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Online ja in-situ mittareita voidaan käyttää laboratoriossa nopeiden, halpojen ja luotettavien 

jatkuvatoimisten mittausten tuottamisessa. Typen olomuotojen tutkimiseen on kehitetty tällaisia 

analysointimittareita, jotka tunnistavat kaasuvirrasta typpiyhdisteiden pitoisuuksia. Tällaisia 

mittareita voidaan yhdistää laboratorioon rakennetuissa analyysilaitteistoissa antamaan helposti 

nopeita tuloksia sopivalla tarkkuudella. 

Tässä työssä oli tavoitteena suunnitella ja rakentaa laboratorio-olosuhteisiin 

kaasuanalyysilaitteisto, jolla pystytään tutkimaan kaasuvirtaa puhdistavia materiaaleja 

seuraamalla kaasun pitoisuuksia jatkuvatoimisella mittarilla. Rakennetulla laitteistolla 

suoritettiin koeajoja, joilla seurattiin kaasuvirran käyttäytymistä laitteistossa, sekä suoritettiin 

mittauksia kolmella erilaisella tutkittavalla puhdistusmateriaalilla. 

Työssä rakennettiin saatavilla olevista laboratoriotarvikkeista suunniteltu, jolla kyettiin 

suorittamaan sekä koeajoja, että mittauksia. Laitteistossa käytetty mittari ei kuitenkaan tuottanut 

tarpeeksi luotettavia tuloksia tarkempia analyysejä varten. Kehitys- ja jatkotutkimusehdotuksia 

on esitettynä työn lopussa.  

Työ on osa Suomen Akatemian tutkimusta, jossa tutkitaan mm. erilaisia orgaanisia ja 

mineraalipitoisia adsorbentteja, joilla pyritään typen talteenottoon ja sen saattamiseen takaisin 

kiertoon. 
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1. Johdanto 

Online ja in-situ analytiikkaa voidaan käyttää typen eri yhdisteiden analysointiin 

yhdistespesifisillä sensoreilla. Menetelmät antavat nimensä mukaan tuloksia jatkuvatoimisesti 

poistamatta mittauslaitteistoa mittauspaikasta. Nämä menetelmät ovat nopeampi ja halvempi 

tapa saada analysoitua kaasuvirrasta typen eri yhdisteiden pitoisuuksia hyvällä tarkkuudella 

kuin nykyiset hitaammat analyyttiset menetelmät (kuten erilaiset kromatografiset menetelmät). 

Näitä tarkempia ja hitaampia analyysimenetelmiä voidaan kuitenkin käyttää jatkuvatoimisten 

mittausten vertailuun ja oikeellisuuden todentamiseen.  

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on suunnitella ja rakentaa kaasuanalyysilaitteisto 

laboratorio-olosuhteisiin tavallisista laboratoriosta löytyvistä tarvikkeista. Laitteistolla tutkitaan 

eri materiaalien kykyä puhdistaa kaasuvirrasta komponentteja seuraamalla laitteistossa 

virtaavan kaasun pitoisuuksia jatkuvatoimisella yhdistespesifisellä mittarilla. Kaasuvirrasta on 

pystyttävä mittaamaan kaasuvirran pitoisuutta ennen ja jälkeen materiaalien vaikutusta, sekä 

mahdollisesti pystyttävä ottamaan kaasuvirrasta näytteitä referenssimenetelmiä varten.  

Työn kirjallisessa osassa tutustutaan laitteistossa käytettäviin materiaaleihin, sekä laitteistossa 

tapahtuviin oleellisiin ilmiöihin, joita ovat erilaiset aineensiirto -ja erotusilmiöt. Työn pääpaino 

on kokeellisessa osassa, jossa esitetään mainitun kaasuanalyysilaitteiston suunnittelu ja toteutus, 

sekä laitteistolla tehdyt koeajot ja mittaukset. 

2. Kaasuanalytiikka 

Tyypillisesti kaasufaasissa olevien näytteiden analysointi laboratoriossa suoritetaan esimerkiksi 

kromatografisilla tai spektroskooppisilla menetelmillä, kuten kaasukromatografilla ja Raman-

spektroskopialla. Nämä menetelmät ovat kuitenkin kalliita ja joskus aikaa vieviä. Laboratorio-

olosuhteisiin on kuitenkin itse mahdollista rakentaa kaasuanalyysiä varten laitteistoja, jotka 

sopivat omiin käyttötarkoituksiin.  

Yksi esimerkki laboratorioon rakennetusta kaasuanalyysilaitteistosta on 1800-luvulla kehitetty 

Orsat kaasuanalyysilaitteisto, jolla voidaan analysoida kaasunäytteen CO2-, CO-, O- ja N-

pitoisuuksia. Laitteisto mahtuu yksinkertaiseen puulaatikkoon ja on helposti liikuteltavissa 

(Sella, 2014). Itserakennettujen analyysilaitteistojen liikuteltavuus ja edullisuus ovat 
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varteenotettavia etuja, kun halutaan analysoida kaasuja laboratoriossa nopeasti. Tällaisten 

laitteiden tarkkuus ei ole kuitenkaan yhtä suurta kuin nykyaikaisten automaattisten 

analyysilaitteistoiden tarkkuus. 

3. Typen eri olomuodot 

Typen eri olomuotojen esiintyminen ylimäärin luonnossa aiheuttaa järvien ja jokien 

rehevöitymistä. Ihmisen vaikutus typen kiertoon luonnossa esimerkiksi maatalouden myötä on 

lisännyt eri typpiyhdisteiden valuntaa ja kerääntymistä. 

3.1 Ammoniakki 

Ammoniakki on luonnossa esiintyvä yhdiste typen kierron yhteydessä ja eläinten 

aineenvaihdunnassa. Ammoniakkia syntyy proteiinia sisältävien aineiden maatuessa erityisesti 

maatalouden yhteydessä. Maatalous on ollut vuonna 2011 vastuussa 93 % EU:n 

ammoniakkipäästöistä (Guerreiro, 2013). Ammoniakkipäästöjen aiheuttamat negatiiviset 

vaikutukset ilmastolle sisältävät esimerkiksi rehevöitymistä, happamoitumista ja 

biodiversiteetin heikkenemistä (Rzeźnik, Mielcarek, 2016). Ammoniakki on tällä hetkellä typen 

oksidien (NOX) ohella luonnon happamoitumisen pääasiallinen aiheuttaja (Guerreiro, 2013). 

Ammoniakki esiintyy luonnossa usein ammonium-ionina, joka syntyy, kun 

ammoniakkimolekyyli vastaanottaa positiivisen vety-ionin. Ammonium on merkittävä typen 

lähde kasveille, mutta suurissa määrissä se aiheuttaa myrkytysoireita useimmissa kasveissa 

etenkin, jos ammoniumia käytetään ainoana typen lähteenä kasveille. Ammoniumille herkkyys 

on todettu eläimissä, sekä ihmisissä, erityisesti neurologisissa häiriöissä ja insuliinihäiriöissä. 

(Britto, Kronzucker, 2002) 

4. Työssä oleelliset ilmiöt 

4.1 Adsorptio 

Adsorptio tarkoittaa ilmiötä, jossa kaasumaisesta tai nestemäisestä aineesta eli fluidista atomit, 

ionit tai molekyylit tarttuvat toisen materiaalin pinnalle ja muodostavat ohuen kalvon. 

Adsorbaatiksi kutsutaan niitä aineen komponentteja, jotka tarttuvat materiaaliin. Adsorbentiksi 
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taas kutsutaan sitä materiaalia, johon komponentit tarttuvat. Adsorption erona absorptioon on, 

että absorptiossa komponentit tunkeutuvat materiaalin sisäfaasiin ja tulevat osaksi sitä. 

Adsorptio on siten pintamekanismi, kun taas absorptio on tilavuudellinen- tai faasiprosessi. 

Adsorption ja absorption vastakohtana on desorptio, jossa pinnan tai nesteen sisältämät 

komponentit voidaan poistaa. Kuvassa 1 on esitettynä havainnollistava kuva adsorptiosta ja 

desorptiosta. Tämän työn kannalta perehdytään vain adsorptioon, joka tapahtuu kaasufaasista 

kiintoaineeseen. Kaasuadsorptio kiintoaineeseen voi tapahtua kahdella eri menetelmällä: 

fysisorptiolla (fysikaalinen adsorptio) tai kemisorptiolla (kemikaalinen adsorptio) (Petit, 2012).  

 

Kuva 1.  Havainnollistava kuva adsorptiosta ja desorptiosta huokoisissa materiaaleissa 

(Petit, 2012). 

 

Fysisorptiossa kaasun ja kiintoaineen pinnan välille muodostuu vetävä voima ns. van der 

Waalsin voimista, jotka ovat molekyylien ja atomien välisiä heikkoja voimia johtuen 

elektrostaattisista, poolisista ja dispersiivisistä vuorovaikutuksista. Fysisorptio ei ole spesifinen 

prosessi, sillä adsorbaatin kyky kiinnittyä adsorbenttiin on riippumaton osapuolien kemiallisista 

ominaisuuksista ja riippuu vain adsorbentin huokoskoosta.  Kemisorptiossa adsorbentin ja 

adsorbaatin välille muodostuu kemiallisia sidoksia. Tämä tekee kemisorptiosta spesifisen 

ilmiön, sillä osapuolten kemialliset ominaisuudet vaikuttavat kemiallisten sidosten 

muodostumiseen joko mahdollistamalla, suosimalla tai estämällä sidosten syntymistä. (Petit, 

2012) 
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4.1.1 Adsorbentit 

Adsorbentit ovat usein hyvin huokoisia kiintoainepartikkeleita, jotka voivat olla raemuodossa 

tai jauhemuodossa adsorptiopinta-alan maksimoimiseksi. Adsorptio tapahtuu huokoisten 

seinämillä, ja adsorptioprosessi toteutetaan usein johtamalla fluidivirta kiintoainepedin läpi 

johon fluidin komponentit kyllästyvät. Koska huokoset ovat hyvin pieniä, on adsorbenttien 

sisäinen pinta-ala hyvin paljon suurempi kuin ulkopinta-ala. Sisäpinta-ala on usein 500 – 1000 

m2/g. Erottuminen huokosissa johtuu molekyylipainon, muodon tai poolisuuden takia, jolloin 

eri molekyylit kiinnittyvät vahvemmin seinämiin. Huokoset voivat toimia myös 

molekyyliseuloina, jolloin huokosia suuremmat molekyylit eivät pääse huokosista läpi. 

(McCabe, Smith & Harriott, 2005) 

4.2 Aineensiirto nestefaasista kaasufaasiin 

Aineensiirtoa, jossa inertti kaasuvirta poistaa nestefaasista komponentteja, kutsutaan 

strippaukseksi. Strippausta kutsutaan myös desorptioksi, sillä se on absorptioon nähden 

vastakkainen tapahtuma (Christie John Geankoplis, 2003). Tässä työssä strippauksen avulla 

poistetaan ammoniakkiliuoksesta ammoniakkia inertin typpivirran mukana, ja typpiviran 

ammoniakkipitoisuus mitataan. 

4.3 Ioninvaihto 

Ioninvaihto on hyvin samanlainen ilmiö, kuin adsorptio. Ioninvaihtoprosessissa vaihdettavia 

kationeja tai anioneja sisältävä kiinteä partikkeli ovat kontaktissa elektrolyyttiliuoksen kanssa. 

Liuoksesta vaihtuu ioneja kiinteään materiaaliin riippuen siitä, onko materiaalissa vapaita 

kationeja vai anioneja. Luonnossa ioninvaihto-ominaisuuksia on esimerkiksi ja zeoliittien 

lisäksi savissa, mutta useimmissa prosesseissa käytettään synteettisesti valmistettuja 

ioninvaihtohartseja. (McCabe, Smith & Harriott, 2005)  

5. Adsorptiomineraaleja 

Monet luonnossa esiintyvät mineraalit ovat käyttökelpoisia adsorptioon ja ioninvaihtoon niiden 

omaavien ominaisuuksiensa vuoksi. Tässä kappaleessa tutustutaan zeoliittien rakenteeseen 

ominaisuuksiin, sekä tutustutaan lyhyesti vastikään tutkittuun mineraaliin shungiittiin. 
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5.1 Zeoliitit 

Zeoliitit ovat luonnossa esiintyviä ja synteettisesti valmistettuja huokoisia savenkaltaisia 

alumiinisilikaattimineraaleja. Luonnollisia zeoliitteja on löydetty yli 40 eri tyyppiä 

maankuoresta, ja satoja zeoliitityyppejä on syntetisoitu keinotekoisesti (Wang et al., 2019) . 

Zeoliitteja on jo kauan pidetty erinomaisina vaihtoehtoina kaasujen puhdistuksessa ja 

erotuksessa (Ackley, Rege & Saxena, 2003). Zeoliitit ovat paljon käytettyjä materiaaleja 

monella alalla adsorptio-, katalyysi- ja ioninvaihto-ominaisuuksiensa ansiosta. Zeoliittien 

ominaisuudet puhdistuksessa ja erotuksessa perustuvat rakenteeseen, kokoon, muotoon ja 

niiden huokosiin pääsyyn, sekä rakenteessa olevien kationien varaukseen ja kokoon. Zeoliitit 

voivat myös toimia molekyyliseuloina, jolloin molekyylit erottuvat zeoliitin huokoisten koon 

perusteella. Zeoliittien huokoskoot ilmoitetaan ångströmeinä [Å], jonka mukaan usein zeoliitin 

nimi määräytyy. Esimerkiksi zeoliitti, jonka huokoskoko on 3 Å, tunnetaan nimellä 3A (Rondón 

et al., 2013).  

Zeoliitit muodostuvat kahdesta tetraedrin muotoisista rakenneosista, joissa neljä negatiivistesti 

varautunutta happiatomia ympyröivät keskusatomeja, joita voivat olla alumiini-ioni/atomi ja 

pii-ioni/atomi (kuva 2). Rakenteessa tetraedrimuodot jakavat yhdessä vuorotellen yhden happi-

ionin, jolloin syntyy paikallisia varauseroja (Bhatia, 1989). Tetraedrirakenteet liittyvät toisiinsa 

happiatomien välityksellä suuremmiksi rakenteiksi (kuva 3). Neutraalisti varautuneen silikoni-

ionin ja negatiivisesti varautuneen alumiini-ioni saavat aikaan negatiivisen varauksen 

rakenteessa, jonka ansiosta rakenne voi vastaanottaa kationeja, kuten Na+, K+, Ca2+ ja Mg2+. 

Tämän vuoksi zeoliitteja voidaan käyttää kationinvaihdossa. (Scott et al., 2002) 

 

Kuva 2. Zeoliittien primääriset rakenneosat (Bhatia, 1989) 
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Kuva 3.  Sodaliitin rakenne (Bhatia, 1989)  

 

Zeoliittien hydrofobisuus ja hydrofiilisyys korreloivat suuresti zeoliitin adsorption, 

katalyyttisyyden ja ioninvaihdon kanssa. Zeoliittien pinnan hydrofobisuutta ja hydrofiilisyyttä 

voidaan säätää niiden SiO2/Al2O3 -suhteen perusteella. Pienempi SiO2/Al2O3 -suhde johtaa 

suurempaan hydrofiilisyyteen ja päinvastoin. Zeoliitteja joilla on pienempi SiO2/Al2O3 -suhde 

ja suurempi hydrofiilisyys voidaan käyttää meriveden ja kovan veden pehmennyksessä, sekä 

ammoniumin ja raskasmetallien poistossa. Zeoliitteja joilla on suurempi SiO2/Al2O3 -suhde ja 

suurempi hydrofobisuus, voidaan käyttää VOC-päästöjen puhdistamiseen ilmasta ja orgaanisten 

hydrofobisten päästöjen puhdistukseen vedestä. (Wang et al., 2019)  

5.2 Shungiitti 

Shungiitit ovat luonnollisia epäorgaanisia materiaaleja, jotka koostuvat pääosin hiilestä ja 

mineraaleista. Shungiitit eroavat grafiitista ja hiilestä niiden hilattoman rakenteen takia, sekä 

niiden kaksiulotteisen rakenteen ansiosta (Skorobogatov, Goncharov & Ashmarova, 2013). 

Shungiitti voi sisältää jopa 99 % hiiltä ja tämän lisäksi muita mineraaleja. Shungiitilla on myös 

todettu olevan fullereenin kaltainen rakenne. Näiden ominaisuuksien valossa shungiitin 

arvellaan omaavan uniikkeja ominaisuuksia esimerkiksi adsorptiossa (Shalimov et al., 2004). 
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KOKEELLINEN OSA 

6. Materiaalit ja menetelmät 

Työn toteuttamisessa käytettiin itse laboratorio-olosuhteisiin rakennettua 

kaasuanalyysilaitteistoa ja työhön tarjottua kaasumittaria. Kokeissa käytetyt 

ammoniakkiliuokset laimennettiin Merck:n valmistamasta 25 %:sta ammoniakkiliuoksesta. 

Kolonnin kiinteinä adsorbentteina käytettiin Merck:n valmistamaa tyypin 3A zeoliittia 

(Molecular sieve 0.3 nm beads), sellua sekä hienojakoista shungiittia, jonka partikkelikoko oli 

välillä 0,5 – 1 mm. Adsorbentteina käytetyt materiaalit ovat esitettynä kuvassa 4.  

 

 

 

Kuva 4. Työssä käytetyt materiaalit: zeoliitti 3A (vas.), sellu (kesk.) ja shungiitti (oik.). 

 

Koelaitteistolla tutkittiin ammoniakin adsorptiota eri materiaaleihin ja adsorptioon vaikuttavien 

parametrien vaikutusta. Tutkittavat parametrit olivat virtausnopeus, virtaavan kaasun pitoisuus, 

sekä adsorbentin määrä. Myös adsorbentin adsorptiokapasiteetti tuli määrittää, jotta 

koelaitteistolle voitiin määrittää parametrien perusteella sopiva koeajojen pituus.  

6.1 Työturvallisuus 

Alettaessa suunnitella laboratoriotyötä ja laitteiston rakentamista laboratorio-olosuhteisiin, on 

ensin otettava työturvallisuus huomioon. Mahdolliset vaaratilanteet ja niitä aiheuttavat asiat 

tulee kartoittaa huolellisesti ja kattavasti ennen työn aloittamista. Tässä osiossa käydään läpi 
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rakennetun laitteiston ja sillä suoritettujen mittausten kannalta huomioidut 

työturvallisuusnäkökulmat.  

Ennen työskentelyn aloittamista tulee paikantaa laboratoriosta ensiapupakkaus, hätäsuihku ja 

sammuttimet. Työssä rakennettu laitteisto rakennettiin laboratoriosta erilliseen 

vetokaappihuoneeseen, jossa oli kohdepoisto ja ilmastointi. Ilmastoinnin pettäessä, sähkökatkon 

tai vesikatkon sattuessa on työskentely lopetettava, ja laboratoriosta poistuttava välittömästi. 

Etenkin syttyvien kaasujen kanssa työskenneltäessä ilmastoinnin pettäminen voi aiheuttaa 

kaasun kerääntymistä tilaan ja näin aiheuttaa räjähdysvaaran.  

Työskenneltäessä tulee käyttää asianmukaisia henkilönsuojaimia, sekä noudattaa hyviä 

laboratoriotyöskentelyn periaatteita. Huolellisuus varsinkin lasitavaran käsittelyssä on tärkeää, 

sillä suuri osa laboratoriossa tapahtuvista työtapaturmista johtuu lasitavaran rikkoutumisesta.  

Myös yksin työskentelyä laboratoriossa tulisi välttää.  

Laitteistossa käytettävät materiaalit tulee valita siten, että ne eivät aiheuta käytettävien aineiden 

kanssa reaktioita, että ne kestävät olla vuorovaikutuksessa kyseisten aineiden kanssa. Tässä 

työssä laitteistossa käytettäviksi materiaaleiksi valittiin lasi ja putkien materiaaliksi valittiin 

nailonputkiksi, jonka ei pitäisi aiheuttaa ongelmia käytettynä ammoniakin kanssa. 

6.2 Laitteiston rakentaminen 

Työssä täytyi rakentaa laitteisto laboratorio-olosuhteisiin saatavilla olevista tarvikkeista. 

Laitteistolla täytyi pystyä analysoimaan kaasuvirtoja ja kaasuvirran puhdistuksessa käytettävien 

materiaalien vaikutusta kaasun komponentteihin. Kuvassa 5 on esitettynä typpidioksidin 

adsorboitumista komposiittiadsorbenttiin. Kuvan laitteiston pohjalta alettiin rakentaa tämän 

kandidaatintyön kaasuanalyysilaitteistoa tehden omia muutoksia.  
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Kuva 5.  Virtauskaavio NO2:n adsorptiosta komposiittiadsorbenttiin (Zhang et al., 2018). 

 

Kuvassa 6 on esitettynä rakennetun laitteiston virtauskaavio. Laitteistossa johdetaan inerttiä 

kantokaasua (esimerkiksi typpi tai ilma) kaasunpesupulloon, joka sisältää 

ammoniumhydroksidiliuosta. Kaasun virtausnopeutta voidaan hallita massavirtamittarilla 

(Brooks Instruments, Model 5878), jonka tarkkuus tarkistettiin saippuakuplamittarilla. 

Taulukossa I on esitettynä saippuakuplamittarilla mitatut todelliset kaasun virtausnopeudet 

ilman materiaaleja kolonnissa. Inertti kantokaasu virtaa nesteen läpi kaasunpesupullossa, jolloin 

ammoniumhydroksidiliuoksesta siirtyy kaasuvirtaan aineensiirron vaikutuksesta 

komponentteja, kuten ammoniumioneja ja typpeä. Kaasuvirta jatkaa kolmihaaraiseen venttiiliin 

(t1), josta kaasuvirta voidaan johtaa suoraan analysoitavaksi kaasumittarilla, tai johtaa kolonniin. 

Kolonnissa kaasu virtaa läpi materiaalipedin, jossa kaasuvirrasta adsorboituu materiaaliin 

komponentteja. Kolonnista kaasuvirta johdetaan taas kolmihaaraiseen venttiiliin (t2), josta 

kaasuvirta voidaan johtaa taas analysoitavaksi mittarilla. Näin voidaan mitata kaasuvirran 

alkupäässä kaasun komponenttien pitoisuutta ja verrata sitä kolonnin läpi virranneeseen 

kaasuvirran pitoisuuteen, jolloin nähdään materiaalipedin vaikutusta kaasun puhdistuksessa. 

Venttiilistä voidaan myös johtaa kaasuvirta nesteeseen, josta voidaan ottaa tarvittaessa näytteitä 

erilaisia analyysilaitteistoja varten, kuten nestekromatografia varten. Laitteiston kolonnissa 
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käytettäviä materiaaleja voidaan vaihtaa helposti haluttaessa tutkia eri materiaaleja kaasun 

puhdistuksessa.  

Typpisäiliö

Kaasunpesupullo

A
B

Vesiastia

 

Kolonni

Kaasumittari

Säätöyksikkö

Massavirtasäädin

v1 v2

 

Kuva 6.  Rakennetun laitteiston virtauskaavio, inertti kaasu kulkee laitteistossa 

vasemmalta oikealle. Venttiileillä v1 ja v2 voidaan ohjata kaasun virtausta.  

Taulukko I. Saippuakuplamittarilla mitatut virtausnopeudet. Ajat mitattu, kun saippuakupla 

on kulkenut 100 ml mittarissa ensimmäisen venttiilin läpi mittarille (t1) ja toisen 

venttiilin läpi mittarille (t2). 

Koe t1, s t2, s 

1 52,55 52,06 

2 52,93 52,42 

3 53,26 52,47 

4 53,53 52,5 

KA 53,0675 52,3625 

v, ml/min 113,064 114,586 

 

6.3 Dräger X-am® 5600 -mittari 

Tämän työn laitteistossa käytettiin kaasuvirran analysoimisessa Dräger X-am® 5600 

monikaasumittaria (kuva 7). Mittari on käsikäyttöinen kaasumittari, jossa on yhdistespesifiset 

anturit erilaisille kaasuille. Mittarilla voi mitata kuutta eri kaasua samanaikaisesti ja dataa 

voidaan tallentaa 1000 tuntia. Mittarilla mitattiin dataa 10 sekunnin välein koeajoissa ja 

mittauksissa. Työssä mitattiin vain ammoniakkikonsentraatiota kaasusta, jonka mittausalue 

mittarilla on 0 – 300 ppm.  
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Kuva 7. Laitteistossa käytetty Dräger X-am® 5600 monikaasumittari, johon kiinnitettynä 

pumppu. 

 

Mittarissa ammoniakkia mittaava sähkökemiallinen anturi, jonka toiminta perustuu siihen, että 

kaasu reagoi anturissa luoden mitattavan sähkövirran. Anturi toimii eräänlaisena 

mikroreaktorina, jossa mitattava kaasu ensin läpäisee huokoisen membraanikalvon, jonka 

jälkeen anturin sisällä tapahtuvasta kemiallisesta reaktiosta vapautuvista elektroneista mitataan 

virtaa. Anturi sisältää mittaavia elektrodeja, joita ympäröi ioneja johtava elektrolyyttiliuos 

(Dräger, 2018). Anturin toimintaa havainnollistaa kuva 8.  

 

Kuva 8. Dräger XSS sähkökemiallisen anturin toimintaperiaate (Dräger, 2018). 
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6.4 Zeoliitti 3A 

Laitteiston kolonnissa käytettävänä materiaalina käytettiin ensin Merck:n valmistamaa 

zeoliittia, jonka alkuainekoostumusta ei tunnettu. Zeoliittia kuvattiin 

pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (Hitachi SU3500) sekä zeoliitin alkuainekoostumus 

analysoitiin SEM:iin liitetyllä EDS:llä. Taulukossa II on esitettynä partikkelin 

alkuainekoostumus. Alkuainekoostumus on määritetty kolmesta eri partikkelista, ja tuloksista 

voidaan todeta, että partikkelien alkuainejakaumat ovat miltei samanlaiset, joten zeoliitti on 

hyvin tasalaatuista. Zeoliitin alumiini-, sinkki- ja happipitoisuudet olivat odotettavissa, mutta 

suuret kalium- ja natriumpitoisuudet herättivät kysymyksiä. Zeoliittin huokoskoko määräytyy 

tämän sisältämien kationien perusteella, josta K- ja Na -pitoisuudet voivat johtua. 3 Å:n 

huokoskoon zeoliitin valmistamiseen käytetään K+-ioneja, joka selittää K -pitoisuudet (Rondón 

et al., 2013). Nämä pitoisuudet voivat johtua myös valmistajan mahdollisesti lisäämistä 

komponenteista zeoliittiin tämän ominaisuuksien parantamiseksi. Tutkimuksissa on huomattu 

esimerkiksi zeoliitilla A-4 natriumkäsittelyn parantavan ammoniumin erotuskykyä (Ham, Kim 

& Choi, 2018). Myös kaliumin on huomattu lisäävän ammoniumin talteenottoa esimerkiksi 

luonnollisessa zeoliitissa klinoptiloliitissa (Liu et al., 2017). Näytteiden C-, Mg-, S-, Cl- ja Fe-

pitoisuudet voivat olla zeoliittiin jääneitä epäpuhtauksia, esimerkiksi zeoliittia louhineesta 

kaivoksesta.   

Taulukko II.   Molekyyliseula 3 Å:n alkuainejakaumat p-%:na. 

Element zeoliitti(1) zeoliitti(2) zeoliitti(3) 

 Weight % Weight % Weight % 

C  3,8 3,2 3,9 

O  41 40,4 42,3 

Na  9,8 10,4 9,7 

Mg  0,8 0,8 0,8 

Al  11,9 12,7 12,3 

Si  15,8 16,3 16,4 

S  1 0,9 0,9 

Cl  4,5 4,5 3,4 
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K  11,1 10,8 10,3 

Fe 0,3 ___ ___ 

SUM 100 100 100 

Kuvassa 9 on esitettynä zeoliittirakeita pyyhkäisyelektronimikroskoopilla kuvattuna. 

Zeoliittirakeiden koossa näkyy selvästi eroja, mutta näiden erojen voidaan olettaa olevan 

vähäisiä koko zeoliittierässä.  

 

Kuva 9.  SEM-kuva zeoliitista ”Molekyyliseula 3 Å” 

Kuvassa 10 nähdään zeoliittirakeen pintaa kuvattuna SEM:lla. Kuvasta nähdään, että rakeen 

pinta ei ole täysin sileä, vaan se on hieman rakeinen. Alkuainekoostumus määritettiin tämän 

kuvan yhteydessä EDS:llä. Kuvassa näkyvät värierot johtuvat eri aineista materiaalin pinnalla 

ja siinä voidaan nähdä pieniä epäpuhtauksia. Alkuainekoostumuksen määritykset EDS:llä 

tehtiin tästä pinnasta.  
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Kuva 10.  Kuvaa zeoliittirakeen pinnasta pyyhkäisyelektronimikroskoopilla. 

 

6.5 Koeajot laitteistolla 

Koeajoja varten valmistettiin 100 ja 200 ppm ammoniakkiliuokset laimentamalla 25 %:sta 

ammoniakkiliuosta. Liuokset valmistettiin mittaamalla 0,2 ml ammoniakkia 500 ml 

mittapulloon ja täyttämällä mittapullo vedellä 100 ppm liuosta varten. Sama toistettiin 

mittaamalla 0,4 ml ammoniakkia 200 ppm liuosta varten.  

Laitteistoon yhdistetty kaasumittari tallensi mittaustuloksia 10 sekunnin välein.  Laitteistoa 

testattiin yhteensä 5 kertaa vaihtelemalla virtausnopeutta ja ammoniakkiliuoksen 

konsentraatiota. Näitä kahta parametria muuttamalla haluttiin tutkia laitteistossa kulkevan 

kaasuvirran ammoniakkipitoisuuden korrelaatiota muutettaviin parametreihin. Ensimmäisessä 

koeajossa mitattiin laitteiston astiaan 100 ppm ammoniakkiliuosta 100 ml ja säädettiin 

virtausnopeus typpikaasulle 100 ml/min:iin. Koeajo kesti 60 minuuttia, jossa ensin säädettiin 

typpivirta kulkemaan suoraan mittarille venttiilistä v1 30 min ajan, ja viimeisen 30 min ajan 

typpivirta säädettiin virtaamaan tyhjän kolonnin läpi viimeisen venttiilin v2 läpi mittarille. 

Koeajon ajan mittariin oli yhdistettynä pumppu, joka pumppasi typpivirtaa mittarille. Tämän 
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takia viimeinen venttiili oli auki huoneilmaan koeajon ajan, jotta pumppu ei aiheuta alipainetta 

laitteistoon. Toisessa koejaossa koeolosuhteet olivat samat, mutta nyt typen virtausnopeus 

säädettiin 50 ml/min:iin, jotta nähdään virtausnopeuden vaikutus kaasuvirran 

ammoniakkipitoisuuteen. Kolmannessa koeajossa tutkittiin ammoniakkiliuoksen 

konsentraation vaikutusta kaasuvirran konsentraatioon vaihtamalla 100 ppm 

ammoniakkiliuoksen tilalle 200 ppm liuosta, ja säätämällä virtausnopeus takaisin 100 

ml/min:iin. Neljännessä kokeessa muutettiin virtausnopeus 75 ml/min:iin ja liuoksen 

konsentraatio oli 100 ppm. Viidennessä kokeessa mittariin kiinnitetty pumppu poistettiin 

käytöstä, sillä sen huomattiin vähentävän kaasuvirran ammoniakkikonsentraatiota 

pumppaamalla puhdasta ilmaa laitteistoon. Tämän jälkeen kaikki kokeet suoritettiin ilman 

pumppua.  

Taulukko III.  Koeajot rakennetulla laitteistolla 

Koe c, ppm v, ml/min Aika, h Huomioita 

1 100 100 1  

2 100 50 1  

3 200 100 1  

4 100 75 0,75  

5 100 100 1 Ilman pumppua 

 

Koeajojen jälkeen suoritettiin laitteistolla mittaukset punnitsemalla kolonniin kolmea eri 

materiaalia vuorottain ja mittaamalla materiaalien vaikutusta kaasuvirran 

ammoniakkikonsentraatioon. Suoritettujen mittausten parametrit ja muut tiedot ovat esitettynä 

taulukossa IV. Kaikissa mittauksissa liuoksen konsentraationa käytettiin 100 ppm, paitsi 

mittauksessa 5, sekä virtausnopeus oli vakio 100 ml/min. Kokeissa 1 – 5 käytettiin kolonnin 

materiaalina zeoliittia 3A, kokeissa 6 ja 7 käytettiin sellua, sekä kokeissa 8 ja 9 käytettiin 

shungiittia. Kokeessa 1 käytettiin zeoliitin kanssa pumpulia pitämään zeoliitti paikallaan ja 

eristeenä, mutta pumpuli poistettiin kokeessa 2 jotta pumpuli ei vaikuttaisi tuloksiin. Kokeissa 

4, 5, 8 ja 9 korvattiin alkuperäinen kolonni pienemmällä omatekoisella kolonnilla materiaalien 

hyvin pienien määrien takia. Kolonni rakennettiin katkaisemalla lasisen 1 ml:n mittapipetin 
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tasapaksu lasiosa, ja sulattamalla terävät päät sileiksi kaasupolttimen liekissä. Koeajojen ajat 

vaihtelevat suuresti kokeiden 2 ja 4 kohdalla. Nämä johtuvat siitä, että laitteisto jätettiin yön yli 

mittaamaan pitoisuuksia ja myöhemmin tarkistettiin, muuttuuko pitoisuus lainkaan näin pitkällä 

aikavälillä.  

Taulukko IV.  Rakennetulla laitteistolla suoritetut mittaukset 

Mittaus c, ppm v, ml/min Aika, h Huomioita 

1 100 100 1 Zeoliittia 5,011g, pumpuli eristeenä 

2 100 100 19 Zeoliittia 5,011g, pumpuli poistettu 

3 100 100 3 Zeoliittia 1 g 

4 100 100 19 Zeoliittia 0,062 g 

5 200 100 1 Zeoliittia 0,020 g 

6 100 100 2 Sellua 0,250 g 

7 100 100 1 Sellua 0,1 g 

8 100 100 1 0,0219 g shungiittia 

9 100 100 1 0,0250 g shungiittia 

 

7. Tulokset ja niiden tarkastelu 

Kaasuanalyysilaitteistosta saatiin rakennettua suunnitelman mukainen ja se toimii odotetusti. 

Työssä rakennettua kaasuanalyysilaitteistoa esittävä kuva on esitetty kuvassa 11. Kuvasta 

nähdään vasemmalla ammoniakkiliuosta sisältävä kaasunpesuastia, jonka läpi kulkee 

typpikaasua. Kaasu kulkee ensimmäisestä kolmihaaraisesta venttiilistä (v1) putkea pitkin joko 

suoraan mittarille, tai kolonniin tämän yläpuolelta. Kolonnista kaasuvirta voidaan säätää 

jälkimmäisen venttiilin (v2) avulla mittarille, tai kaasun poistoa varten vetokaappiin tai 

kohdepoistoon turvallisesti. Kaasun voi ohjata myös mahdollisesti veteen nestefaasianalyysejä 

varten. 
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Kuva 11.  Laboratorioon rakennettu kaasuanalyysilaitteisto 

 

Rakennetun koelaitteiston kaksi ensimmäistä koeajoa ovat esitettynä kuvassa 12. Koeajoissa 

vaihtuvana parametrina oli pelkkä virtausnopeus, ja tuloksista voidaan nähdä kaasuvirran 

ammoniakkipitoisuuden miltei puolittuneen, kun virtausnopeus on puolitettu. Kokeessa 1 

ajanhetkellä 30 min vaihdettiin kaasuvirtaus kulkemaan kolonnin läpi venttiilistä t1, josta johtuu 

suuri pitoisuuden putoaminen hetkeksi. Sama toimenpide tehtiin kokeessa 2 ajanhetkellä 45 

min. Kummassakin kokeessa huomataan pitoisuuden tasoittuvan pienempään pitoisuuteen, kun 

virtaus vaihdetaan kulkemaan jälkimmäisen venttiilin läpi. Tämä johtuu mitä todennäköisimmin 

siitä, että mittariin kytketty pumppu imee laitteistoon puhdasta huoneilmaa, joka laimentaa 

mittarille tulevan kaasuvirran ammoniakkipitoisuutta. Kokeessa 2 huomataan alussa suurta 

vaihtelevuutta ammoniakkipitoisuudessa, joka voi johtua siitä, että koe suoritettiin 100 ml/min 

kokeen jälkeen, ja laitteistoon on voinut jäädä ammoniakkijäämiä. Mittarin irrottaminen 

laitteistossa aiheutti hyvin suuren pitoisuuden laskun kokeen 1 lopussa, joka näkyy kuvassa 12 

noin ajanhetkellä 58 min. Nämä radikaalit mitattujen pitoisuuksien vaihteluvälit negatiivisten 

pitoisuusarvojen kanssa herättivät kysymyksiä mittarin luotettavuudesta.  
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Kuva 12. Rakennetun laitteiston 1. ja 2. koeajot, joista nähdään virtausnopeuden vaikutus 

kaasuvirran ammoniakkipitoisuuteen. Koeolosuhteet: Strippausliuoksena 100 ppm NH3 

–liuos ja virtausnopeus 100 ja 50 ml/min. 100 ml/min kokeessa säädettiin kaasuvirta 

virtaamaan mittarille 30 min jälkeen, 50 ml/min kokeessa 45 min jälkeen. 

 

Kuvassa 13 nähdään ammoniakkiliuoksen konsentraation vaikutus kaasuvirran pitoisuuteen. 

Kokeessa 3 ammoniakkiliuoksen konsentraationa käytettiin 200 ppm, jolloin kaasuvirran 

konsentraatio näyttäisi miltei viisinkertaistuneen ensimmäisen 20 minuutin aikana. Kokeessa 3 

pitoisuus ei kuitenkaan tasoittunut koko aikavälin aikana, ja noin 20 minuutin jälkeen se alkoi 

laskea tasaisesti. Sama tasainen pitoisuuden lasku jatkuu käännettyä venttiili ajanhetkellä 42 

min. Tällöin pitoisuus näyttää olevan melkein kolminkertainen verrattuna kokeeseen 1. 

Kokeessa 3 varmistettiin vielä pumpun aiheuttama kaasuvirran laimentaminen sulkemalla 

ajanhetkellä 57 min jälkimmäinen venttiili siten, että koko kaasuvirta virtaa vain mittarille. 

Suuri pitoisuuden nousu vahvistaa tämän oletuksen. 
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Kuva 13. Laitteiston 1. ja 3. koeajot, joissa tutkittiin NH3 –liuoksen pitoisuuden vaikutusta kaasun 

pitoisuuteen. Koeolosuhteet: Strippausliuoksina 100 ja 200 ppm NH3 –liuokset, 

virtausnopeus vakiona 100 ml/min, kaasuvirran muutos ajanhetkellä 30 min (koe 1) ja 

ajanhetkillä 42 min ja 57 min (koe 2). 

 

Kuvassa 13 kokeen 3 mitattujen pitoisuuksien jatkuva lasku saattaa selittyä mittarille liian 

suuresta ammoniakkipitoisuudesta virtauksessa kaasussa, johtuen suuresta ammoniakkiliuoksen 

konsentraatiosta, näin aiheuttaen häiriötä mittarin tarkkuudessa. Tätä oletusta tukee seuraavaksi 

toteutettu koeajo numero 4, jonka tulokset on esitetty kuvassa 14. Koeajossa palattiin takaisin 

tutkimaan virtausnopeuden vaikutusta, ja virtausnopeus säädettiin 75 ml/min:iin ja 

ammoniakkiliuoksen konsentraatioksi palattiin 100 ppm:ään. Tulokset eivät vaikuta ollenkaan 

luotettavilta pitoisuuksien suhteen. Koe 4 suoritettiin vain 30 minuuttia kokeen 3 jälkeen, jonka 

perusteella mittari näyttää häiriintyneen suurista ja pitkäaikaisista ammoniakkipitoisuuksista, 

eikä pystynyt tuottamaan luotettavaa mittausdataa. Mittarilla pitäisi kuitenkin pystyä 

mittaamaan ammoniakin pitoisuuksia 0 – 300 ppm:n alueelta. Mittarissa oleva ammoniakkia 

havaitseva ja mittaava anturi on voinut kyllästyä kaasuvirran ammoniakilla, ja näin aiheuttaa 

virheellisiä mittausarvoja. Kokeen 4 kuvaaja näyttää kuitenkin osittain vastaavanlaiselta muiden 

kokeiden kuvaajien kanssa. Mittari vaikuttaa ikään kuin kalibroineen itsellensä uuden ”nolla-

arvon” -12 ppm:n pitoisuuden paikkeille. Ajanhetkellä 33 min taas vaihdettiin kaasuvirta 
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kulkemaan kolonnin läpi, ja ajanhetkellä 40 min suljettiin viimeinen venttiili, jotta koko 

kaasuvirta kulkeutuu mittarille. Näiden tulosten ja muiden tulosten valossa voidaan huomata, 

että mittaria tulisi puhdistaa puhtaalla ilmalla mittausten välissä, tai esimerkiksi mittaisten 

aikana voisi vaihdella virtausta puhtaan ilman analysoitavan kaasun välillä. 

 

Kuva 14. Laitteiston 4. koeajon tulokset. Koeolosuhteet: NH3 –liuoksen pitoisuus 100 ppm ja 

virtausnopeus 75 ml/min. Kaasuvirran muutokset ajanhetkillä 33 min ja 40 min. 

 

Koeajon numero 5 kuvaaja on esitettynä kuvassa 15. Koeajossa luovuttiin mittarin pumpusta, 

joka näkyy heti tuloksista suurempina pitoisuuksina ajossa. Mittari asetettiin saman valmistajan 

kalibrointitelakkaan, johon virtaus saatiin letkulla kiinnitettyä, mikä mahdollisti kaasun 

virtauksen tasaisesti mittarin antureille. Mittarille saapuvan kaasuvirran tasaantuminen 

kuitenkin kestää hieman kauemmin ilman pumppua. Koeajossa oli tällä kertaa loppuosan 

venttiili heti alussa kiinni, sillä kaasuvirran epäiltiin muuten virtaavan osittain tätä kautta ulos. 

Tämä varmistettiin avaamalla venttiili ajanhetkellä 45 min, jolloin ammoniakkipitoisuus lähti 

heti laskuun. Tällöin virtaus kulki viimeisen venttiilin läpi, ja venttiili mahdollisti virtauksen 

mittarille sekä huoneesta kohdepoistoon. Virtaus ilmeisesti suosi huoneilmaan kulkeutumista, 

johtuen todennäköisesti lyhyemmästä matkasta, sekä pienemmästä vastuksesta putkistossa. 
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Koeajo ilman pumppua aiheutti vähemmän mitattujen arvojen heittelehtimistä, sekä mittarista 

kerättävä mittausdata oli siistimmässä muodossa ilman pumppua, joten pumpun käytöstä 

luovuttiin.  

 

Kuva 15. Laitteiston 5. koeajo. Koeolosuhteet: 100 ppm NH3 –liuos, virtausnopeus 100 ml/min, 

pumppu poistettu käytöstä. Kaasuvirta ohjattiin ensin suoraan mittarille venttiilistä v1, 

20 min kohdalla kaasuvirta kulki venttiilin v2 läpi mittarille. Ajanhetkellä 45 min 

laitteistosta avattiin venttiili v2 siten, että kaasu pystyi kulkemaan mittarille, sekä ulos 

laitteistosta. 

 

Koeajojen jälkeen testattiin, miten laitteiston kolonniin asetettavat eri materiaalit puhdistavat 

kaasuvirrasta ammoniakkia. Kaasuvirta ohjattiin kolonnin läpi, joka sisältää tutkittavaa 

materiaalia. Mittauksissa kaasun virtausnopeus oli kaikissa vakio 100 ml/min ja 

ammoniakkiliuoksen konsentraatio 100 ppm ellei toisin mainita. Mittauksiin viitataan 

aloittamalla numerointi alusta koeajojen päätyttyä. Ammoniakin pitoisuus on kuvan 15 mukaan 

noin 17 ppm näillä koeolosuhteilla. Kuvassa 16 on esitettynä mittaustulokset eri määrällä 

zeoliittia kolonnissa. Mittausten tulokset saavat taas epäilemään mittarin toimivuutta. 

Mittauksen 1 tulokset ovat negatiivisia ja tasottuu 0:aan noin 50 minuutin jälkeen. Mittauksessa 

3 arvot ovat positiivisella puolella, mutta nekin laskevat ja tasottuvat nollaan myös noin 50 
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minuuutin kohdalla. Verrattuna kuvan 15 koeajoon, jossa kaasun pitoisuus alkaa 17 ppm:stä, 

mittauksessa 3 zeoliitti poistaisi heti kaasusta noin 40 %, ja 20 ajanhetkellä 20 min jopa 70 %, 

olettaen, että mittari antaa realistisia tuloksia. Kummassakin kuvaajassa mittausarvot 

heittelehtivät noin 5 ppm:n verran edestakaisin, kunnes arvot tasoittuvat nollaan pitoisuuksien 

ollessa alle 4:n itseisarvon.  

 

Kuva 16. Mittaukset 1 ja 3 laitteistolla eri määrillä zeoliittia, tarkasteluaikavälinä 60 min. 

 

Kuvassa 17 nähdään mittausten 2 ja 4 kuvaajat. Näissä mittauksissa on huomattavasti suurempi 

tutkittu aikaväli kuin muissa mittauksissa. Kummassakin tutkittu aikaväli on noin 19 tuntia, ja 

kuvaajat muistuttavat toisiaan suurilta osaa. Mittauksessa 2 nähdään kuitenkin suurta vaihtelua 

pitoisuuksissa 6 – 14 tunnin välillä, vaikka koeolosuhteita ei muutettu lainkaan mittauksen 

aikana. Tämä voi johtua taas mittarin analyyttisistä ongelmista. Suurilta osin kummassakin 

mittauksessa arvot ovat tasaisesti nollassa, mikä osoittaa zeoliitin toimivan. Näillä mittauksilla 

haluttiin kuitenkin arvioida, kuinka kauan zeoliitti pystyy adsorboimaan ammoniakkia 

kaasuvirrasta kyseisellä määrällä zeoliittia, 100 ml/min virtausnopeudella ja 100 ppm 

ammoniakkiliuoksella. Tuloksista nähdään, että vielä 19 tunnin jälkeenkin zeoliitti kykenee 

pudistamaan kaasuvirrasta ammoniakkia. Mittauksen 4 lopussa kuitenkin nähdään taas suuri 
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pitoisuuden putoaminen negatiivisiin arvoihin. Tässä mittari poistettiin kaasuvirrasta ja pidettiin 

tavallisessa huoneilmassa, mikä jälleen viittaisi mittarin antaneen virheellisiä tuloksia. 

 

Kuva 17. Mittaukset 2 ja 4 laitteistolla zeoliitilla tarkasteluaikavälinä 19 h.  

 

Kuvassa 18 on esitettynä mittaus numero 5, jossa ammoniakkiliuoksen konsentraatio oli 200 

ppm, ja zeoliittia oli punnittu 0,02 g pieneen kolonniin. Suuri liuoksen pitoisuus jälleen sekoittaa 

mittarin, eivätkä tulokset ole lainkaan luotettavia. Kaasuvirran mitattu pitoisuus nousee ensin 

50 ppm:ään ja laskee tämän jälkeen tasaisesti noin -30:ppm:n arvoon, kunnes yllättäen pitoisuus 

tippuu arvoon -130 ppm ja pitoisuus alkaa heittelehtimään edestakaisin. Mittaus keskeytettiin, 

kun pitoisuuksien huomattiin olevan reilusti negatiivisen puolella.  
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Kuva 18. Mittaus 5 laitteistolla käyttäen zeoliittia ja ammoniakkiliuoksen pitoisuutena 200 

ppm. 

 

Zeoliitilla tehdyt mittaukset eivät tuottaneet kovinkaan luotettavia tai käytettäviä tuloksia, jonka 

jälkeen päätettiin siirtyä tutkimaan sellun adsorptiokykyä. Kuvassa 19 on esitettynä mittausten 

6 ja 7 tulokset sellulla. Mittauksessa 6 sellua revittiin pieniksi paloiksi kolonniin sekalaisesti, 

jolloin kaasuvirta kulki sellupalojen lomassa. Mittauksen 6 tulokset näyttävät jälleen olevan 

nollassa miltei koko mittauksen ajan. Mittauksessa 7 sellu aseteltiin kolonnin pohjalle tasaiseksi 

pediksi, jolloin kaasuvirta kulki sellupedin läpi. Mittauksen numero 7 tulokset näyttävät myös 

olevan suurimman osan ajasta nollassa, mutta taas mittarin 4 ppm:n työskentelyraja ei anna 

selkeää kuvaa tuloksista. 
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Kuva 19. Mittaukset 6 ja 7 laitteistolla käyttäen sellua adsorbenttina.  

 

Viimeiset mittaukset (kuva 20) suoritettiin punnitsemalla pieni määrä shungiittia pieneen 

itsetehtyyn kolonniin (kuva 21). Mittauksessa numero 8 saatiin alussa nollasta poikkeavia 

arvoja, mutta noin 40 minuutin jälkeen arvot taas tasoittuvat nollaan. Mittauksella 9 taas arvot 

ovat koko aikavälin nollassa, kunnes mittari poistettiin kaasuvirrasta ja otettiin huoneilmaan, 

jotta nähdään näyttääkö mittari taas negatiivisia arvoja huoneilmassa. Arvot laskevat taas heti 

reilusti negatiivisen puolelle, ja mittari voidaan todeta taas antaneen virheellisiä arvoja.  

 

Kuva 20. Mittaukset 8 ja 9 käyttäen shungiittia adsorbenttina.  
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Kuva 21. Kolonniin pakatut materiaalit: shungiitti itsetehdyssä kolonnissa (ylin), zeoliitti 

(vasen ala), sellu (oikea ala). 

 

Monessa edellä esitetyssä kuvaajassa voidaan nähdä samanlainen 4 ja 0 ppm:n välinen 

edestakainen vaihtelu pitoisuudessa, ennen kuin pitoisuus tasoittuu nollaan. Tämä voi viitata 

esimerkiksi siihen, että mittari itse asettuu nolla-arvoon, kun pitoisuudet ovat alle 4 ppm, joka 

voi olla mittarin pienin mahdollinen mitattava arvo. Tätä tukee myös se havainto, että 

kertaakaan mittausdatassa ei esiinny arvoja välillä 0 – 4 ppm eikä välillä -4 – 0.  

Taulukossa V on koottuna mittauksista 3, 7 ja 8 materiaalien ammoniakin puhdistuskyvyt 

kaasusta. Prosentuaaliset arvot ovat laskettu käyttämällä vakiona kaasun 

ammoniakkipitoisuutena 17 ppm, jonka perusteella on laskettu lupaavista kuvaajista katsomalla 

tasaisimmat pitoisuuksien lukemat, ja laskemalla pitoisuuden lasku. Tuloksissa oletetaan 

mittarin toimineen oikein, joten tuloksiin tulee suhtautua varauksella. 

Taulukko V.  Mittauksista lasketut materiaalien ammoniakin puhdistuskyvyt kaasusta. 

  
Puhdistuskyky, 

% 
Tarkasteltu 

mittaus 

Zeoliitti 70,59 3 

Sellu 64,71 7 

Shungiitti 64,71 8 
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8. Johtopäätökset 

Tavoitteena tässä työssä oli rakentaa laboratorio-olosuhteisiin kaasuanalyysilaitteisto, jolla 

voitaisiin tutkia haluttuja kaasuvirtoja, sekä laitteistoon asetettavien eri materiaalien kykyä 

puhdistaa kaasuvirrasta komponentteja. Kaasuanalyysilaitteisto saatiin rakennettua laboratorio-

olosuhteisiin onnistuneesti saatavilla olevista laboratoriotarvikkeista. Laitteistossa kulkee 

kaasuvirta ensin läpi halutun liuoksen, josta siirtyy kaasuvirtaan komponentteja aineensiirron 

vaikutuksesta. Tämän komponentin pitoisuutta ja laitteiston kolonniin asetettujen materiaalien 

kykyä puhdistaa kyseistä komponenttia kaasusta voidaan tutkia laitteistoon kiinnitetyllä 

mittarilla. Läpikulkevana inerttinä kaasuvirtana oli puhdasta typpeä. Mittarille kulkeutuva 

kaasuvirta voidaan säätää halutessaan tulevan suoraan mittarille ennen, kuin kaasuvirta on 

kulkenut kolonnin läpi, tai kun kaasuvirta on kulkeutunut kolonnin ja materiaalien läpi. Valitut 

materiaalit tutkittavaksi olivat tyypin 3A zeoliittia, sellua biojalostamolta, sekä shungiittia. 

Laitteistoa testattiin ensin tarkistamalla sen toimivuus, mahdolliset vuodot, sekä todellinen 

virtausnopeus. Myös kaasun virtausnopeuden ja liuoksen konsentraation yhteyttä kaasuvirran 

pitoisuuteen tutkittiin. Kaasuvirran pitoisuuden huomattiin puolittuneen, kun virtausnopeus 

puolitettiin, sekä liuoksen konsentraation kaksinkertaistaminen nosti kaasun pitoisuuden yli 

kaksinkertaiseksi. Toisaalta huomattiin, että suuret pitoisuudet kaasussa sekoittavat mittaria, 

eikä mittari antanut luotettavia tuloksia. Tässä työssä käytetty mittari ei tuottanut tarpeeksi 

luotettavia tuloksia tulosten tarkempaa analyysiä varten. Mittarin tuottamat tulokset viittaisivat 

siihen, että mittarilla ei voi tarkasti mitata noin alle 4 ppm:n pitoisuuksia eikä suuria 

pitoisuuksia, sillä ne selvästi sekoittavat mittarin anturit. Jos mittarin oletetaan toimineen, 

tuloksista voidaan olettaa zeoliitin poistaneen kaasusta parhaimmillaan noin 71 % ammoniakkia 

sekä sellun ja shungiitin poistaneen ammoniakkia noin 65 %.  

Laitteistolle parannusehdotuksia jatkotutkimuksia varten on tutkittava. Laitteistolla pystyttiin 

käyttämään enimmillään vain 100 ml/min kaasuvirran virtausnopeutta, joka esimerkiksi 

vaikuttaa adsorbentin adsorptiokykyyn. Saavuttamalla suurempi virtausnopeus voitaisiin 

nopeuttaa adsorptiokokeita, mutta ensin tulisi tutkia kuinka suuret virtausnopeudet ovat 

mahdollisia laitteiston putkistoissa. Myös toisenlaisten mittareiden ja/tai mittaustapojen 

käyttäminen tulisi ottaa harkintaan. Mittareilla saadut tulokset tulisi myös todentaa joillakin 

referenssimenetelmillä, kuten kaasukromatografilla. 
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