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Elintarvikkeiden säilyttämisessä käytettäville pakkausmateriaaleille on asetettu vaati-

muksia sekä kansallisessa että EU tason lainsäädännössä. Pakkauksissa käytettävien ma-

teriaalien on oltava niin inerttejä, että ne eivät vaikuta säilytettävän elintarvikkeen ma-

kuun, tuoksuun tai muuten muuta niitä niin, että elintarvike voisi vaarantaa sitä nauttivan 

terveyden. Jotta pakkauksessa olevat molekyylit voisivat siirtyä elintarvikkeisiin, on nii-

den oltava haihtuvia pakkausten käsittely- tai säilytysolosuhteissa.  

 

Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun laboratorion ja Tam-

pereen teknillisen yliopiston paperinjalostus- ja pakkausteknologian laboratorion kanssa. 

Opinnäytetyön tavoite oli kehittää Agilentin Intuvo HS-GC-MS-laitteistolle sopiva mit-

tausmenetelmä, jonka avulla voidaan havaita ja tunnistaa pakkausmateriaaleista haihtuvia 

orgaanisia yhdisteitä mahdollisimman tarkasti ja luotettavasti. Opinnäytetyön tarkoitus 

on kehittää uusi mittausmenetelmä Tampereen teknillisen yliopiston pakkausteknolo-

gian- ja Tampereen ammattikorkeakoulun laboratorion käyttöön ja jonka avulla kyseiset 

tahot voivat tarjota analyysipalveluita julkisille ja yksityisille osapuolille. 

 

Analyysilaitteena käytettiin Agilentin Intuvo HS-GC-MS-laitteistoa. Menetelmän kehi-

tyksessä tutkittiin, miten eri laitteiden mittausparametrien muutokset vaikuttavat suoritet-

tavan analyysin kykyyn erotella ja tunnistaa tutkittavia haihtuvia orgaanisia molekyylejä. 

 

Työn tuloksena Intovo-laitteelle kehitettiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määritys- 

ja tunnistusmenetelmä, jonka soveltuvuutta testattiin sekä tutkimalla kahdesta tuntemat-

tomasta pakkausmateriaalista löytyviä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja vertaamalla saa-

tuja tuloksia teollisuudessa standardina käytetyn menetelmän tuloksiin. 

 

Työn tuloksista pääteltiin, että kehitetty menetelmä on riittävän tarkka ja luotettava pak-

kausmateriaalien haihtuvien yhdisteiden analyysien suorittamiseen Intuvo laitteistolla. 

Saadut tulokset eivät olleet täydellisiä. Kaikkia löydettyjä yhdisteitä ei onnistuttu tunnis-

tamaan luotettavasti. Kehitettävää menetelmässä olisi varsinkin kaasukromatografin uu-

nin lämmitysnopeudessa sekä näytteen konsentraation maksimoimisessa, kun näyte ote-

taan suoraan kaasufaasista. 

Asiasanat: kaasufaasi, kaasukromatografia, massaspektrometri, pakkausmateriaalit, 

haihtuvat orgaaniset yhdisteet 
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Detection and Identification of Volatile Organic Compounds in Unknown Plastic Sam-

ples 

  

Bachelor's thesis 39 pages, appendices 6 pages 
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There are legal requirements that are levied on packaging materials that are used for food 

products. Packaging must not affect the products flavor, scent or alter it in any such way 

that would make it hazardous for human consumption. These types of molecules usually 

need to be volatile within the conditions of storage or transport of food items to contam-

inate the products. 

 

The thesis was done as a joint project between two laboratories: the chemistry laboratory 

Tampere university of applied sciences laboratory and the laboratory of paper converting 

and packaging technology located at Tampere University of Technology. The objective 

of this thesis was to adjust a previously used method for detecting and identifying volatile 

organic compounds from packaging materials so that it would be suitable for the Agilent 

HS-GC-MS device. The purpose was to make the new method available for use for both 

universities after completion. 

 

The analysis instruments used in this thesis were the Agilent Intuvo units consisting of a 

headspace sampler, a gas chromatographer and a mass spectrometry detector. Develop-

ment consisted of altering the parameters of each individual device to determine how each 

individual parameter change would affect the accuracy of detecting and identifying vola-

tile organic compounds in packaging material made from plastic. 

 

On basis of the testing measurements, a method was successfully developed that has sat-

isfactory detection and identification performance. Its validity was tested by comparing 

the test results with the results from an older method used commonly in the packaging 

material industry. 

 

The results showed that the developed method was more accurate for identifying and 

detecting volatile compounds than the previously used method. The new method could 

be used by the laboratories for future analysis. There is still room for improvement, by 

further adjusting the heating rate of the column oven in the gas chromatographer and 

maximizing the concentrations of analytes in the samples taken straight from the head-

space of the sample bottle. Optimizing those parameters could lead to even better separa-

tion and identification of tested volatile molecules. 

Key words: headspace, gas chromatography, mass spectrometry, package materials, 

volatile organic compounds 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä opinnäytetyö oli Tampereen Teknillisen Yliopiston pakkaus- ja paperiteknologian- 

sekä Tampereen ammattikorkeakoulun kemian laboratorion välinen yhteisprojekti, jonka 

avulla pyrittiin kehittämään yksivaiheinen analyysimenetelmä pakkausmateriaaleissa 

olevien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden havaitsemiseen ja tunnistamiseen. Mittausten 

tulosten perusteella pyritään siirtämään pakkausmateriaalien haihtuvien orgaanisten yh-

disteiden mittauksessa yleisesti käytettävä mittausmenetelmä käytettäväksi Intuvo lait-

teistolle. Samalla verrataan kahden uuden muovipohjaisen pakkausmateriaalin orgaanis-

ten haituvien yhdisteiden päästöjä yleisesti käytettyyn muovipäällysteisen kartongin 

päästöihin. Työn tavoite on kehittää Agilentin Intuvo HS-GC-MS laitteistolle sopiva mit-

tausmenetelmä, jonka avulla voidaan havaita ja tunnistaa pakkausmateriaaleista haihtuvia 

orgaanisia yhdisteitä mahdollisimman tarkasti ja luotettavasti. Opinnäytetyön tarkoitus 

on kehittää uusi mittausmenetelmä Tampereen Teknillisen Yliopiston pakkausteknolo-

gian- ja Tampereen Ammattikorkeakoulun laboratorion käyttöön ja jonka avulla kyseiset 

tahot voivat tarjota analyysipalveluita julkisille ja yksityisille osapuolille. 

 

Pakkausmateriaaleille, jotka tulevat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, on asetettu 

vaatimuksia sekä lainsäädännöllä että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 

(EY) N:o 1935/2004. Vaatimusten perustana on, että elintarvikkeiden kanssa käytettävät 

pakkausmateriaalit tai tarvikkeet ovat riittävän inerttejä, jotta niissä olevat aineet eivät 

pääse siirtymään elintarvikkeisiin niin suurissa määrissä, että ne voisivat muuttaa elintar-

vikkeen koostumusta, makuprofiilia tai aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle (EUR-lex 

2004). Yhdisteet, jotka antavat elintarvikkeelle niiden maun tai aromin, esiintyvät usein 

hyvin pienissä konsentraatioissa, ppm tai jopa ppb, joten hyvinkin pienet määrät ei halut-

tuja molekyylejä voidaan havaita (Rowe 2005, 12). 

 

Kun elintarvikkeelle valitaan pakkausmateriaalia, tärkeässä roolissa on odotettavissa 

oleva säilytysaika. Joitain elintarvikkeita säilytetään pakkauksissa useita kuukausia, jopa 

vuosia, kun taas toiset elintarvikkeet eivät kestä säilytystä kuin muutamia päiviä. Tällöin 

on tärkeää pystyä määrittämään, mitä aineita eri pakkausmateriaaleista erittyy, jotta eri 

elintarvikkeille voidaan valita sopivat pakkausmateriaalit. Jos elintarvikkeelle on valittu 
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epäsopiva pakkausmateriaali ja tuotteen elinkaaren aikana tapahtuu kontaminaatio, jonka 

seurauksena tuotetta joudutaan vetämään pois markkinoilta, voi vastuussa olevan tahon 

korvausvelvollisuus nousta korkeaksi.  

 

Haju tai makuvirheitä aiheuttavien molekyylien tarkan lähteen selville saaminen voi olla 

hyvin vaikeaa. Tämä johtuen siitä, että mahdollisia lähteitä on niin monia. Ongelmallisia 

yhdisteitä voi syntyä sekä aerobisten että anaerobisten mikrobien aineenvaihdunnan seu-

rauksena. Selvä ongelma on kierrätyskuituja käytettäessä raaka-aineen puhdistus. Mate-

riaaliin jäävät painomustejäämät voivat siirtyä pakattuihin ruokiin. Ongelma ei kuiten-

kaan ole rajoittunut vain kierrätysmateriaaleihin, vaan myös neitsytkuiduista valmistetut 

pakkaukset ovat alttiina kontaminaatiolle. Tällöin materiaaliin voi jäädä molekyylejä, 

jotka esiintyvät raaka-aineessa ja toimivat maku- tai hajupoikkeamia aiheuttavien mole-

kyylien esiasteina. Kaikki kontaminaatio ei kuitenkaan tapahdu valmistusprosessin ai-

kana. Kontaminaatio voi myös tapahtua esimerkiksi niin, että tuotetta säilytetään pai-

kassa, johon pääsee leviämään haitallisia molekyylejä, tai tuotetta on kuljetettu liian kor-

keassa lämpötilassa (Robertson, L. 2006). Koska mahdollisen kontaminaation lähteitä on 

useita toimitusketjun eri osa-alueilla, on tärkeää, että tutkittavista materiaaleista kyetään 

tunnistamaan haihtuvat yhdisteet mahdollisimman tarkasti. Kun tiedetään mitä aineita 

pakkauksista haihtuu, kontaminaation lähde on helpompi rajata ja löytää. 
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2 TYÖN TEORIA 

 

 

2.1 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet pakkausmateriaaleissa 

 

Orgaaniset yhdisteet ovat hyvin löyhä nimitys hyvin laajalle määrälle eri molekyylejä, 

joiden rakenteen perustana toimii hiiliketju. Tutkittaessa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, 

voidaan tutkimus kohdentaa vain tiettyihin molekyyleihin riippuen niiden haihtuvuudesta 

normaaleissa olosuhteissa, joissa elintarvikkeita säilytetään pakkauksissa. Hyvin lyhyet 

hiilivedyt, C2-C10, ovat niin helposti haihtuvia, että ne haihtuvat pakkausmateriaaleista jo 

niiden valmistusprosessin aikana, jolloin ne eivät ole uhka pakkauksissa säilytettäville 

elintarvikkeille. Hyvin pitkiä hiilivetyketjuja omaavien yhdisteiden, C26 ja isommat, haih-

tuvuus on taas niin pieni, että ne eivät ole tarpeeksi liikkuvia normaaleissa säilytysolo-

suhteissa siirtyäkseen pakkausmateriaalien sisälle oleviin tuotteisiin, vaikka elintarvik-

keita säilytettäisiin pakkauksissaan useita kuukausia. Tämä jättää tutkittavaksi hiiliketju-

alueen C12-C24 joiden haihtuvuus on juuri sopiva liikkumaan kaasufaasin läpi normaa-

leissa säilytysolosuhteissa (Vollmer, A. et al, 2010). 

 

 

2.2 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden näytteen otto kaasufaasista 

 

Haihtuvan yhdisteen näytteenotto kaasufaasista perustuu aineiden jakaantumiseen eri 

faasien välillä suljetussa tilassa. Eri faasien rajapinnalla tapahtuu jatkuvasti yhdisteiden 

siirtymistä faasista toiseen. Se missä suhteessa tämä yhdisteiden siirtyminen tapahtuu, 

perustuu jakaantumisvakioon, joka on uniikki jokaiselle eri yhdisteelle. Jakaantumisva-

kio on riippuvainen lämpötilasta: korkeammissa lämpötiloissa tasapaino siirtyy kohden 

kaasufaasia. Kun suljettuun tilaan, kuten näytepulloon asetetaan kiinteä matriisi, jossa on 

tutkittavia yhdisteitä, ne siirtyvät jakautumisvakionsa mukaisesti kaasufaasiin. Tämä jat-

kuu, kunnes yhdisteen siirtyminen kiinteästä faasista kaasufaasin on yhtä nopeaa kuin 

siirtyminen kaasusta kiinteään ja haihtuva aine on saavuttanut tasapainotilan eri faasien 

välillä mahdollistaen näytteen oton suoraan kaasufaasista riippumatta siitä minkä tyyppi-

nen alkuperäinen näytematriisi on kyseessä (Hübschmann 2009, 31). 
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Kun näyte otetaan suoraan kaasufaasista, näytteen otolle on käytössä kaksi eri mekanis-

mia: staattinen ja dynaaminen näytteenotto. Dynaaminen näytteenottotapa toimii hyvin 

yhdisteille, joilla on joko korkea tai keskisuuri haihtuvuus. Dynaaminen näytteenotto on 

monivaiheinen prosessi, jossa aluksi näyteastiaan tuodaan kantokaasua, joka kasvattaa 

painetta näyteastian sisällä. Tämän tarkoituksena on kasvattaa tutkittavan aineen haihtu-

mista näytepullon kaasufaasiin. Kun tutkittavan aineen konsentraatiota on lisätty, otetaan 

näytepullon kaasufaasista näyte, joka johdetaan pyörivässä sylinterissä sijaitsevaan vä-

liastiaan. Osa sylinteristä on yhteydessä näyteastiaan, kun taas toinen osa on yhteydessä 

kaasukromatografiin. Sylinteri pyörii niin, että väliastia voidaan yhdistää suoraan kaasu-

kromatografin linjastoon, jolloin siellä oleva näyte siirtyy kaasukromatografille erottelua 

varten (Hübschmann 2009, 39-47). 

 

Kaasufaasinäytteenottimen näytekäsittelyn kaikkien mittausparametrien muutoksilla on 

sama päämäärä: haihtuvien yhdisteiden määrän maksimointi kaasukromatografiin pääty-

vällä näytteellä. Tutkittavan pakkausmateriaalin leikkauskoolla, pakkaustiheydellä ja esi-

lämmityksen nopeudella ja lämpötilalla pyritään maksimoimaan haihtuvien yhdisteiden 

määrä kaasufaasissa. Näyteastian täyttönopeudella, -paineella ja -tilavuudella sekä näyt-

teen väliastian paineella taas pyritään maksimoimaan se, että kaasukromatografille pää-

tyvä näyte on edustaa tutkittavaa materiaalia ja sen kemikaaliprofiilia mahdollisimman 

tarkasti (Hübschmann 2009, 41). 

 

 

2.3 Kaasukromatografia orgaanisten aineiden erottelussa 

 

Kaasukromatografia soveltuu hajoamatta höyrystyvien aineiden analysointiin, joka tekee 

siitä hyvin sopivan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä analysoitaessa. (Jaarinen, S., Niiranen, 

J. 2005, s. 183). Kaasukromatografia perustuu yhdisteiden jakaantumiseen kaksifaasisys-

teemissä liikkuvan kaasufaasin ja pysyvän nestefaasin välillä. Kaasukromatografia sovel-

tuu hyvin monenlaisten molekyylien tutkimiseen, koska sen mekanismi on yksinkertai-

nen. Erottelu perustuu vain analyysilämpötilaan ja molekyylien väliseen vuorovaikutuk-

seen tutkittavien molekyylien ja pysyvän faasin välillä (Günzler & Williams 2001, 200). 

Eri yhdisteet luokitellaan niiden retentioajan, eli sen ajan kuinka kauan niiltä kuluu ko-

lonnin läpi kulkeutumiseen, perusteella. 
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Koska näytteenotto tapahtuu kaasufaasinäytteenottimen kautta, on se erilainen verrattuna 

normaaliin kaasukromatografin näytteenottotapaan. Normaalisti kaasukromatografin 

kanssa käytetään nestemäisiä näytteitä ja näyteinjektorina käytetään ruiskua. Tällöin kye-

tään hallitsemaan kolonniin menevän näytteen määrää hyvin tarkasti. Jos mittauksessa 

saatujen tulosten intensiteetti oli liian alhainen luotettavaa molekyylien tunnistamista var-

ten, niin ongelma voitiin selvittää yksinkertaisesti lisäämällä tutkittavan näytteen injek-

tiomäärää. Kun käsitellään näytteitä, jotka otetaan kaasufaasista, näytekonsentraation 

muuttaminen ei ole yhtä yksinkertainen ja helppo prosessi. Tällöin on mietittävä, miten 

näytteen lämpökäsittelyn lämpötila ja kesto vaikuttavat tutkittavien molekyylien siirty-

miseen näytematriisista kaasufaasiin. Kaasufaasista otettavan näytteen konsentraatioon 

vaikuttavat sekä näytteenottotapa ja näytteenkäsittely (Hübschmann 2009, 32-34) 

 

Kolonni on kaasukromatografin tärkein osa. Se on analyysin osa, jossa tutkittavien yh-

disteiden erottuminen tapahtuu, joten sopivan kolonnin valinta on tärkeä. Kolonnin on 

pitkä ja hyvin ohut, yleensä vain 0,25 mm halkaisijaltaan oleva metalliputki, jonka sisä-

pinta on peitetty nestemäisellä aineella, jota kutsutaan pysyväksi faasiksi. Kun tutkittavat 

aineet kulkeutuvat kolonnin läpi kantokaasun eli liikkuvan faasin mukana, ne jakaantuvat 

pysyvän ja liikkuvan faasin välillä liukoisuutensa perusteella ja tällöin kulkeutuvat ko-

lonnin läpi hitaammin kuin kantokaasu. Kolonnin valinta perustuu sille periaatteelle, että 

aineet liukenevat samantyylisiin aineisiin. Tällöin tutkittaessa hyvin polaarisia yhdisteitä, 

on valitussa kolonnissa oltava hyvin polaarinen pysyvä faasi ja poolittomilla pooliton 

faasi (Hübschmann 2009, 118). 

 

Kun näyte saapuu kaasukromatografille, sen konsentraatioon ja rakenteeseen ei kyetä 

enää muuttamaan, joten tässä kohdassa keskitytään molekyylien erottelun optimointiin. 

Koska tutkittavien yhdisteiden erottelu tapahtuu kolonnin sisällä kolonnin pysyvän faasin 

ja tutkittavan yhdisteen vuorovaikutusten perusteella, se aika joka tutkittavalta näytteeltä 

kestää kulkea kolonnin läpi vaikuttaa suoraan analyysin erottelukykyyn. Vaihtamalla ko-

lonnin pituutta ja lämmitysnopeutta voidaan vaikutta suoraan näytteen läpäisyaikaan ja 

analyysin erottelukykyyn (Günzler & Williams 2001, 202-203). 
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2.4 Massaspektrometria orgaanisten aineiden tunnistamisessa 

 

Massaspektrometria on tunnistusmenetelmä, jolla on mahdollista identifioida molekyy-

lejä tuntemattomasta näytteestä ilman tunnettujen vertailunäytteiden käyttöä. Laitteisto 

hajottaa tutkittavat aineet molekyyli-ioneiksi sekä eri yhdisteille ominaisiksi fragmentti-

ioneiksi ja erottelee ne ionien massaluvun ja atomipainon perusteella ja tunnistaa yhdis-

teet eri ionien määrien mukaan (Riekkola & Hyötynen 2000, 39). 

 

Kun tutkittava näyte tulee analysoitavaksi massaspektrometrille, se hajotetaan ioneiksi 

tunnistusta varten. Tämä tapahtuu analyysissä elektronipommitusionisaation avulla. 

Tämä on yleisin tapa, kun käytetyssä laitteistossa on suora liitäntä kaasukromatografin ja 

massaspektrometrin välillä. Tutkittava näyte tuodaan vakuumissa olevaan ionisaatiokam-

mioon, jossa näytevirtaa pommitetaan elektroneilla. Elektronit tuotetaan hehkulangalla ja 

ohjataan näytemolekyylejä kohti kahden positiivisesti varatun ohjausraon avulla. Ohjaus-

rakojen välissä oleva sähkökenttä kiihdyttää elektroneja jotka liikkuvat näytesuihkun toi-

sella puolella olevalle anodille. Kun elektronit osuvat näytemolekyyleihin, vain osa osu-

mista aiheuttaa näytemolekyylin virittymisen ja molekyylistä muodostuu positiivisesti 

varautunut molekyyli-ioni. Virittymisen seurauksena molekyylistä myös pilkkoutuu mo-

lekyylille luonteenomaisia fragmentti-ioneja (Riekkola & Hyötynen 2000, 39-40).  

 

Nämä positiivisesti varautuneet molekyyli-ionit ja niiden fragmentti-ionit siirretään 

massa-analysaattorille positiivisesti varautuneen karkotinlevyn ja negatiivisesti varautu-

neen kiihdytinrakojen avulla (Riekkola & Hyötynen 2000, 39-40. Muuttamalla karkotin-

levyn ja kiihdytinrakojen varausten suuruutta, voidaan määrittää minkä massaluvun 

omaavat ionit päätyvät itse analysaattorille kvadrupolierottimen kautta. Kvadrupolilaite 

on neljä keraamista sauvaa, jotka muodostavat neliön näytesuihkun ympärille. Kvadru-

polisauvoille johdetaan sähkövirta ja tätä virtaa muuttamalla vain yhden massaluvun ionit 

kulkevat koko kvadrupolin matkan sauvojen välissä. Toisen kokoiset ionit törmäävät 

kvadrupolin seinämiin. Kun halutun kokoiset ja massaluvun omaavat ionit pääsevät kvad-

rupolin läpi, ne ohjataan tunnistelevylle sähkökentän avulla. Sähkökenttä taivuttaa ionien 

lentorataa riippuen niiden atomimassasta ja ne päätyvät analyysilevylle eri kohdille. Ana-

lysaattori tulkitsee saapuvat ionit niiden laskeutusmispaikkojen avulla ja eri fragmenttien 

määrän avulla kykenee tunnistamaan tutkittavat molekyylit (McMaster 2008, 43-44). 
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Laitteisto on hyvin tarkka ja kykenee tunnistamaan yhdisteitä hyvinkin pienistä pitoisuuk-

sista. Tällöin on myös hyvin tärkeää, että laitteisto on riittävän vakuumin alaisena. Lait-

teessa olevat vieraat molekyylit voivat osua elektronisuihkun tielle ja näin aiheuttaa tu-

loksiin epäselvyyttä. Hyvin pienten pitoisuuksien tunnistamisen mahdollistaa laitteistossa 

käytetty elektroninmonistin. Tällöin positiivisesti varautuneet ionit iskeytyvät analysaat-

torille saapuessaan ensimmäiseen monistelevyyn riittävän suurella nopeudella, jolloin 

siitä irtoaa elektroneja ja negatiivisia ioneja. Koska monistelevyllä on positiivinen varaus, 

elektronit ja negatiiviset ionit lentävät kohden toista monistelevyä, jossa sama toistuu. 

Tällöin jokaista näyteionia kohden saadaan 10-20 monistelevyn avulla vähintään 105 

elektronia, jotka iskeytyvät o-potentiaalissa olevalle keräimelle. Keräimelle saapuva sig-

naali muutetaan jännitteeksi ja tästä analogi-digitaalimuuntimen avulla tulokseksi saatu-

jen piikkien intensiteetiksi. Tällöin hyvinkin pienen konsentraation omaaville ioneille 

saadaan selkeä vaste. Elektroninmonistimet ovat usein suppilon muotoisia, jotta monis-

tumisen aikana mahdollisesti syntyvät positiiviset ionit eivät palaa aikaisemmille monis-

tinlevyille ja aiheuta häiriöitä tuloksiin (Ketola, Kostiainen, Kotiaho & Vainiotalo 2010, 

97-98). 

 

Kun eroteltu näyte saapuu massaspektrometrille, on jäljellä vain näytteessä olevien yh-

disteiden tunnistus. Massaspektrometrin parametrien, kuten tutkittavan massalukuvälin 

muutoksilla, pyritään varmistamaan se, että tutkittavista yhdisteitä mikään ei jää piiloon, 

koska laitteisto ei toimi täydellisessä vakuumissa, vaan sen sisällä on usein vielä pieniä 

määriä vesihöyryä sekä happi- että typpikaasua. Käyttämällä tarpeeksi korkeaa massa-

lukuväliä, voidaan välttää näiden epäpuhtauksien näkyminen analyysituloksissa 

(McMaster 2008, 48). 
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3 TYÖN SUORITUS 

 

 

Mittausmenetelmän kehitys aloitettiin käyttämällä pohjatietona mittausmenetelmää, jota 

käytetään yleisesti pakkausmateriaaliteollisuuden tuotteiden tutkimisessa kaasukromato-

grafilaitteistolla. Mittausmenetelmää ei siirretä sellaisenaan käytettäväksi uudelle Intuvo-

laitteistolle, vaan sille on kehitettävä uusi mittausmenetelmä. Vanhan mittausmenetelmän 

tiedot antavat hyvän pohjan, jonka avulla mittausmenetelmän kehitys voidaan aloittaa. 

Samalla saatuja tuloksia voidaan verrata pohjana käytetyn menetelmän tuloksiin sekä ver-

rata eri menetelmien tuloksia keskenään. Mittausparametrit, joita käytettiin kehitettävän 

menetelmän pohjana ja saatiin luottamukselliseksi luokitellusta diplomityöstä, on esitetty 

alla taulukoissa 1-3. 

 

TAULUKKO 1. Kaasufaasinäytteenottimen pohjaparametrit 

HS   

Näytteen lämpökäsittely 90 °C 

Näyteloop 200 °C 

Transfer line 150 °C 

Näytepullon tasapainotusaika 40 min 

 

 

TAULUKKO 2. Kaasukromatografin pohjaparametrit 

GC   

Uunin lämpötilaohjelma   

40 °C Pito 5 min 

40 °C -> 200 °C Lämmitys 7,5 °C/min 

200 °C -> 250 °C Lämmitys 10 °C/min 

250 °C Pito 3,7 min 

 

 

TAULUKKO 3. Massaspektrometrin pohjaparametrit 

MS   

MS quad 150 °C 

MS source 230 °C 
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Menetelmän kehitystä varten suoritettiin useita mittauksia sekä kartongista että muovista 

valmistetuista pakkausmateriaaleista. Näissä mittauksissa muutettiin yhtä tai useampaa 

mittausmenetelmän parametria ja seurattiin sen vaikutusta saatujen piikkien lukumää-

rään, erottumiseen ja puhtauteen. Testimittauksista saadun datan avulla kehitettiin mah-

dollisimman hyvin erotteleva mittausmenetelmä, jolla tehtiin tutkittavien asiakasnäyttei-

den analysointi. 

 

 

3.1 Analyysin parametrit 

 

 

3.1.1 Tutkittavat parametrit 

 

Vaikka mittauksissa näytteenkäsittelyn jälkeen kaikki toimi automaattisesti katkeamatto-

malla linjalla, niin käytetty analyysilaitteisto ei ole vain yksi laite vaan kolme eri laitetta, 

jotka suorittavat eri toimintoja. Analyysi voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen: tutkitta-

vien molekyylien eristäminen ja näytteenotto tutkittavasta materiaalista, yhdisteiden erot-

taminen toisistaan ja yhdisteiden tunnistaminen. Koska jokainen laite vastasi yhdestä vai-

heesta, eri laitteiden mittausparametrien muutoksilla pyrittiin optimoimaan jokaisen eril-

listä suorituskykyä. 

 

 

3.1.2 Tutkittavat yhdisteet ja näytteet 

 

Menetelmän kehitys aloitettiin tekemällä mittauksia sekä kartongista valmistetusta elin-

tarvikepakkausmateriaalista, joka hankitiin lähikaupasta, että folioon käärityistä muovi-

pakkausmateriaaleista, jotka saatiin Tampereen teknilliseltä yliopistolta.  

 

 Kun menetelmä oli saatu kehitettyä, suoritettiin mittaukset kahdella eri asiakasnäytteellä 

kehitetyn menetelmän mukaisesti. Asiakasnäytteet saatiin suljettuina alumiinifolioon, 

jotta niissä olevat haihtuvat aineet eivät haihtuisi varastoinnin aikana ja samalla voitiin 

estää tutkittavien näytteiden altistuminen ulkopuolisille aineille ennen mittausten alkua. 
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Referenssinä käytettiin yleisesti käytössä olevia polyeteenimuovilla päällystetystä kar-

tongista valmistettuja kertakäyttömukeja. 

 

Mittauksia varten näytteet piti leikata riittävän pieniksi paloiksi, jotta käytettäviin 10 ml:n 

mitta-astioihin mahtui tarpeeksi tutkittavaa materiaalia. Näytemäärä ei voinut olla liian 

pieni, jotta analyysitulosten piikkien intensiteetti ei jäisi liian pieneksi ja tekisi yhdistei-

den tunnistamisesta liian hankalaa. Näytettä ei kuitenkaan saanut olla liian paljon, jotta 

näytteenotin mahtuisi näytepullon kaasutilaan eikä törmäisi itse näytteeseen ja mahdolli-

sesti vahingoittaisi mittalaitteita. Näytepalojen koko vaihteli välillä 2 mm x 2 mm ja 10 

mm x 10 mm ja punnittu näytemäärä vaihtelivat 0,75 g ja 2 g välillä. Kun näytteet oli 

leikattu sopivan kokoisiksi, niitä punnittiin suoraan näyteastiaan, kuten on esitetty ku-

vassa 1. Näyteastioina käytettiin 10 ml:n näytepulloja. Kun näytteet oli punnittu, näyte-

pullojen suut suljettiin ilmatiiviisti metallisilla korkeilla, joissa oli kuminen septumi näyt-

teenottoa varten ja asetettiin sivuun odottamaan mittausta. 

 

 

Kuva 1. Esimerkki näytteistä mittauspulloissa 

 

 

3.2 Suoritetut mittaukset 

 

 

3.2.1 HS-GC-MS analyysi 

 

Koska työn tarkoituksena oli kehittää mahdollisimman virtaviivainen menetelmä näyttei-

den analyysiin, suoritettiin analyysit laitteistolla, jossa oli integroituna näytteen otto, -
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erotus ja -tunnistus. Tämä sekä lyhentää analyysiaikaa että tekee tuloksista paremmin 

vertailukelpoisia, kun näytteiden manuaalisen käsittelyn tuoma epävarmuus poistuu. 

Koska uusi laitteisto on kokonaisuudessaan automatisoitu, se myös alentaa näytekohtaista 

analyysihintaa verrattuna analyysiin, joka vaatii enemmän manuaalista työtä. 

  

Alla olevassa kuvassa 2 on esitetty kaasufaasinäytteenotin. Laitteen keskellä olevan luu-

kun alla on laitteen näytepyörä, josta näytepullo siirretään laitteen uuniin esikäsittelyä ja 

näytteenottoa varten. Näytteenoton jälkeen näyte siirretään analyysin seuraavaan osaan 

lämmitettyä kuljetusputkea pitkin 

 

 

KUVA 2. Agilent Technologies 7697A Headspace Sampler 

 

Analyysilaitteistot muut osat on esitetty alla kuvassa 3. Kuvassa oikealla on 

kaasukromatografi, johon näyte saapuu molekyylien erottelua varten. Tämän jäkleen 

näyte siirtyy  kuvan vasemmalla olevaan laitteeseen, joka on massaspektrometri, 

molekyylien tunnistusta varten. 
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KUVA 3. Agilent Techologies Intuvo 9000 GC system ja siihen liitetty Agilent Techno-

logies 5977B MSD 

 

 

3.2.2 Kaasufaasinäytteenotin 

 

Näytteenotossa käytetty laite oli Agilent Technologies 7697A Headspace Sampler (Kuva 

2). Laitteeseen kuului uuni, jossa näytepulloja lämmitettiin ennen näytteenottoa, joka ta-

pahtui suoraan näytepullon korkin läpi. Itse näytteenotossa tutkittava yhdiste ajettiin pois 

kiinteästä matriisista täyttämällä näytepullo kantokaasulla väliastiaan, josta tutkittava 

näyte johdetiin suoraan kaasukromatografin linjastolle. 

 

Intuvo-mittauslaitteistossa käytetiin dynaamista näytteenottotapaa. Tämän vuoksi se so-

pii mainiosti kehitettävälle menetelmälle. 

 

 

3.2.3 Kaasukromatografi 

 

Mittauksissa käytetty kaasukromatografi oli Agilent Techologies Intuvo 9000 GC system 

(Kuva 3). Kaasukromatografin käyttö oli täysin automatisoitu. Näyte saapui suoraan näyt-

teenottimelta ja siirtyi suoraan erottelun jälkeen detektorille. 
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Koska työssä pyrittiin tunnistamaan pakkausmateriaaleista irtoavia aineita, ei etukäteen 

voitu varmuudella sanoa minkä tyyppisiä molekyylejä analyysin tuloksiksi saadaan, esi-

merkiksi ovatko yhdisteet polaarisia vai poolittomia. Tämä aiheuttaa haasteita kolonnin 

valinnassa. Työhön piti valita kolonni, jolla pystyttäisiin tunnistamaan mahdollisimman 

suuri määrä erilaisia yhdisteitä. Tämän vuoksi valittiin kolonni, jonka stationäärifaasina 

oli ristisilloitettu 100% dimetyylipolysiloksaani. Tämä faasi on polaariton ja sitä käyte-

tään usein yleiskolonnina (Agilent 2018). Mittauksien alussa käytössä oli 30 m HP5 MS 

kolonni. Tämän kolonnin pysyvä faasi oli (5%-fenyyli)-metyylipolysiloksaania. Tämä 

kolonni on myös pooliton kolonni kuten valittu 60 metrin kolonni (Agilent 2018). Aikai-

sempien tulosten perusteella oletettiin, että 30 metrin kolonni olisi liian lyhyt mutta ajan 

säästön takia työ aloitettiin 30 metrin kolonnilla, koska 60 metrin kolonnin saapuminen 

kestäisi useita viikkoja. Kun tilattu 60 metrin kolonni HP-1 saapui (Kuva 4), se vaihdettiin 

laitteeseen 30 metrin kolonnin tilalle. Kolonnin vaihdon jälkeen suoritettiin testiajot, 

joilla varmistettiin se, että 30 metrin kolonnin tuloksia voitiin käyttää perustana, kun me-

netelmän kehitystä jatkettiin 60 metrin kolonnilla. 

 

 

 

KUVA 4. HP-1 60 metrin kolonni 

 

Käytettyjen kolonnien tarkemmat tiedot on esitetty alla taulukoissa 4 ja 5. 
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TAULUKKO 4. 30 m testikolonnin tiedot 

Kolonni HP-5 MS 

Pituus 30 m 

Paksuus 0.25 mm 

Pysyvän faasin paksuus 0.25 µm 

Käyttölämpötila-alue -60 °C - 325/350 °C 

 

 

TAULUKKO 5. 60 m kolonnin tiedot 

Kolonni HP-1 

Pituus 60 m 

Paksuus 0.320 mm 

Pysyvän faasin paksuus 0.25 µm 

Käyttölämpötila-alue -60 °C - 325/350 °C 

 

 

3.2.4 Massaspektrometri  

 

Analyysissä käytetty detektori oli Agilent Technologies 5977B MSD. Laitteeseen kuului 

ionisaattorina elektronipommitusionisaattori, keraaminen kvadrupoli valittujen ionien 

ohjaamista varten ja analysaattorina jatkuvadynodinen elektronimonistin. 

 

 

3.3 Analyysimittausten suoritus 

 

Koska mittausten tavoitteena oli kehittää mahdollisimman tarkka menetelmä orgaanisten 

yhdisteiden havainnointiin, työ aloitettiin ajamalla pohjaviiva-ajo käyttäen apuna aikai-

semman työn dataa (taulukot 1-3). Tiedoista puuttuvat parametrit otettiin laitteiden de-

fault-menetelmästä. Tällä pohjamenetelmällä (taulukot 6-8) ajettiin perusajot tutkittavista 

näytteistä. Kun näytteiden pohjaviiva oli ajettu, menetelmän kehitys aloitettiin. Menetel-

mää kehitettiin muuttamalla pohjamenetelmässä käytettyjä parametrejä, ja tällä muoka-

tulla menetelmällä analysoitiin testinäytteitä. Saatuja tuloksia verrattiin pohjamenetel-

mällä saatuihin tuloksiin. Pääasiallisena kriteerinä oli saatujen tulosten piikkien intensi-

teettien erottelukyvyn muutos. 
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TAULUKKO 6. Pohjamenetelmä näytteenottimelle 

HS   

Näytteen lämpökäsittely 90 °C 

Lämpökäsittelyaika 40 min 

Transfer line 150 °C 

Injektori 200 °C 

Näytteenottoaika 1 min 

 

TAULUKKO 7. Pohjamenetelmä kaasukromatografille 

GC   

Uuni   

40 °C 5 min 

40 °C → 200 °C 7,5 °C/min 

200 °C → 250 °C 10 °C/min 

250 °C 3,7 min 

Mobiilifaasi He 1,197 ml/min 

Inlet 250 °C 

Guard chip 250 °C 

 

TAULUKKO 8.Pohjamenetelmä massaspektrometrille 

MS   

Massaväli 10-330 

Ei 70 eV 

Threshold 0 

MS quad 150 °C 

MS source 230 °C 

 

 

3.3.1 Testit 30 m kolonnilla 

 

Mittausten aluksi tutkittiin 30 m kolonnin suorituskykyä. Kolonnilla tehtiin mittauksia, 

joissa muutettiin näytteenottoaikaa ja lämmitysnopeutta. Molempien parametrien muu-

toksilla saatiin kolonnin erottelukykyä parannettua, mutta tuloksista selvisi, että saaduissa 

spektreissä oli vielä päällekkäisiä piikkejä. Tämän perusteellä päätettiin, että 60 m kolon-

nin hankkiminen oli välttämätöntä.  
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Koska lähtökohtana käytettävän menetelmän tiedoista käy ilmi pääasiassa käytetyt läm-

pötilat eri analyysilaitteissa, loput 30 m kolonnilla tehdyt testit keskittyivät kaasufaasi-

näytteenottimen ominaisuuksien muokkaamiseen. Tällöin keskityttiin siihen, miten näyt-

teenottoa voitaisiin muokata parempien tuloksien saamiseksi. 

 

 

3.3.2 Testit 60 m kolonnilla 

 

Kun tilattu 60 m kolonni saapui, tehtiin aluksi muutama ajo, joiden avulla testattiin, oliko 

30 m kolonnilla tehdyt testit edustavia ja oliko mittausparametrien muutoksilla samanlai-

set vaikutukset tuloksiin kuin 30 m kolonnin kohdalla. Muutaman testiajon jälkeen ha-

vaittiin, että tulosten muutos oli samanlainen, joten mittauksia jatkettiin 60 m kolonnin 

kanssa.  

 

Alkuperäisen menetelmän kaasukromatografin uunin lämmitysnopeus osoittautui aivan 

liian nopeaksi vielä 60 m kolonnin kanssa. Testejä varten lämmitysnopeus laskettiin niin 

alas kuin mahdollista. Tämä antoi kolonnille riittävän hyvän erottelukyvyn, mutta kysei-

sillä lämmitysnopeuksilla mittausajat venyvät todella suuriksi, jolloin asiakasnäytemit-

tausten tekeminen kestäisi liian kauan. Jotta mittausten kesto saatiin siedettävälle tasolle, 

saaduista hitaista mittaustuloksista laskettiin piikkien saapumislämpötilat. Tämän jälkeen 

saatujen spektrien tyhjille alueille säädettiin korkeammat lämmitysnopeudet, jotta ana-

lyysin kokonaisaika saatiin siedettäväksi. Kun kaasukromatografin uunin lämmitysno-

peus oli saatu säädettyä sopivaksi, saaduista tuloksista koottiin mittausmenetelmä, jonka 

avulla analysoitiin asiakasnäytteet.  

 

Menetelmän kehityksen aikana tehtyjä mittauksia verrattiin alkuperäisellä menetelmällä 

tehtyjen mittausten tuloksiin (liite 1). Jotta tulokset olisivat vertailukelpoisempia, vertai-

lua tehtiin analysoimalla saatuja muovinäytteitä pohjametodilla. Tällöin pyrittiin tunnis-

tamaan se, miten eri parametrien muuttaminen vaikutti tuloksiin ja erityisesti erotteluky-

kyyn sekä siihen, kuinka monia yhdisteitä pystyttiin identifioimaan. Jos tuloksista havait-

tiin parannusta näiden kohtien osalta, asiakasnäytemetodia muokattiin tulosten mukai-

sesti. Jos tuloksista ei havaittu parannuksia, käytettiin alkuperäisen menetelmän paramet-

rejä. 
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3.3.3 Asiakasnäytteiden mittaus 

 

Asiakasnäytteet saapuivat A4 kokoisina levyinä. Tutkittavat materiaalit olivat molemmat 

valkoisia, hieman huokoisia muovimateriaaleja ja molempia saatiin useita levyjä. Mo-

lemmista näytteistä tehtiin kolme rinnakkaismittausta. Jotta tutkittavat näytteet olisivat 

mahdollisimman edustavia, mitattavat näytteet valittiin tarkoin. Kun näytepakkaukset 

avattiin, ylin levy asetettiin sivuun, koska se oli ollut kosketuksissa alumiinifoliokääreen 

kanssa. Jokaista mittausta varten otettiin yksi levy ja näyte leikattiin levyn keskeltä, koska 

levyn reunat olivat myös olleet kosketuksissa alumiinifolion kanssa. Levyn keskikohtaa 

kosketettiin mahdollisimman vähän ja jokaista mittausta varten otettiin käyttöön uudet 

suojakäsineet. Mitatut näytteet on esitetty alla taulukossa 9. 

 

TAULUKKO 9. Mitatut asiakasnäytteet 

Referenssi   Näyte 1: 0,1 F2K   Näyte 2: 1mm F2K   

Mittaus 1 1,4999 g Mittaus 1 1,4992 g Mittaus 1 1,5013 g 

Mittaus 2 1,4999 g Mittaus 2 1,5009 g Mittaus 2 1,5006 g 

Mittaus 3 1,4996 g Mittaus 3 1,5009 g Mittaus 3 1,4997 g 

 

Saaduista analyysituloksista tutkittiin löydetyt piikit ja niitä verrattiin NIST14.L-kirjaston 

tietoihin ja pyrittiin tunnistamaan niin monia yhdisteitä kuin mahdollista. Kun yhdisteet 

oli tunnistettu, tulokset kerättiin raporttiin, joka lähetettiin asiakasnäytteiden tilaajalle. 
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4 TULOKSET 

 

 

4.1 Menetelmän kehityksen tulokset 

 

Mittauksista saatujen tulosten perusteella kehitetty menetelmä, jolla suoritettiin asiakas-

näytteiden analyysi, on esitetty alla taulukossa 10-12: 

 

TAULUKKO 10. Näytteenotinlaitteen parametrit 

HS   

Näytteen lämpökäsittely 90 °C 

Lämpökäsittelyaika 40 min 

Transfer line 150 °C 

Injektori 200 °C 

Näytteenottoaika 1 min 

 

TAULUKKO 11. Kaasukromatografin parametrit 

GC   

Uuni   

40 °C 5 min 

40 °C → 200 °C 7,5 °C/min 

200 °C → 250 °C 10 °C/min 

250 °C 3,7 min 

Mobiilifaasi He 1,197 ml/min 

Inlet 250 °C 

Guard chip 250 °C 

 

TAULUKKO 12. Massaspektrometrin parametrit 

MS   

Massaväli 10-330 

Ei 70 eV 

Threshold 0 

MS quad 150 °C 

MS source 230 °C 
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Ensimmäisissä mittauksissa saatiin useita siloksaania sisältäviä piikkejä, jotka olivat to-

dennäköisesti peräisin kolonnin stationäärifaasista. Tästä päästiin eroon paahtamalla ko-

lonnia 200 °C lämpötilassa 30 minuutin ajan ennen mittausten aloittamista.  

 

Näytteen käsittelyn muutoksilla ei ollut tuloksiin minkäänlaista vaikutusta. Näytteitä lei-

kattiin erikokoisiksi paloiksi muutaman millimetrin paloista sentin kokoisin paloihin ja 

pakattiin eri tiheyksiin mutta kumpikaan menetelmä ei vaikuttanut spektrien muotoon. 

Kaasufaasinäyttenottimen parametrien muutosten vaikutukset jäivät myös vähäisiksi. 

Näyteastian täyttöpaineen muutos ei vaikuttanut tuloksiin lainkaan. Näytteen väliastian 

painetta vaihdeltiin 8 psi – 14 psi:n välillä ja tuloksissa ei havaittu mitään oleellisia muu-

toksia. Ainoa parametrimuutos, jolla oli selviä vaikutuksia tuloksiin, oli näytteen esikä-

sittelyajan muuttaminen. Esikäsittelyn ollessa 10 minuuttia saatiin selvästi heikompia tu-

loksia. Kun esikäsittelyaika oli 20, 30 ja 60 minuuttia, olivat tulokset hyvin samanlaisia, 

joten käytettävään menetelmään päätettään jättää alkuperäisen menetelmän käsittelyaika. 

 

Kaasukromatografin parametrien muutoksilla oli suurin vaikutus saatuihin tuloksiin. Ko-

lonnin lämmitysnopeutta vähentämällä saatiin kolonnin erottelukykyä nostettua huomat-

tavasti. Samalla kun saatujen spektrien piikit erottuivat paremmin, saatiin tunnistettua 

useampia yhdisteitä. 

 

Massaspektrometrin parametrejä ei juuri muokattu menetelmänkehityksen aikana. Tut-

kittavaa massaväliä laajennettiin, jotta saataisiin varmasti tutkittua kaikki halutulla välillä 

olevat molekyylit. 

 

 

4.2 Asiakasnäytteiden analyysien tulokset 

 

Kehitetyn menetelmän avulla saatiin selville suoraan lähes kaikkien löydettyjen yhdistei-

den nimet ja molekyylikaavat. Muutama yhdiste jäi ensimmäisen tutkimuksen jälkeen 

tuntemattomaksi, mutta käymällä läpi tuntemattomat piikit yksitellen ja käyttämällä myös 

muita spektrikirjastoja, saatiin kaikki tuntemattomat yhdisteet tunnistettua (liite 2). Asia-

kasnäytteiden mittaustulokset on esitetty alla kuvissa 4-9 ja referenssien mittaustulokset 

taulukossa 13. 
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KUVA 1. Asiakasnäyte 1, mittaus 1 

Näyte 1:n tulokset olivat havaittujen molekyylien lukumäärän osalta yhteneviä ensim-

mäisen ajon alussa tulleita ylimääräisiä tuloksia lukuun ottamatta. Tunnistettujen mole-

kyylien osalta hajonta on suurta. Ajo numero 2 oli selvästi paras ajo tunnistettavuuden 

osalta. Ajoissa 1 ja 3 useita lopussa tulleita molekyylejä ei saatu tunnistettua suoraan. 
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KUVA 2. Asiakasnäyte 1, mittaus 2 

 

 

KUVA 3. Asiakasnäyte 1, mittaus 3 
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Kuva 4. Asiakasnäyte 2, mittaus 1 

Toisin kun näyte 1:n kohdalla, näyte 2 mittaustulokset olivat hyvin samanlaisia keske-

nään. Ainoana erona ole ensimmäisen mittauksen kolme ensimmäistä yhdistettä, jotka 

saapuivat detektorille ajon alussa. 
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KUVA 5. Asiakasnäyte 2, ajo 2 
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KUVA 6. Asiakasnäyte 2, ajo 3 

 

Referenssimittauksissa tunnistaminen oli hankalaa, mutta saadut tulokset olivat keske-

nään yhteneviä. 

 

TAULUKKO 13. Referenssimittausten tulokset 

  Retentioaika (min) Molekyyli 

Referenssi 1 10,544 Tolueeni 

  11,789 Heksanaali 

  14,624 4-nitrophthaldehydrazidi 

Referenssi 2 10,554 Tolueeni 

  11,787 Heksanaali 

Referenssi 3 10,554 Tolueeni 

  11,789 Heksanaali 

 

Saadut tulokset todentavat, että kehitetyllä menetelmällä saatiin hyvin toistettavia tulok-

sia. Kaikkien analyysien spektreistä (liiteet 3-5) nähdään, että eri mittauksista samasta 

materiaaleista saatiin lähes identtiset tulokset. 
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5 POHDINTA 

 

 

Mittauksia tehdessä tutkittavasta pakkausmateriaalista tiedetään vain vähän. Ei tiedetty 

mistä muoveista se oli tehty, miten pitkän ajan kuluttua valmistuksesta näytteet oli pa-

kattu alumiinifolioon ja kuinka kauan niitä oli säilytetty alumiinifoliossa. Saatujen tulos-

ten perusteella ei myöskään voida todeta, täyttävätkö tutkitut materiaalit lainsäädännössä 

elintarvikepakkauksille asetetut vaatimukset. Maku-, haju tai terveyshaittojen tutkiminen 

vaatisi aistinvaraisia- ja mikrobiologia tutkimuksia joiden suorittaminen ei ollut mahdol-

lista. 

 

Löydettyjen haihtuvien yhdisteiden perusteella voitiin arvioida niiden soveltuvuutta pak-

kausmateriaaleiksi. Lähes kaikki löydetyt yhdisteet olivat kohtalaisen lyhyitä. Niiden 

koko oli alle C14. Koska alle C11 olevat yhdisteet ovat niin liikkuvia, että niistä ei olla 

huolissaan, kun tutkitaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden liikkumista pakkausmateri-

aaleista elintarvikkeisiin. Tästä syystä kyseiset muovimateriaalit sopivat hyvin pakkaus-

materiaaleiksi. Syy sille, miksi kaikista näytteistä löytyi runsaasti lyhythiiliketjuisia haih-

tuvia orgaanisia yhdisteitä, johtuu oletettavasti näytteenotosta. Näytteet oli todennäköi-

sesti otettu pian materiaalin valmistumisen jälkeen ja paketoitu alumiinifolioon, joten 

näytteissä olleet hyvin haihtuvat yhdisteet eivät ehtineet poistua näytteistä. Normaalissa 

toimitusketjussa nämä yhdisteet haihtuvat materiaalin varastoinnin ja kuljetuksen aikana, 

eivätkä ole kontaminaatioriski elintarvikkeille (Vollmer, A. et al, 2010). 

 

Tärkeä ero verrattaessa muovimateriaalin tuloksia kartonkipakkausmateriaaliin oli se, 

että kaikista referenssimittauksista löytyi heksanaalia. Tätä molekyyliä ei löytynyt yhdes-

täkään asiakasnäytteestä. Heksanaali on yksi molekyyleistä, jota seurataan paperipohjais-

ten pakkausmateriaalien laadunvarmistuksessa. Heksanaalilla on voimakas ruohomainen 

tai hedelmäinen tuoksu jopa hyvin alhaisilla pitoisuuksilla ja se aiheuttaa ongelmia var-

sinkin elintarvikepakkauksissa, joissa käytetään neitsytkuituja (Robertson, L. 2006)  

 

Referenssinäytteiden tulokset olivat keskenään hyvin samanlaisia, mutta niiden piikkien 

korkeus verrattuna taustaviivaan oli todella pieni. Tämän vuoksi referenssin löytämien 

yhdisteiden tunnistaminen oli hankalaa. Tunnistamista varten ei voitu käyttää kirjasto-
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ohjelmaa vaan jokaisen piikin kohdalla ne piti tunnistaa erikseen. Tämä tuo epävarmuutta 

varsinkin tulosten puhtauteen, eli siihen kuinka monen prosentin todennäköisyydellä yh-

diste on tunnistettu tarkasti. Kun saatuja yhdisteiden spektrejä yritetään tunnistaa manu-

aalisesti, on joskus saadun piikin muodosta riippuen hankalaa löytää optimaalinen kohta, 

joka antaa mahdollisimman tarkan tuloksen. 

 

Menetelmän kehityksen pohjana käytetyn analyysin tulokset saatiin samasta lähteestä 

kuin itse perusdata. Kun tällä menetelmällä saatuja tuloksia verrataan työssä kehitetyn 

menetelmän tuloksiin, havaitaan, että molemmilla menetelmillä saatiin eroteltua noin 20 

piikkiä. Vanhalla menetelmällä piikkien tunnistaminen oli kuitenkin selvästi heikompaa. 

Muutamia piikkejä jäi tunnistamattomaksi ja suurimmassa osassa tuloksia pystyttiin tun-

nistamaan vain yhdisteen funktionaaliset ryhmät. Usein tuloksissa saatuna yhdisteenä nä-

kyi vain aromaattinen yhdiste. Kehitetyn menetelmän avulla voitiin tunnistaa tarkasti lä-

hes kaikki näytteestä havaitut yhdisteet, jolloin kehitetty menetelmä Intuvo laitteistolle 

on varmempi menetelmä pakkausmateriaalien tutkimiselle kuin aikaisemmin teollisuu-

dessa käytössä ollut menetelmä. Tämän tarkemmin eri menetelmien tarkkuutta ei voida 

näiden tulosten perusteella arvioida, vaikka aiemmilla mittauksilla saatiin pääasiassa aro-

maattisia yhdisteitä ja asiakasnäytteistä löydettiin pääasiassa suoraketjuisia hiilivetyjä, 

joissa on muutamia substituoituneita sivuryhmiä. Tämä sen vuoksi, ettei tiedetä mitä ma-

teriaaleja pohjamenetelmällä tutkittiin. 

 

Pohjaviivaa varten pohjamenetelmällä analysoitiin saatua muovinäytettä käyttämällä 30 

metrin kolonnia. Saaduista tuloksista (liite 1) käy selville, että vaikka analyysissä kyettiin 

erottamaan hyvin eri yhdisteitä, tulokset eivät olleet yhtä hyviä kuin 60 metrin kolonnia 

käytettäessä. Tunnistettujen yhdisteiden määrä oli pienempi ja niiden varmuusprosentit 

olivat pieniä. 

 

Kehitetyn menetelmän etu aikaisempaan menetelmään johtuu suurelta osin pidemmän 

kolonnin tuomasta edusta. Tämän vuoksi kehitettyä menetelmää tulisi käyttää vain siinä 

tapauksessa, että käytössä on 60 metrin pituinen kolonni. Vaikka lämmitysnopeutta las-

kettaisiin alkuperäisestä 7,5 °C/min alaspäin, jotta saataisiin analyysille parempi erotte-

lukyky, niin todennäköisesti 30 metrin kolonni on liian lyhyt. Tällöin tutkittavat aineet 

eivät ole vuorovaikutuksessa kolonnin kanssa, jotta mitattavat molekyylit kykenisivät 
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erottumaan riittävästi hyvää tunnistusta varten. Parempi erottelukyky vaatii enemmän ai-

kaa. Tällä hetkellä yhden analyysin kesto on niin pitkä, ettei luotettavia tuloksia voi saada 

saman vuorokauden sisällä. Vaikka lämmitysnopeuden laskulla ei enää saatu merkittäviä 

parannuksia menetelmän erottelukykyyn, kannattaa menetelmän lämpötilaohjelman op-

timointiin käyttää aikaa. Tutkimalla sitä, miten lämmitysnopeuksien nosto, varsinkin en-

nen tutkittavien piikkien aluetta, vaikuttaa menetelmän erottelukykyyn voidaan analyysin 

kestoa lyhentää ja mahdollisesti saada tuloksia saman päivän aikana. 

 

Näytteen konsentroiminen parantaisi piikkien kokoa ja täten myös tunnistettavuutta. Dy-

naamisella näytteenottomenetelmällä on mahdollista suorittaa näytteenotto useita kertoja 

peräkkäin samasta näytteestä. Tämä kuitenkin vaatii erillisen konsentroimissäiliön, johon 

näytteet johdetaan ennen kuin näyte liitetään kaasufaasin linjastolle. Käytetyssä laitteis-

tossa ei tarvittavaa konsentroimissäiliötä ollut.  Käytetty ohjelmisto mahdollisti useam-

man peräkkäisen näytteenoton, mutta sitä kokeiltaessa saatiin nollatulos. Jos käytettävissä 

on laitteisto, joka mahdollistaa peräkkäisten näytteiden oton samasta astiasta, se voisi pa-

rantaa kaasukromatografille menevän näytteen konsentraatiota ja näin analyysin erotte-

lukykyä. 

 

Kehitetyn menetelmän vahvuutena on myös se, että kun näytteet on otettu näytepulloihin, 

ne suljetaan ilmatiivisti, eikä niitä avata ennen analyysin suorittamista. Tällöin näyte voi-

taisiin ottaa heti lähteestä ja sulkea pulloon odottamaan analyysia. Jos näytepullojen kul-

jetus hoidetaan asianmukaisesti, niin kontaminaation mahdollisuus kuljetuksen aikana 

vähentyisi. Tämä parantaisi näytteiden edustavuutta, koska näytteessä mahdollisesti ole-

vat haihtuvat yhdisteet eivät pääsisi haihtumaan pois ennen analyysin aloitusta. 

 

Työn tavoite saavutettiin, koska saaduista tuloksista pystyttiin tunnistamaan suurin osa 

havaituista näytteistä ja asiakas oli tyytyväinen saatuihin tuloksiin. Saaduista tuloksien 

avulla voidaan todeta, että käytetty Intuvo-laitteisto soveltuu haihtuvien orgaanisten yh-

disteiden tutkimiseen pakkausmateriaaleista. Kehitetty menetelmä vaatii vielä lisäselvi-

tyksiä havaittujen molekyylien tunnistustarkkuuden parantamista varten. Koska mole-

kyylien tunnistamista voidaan parantaa erottelukyvyn ja tulosten intensiteetin parannuk-

silla, lisäselvityksissä kannattaisi keskittyä kolonnin lämmitysnopeuksiin sekä näytteen-

ottomekanismin optimointiin.  
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LIITTEET 

Liite 1. Muovinäytteen analyysi pohjamenetelmällä       1(2) 
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  2(2) 
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Liite 2. Tuntemattomien piikkien hakutulokset       

 

Näyte 1, ajo 2:  

 5,795  1-pentene, 2-methyl-  94% 

 6,309  Propane, 2-ethoxy-2-methyl 72% 

 11,238  4-methyl heptane  91% 

 15,365  2,4-dimethylhept-1-ene  95% 

Näyte 1, ajo 3: 

 5,795  1-pentene, 2-methyl-  90% 

 6,309  Propane, 2-ethoxy-2-methyl 64% 

 11,250  4-methyl heptane  91% 

 15,377  2,4-dimethylhept-1-ene  95% 

 

Näyte 2, ajo 2:  

 4,515  Butane   68% 

 11,238  Heptane, 4-methyl  91% 

 15,365  2,4-dimethylhept-1-ene  95% 

 

Näyte 2. Ajo 3 

 2 (2) 

4,515  Butane   68% 

 11,250  Heptane, 4-methyl  91% 

 15,377  2,4-dimethylhept-1-ene  95 
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Liite 3. Asiakasnäyte 1 mittausten spektrit 
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Liite 4. Asiakasnäyte 2 mittausten spektrit 
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Liite 5. Referenssimateriaalin mittausten spektrit 

 

 

 


