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Lyhenteet
ATR

Attenuated total reflection. Vaimennettu kokonaisheijastustekniikka, jossa
käytetään katkaistua prismaa heijastuman moninkertaistamiseen.

CC

Correlation cofficient, korrelaatiokerroin. Kertoo, kuinka hyvin spektri vastaa kirjastospektriä.

CWA

Chemical warfare agent. Kemiallisten taisteluaineiden yleisnimitys.

FTIR

Fourier transform infrared, infrapunan aallonpituusalueella toimiva spektrometrinen tekniikka, jossa säteily johdetaan näytteeseen suoraan.

IMS

Ion mobility spectrometer. Ioniliikkuvuusspektrometri.

IR

Infrared, infrapuna. Sähkömagneettista säteilyä aallonpituusalueella 700
nm–1 mm.

Kkp

Kuluttajamarkkinoilta kielletty psykoaktiivinen aine.

KRP

Keskusrikospoliisi.

NIR

Near

infrared.

Lähellä

infrapunasäteilyn

aallonpituutta

tapahtuvaa

sähkömagneettista säteilyä.

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaaleista.

SERS

Surface enchancement Raman spectroscopy. Raman-spektrometrian tekniikka, jossa näyte on kosketuksissa metalliin, mikä johtaa signaalin moninkertaistumisen.

SORS

Spatially offset Raman spectroscopy. Raman-spektrometrian tekniikka,
jossa näytteen Raman-signaali luetaan eri kohdasta herätelaserin osumakohtaan nähden.

TIC

Toxic industrial chemical. Myrkyllinen teollisuuskemikaali.

UV

Ultraviolet, ultravioletti. Sähkömagneettista säteilyä aallonpituusalueella
190–400 nm.

Vis

Visible, näkyvä valo. Sähkömagneettista säteilyä aallonpituusalueella 420–
700 nm.
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1

Johdanto

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää yhteistyössä Keskusrikospoliisin (KRP)
kanssa kannettavalle Rigagu Progeny ResQ 1064 nm Raman -spektrometrille viranomaisten käyttöön soveltuva kirjasto huumausaineiden ja kotitalouskemikaalien tunnistamista varten. Keskusrikospoliisi on poliisin valtakunnallinen yksikkö, jonka alaisuuteen
kuuluu useita eri tutkimusaloja. Keskusrikospoliisin tehtävänä on järjestyneen ja ammattimaisen rikollisuuden torjunta. Keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa tutkitaan muun muassa DNA-, palonsyy- ja huumausainenäytteitä. [1.]

Koska viranomaiset kohtaavat tehtävissään useita eri kemikaaleja päivittäin, tarvitaan eri
kemikaalien tunnistukseen luotettava ja helppokäyttöinen keino. Tällä hetkellä eri kemikaalien ja huumausaineiden tunnistamista varten on olemassa erilaisia pikatestereitä ja
pienanalyysilaitteita, jotka kaikki vaativat suoran kontaktin näytteeseen.

Rigagu Progeny ResQ 1064 nm Raman -spektrometri sisältää kaupallisen kirjaston,
jossa on noin 13 000 yhdistettä sisältäen kemiallisia taisteluaineita, huumausaineita, räjähteitä ja teollisuuskemikaaleja [2]. Viranomaisten kohtaamat kemikaalit ovat kuitenkin
harvoin puhdasaineita. Pääsääntöisesti viranomaiset kohtaavat erilaisia aineiden seoksia ja kotitalouksien kemikaaleja, joita ei kaupallisesta kirjastosta löydy. Rigagu Progeny
ResQ 1064 nm Raman -laitteelle käyttäjä voi luoda omia kirjastojaan. Kirjaston luontia
varten mitattavista kemikaaleista on saatava kyllin hyvä, aineelle tyypillinen spektri, joka
tallennetaan laitteen tietokantaan. Näin saadaan luotua täydentävä osuus kirjastoon viranomaisten käyttöön, mikä helpottaa tuntemattoman aineen tunnistusta.
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Vaaralliset kemikaalit, räjähteet ja huumausaineet

Kemikaaleja ja aineita on useita erilaisia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kemikaaleja löytyy
kotitalouden pesuaineista aina teollisuudessa käytettäviin puhtaisiin lähtöaineisiin.
REACH on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, joka tuli voimaan vuonna 2007
ja on suoraan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä. REACH-asetus määrittelee kemikaalien arviointia, lupamenettelyä, rekisteröintiä ja rajoituksia. Asetus pyrkii ehkäisemään
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat haitat. Tavallinenkin kemikaali voi muodostaa riskin terveydelle tai ympäristölle, minkä vuoksi niiden käyttöä ja kuljetusta kontrolloidaan
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erilaisin asetuksin ja säädöksin. [3.] Suomessa vaarallisilla kemikaaleilla, räjähteillä, huumausaineilla ja lääkeaineilla on jokaisella oma lainsäädäntönsä.

Suomessa huumausaineiden ja niiden lähtöaineiden valvontaa säätelee huumausainelaki 373/2008. Suomi on kansainvälisessä huumausainepolitiikassaan sitoutunut ottamaan huumausainevalvontaan tiettyjä aineita ja valmisteita. [4.] Tarkoituksena on turvata lääkinnälliseen tarkoitukseen tarkoitettujen aineiden oikea käyttö ja estää muiden
ei- lääkinnällisten aineiden käyttö. Riippuen aineesta se luokitellaan ominaisuuksiensa
mukaan eri kategorioihin:
•

huumausaineet

•

huumausaineiden lähtöaineet

•

kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset aineet (kkp). [5.]

Osa huumausaineiden lähtöaineista kuuluu ominaisuuksiensa perusteella lääkkeisiin.
Näiden osalta valvontaa säätelee lääkelaki 395/1987 [6]. Vaarallisten kemikaalien ja räjähdysaineiden osalta valvonta perustuu lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
turvallisuudesta 390/2005 [7].

Kotitaloudet ovat täynnä kemikaaleja. Suurin osa on vaarattomia mutta niistä voidaan
tehdä vaarallisia käyttämällä niitä esimerkiksi räjähteiden lähtöaineina. Monien kemikaalien kohdalla myös varomaton käsittely voi johtaa vaaratilanteisiin itselle tai ympäristölle.
Käyttöturvallisuustiedotteista voi lukea aineiden oikeaoppisen säilytyksen, käytön ja suojautumisen. Monissa tapauksissa viranomainen on tilanteessa, missä ei ole tietoa, millaisesta yhdisteestä on kyse.
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Spektrometria

Tarkastelemalla aineen ja sähkömagneettisen säteilyn vuorovaikutusta voidaan tutkia
aineen ominaisuuksia. Sähkömagneettinen säteily koostuu kahdesta toisiaan kohtisuorasta olevasta kentästä, sähkökentästä ja magneettikentästä. Kun sähkömagneettinen
säteily osuu aineeseen, aiheutuu erilaisia prosesseja muun muassa aineen elektroni-,
vibraatio- tai rotaatiotiloissa. Sähkömagneettisen säteilyn aallonpituusalue on hyvin laaja

3

mutta analyyttinen kemia käyttää usein ultraviolettisäteilyn (UV), näkyvän valon (Vis) ja
infrapunasäteilyn (IR) aallonpituusalueita hyväkseen.

Säteilyllä on sekä aalto- että hiukkasluonnetta. Fotonin eli valohiukkasen energia on sidonnainen säteilyn aallonpituuteen. Fotoni voi absorboitua eli sitoutua, jolloin atomi tai
molekyyli siirtyy alkuperäistä korkeammalle energiatasolle. Emissio on absorption vastakkainen prosessi, jossa atomi tai molekyyli palaa ylemmältä energiatasolta takaisin
perustasolle luovuttaen fotonin verran energiaa. Absorptio ja emissio tapahtuvat atomiorbitaalien energiatilojen erotusta vastaavalla aallonpituudella.

Spektrometriassa olennaista on eri aineiden tunnistaminen niiden kemiallisten ominaisuuksien perusteella. Spektrometri kykenee erottelemaan aallonpituudet toisistaan, jolloin on mahdollista mitata jokaisen yksittäisen aallonpituuden voimakkuus eli intensiteetti. Spektrometreissa aallonpituuksien erottuminen eli dispersio aiheutetaan hilalla.
Hilassa säteily heijastuu hilan urista aallonpituuden määräämään suuntaan. Heijastunut
säteily kulkeutuu detektorille, jossa se luetaan ja muutetaan tietokoneen avulla aineelle
tyypilliseksi spektriksi. [8.]

IR- ja Raman-spektrometriassa on sama perusidea. Kummassakin näytteeseen johdetaan säteilyä, joka aikaansaa muutoksia aineen perusvärähtelytilassa. Nämä värähtelytilan muutokset riippuvat olennaisesti aineen molekyylien massasta ja atomien välisten
sidosten voimakkuudesta. Muutokset muunnetaan detektorilla mitattavaan muotoon ja
niistä muodostetaan jokaiselle aineelle tyypillinen spektri, jonka avulla aineet voidaan
tunnistaa. Kuitenkin Raman-spektrometrian laiteprosessit ja spektrien syntymekanismi
poikkeavat huomattavasti IR-spektrometrian prosesseista.

3.1

IR-spektrometria

IR-spektrometria on näytteiden aineiden tunnistamiseen ja rakenteen selvittämiseen
käytettävä tekniikka. Tutkittavaan aineeseen johdetaan säteilyä. IR-spektrometriassa säteily on lämpösäteilyä. Kun säteily osuu näytteeseen, osa molekyyliin johdetusta säteilystä absorboituu molekyylin aiheuttaen värähdys- tai pyörähdystiloja. IR-absorption
synty vaatii näytteeseen osuvan IR-säteilyn energian ja molekyylin värähdys- ja pyörähdysenergiatilojen erojen yhtäsuuruutta. Absorboituminen muuttaa atomien välisten sidosten pituuksia ja sidoskulmia, luoden absorptiojuovan aineen spektriin absorption
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energiaa vastaavalla aaltolukuarvolla. IR-spektrissä esitetään säteilyn intensiteetti aaltoluvun funktiona. IR-spektristä tutkitaan eri atomeille ja sidoksille tyypilliset absorptiopiikkien paikka, muoto ja intensiteetti. Kuvassa 1 on D-glukoosin IR-spektri, jossa voidaan
tietyillä aallonpituuksilla lukea tiettyjen atomien ja sidosten tyypillisiä IR-kuviota.

Kuva 1. D-glukoosin IR-spektri [9].

IR-spektrometria soveltuu periaatteessa kaikille näytematriiseille olomuodosta riippumatta. Näytteen kemiallinen koostumus ja olomuoto määräävät näytteenkäsittelyn ja
käytettävän menetelmätekniikan.

IR-spektrometriassa näytteeseen johdetaan säteilyä kaikki aallonpituudet sisältävällä
aallonpituuskaistalla säteilylähteestä. Säteily osuu näytteeseen, jolloin osa säteilyn energiasta absorboituu värähdys- ja pyörähdystiloihin. Absorption aallonpituus määräytyy
atomien massojen ja sidosten voimakkuuden perusteella.

Kuva 2. FTIR-spektrometrin rakenne [10].
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Kuvassa 3 on esitettynä tavallisen IR-spektrometrin rakenne. Jokainen IR-spektrometri
koostuu säteilylähteestä, näytekammiosta ja detektorista. Säteilylähteestä johdetaan
analysoitavaan molekyyliin infrapunasäteilyä näytekammioon. Näytekammiossa osa säteilystä absorboituu. Detektorilla mitataan läpitullut säteily, josta tietokoneen avulla muodostetaan aineelle tyypillinen IR-spektri. Tuloksena on mittaustekniikasta riippuen joko
absorbanssi tai transmittanssi aallonpituuden funktiona, kun kyseessä on IR-spektrometria. FTIR-spektrometriassa spektri on interferometrin aikaansaama interfeogrammi. Kuvassa 3 esitetään myös ero IR- ja FTIR-spektrometrian välillä. Ylempänä kuvassa olevassa IR-spektrometriassa säteily johdetaan näytteeseen ja vertailunäytteeseen. Alempana kuvassa olevassa FTIR-spektrometriassa säteily kulkee interferometrin läpi suoraan näytteeseen.

Kuva 3. IR- ja FTIR-spektrometrin rakenne [11].

IR-spektrometriassa säteilyn absorboituminen on riippuvainen aineen sisältämien molekyylien atomien massasta ja sidosten voimakkuudesta. Koska atomien massa ja sidosten voimakkuus määräävät absorboituvan säteilyn aallonpituuden, voidaan tulosten pe-
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rusteella päätellä, millaisia atomeja ja sidoksia aine sisältää. Kuvassa 4 on esitetty muutamien räjähdysaineiden FTIR-spektrejä. Kuvasta 4 voidaan havaita, että jokaisella aineella on sille tyypillinen spektri, jonka perusteella ne voidaan erottaa toisistaan.

Kuva 4. Räjähdysaineiden FTIR-spektrejä [10].

Mikäli aineet sisältävät samankaltaisia sidoksia tai atomeja, voi niiden spektreissä olla
yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi kaikki kaksoissidokset näkyvät tietyllä aallonpituusalueella.

3.2

Raman-spektrometria

Raman-spektroskopia tutkii molekyylien vibrationaalisia, rotationaalisia ja muita matalien
taajuuksien ominaisuuksia. Jokaisella aineella on sille spesifinen Raman-vastine, jonka
avulla aineen ja molekyyliin tunnistaminen on mahdollista. Toisin kuin IR-spektrometriassa, Raman-spektrometriassa aineeseen tähdätään monokromaattista eli yhden aallonpituuden omaavaa säteilyä. Koska säteilyllä on oltava tietty aallonpituus ja voimakas
intensiteetti, Raman-spektrometriassa käytetään säteilyn lähteenä lasereita. Riippuen
käytettävästä laitteesta laserin aallonpituus voi olla näkyvän valon alueella, lähellä infrapunasäteilyn aluetta tai ultraviolettisäteilyn alueella.
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Kuva 5. Raman-spektrometrin toiminta [10].

Kuvassa 5 on esitetty Raman-spektrometrin toimintaperiaate. Laserilla johdetaan monokromaattista säteilyä suoraan näytteeseen. Säteilyn aiheuttamat muutokset värähtelytiloissa johtavat säteilyn sirontaan, jolloin saadaan tietoa aineen rakenteesta. Näiden aineelle tyypillisten sirontakuvioiden avulla voidaan aine tunnistaa.

Raman-sironta edellyttää molekyylin sidoksien elektronipilven polaroituvuuden muutosta. Sidoksen elektronipilveä voidaan siirtää pois tasapainotilasta ulkoisen sähkökentän avulla. Polaroituvuudella mitataan, kuinka helposti sidoksen elektronipilvi siirtyy pois
tasapainotilasta. Molekyylin polaroituvuus voi muuttua vain alkuperäisen polaroituvuuden muuttuessa jossain prosessissa. Polaroituvuuden muutoksen voi aiheuttaa sidoksen
atomien liikkuminen värähdyksessä, jolloin sidoksen elektronipilvi deformoituu. Tämä
elektronipilven siirtymä ja deformaatio vaikuttavat Raman-sironnan intensiteettiin. [12.]

Tyypillinen laserin aiheuttama spektrinen vaste koostuu kolmesta eri tyyppisestä valon
heijastumisesta tai sironnasta. Kuvassa 6 on esitetty Raman-sironnan kolme muotoa:
Rayleigh-, Stokes- ja Anti-Stokes-sironta. Kuvassa 6 on myös esitetty sirontojen intensiteetti suhteessa toisiinsa.
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Kuva 6. Raman-sironta [13].

Vahvin näistä sironnoista on elastinen Rayleigh’n sironta. Elastisessa sironnassa säteilyn energia ei muutu. Rayleigh’n sironta syntyy, kun molekyyliin vaikuttava valonsäde
emittoituu samalla energialla tai taajuudella, mikä sillä oli molekyylin kohdatessaan. Molekyyli siirtyy perusvärähtelytasosta virittyneeseen ns. virtuaalitilaan ja palaa takaisin alkuperäiselle perusvärähtelytasolle ilman säteilyn energian muutosta. Koska Rayleigh’n
sironnan intensiteetti on moninkertaisesti suurempi kuin muiden sirontojen, se ei auta
aineen tunnistamisessa. Tämän vuoksi Rayleigh’n sironta yleensä suodatetaan pois
spektrisestä vastineesta holografisilla raoilla, hiloilla ja ilmaisimen dispersiolla. Nykyiset
kokoonpanot käyttävät tehokkaampia kaistanestosuodattimia poistaakseen tämän kaltaisen spektrisen vastineen. [13.]
Voimakkaan elastisen Rayleigh’n sironnan lisäksi esiintyy kahta vähemmän intensiivistä
sironnan muotoa, joita kutsutaan Ramanin-siirtymiksi. Tämä valon sironta tapahtuu, kun
laserin fotonit vaikuttavat molekyylissä atomien välisiin sidoksiin ja elektronipilveen. Vuorovaikutus fotonien kanssa saa sidokset värähtelemään, mikä johtaa molekyylin energiatason muutokseen perustasolta virittyneeseen tilaan. Kun molekyyli vapautuu tästä
virittyneestä tilasta, se emittoi fotoneja. Tällöin molekyyli palautuu erilaiseen rotationaaliseen- tai värähtelytilaan, joko pidättämällä saamiensa fotonien energiasta osan tai menettämällä osan perusenergiastaan emittoimalla valoa. Raman-siirtymät ovat epäelastista säteilyä, johtuen energian siirrosta molekyylien ja fotonien välillä niiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa. [14.]

Kun molekyyliä viritetään, se siirtyy silloiselta värähdystasoltaan virittyneeseen tilaan.
Molekyyli voi kuitenkin palautua perustilaansa ylemmälle värähdystasolle, jolloin se sitoo
itseensä energiaa. Tällöin näytteen emittoima säteily on energialtaan pienempi kuin herätesäteilyn energia. Kyseistä Ramanin siirtymää kutsutaan Stokesin siirtymäksi.
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Molekyyli voidaan virittää virtuaalitilaan myös perusvärähdystilaa ylemmältä tasolta. Kun
molekyyli virityksen purkautuessa palautuu perusvärähdystilaan, se menettää energiaa.
Näytteestä emittoituu valo laserin herätesäteilyä korkeammalla taajuudella. Tätä korkeamman taajuuden emittoitumista kutsutaan Anti-Stokes-siirtymäksi. Energian muutokset
johtavat molekyylin vibrationaalisten ja rotationaalisten tasojen muutokseen, joka näkyy
emittoituvan valon taajuuskuvion muutoksina.

Spontaani Raman-sironta on intensiteetiltään heikkoa verrattuna muihin sirontoihin. Ongelmaksi Raman-spektroskopiassa nousee usein fluoresenssi, joka hukuttaa alleen
näytteen Raman-signaalin. Fluoresenssissa molekyyli absorboi fotonin ja emittoi tämän
jälkeen fotonin, jonka aallonpituus on suurempi, kuin absorboituneen fotonin. Lähellä
NIR- aallonpituuksia Raman spektrin luominen tapahtuu pienemmällä energialla, kuin
fluoresenssin synty vaatisi. UV-aallonpituuksia käytettäessä fluoresenssi puolestaan jää
Raman-spektrin alueen ulkopuolelle. [15.]

3.3

Raman-erikoistekniikoita

Erilaisille näytetyypeille soveltuvat erilaiset aallonpituudet, laserin tehokkuudet ja ilmaisimien herkkyys. Tunnistuksen jälkeen eri aineet vaativat turvallisen käsittelyn takaamiseksi erilaisia toimenpiteitä. Esimerkiksi fluoresenssin vaikutusta voidaan tietyissä tilanteissa pienentää merkittävästi käyttämällä eri aallonpituuksilla toimivaa laseria.

3.3.1

Resonanssi-Raman

Resonanssi-Raman-sironta on poikkeava Raman-sironnan muoto. Resonanssi-Raman
sirontaa ilmenee ainoastaan, kun herätesäteilyn aallonpituus vastaa elektronisiirtymän
aallonpituutta. Mikäli elektronisiirtymää vastaavalla kromoforilla on oikea symmetria, sironnan intensiteetti moninkertaistuu. Monille biologisille materiaaleille absorbtiot ovat
erittäin voimakkaita UV-aallonpituusalueella 220–280 nm. Kun molekyyleihin johdetaan
säteilyä aallonpituuksilla 220–280 nm, Raman-vyöhykkeissä tapahtuu resonanssimuutoksia. UV-alueen fluoresenssi emittoituu aallonpituuksilla 280–370 nm, joten aallonpituuksilla 220–280 nm tapahtuvassa Raman-sironnassa ei ole havaittavissa fluoresenssin häiriötä. Kun fluoresenssia ei ole, menetelmä on erittäin tarkka ja selektiivinen jopa
pienillä pitoisuuksilla. Resonanssi-Ramania voidaan käyttää esimerkiksi nukleiini- ja aminohappojen tunnistamiseen. [15.]
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3.3.2

Spatially offset Raman spectroscopy (SORS)

Tässä tekniikassa mitataan Raman-signaali eri kohdasta, kuin missä herätelaser osuu
näytteeseen. Tavallisesti herätesäteily johdetaan suoraan näytteeseen, ja sironnut säteily luetaan avaruudellisesti samassa suunnassa. SORS-tekniikassa näytteen antama
signaali luetaan avaruudellisesti eri kohdasta, jolloin saadaan tietoa eri kohtien pitoisuuksista. Sivuttaissuuntainen siirtymä mittauksessa vähentää fotonien monistumista sivuttaissuunnassa pintakerroksissa, koska ne kärsivät suuremman energianmenetyksen
kuin syvempien kerrosten fotonit. Tämä vähentää häiritsevää Rayleigh’n sirontaa ja fluoresenssia, mikä johtaa syvemmissä kerroksissa Raman-signaalin voimistumiseen. Kyseinen tekniikka on erinomainen esimerkiksi tablettien tunnistuksessa pakkauksen lävitse. [15.]

3.3.3

Surface Enhanced Raman spectroscopy (SERS)

Muista Raman-tekniikoista poiketen SERS-tekniikassa, näyte on kontaktista metallipinnan kanssa. Metallina käytetään joko kultaa tai hopeaa. Kun näyte on kontaktissa metalliin, säteilyn vaikutuksesta näytteessä tapahtuu sähkökentän kasvu metallin pintaelektronien virittyessä. Tämä aikaansaa muutoksen aineen sähkömagneettisessa kentässä, joka nostaa Raman-vasteen intensiteettiä. SERS-tekniikalla voidaan tunnistaa
näytteitä, joilla on erittäin alhainen pitoisuus. SERS-tekniikan tuottamat Raman-spektrit
eivät yleensä vastaa tavallisia Raman-spektrejä. [15.] SERS-tekniikalla analysoitavissa
näytteissä tapahtuu usein signaalin voimistumista SERS-efektin vuoksi, mikä aiheuttaa
vääristymiä piikkien paikoissa ja intensiteetissä [12].

3.4

Raman-ilmaisimet

Raman-ilmaisimet jaetaan yksielementtisiin ja monikanavaisiin. Yksikanavainen FT-Raman mittaa FTIR-laitteen tapaan kaikki aallonpituudet samanaikaisesti. Yksikanavaisten
ilmaisimien ongelmaksi muodostuu fluoresenssi, joka estää interferometrin toimintaa.
Yksikanavaisten ilmaisimien toiminnan edellytyksenä on käyttää laserilla aallonpituutta,
jonka herätesäteily ei yleensä aiheuta fluoresenssia. Aallonpituus 1064 nm johtaa ilmaisimen valinnassa yksikanavaisten ilmaisimien tapauksessa InGaAS-kvantti-ilmaisimen
valintaan.
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Monikanavailmaisimien toiminta perustuu niiden sisältämiin elementteihin, pikseleihin.
Pikseli on valosähköiseen ilmiön avulla varauksen saava kondensaattori. Pikselin varauksen määrä riippuu siihen osuvien fotonien määrästä. Pikselin varaus puretaan tietyllä taajuudella, jolloin pikselin sisältämä tieto luetaan. Jokainen monikanavailmaisimen
pikseli mittaa tiettyä aallonpituutta. Monikanavailmaisimista yleisimmin käytössä on kameroistakin tuttu CCD-kenno. [14,12.]

3.5

Rigagu Progeny ResQTM

Rigagu Progeny ResQTM on kenttäkäyttöön suunniteltu 1064 nm:n aallonpituudella toimiva FT-Raman-spektrometri. Kuvassa 7 on esiteltynä Rigagu Progeny ResQTM -laite.
Laite toimii akuilla ja on kannettava pienen kokonsa ansiosta. Laitteen näyttö on kosketuksella toimiva mutta tarvittaessa laitetta voi operoida myös näppäimistön avulla.

Kuva 7. Rigagu Progeny ResQTM [2].

Taulukossa 1 on esitelty Rigagu Progeny ResQTM -laitteen teknisiä ominaisuuksia. Laite
mittaa spektrin välillä 1087–1450 nm eli aaltolukuina ilmaistuna välillä 200–500 cm-1.
Vaikka laite toimiikin ainoastaan yhdellä aallonpituudella, laserin tehoa voidaan säätää.
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Varsinkin tummien näytteiden kohdalla tehoa on alennettava, jotta näyte ei pala. Mittausajan säätäminen on olennaista mittausparametrien optimoimiseksi kirjastospektrejä luodessa. Laite toimii lämpötilavälillä -20°C:sta aina 50°C:een asti.

Taulukko 1. Rigagu Progeny ResQ:n tekniset ominaisuudet

Ominaisuus
Operointi prosessi
Spektrin taajuus
Laser (eksitaation aallonpituus)
Laserin teho
Mittausaika
Spektrin resoluutio
Detektori
Dispersio moodi
Collection optics

Käyttötarkoitus/käyttöalue
Raman-spektroskopia
1087-1450 nm
1064 nm
Säädettävä: 30 mW-490 mW
Säädettävä: 5 ms -30 s
8-11 cm-1 (FWHM)
512 pixel TE cooled InGaAs
Transmissive VPG
NA= 0.25

Laiteessa on yksielementtinen InGaAs-kvantti-ilmaisin, jonka tarkkuus on 512 pikseliä.
Rigagu Raman ResQTM -laitteen avulla voidaan fokuspistettä säätämällä mittaukset suorittaa suoraan näyteastiasta. Laserin aallonpituus 1064 nm kykenee läpäisemään erityyppisiä astioita. Kuvassa 8 on esitetty suositellut fokuspisteen arvot eri materiaaleille.
1064 nm:n laser kykenee läpäisemään maksimissaan noin 6 mm paksuisen astian. Erittäin tummat ja läpinäkymättömät astiat voivat olla esteenä mittauksille suoraan astiasta.
Näyteastia voi absorboida osan laservalosta, jolloin mittaaminen on vaikeaa. Tämän lisäksi heikon Raman-vasteen omaavia aineita voi olla vaikea mitata suoraan astiasta.
[16.]

Kuva 8. Fokuspisteen arvot eri pakkausmateriaaleille [16].
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Rigagu Progeny ResQTM -laitteen kirjastoon on mitattu kemikaalien spektrejä. Tuntemattoman aineen tunnistus tapahtuu vertaamalla aineen antamaa spektriä kirjastossa oleviin esimerkkispektreihin. Rigagu Progeny ResQTM ilmoittaa tuloksen luotettavuuden korrelaatiokertoimen (CC) avulla, joka ilmoittaa, kuinka lähellä kirjastospektriä mitattava
näyte on. Kirjastosta aineita tunnistaessa voidaan tulokset jaotella CC:n vastaavuuden
perusteella seuraavasti:
•

CC 0,95–1.00  erinomainen kirjastovastaavuus

•

CC 0,9–0,95  hyvä kirjastovastaavuus

•

CC < 0,85  huono kirjastovastaavuus.

Kuvassa 9 on esimerkkinä kofeiinin mittaustulos. Kuvassa punaisella on tehty mittaus ja
sinisellä on piirrettynä kirjastospektri. Spektrien yhteensopivuudesta ja korrelaatiokertoimen arvosta voidaan todeta tunnistuksen olevan erinomainen.

Kuva 9. Kofeiinin Raman-spektri ja tunnistus
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Kirjastosta voidaan tuloksia etsiä erilaisien hakualgoritmien avulla. Wavelet-hakualgoritmi on tarkoitettu yhden komponentin tunnistamiseen. Rigagu mixture components-algoritmiin käyttäjä voi määritellä montako komponenttia tutkittavasta aineesta tunnistetaan. Laitevalmistaja suosittelee käytettäväksi kahden komponentin tunnistusta. HQI-algoritmilla etsitään vain määrättyjä spektrin alueita tai osia. Algoritmin valinnalla on vaikutusta aineen tunnistukseen. Yhden komponentin Wavelet-algoritmi voi helposti antaa
väärän tuloksen väärin fokusoituna ja mitata vain pakkauksen tutkittavan aineen sijaan.
Käytettäessä useamman komponentin Rigagu mixture components-algoritmia, väärän
positiivisen tunnistuksen mahdollisuus on huomattavasti suurempi kuin Wavelet-algoritmilla. Etsittäessä tiettyjä aineryhmän aineita, HQI-algoritmi on tehokkain. [17.]
Erikoisuutena Rigagu Progeny ResQTM -laitteessa on 4 C-tila. 4 C-tila seuraa tietyn aikavälin tai mittausmäärän aikana tunnistettuja kemikaaleja. 4 C-tila on niin kutsuttu prekursorivaroitustila. Prekursoreilla tarkoitetaan kemikaaleja ja aineita, joita voidaan käyttää lähtöaineina esimerkiksi räjähteiden tai huumausaineiden valmistukseen. Rigagu
Progeny ResQTM seuraa automaattisesti mittaustuloksia prekursoreiden varalta, mikäli 4
C-tila on käytössä. Kun prekursoreita tavataan, laite antaa kuvan 10 mukaisen varoituksen.

Kuva 10. 4 C-varoitus.
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Laite tunnistaa prekursorina toimivat kemikaalit, luetteloi ne ja tunnistaa, minkä yhdisteen lähtöaineina ne voivat toimia. Kuvan 10 esimerkkinä voimakas räjähdysaine pentaerytritolitetranitraatti (PETN). Mikäli kyseessä on suurienerginen, syttymisherkkä kemikaali on mahdollista mittaus ajastaa. Tällöin mittaaja voi poistua turvallisen etäisyyden
päähän mitattavasta aineesta ennen mittauksen alkua.

3.6

Edut ja haitat

Rigagu Progeny ResQTM on erittäin helppokäyttöinen. Akkukäyttöinen laite on mahdollista siirtää kohteeseen, jolloin tuntemattomia kemikaaleja ei tarvitse siirtää ennen tunnistusta. Koska laitteeseen on mahdollista ohjelmoida mittausparametrit, jotka soveltuvat
suurimmalle osalle näytteistä, ei erillistä kemian tuntemusta mittauksen suorittamiseen
tarvita.
Rigagu Progeny ResQTM soveltuu erilaisille näytetyypeille kiinteistä jauheista erilaisiin
nesteisiin. Erityyppiset kemikaalit säilötään erilaisissa astioissa, mutta laitteen fokuksen
säätö mahdollistaa aineiden mittauksen suoraan astiasta. Raman-spektrometriaa varten
näytteille ei tarvitse suorittaa minkäänlaista esikäsittelyä, jolloin vältytään näytteen tuhoutumiselta analyysin yhteydessä. Näytteiden tunnistaminen on mahdollista myös vesiliuoksista, koska menetelmä ei ole herkkä vedelle. Vedellä on huono Raman-vaste,
joten laite tunnistaa vesiseoksista niihin liuenneet komponentit.

Raman-sironnan keskeisin ongelma on laserin aallonpituuden aiheuttama fluoresenssi.
Fluoresenssi aiheuttaa mittauksen yhteydessä muodostuvaan spektriin kummun, joka
vaikeuttaa aineen oman spektrin tunnistamista. Huonon Raman-vasteen omaavan aineen tunnistaminen on vaikeaa, koska aineen Raman-signaali hukkuu fluoresenssin
alle. [18.]

Huonon Raman-vasteen omaavia aineita ovat esimerkiksi NaCl, puhdasmetallit (esimerkiksi Al, Au ja Fe), metalliseokset ja kaasut. Kaasut eivät sovellu analysoitavaksi Ramanspektrometrilla alhaisen molekyylipitoisuuden vuoksi. [16.]
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4

4.1

Kemikaalien ja huumausaineiden tunnistaminen kentällä

Pikatestit

Tällä hetkellä viranomaisilla on käytössään erilaisia pikatestejä huumausaineiden tunnistamiseen. Pääosin immunologisiin eli vasta-ainereaktioihin pohjautuvat pikatestit ovat
erittäin spesifisiä. Esimerkiksi Orion Diagnostica tarjoaa käyttöön sarjan huumausaineiden tunnistukseen soveltuvia Dipro Druglab -huumausainetestejä. [19.] Dipro Druglab huumausainetestit ovat immunokromatografisia ja tuottavat kvalitatiivisen tuloksen. Kvalitatiivinen tulos kertoo, sisältääkö tutkittava näyte testin aineita vai ei.

Valmistajan mukaan Dipro Druglab -huumausainetestit soveltuvat erilaisille materiaaleille aina tableteista nesteisiin. Jokainen näytetyyppi vaatii omanlaisensa esikäsittelyn
riippuen aineen olomuodosta ja ominaisuuksista. Näytettä voidaan esimerkiksi joutua
homogenisoimaan, uuttamaan ja liuottamaan ennen kuin se soveltuu analysoitavaksi pikatestillä. Näytteiden esikäsittelyssä vaaditaan analysoijalta suora kontakti tuntemattomaan aineeseen ilman tietoa sen vaarallisuudesta. Esikäsittelyyn tarvittavien kemikaalien käyttöturvallisuus kenttäolosuhteissa asettaa omat haasteensa. Näytettä myös tuhoutuu pikatesterianalyysin yhteydessä väistämättä.

Mikäli tulos pikatestistä on negatiivinen, voidaan joutua suorittamaan useita erilaisia pikatestejä ennen kuin saadaan positiivinen tulos. Vaikka pikatestereitä on olemassa
useita erilaisia, eivät ne kata kuin murto-osan kemikaaleista, joita viranomaiset voivat
kohdata kenttäolosuhteissa. Mikäli positiivista tunnistusta ei saada pikatesterien avulla,
tuntemattoman aineen vaarallisuudesta ei saada minkäänlaisia viitteitä.

4.2

Pienanalytiikka

Eri laitevalmistajat tuottavat eri menetelmiin perustuvia analyysilaitteita pikaista tunnistusta varten. Seuraavat laitteet on myös suunniteltu kenttätutkimuksiin ja aineiden tunnistukseen mutta soveltavat tunnistuksessa eri tekniikkaa kuin Rigagu Progeny ResQ
Raman -spektrometri.

HazMatID on FTIR-spektrometri. Laiteella voidaan tunnistaa räjähdys-, huumaus-, kemiallisia taisteluaineita(CWA), myrkyllisiä teollisuusmineraaleja(TIC) ja muita yhdisteitä.
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HAzMatID soveltuu sekä jauhemaisille että nestemäisille näytteille. Näyte asetetaan
suoraan laitteen timantti ATR-sensorille, josta mittaus suoritetaan. Laite ei sovellu kaasumaisille aineille. [20.]

Ionscan 600 on liikuteltava ioniliikkuvuusspektrometri (IMS). IMS-spektometriassa yhdisteet hajotetaan ionimuotoon. Ionimuodossa olevat yhdisteet liikkuvat kaasumaisessa väliaineessa eri nopeuksilla, kun ne asetetaan voimakkaaseen sähkökenttään. IMS-spektrometri tunnistaa aineen ionien liikkuvuuden perusteella. Ionscan-laitetta voidaan käyttää räjähdys- ja huumausaineiden tunnistamiseen. Laite kykenee analysoimaan pieniäkin pitoisuuksia. Näyte otetaan pyyhkäisemällä näytteenottolapulla haluttua ainetta tai
pintaa. Ionscan soveltuu parhaiten kiinteiden näytteiden analysointiin.

Kuten Ionscan 600 myös Sabre 5000 perustuu IMS-teknologiaan. Sabre 5000-laitteella
voidaan analysoida räjähdys-, huumaus- ja kemiallisia taisteluaineita sekä myrkyllisiä
teollisuuskemikaaleja. Erikoisuutena Sabre 5000:ssa on muihin aiemmin mainittuihin
laitteisiin verrattuna kyky tunnistaa kaasumaisia aineita. Sabre 5000:ssa on mahdollisuus valita näytteen analysointitapa riippuen aineen muodosta. Näytteestä voidaan ottaa
joko pyyhkäisynäyte tai käyttää kaasumaisille aineille soveltuvaa tunnistusta. [20].

5

Laitteet ja reagenssit

Laitteet:
•

Rigagu Progeny ResQ 1064 nm Raman

•

analyysivaaka.

Mitatut puhdasaineet ja kotitalouskemikaalit ovat liitteessä 1. Huumausaineiden osalta
listaus on laboratorion omaan käyttöön. Huumausaineita ja niiden seoksia mitattiin 126
kpl.
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6

Työn toteutus

Työ toteutettiin suorittamalla sarja mittauksia, joiden tavoitteena oli luoda mahdollisimman hyviä kirjastospektrejä. Näytteet siirrettiin pieniin sulkijapusseihin niiden ominaisuuksien salliessa. Alla kuvassa 11 on esimerkki mitattavasta jauhenäytteestä. Nesteiden kohdalla mittaukseen käytettiin lasista näytepulloa. Muutama mittaus suoritetiin aineen luonteen ja vähäisen määrän vuoksi suoraan alkuperäisestä astiasta.

Kuva 11. Näyte sulkijapussissa.

Näytteet valmistettiin punnitsemalla pieni määrä mitattavaa ainetta sulkijapussiin, josta
suoritettiin mittaukset. Seokset mittauksia varten valmistettiin liitteessä 2 olevan taulukon
mukaisesti painoprosenttisina seoksina. Mitattavista seoksista puhutaan komponentteina A-I tiedon arkaluontoisuuden vuoksi. Seostaulukko tuloksineen on esitetty liitteessä
2.

Kirjastoon mitattavalle spektrille asetettiin laatukriteeriksi suurimman piikin osuminen intensiteetin välille 20 000–50 000 (count) ja CC mahdollisimman lähelle 1. Kuvassa 12 on
esitettynä kreatiinille suoritettu mittaus, joka täyttää edellä mainitut kriteerit.
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Kuva 12. Kreatiinin Raman-spektri.

Hyvän spektrin luominen kirjastoa varten edellyttää usein mittausparametrien säätöä. Eri
kemikaaleille on käytettävä eri mittausaikoja ja laserin tehoa fluoresenssin minimoimiseksi ja spektrin intensiteetin parantamiseksi. Taulukossa 2 on esitetty säädettävissä
olevat mittausparametrit ja niiden säätöalue.

Taulukko 2. Mittausparametrit

Parametri
Power
Exposure
Averages

Alue
30–490 mW
5 ms–30 s
1–30 count

Power tarkoittaa laserin tehoa. Laserin tehokkuutta on säädettävä mitattavan materiaalin
ominaisuuksien mukaan. Pääsääntöisesti mittaukset voi suorittaa 490 mW:n teholla, mikäli kyseessä on vaalea jauhe tai kirkas neste. Tummien näytteiden kohdalla tehoa on
laskettava (100–350 mW), koska muuten näyte voi kärähtää. Kun kyseessä on erittäin
tumma aine, räjähdeaine tai suurienerginen materiaali, laserin tehon tulee olla välillä 10150 mW.
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Exposure on yhteen mittaukseen kuluva aika millisekunteina. Mittausajan pituudella on
vaikutusta siihen, kuinka korkeat Raman-luvut ovat. Hyvän Raman-vasteen omaavilla
aineilla mittausajaksi riittää noin 1000 ms. Mikäli vaste on huono, on mittausaikaa syytä
pidentää asteittain, kunnes Raman-luku on riittävän korkea.

Averages tarkoittaa suoritettujen mittausten määrää. Näistä mittauksista lasketaan keskiarvo hyvän spektrin saamiseksi. Mikäli näytteessä on voimakas häiriötaso, voidaan sitä
madaltaa nostamalla keskiarvoasetusta. Tällöin voidaan poistaa pohjaviivan häiriöitä ja
parantaa korkeimman Raman-vasteen erottuvuutta.

Laitteen fokuspistettä on mahdollista säätää riippuen mitattavan astian paksuudesta.
Työssä käytettiin muovipussille arvoa 1.5. Tarkka taulukointi eri astioille soveltuvista fokuspisteen arvoista löytyy kuvasta 8.

Jokainen kirjastoon tulevan aineen mittaus aloitettiin asettamalla mittausparametreiksi
seuraavat perusasetukset:
•

Power: 490 mW

•

Exposure: 1000 ms

•

Average count: 3

•

Fokus: 1.5.

Riippuen saadusta spektristä, parametrejä muutettiin asteittain, kunnes saatiin paras
mahdollinen spektri kirjastoon siirtämistä varten. Alla kuvassa 13 on esimerkkinä mittaus, jossa ei perusasetuksilla saatu riittävän hyvää spektriä.
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Kuva 13. Ensimmäinen mittaus

Kuvasta 13 voidaan todeta, spektrin olevan sinisellä näkyvän tunnistuksen kaltainen.
Kuitenkin pieniä eroavaisuuksia voidaan havaita. Nostamalla mittausaikaa ja mittausten
määrää saatiin spektriin selkeästi voimakkaammat piikit, kuten kuvasta 14 voidaan havaita.

Kuva 14. Uudelleenmittaus.

Oletusarvot oli asetettu alhaisiksi näytematriisin vaihtelevuuden johdosta. Liian suurella
teholla ja liian pitkillä mittausajoilla suoritetut mittaukset aikaansaavat näytteessä saturaation, minkä vuoksi mittaukset aloitettiin lyhyillä mittausajoilla. Tummien näytteiden
kohdalla laserin tehon arvoksi laitettiin 10 mW ja tätä lähdettiin asteittain nostamaan.
Tummien näytteiden kohdalla on merkittävä riski näytteen kärähtämiseen laserin liian
suurella teholla ja liian pitkällä mittausajalla.

Mittausten aikana pyrittiin selvittämään mittausparametrit, joiden pohjalta voisi luoda laitteelle valmiin mittausapplikaation. Valmis mittausapplikaatio nopeuttaa toimintaa kentällä eikä edellytä mittaajalta asiantuntemusta oikeiden parametrien valitsemiseen.
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7

Tulokset

Rigagu Progeny ResQ -spektrometrille saatiin ajettua erilaisia huumausaineiden ja seosten spektrejä 126 kpl. Tämän lisäksi kirjastoon mitattiin erilaisia kotitalouksista löytyviä
aineita, joita viranomaiset voivat tehtävissään kohdata noin 70 kpl. Myös erilaisia rähähdysaineiden lähtöaineiksi soveltuvia kemikaaleja tallennetiin kirjastoon. Listaus tavallisista kirjastoon lisätyistä kemikaaleista on esitetty liitteessä 1. Huumausaineiden osalta
tiedot ovat laboratorion omaan käyttöön. Seoksista saadut tulokset löytyvät liitteestä 2.

Työn edetessä ongelmaksi muodostui tummien ja energisten näytteiden analysoiminen
Raman-spektrofotometrillä. Huolimatta erittäin pienistä laserin tehoista tummat näytteet
kärähtivät tai spektrin laatu oli niin heikko, ettei siitä olisi apua aineen tunnistuksessa.
Spektrien korkeimmat piikit jäävät näillä näytteillä selkeästi alle 4000 countin. Kuvassa
15 on esitettynä Fe2O3 spektri. Kuten kuvasta 15 voidaan huomata, piikkien intensiteetti
jää erittäin alhaiseksi. Suurin piikki on intensiteetiltään 250 count. Piikkejä esiintyy myös
erittäin tiuhaan. Tämänkaltaisten spektrien lisääminen kirjastoon on turhaa, sillä ne eivät
edistä aineen tunnistusta. Sinisellä kuvassa 15 on paras kirjastovastaavuus kyseiselle
mittaukselle, joka poikkeaa selkeästi saadusta punaisella näkyvästä mittaustuloksesta.

Kuva 15. Rauta(III)oksidin Raman-spektri.

Erilaisia seoksia tutkittaessa huomattiin selkeä trendi aineiden pitoisuussuhteiden muuttuessa. Seoksia mitattaessa käytettiin kirjaston hakualgoritmina Rigagu mixture-algoritmia. Komponentit selkeästi häiritsivät toistensa Raman-vastetta, kun niitä sekoitettiin
suhteessa 80:20. Poikkeuksetta suhteen 40:60 seoksissa suuremman komponentin piikkien intensiteetti alkaa kasvaa. Spektrissä on tunnistettavissa edelleen alhaisemman pitoisuuden omaavan komponentin tyypillisiä piirteitä. Kuvissa 16–19 on esitetty kemikaalien A+C seosten sarjan mittaustulokset.
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Kuva 16. A 80% C 20%

Kuvassa 16 on komponenttia A 80 painoprosenttia ja komponenttia C 20 p-%. Kuvassa
on selkeä tunnistus komponentista A kirjastospektriä vastaan. Komponentille A tyypilliset
Raman-vasteet ovat alueen 950–1050 cm-1 kolmoishuippu ja alueelle 1575–1625 cm-1
sijoittuvat jakautunut huippu.

Kuva 17. A 60% C 40%.

Kuvassa 17 on seossuhdetta muutettu. Nyt komponenttia A on 60 p-% ja komponenttia
C 40 p-%. Kuvassa on selkeästi molempien komponenttien tyypillisiä piirteitä. Tarkasteltaessa punaista mittausspektriä sinistä mittausspektriä vasten, huomataan näiden kahden välillä merkittävä ero. Mitattava seos on tunnistettavissa pääkomponentin A suhteen, ja tunnistus saadaan myös komponentille C.
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Kuva 18. A 40% C 60%

Kun komponentti C muuttuu painoprosentiltaan hallitsevaksi, voidaan kuvasta 18 todeta
komponentti A:n tyypillisimpien piikkien alkavan heikentymään. Alueen 950–1050 cm-1
kolmoishuippu ei ole enää selkeästi intensiivisin piikki. Jakautunut huippu alueella 1575–
1625 cm-1 on muuttumassa yhdeksi huipuksi.

Kuva 19. A 20% C 80%.

Kuten jo kuvasta 16 voitiin todeta, komponenttien seossuhteen 80 p-% pääosassa oleva
komponentti määrittää aineen spektrin. Kuvasta voidaan edelleen havaita komponentti
A:n spektrin tyypillisiä piikkejä, mutta komponentti C hukuttaa alleen komponentti A: n.
Laite kykeni antamaan huonon CC tunnistuksen pienemmästäkin komponentista, kun
kirjastoon oli jo lisättynä seoksia.

8

Johtopäätökset

Opinnäytetyönä saatiin tuotettua melko kattava kirjasto viranomaisten käyttöön. Kirjastoon tallennettiin eri kemikaalien spektrejä noin 180 kpl. Kirjaston täydentäminen erilaisilla seoksilla ja uusilla kemikaaleilla tulee olemaan tarpeen jatkossakin. Kattava kaupal-
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linen kirjasto antaa laitteelle hyvän perustan tuntemattomien aineiden tunnistuksen yleiskäyttöön, ja täydennettynä omilla kirjastolisäyksillä laitteeseen on saatu hyvä kenttäkäyttöön soveltuva kirjasto. Lopulliset puutteet selviävät vasta, kun laitetta päästään kokeilemaan erilaisissa tilanteissa.

Kun kirjastoon oli lisätty uusia spektrejä, hyviä seosspektrejä vastaan laite kykeni antamaan tunnistuksen. Kirjastoon on siis tarpeen lisätä erilaisia seoksia, kadulla liikkuvia
näytteitä ja kodista löytyviä jokapäiväisiä kemikaaleja.

Erilaisia mittausapplikaatioita ja parametrien säätöä tullaan tarvitsemaan eri näytetyyppien mittaamiseksi. On mahdollista antaa yleiset, suurimmalle osalle näytteistä soveltuvat parametrit, mutta hyvien kirjastospektrien luominen ja huonon Raman-vasteen
omaavien aineiden tunnistuksessa parametrien säätöä tarvitaan. Yleiset parametrit soveltuvat pääasiassa vaaleille jauheille ja kirkkaille nesteille. Värilliset ja tummemmat
näytteet vaativat omat mittausapplikaationsa. Erityisesti lähes mustien ja suurienergisten
näytteiden kohdalla tulee noudattaa varovaisuutta laserin tehon kanssa, ettei näyte kärähdä.
Rigagu ProgenyTM ResQTM on erinomainen työkalu erilaisten vaaleiden jauheiden ja nesteiden tunnistamiseen. Mittaus astian läpi on erinomainen ominaisuus, joka lisää työturvallisuutta. Valmis kirjasto ja automaattinen prekursori-varoitusjärjestelmä kertovat välittömästi mahdollisesta vaaratilanteesta. Puutteena on soveltumattomuus pieniin pitoisuuksiin ja kaasumaisiin aineisiin, mutta erittäin kattava kirjasto tekee Rigagu ProgenyTM
ResQTM -spektrometristä hyvän ensitunnistuslaitteen.
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Liite 1
1 (2)

Mitatut kemikaalit

Kofeiini
Fenasetiini
Lidokaiini
Prokaiini
Fruktoosi
Maltoosi
D-glukoosi
Kreatiini
Mannitoli
Laktoosi
Metanoli
Etanoli
Asetoni
Loratsepaami
Kodeiini
Kemira growhouse kevät
Kemira growhouse kesä
Kemira growhouse syksy
Natriumbentsoaatti
Dextrin
Magnesiumkarbonaatti
Nitroselluloosa
Alumiinihydroksidi
Pentaerytritoli
Kaliumkloraatti
Kaliumperkloraatti
Kaliumsyanaatti
Magnesiumsulfaatti
Natriumsulfaatti
Booraksi
s100 kuivabetoni
Meira leivinjauhe
Ruokasooda Meira
Liivate
ase gelatiini
Fast pancake mix
Serto kirjopesuaine
Sunnuntai kuivahiiva
Maizena
Ariel color pesuaine
1/2 karkea vehnäjauho Myllynparas
Vehnäjauho Belbake
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Paprikajauhe
Kurkuma
Pattex tapettiliisteri
Pride erikoistapettiliisteri
Ksylitoli
Meso-erythritol
Äidinmaidonkorvike
Tomusokeri
Arabikumi
Hillosokeri
Fariinisokeri
Konetiskiaine
Taloussokeri
Aberlite M
Lifco gelatine
Sephuder c-10
Raesokeri
Maitojauhe
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Mitatut seokset
Seos
A+B
A+B
A+B
A+B
A+C
A+C
A+C
A+C
A+D
A+D
A+D
A+D
A+E
A+E
A+E
A+E
F+B
F+B
F+B
F+B
F+C
F+C
F+C
F+C
F+D
F+D
F+D
F+D
F+E
F+E
F+E
F+E
G+H
G+H
G+H
G+H
G+B
G+B
G+B
G+B
G+I
G+I

Suhde
80:20
60:40
40:60
20:80
80:20
60:40
40:60
20:80
80:20
60:40
40:60
20:80
80:20
60:40
40:60
20:80
80:20
60:40
40:60
20:80
80:20
60:40
40:60
20:80
80:20
60:40
40:60
20:80
80:20
60:40
40:60
20:80
80:20
60:40
40:60
20:80
80:20
60:40
40:60
20:80
80:20
60:40

Tulos
A
A
A
B
A
A
A
C
A
A
A
D
A
A
A
E
F
F
F
B
F
F
F
C
F
F
F
D
F
F
F
E
G
G
G
H
G
G
G
B
G
G
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G+I
G+I

40:60
20:80

G
I

