataisiin. Lisäksi tätä menetelmää muokkaamalla voitaisiin mahdollisesti 

pystyä analysoimaan oleiini- ja abietiinihappoa pienemmillä pitoisuuksilla. 

Esimerkiksi menetelmään lisäämällä tiettyjä väriaineita voisi mahdollistaa sen, 

että hartsi- ja rasvahapot pystyttäisiin analysoimaan pienemmillä pitoisuuksilla. 

Teoriaosuuden CE-menetelmässä näin on tehty boraattipuskurille lisäämälle 

siihen metyyli-β-syklodeksriiniä (MECD) ja sulfobutyylieetteri-β-syklodeksriiniä 

(SBCD). 
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