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ORGAANISEN KEMIAN
SYNTEESIVÄLITUOTTEIDEN
PUHDISTUSMENETELMIEN OPTIMOINTI
COMBIFLASH EZ PREP -LAITTEELLE
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli optimoida automatisoitu pudistusmenetelmä synteesin
välituotteelle käyttämällä CombiFlash EZ Prep -laitetta. Työssä keskityttiin poistamaan tai
korvaamaan manuaalisesta menetelmästä haitalliset liuottimet vähemmän haitallisilla liuottimilla.
Automatisoidulle menetelmälle haluttiin löytää parhaat mahdolliset laitteistoparametrit,
pylväsmateriaalit ja näytteen injektoimistavat jokaiselle välituotteelle.
Työssä tehtiin 40 flash-kromatografia-ajoa kahdelle eri välituotteelle, joista suurin osa oli
yhdisteelle 9. Työn aikana ensimmäisen välituotteen puhdistusmenetelmä saatiin optimoitua niin
pitkälle, että päästiin tekemään tuotantomittakaavan ajo. Toisen välituotteen kanssa saatiin tehtyä
muutama pienempi ylöspäin skaalaus, ajot jäivät kuitenkin vähemmälle ajan puutteesta johtuen.
Näiden yhteydessä kromatografia-ajoissa kokeiltiin kolonnin uudelleenkäyttöä, näytemäärää
kolonnissa ja kolmea eri injektoimistapaa.
Ennen kromatografia-ajoja oikeanlaista eluenttia etsittiiin ohutkerroskromatografian avulla
kokeilemalla erilaisia liuotinseoksia ja niiden suhteita. Ohutkerroskromatografialevyistä nähtiin
lähimmät epäpuhtaudet tuotteen ylä- ja alapuolella, joita käytettiin apuna kromatografia-ajojen
optimoinnissa. Kromatografia-ajojen jälkeen tuloksia analysoitiin kromatogrammin lisäksi myös
ohutkerroskromatografian avulla.
Kromatografia-ajoihin löydettiin vähemmän haitallinen vaihtoehto, joka oli etyyliasetaatin ja
heptaanin yhdistelmä. Ensimmäiselle välituotteelle paras erottelevuus saatiin lineaarisella
gradientilla ja pidennetyllä ajo-ohjelmalla. Toiselle välituotteelle todella loiva lineaarinen ajo oli
paras vaihtoehto vaikka menetelmän optimointi kyseiselle välituotteelle jäi kesken. Injektoimalla
valmisnäytepatruunan avulla saatiin toistettavuutta tuloksiin ja erottelevuus oli hyvä. Pienemmillä
määrillä tuotetta kolonnien uudellenkäyttö oli mahdollista ja erottelevuus oli hyvä kun tuotetta oli
alle kolonnin suositellun maksimi näytemäärän.
Yhdisteen 9 tuotantomittakaavan ajossa tuotteen joukosta löytyi vähän epäpuhtauksia, mutta ajo
oli silti toivotun saantoprosentin sisällä. Yhdisteen 9 tuotantomittakaavan ajo oli onnistunut, eikä
sen automatisoitua menetelmää tarvinnut lähteä enää parantamaan. Yhdisteen 10 ajot olivat
myös onnistuneet, vaikka epäpuhtauksia tulikin yhtä paljon kuin manuaalisella
puhdistusmenetelmällä. Testauksia voisi tästä eteenpäin jatkaa vielä yhdisteellä 10 aina
tuotantomittakaavaan asti. Kun yhdisteen 10 automatisointi olisi optimoitu voitaisiin siirtyä
tutkimaan muiden synteesivälituotteiden automatisointia.
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OPTIMIZING PURIFICATION METHODS FOR
INTERMEDIATE SYNTHETIC PRODUCTS WITH
COMBIFLASH EZ PREP EQUIPMENT IN ORGANIC
CHEMISTRY
The objective of this thesis was to optimize an automated purification method by using
CombiFlash EZ Prep equipment. The thesis focused on removing or replacing harmful solvents
from the manual method with less harmful solvents. For the automated method the aim was to
find the best possible equipment parameters, column materials, and sample injection methods for
each intermediate product.
The study involved 40 flash-chromatography runs for two different intermediate products,
whereby most of them were for compound 9. During the study, the first intermediate product
purification method testing progressed such that a production scale run was performed. With the
other intermediate product testing, a few smaller scale-up runs were conducted due to lack of
time. During these chromatography runs column reuse, amount of sample in column, and three
different injection methods were also tested.
Before the automated chromatography runs, a less harmful solvent was found from the automated
method using thin-layer chromatography by trying different solvent mixtures at different mixture
ratios. Thin-layer chromatography plates showed the closest impurities above and below the
desired product. These results were used later in the optimization of flash-chromatography runs.
After the automated run was performed it was analyzed with a chromatogram and thin-layer
chromatography.
The less harmful solvent was found to be a mixture of ethyl acetate and heptane. For the first
intermediate product, the best resolution was obtained with a linear gradient and an extended run
program. For the second intermediate product, a less steep linear run was the best option even
though the optimization of the method for that intermediate product was not completed. An
injection with a ready-to-use sample cartridge gave result reproducibility and a good resolution.
With smaller amounts of product, it was possible to reuse the columns and the resolution was
good when the amount of sample was below half of the recommended maximum for the column.
In the production scale run of compound 9, few impurities were found among the product and the
run was still within the desired yield percentage. The production scale run of compound 9 was
successful and its automated method no longer needed to be improved. The automated runs of
compound 10 were also successful although the purity of the product was the same with manual
methods. From this point, the testing could be continued with compound 10 all the way up to the
production scale. Once the automation of compound 10 has been optimized, the automation of
other intermediate synthetic products could be tested next.
KEYWORDS:
thin-layer chromatography, liquid chromatography, optimization, organic chemistry, automation
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO

Absorptio

Kemiallinen ilmiö, jossa molekyylit pidättyvät johonkin aineeseen

Adsorptio

Molekyylien kiinnittyminen aineen pintaan

Detektori

Laite, joka vastaanottaessaan signaalin tuottaa jonkin mitattavissa olevan vasteen

Flash-kromatografia

Kuin tavallinen pylväskromatografia, mutta silikapartikkelit
ovat pienempiä, sekä pylvääseen lisätään painetta

Fraktio

Jonkin ominaisuuden perusteella erotettu tai erotettavissa
oleva seoksen osa

Kapillaari-ilmiö

Ilmiö, jossa neste etenee pinnan vettymisilmiön seurauksena
kapeassa rakenteessa tai putkessa.

Kolonni

Laite, jota käytetään aineiden erottamiseen toisistaan (pylväs)

Kromatogrammi

Kromatografia-ajon yhteenveto, josta näkyy eri yhdisteiden
pitoisuus retentioajan funktiona

Kvalitatiivinen

Laadullinen tutkimus

Monokromaattori

Laite, joka päästää säteilyn aallonpituuksista läpi kapean
kaistan haluttuja aallonpituuksia

Ohutkerroskromatografia Menetelmä, jossa näyte kiinnitetään kiinteään faasiin ja annetaan liikkuvan faasin nousta sitä pitkin kapillaari-ilmiön
avulla (TLC)
Optimointi

Parhaan vaihtoehdon löytäminen

Pylväsmateriaali

Kolonnin sisällä oleva erotteleva materiaali (kiinteäfaasi)

Pyranoosi

Yksinkertaisen sokerin rengasrakenteinen muoto

Retentioaika

Aika, joka komponentilla kestää tulla ulos kolonnista

Stationäärifaasi

Paikallaan oleva materiaali, joka sitoo itseensä molekyylejä
(kiinteä faasi)

8

1 JOHDANTO
Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Radiometer Oy, joka on tanskalainen yritys ja se perustettiin 1935. Radiometer kehittää, valmistaa ja markkinoi ratkaisuja verinäytteiden käsittelyyn, analysointiin, potilaiden tilan monitorointiin ja niihin liittyvien järjestelmien ylläpitoon. Turun toimipisteellä keskitytään testi- ja kalibraatiokittien tuotantoon, joita käytetään Radiometerin myymissä AQT immunoanalysaattoreissa. Testikiteissä, joita Radiometerillä valmistetaan käytetään yhtenä raakamateriaalina luminoivia lantanidikelaatteja, jotka syntetisoidaan orgaanisen kemian laboratoriossa. Tässä työssä tutkitaan kelaattisynteesin kahden välituotteen puhdistusprosessia.
Työn tarkoituksena oli automatisoida ja optimoida nykyinen manuaalinen puhdistusmenetelmä, sekä korvata tai poistaa haitallisia liuottimia prosessista. Työn toteutukseen
kuului manuaalisen menetelmän analysointi, suunnittelu, eluenttien valinta, testiajot,
ylöspäin skaalaus aina tuotantomittakaavaan asti, sekä raportointi. Manuaalinen menetelmä on työläs ja siksi haluttiin siirtyä optimoituun automatisoituun menetelmään. Manuaalisessa menetelmässä joudutaan käsittelemään paljon haitallisia liuoksia. Automatisoidussa menetelmässä liuoksen käsittely vähentyisi huomattavasti. Manuaalisessa
menetelmässä käytettyjen liuottimien epäillään aiheuttavan syöpää, sekä heikentävän
hedelmällisyyttä. Puhdistuksia tehdään paljon orgaanisen kemian laboratoriossa ja usein
puhdistuksen jälkeen välituote joudutaan uudelleen puhdistamaan. Manuaalisen menetelmän tilalle tarvittiin nopeampi, turvallisempi ja tehokkaampi menetelmä puhdistamaan
välituotteita.
Työn tavoitteena on löytää vähemmän haitallisia liuottimia, joita voidaan käyttää flashkromatografia-ajoissa CombiFlash EZ Prep -laitteella. Työssä tutkittiin kuinka puhdistettava näyte saadaan parhaiten injektoitua kolonniin, sekä vertailla eri pylväsmateriaaleja.
Löytää parhaimmat mahdolliset ajoparametrit tietyille välituotteille, jotta saadaan mahdollisimman paljon puhdasta tuotetta ja vältytään uudelleen puhdistukselta. Kun parhaat
mahdolliset ajoparametrit ja eluentit jokaiselle välituotteelle on löydetty voidaan ylöspäin
skaalata menetelmä onnistuneesti aina tuotantomittakaavaan asti.
Työssä käytettiin testauksiin ja analysoimiseen pääosin pelkästään ohutkerroskromatografiaa, sekä flash-kromatografiaa. Työssä aluksi tutkittiin erilaisia liuosseoksia ja niiden
suhteita TLC:n avulla, myöhemmin TLC:stä saatuja tuloksia käytettiin apuna flash-kromatografiassa. Kun oikea eluentti oli löydetty lähdettiin tekemään kromatografia-ajoja.
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2 TEORIA
Teoriaosuudessa käsitellään kaikki keskeiset asiat, jotka liittyvät tähän työhön. Teoriaosuudessa selitetään kromatografian perusteet ja sen jälkeen perehdytään tarkemmin
työssä käytettyihin kromatografisiin menetelmiin. Selitetään millaista laitetta työssä käytetään ja miten se toimii. Käydään läpi eluenttien toimintaa kromatografiassa ja lopuksi
kerrotaan minkälaisen raakatuotteen puhdistuksesta on kyse.

2.1 Kromatografisten menetelmien toimintaperiaate

Kromatografiassa näyte voidaan puhdistaa erottelemalla näyte eri komponentteihin liikkuvan faasin ja stationäärifaasin avulla. Komponentit kulkeutuvat liikkuvan faasin mukana stationäärifaasin läpi. Liikkuva faasi on joko neste tai kaasu. Liikkuvassa faasissa
neste on yleensä kahden tai useamman liuottimen seos. Stationäärifaasi on joko kiinteä
tai neste riippuen menetelmästä, jota käytetään. Kromatografiset menetelmät voidaan
erotella faasin mukaan. Liikkuvan faasin mukaan kaasu-, neste- ja kiinteäkromatografiaan. Stationäärifaasin mukaan esimerkiksi pylväs-, ohutkerros-, ioni-, affiniteetti-, korkeapaine- ja paperikromatografiaan. (Halonen 2004, Mikkola 2006.)
Riippumatta menetelmästä jota käytetään, periaate on sama kaikissa. Kromatografian
erottelevuus näytteestä eri komponenteiksi perustuu komponenttien tasapainoihin. Kromatografinen erottuminen tapahtuu, joko levyllä tai pylväässä, jossa nämä kaksi liukenematonta faasia ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Mitä voimakkaammin komponentit
ovat vuorovaikutuksessa stationäärifaasin kanssa, sitä hitaammin ne liikkuvat. Komponentit liikkuvat silloin, kun ne ovat vapaana liikkuvassa faasissa. Koko retentioajan
molekyylit ovat joko sitoutuneena stationäärifaasissa, tai liikkuvat vapaana liikkuvassa
faasissa. Eluentti ja puhdistettavan näytteen molekyylit kilpailevat sitoutumisesta stationäärifaasissa. Tämän vuoksi näytteen molekyylejä voidaan nopeuttaa vähentämällä
sen sitoutumista käyttämällä voimakkaampaa (polaarisempaa) eluenttia. Vuorovaikutussuhteet faasien ja komponenttien välillä saavat komponentit erottumaan toisistaan.
Kaikki saman komponentin molekyylit kulkevat stationäärifaasin läpi samalla nopeudella. (Halonen 2004, Mikkola 2006.)
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Kuva 1 Komponenttien vuorovaikutus stationäärifaasissa. (Mikkola 2006.)

Molekyylin erottamiseksi toisistaan on monia vuorovaikutussuhteita joiden perusteella
komponentit erottuvat näytteestä. Komponentit voidaan erottaa toisistaan affiniteetin,
koon, hydrofobisuuden tai varauksellisuuden mukaan. (Solunetti 2006.) Kromatografisessa ajossa komponentit erottuvat eteenpäin liikkuessaan stationäärifaasissa vyöhykkeiksi. Kromatogrammi näyttää detektorin havaitsemat vyöhykkeet signaaleina (piikkeinä). UV-detektori mittaa ennalta määritetyillä aallonpituuksilla UV-valon absorbanssia
läpi kulkevasta eluentista. Kromatografia-ajon jälkeen voidaan mitata erotuskykyä arvolla R. Yleisin kaava jota käytetään, kun lasketaan erotuskykyä on 𝑅 = 2(𝑡2 − 𝑡1 )/(𝑤1 +
𝑤2 ). Piikkien korkeimpien kohtien etäisyys toisistaan ja piikkien leveyksien keskiarvon
suhteesta saadaan R-arvo. Erottuminen voidaan todeta hyväksi, jos R on suurempi kuin
1.25. Piikkien korkeuteen ja leveyteen vaikuttavat näytteen määrä, selektiivisyys ja tehokkuus. (Dolan J 2002, Halonen 2004, Mikkola 2006.)

Kuva 2 Kromatogrammin graafinen esitys. (Mikkola 2006.)
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2.1.1 Ohutkerroskromatografia

Ohutkerroskromatografia on nopea, halpa ja tehokas tapa erotella eri komponentteja applikoidusta näytteestä. Ohutkerroskromatografian avulla voidaan seurata reaktion etenemistä kvalitatiivisesti. TLC:tä käytetään näytteiden tutkimisisessa, sekä apuna olosuhteiden optimoimisessa neste- tai pylväskromatografiassa. (Braithwaite & Smith 1999 ,Orgaanisen kemian laboratorio-opas 2005.)
Ohutkerroskromatografiassa on stationäärifaasi ja liikkuva faasi. Liikkuva faasi on
eluentti tai monen eri eluentin sekoitus. Liikkuva faasi tässä tapauksessa liikkuu kapillaari-ilmiön avulla ylöspäin silikageeliä (stationäärifaasia). Stanionäärifaasi eli tässä tapauksessa levyn huokoinen pinta, joka on yleensä silikageeliä tai alumiinioksidia. Silikageeli valmistetaan levyn pinnalle polypiihappoja hydrolysoimalla happamilla tai emäksisillä liuoksilla. Stationäärifaasi on ohuena kerroksena lasi-, muovi- tai alumiinilevyn pinnalla. Faasin paksuus levyn pinnalla on noin 0.2 mm. Silikan joukkoon voidaan lisätä
fluoresoivaa yhdistettä, sinkkisilikaattia. UV-valolla katsottaessa aallonpituudella 254
nm, näytetäplät näkyvät tummina fluoresoivaa pintaa vasten. (Jaarinen & Niiranen
2008a, Leonard ym. 2013.)
Näyteliuosta applikoidaan noin 10 µg applikointipisteeseen noin parin senttimetrin korkeudelle levyn alareunasta. Eluenttia lisätään ajokammioon niin, että applikointipisteen
ja eluentin väliin jää noin yhden senttimetrin väli. Jos näytettä on vähän liuenneena
eluenttiin, voidaan näyteliuosta applikoida useamman kerran applikointipisteeseen. Applikoinnin jälkeen annetaan liuosten haihtua ennen varsinaista ajoa. Ennen ajoa eluentti
on ollut muutaman minuutin ajokammiossa suljettuna, jotta eluentin höyryt pääsevät leviämään kammioon. Kammion kansi nostetaan hetkellisesti pois ja levy asetetaan kammion pohjalle, jonka jälkeen kammio suljetaan. (Jaarinen & Niiranen 2008a, Leonard ym.
2013.)
Levyyn kuivunut näyte liikkuu levyä ylöspäin eluentin mukana, joka kulkeutuu levyä pitkin
ylös kapillaari-ilmiön vaikutuksesta. Näytteen eri komponentit liikuvat levyllä eri matkan,
jonka jälkeen ne on erotettavissa toisistaan UV-valolla. Ajo kestää noin 20-30 minuuttia
riippuen eluentista ja TLC-levystä. TLC-levy nostetaan kammiosta, kun eluentin rintama
on melkein levyn yläreunassa. Ajon jälkeen levy kuivatetaan. Kuivauksen jälkeen levy
voidaan ajaa uudestaan eri eluentilla tai kääntää 90 astetta lisäerotuksen aikaansaamiseksi. Kuivauksen jälkeen levyjä tarkastellaan UV-valon alla, useimmin käytettävä
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aallon pituus on 254 nm. Levyjä UV-valolla tarkasteltaessa voidaan yhdestä näytteestä
erottaa monta eri komponenttia tummina täplinä. (Braithwaite & Smith 1999 ,Jaarinen &
Niiranen 2008a, Leonard ym. 2013.)

Kuva 3 TLC-levy UV-valon alla.
Orgaanisia yhdisteitä voi värjätä jodilla, erilaisilla värjäysreagensseilla tai kosteuttamalla
levyä pienellä määrällä rikkihappoa jonkun muun eluentin kanssa. Levyä kuumentamalla
osa komponenteista hiiltyy tummiksi täpliksi. Komponenttien värjäytyminen johtuu kemiallisista reaktiosta komponenttien ja värjäysreagenssin välillä. Värjäyksen jälkeen komponentit näkyvät TLC-levyllä ilman UV-valoa. Eri yhdisteillä on niille tyypillisiä värjäysreagensseja, esimerkiksi ninhydriinillä pystytään värjäämään aminohappoja näkyviksi.
Ennen värjäystä UV-valon alla näkyvät komponentit voidaan merkata lyijykynällä TLClevyyn, sillä värjäys saattaa vaikuttaa komponenttien näkyvyyteen UV-valon alla. (Leonard ym. 2013, Orgaanisen kemian laboratorio-opas 2005b.)
Eri komponentit voidaan erotella toisistaan Rf-arvon avulla. Rf-arvo saadaan kun jaetaan
komponentin kulkema matka eluentin kulkeman matkan kanssa katsottuna applikointipisteestä. Komponetin kulkema matka katsotaan TLC-levyn täplän yläreunasta. TLClevyn täplien tulkintoja ja Rf-arvoja voidaan myöhemmin käyttää esimerkiksi apuna pylväskromatografiassa. (Braithwaite & Smith 1999.)
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Kuva 4 TLC-levy rikkihappovärjäyksen jälkeen.
2.1.2 Pylväskromatografia

Pylväskromatografia on erotusmenetelmä, jossa komponenttien erottuminen tapahtuu
pylväässä. Pylväskromatografiassa stationäärifaasina toimii pylvään sisällä oleva adsorbenttigeeli. Liikkuva faasi on pylvään läpi kulkeva liuotinseos. Sopivan liuotinseoksen
löytäminen tapahtuu yleensä TLC:n avulla. Stationäärifaaseja voi olla monenlaisia riippuen eroteltavasta näytteestä. Eri erottelumekanismit perustuvat adsorptioon, partitioon,
molekyylien siivilöitymiseen tai ioninvaihtoon. (Orgaanisen kemian laboratorio-opas
2005c, Mikkola 2006.)
Ennen näytteen lisäystä pylvääseen, pylväs täytetään eluentilla eli tasapainoitetaan.
Näyte saapuu pylvään alkupäähän samaan aikaan, jolloin pylväässä eri komponentit
erottuvat toisistaan. Raakatuote reagoi pylväässsä eri tavoin liuotinseoksen ja adsorbentin kanssa. Tämän takia komponentit tulevat pylväästä ulos eri aikoihin. Komponentit
havaitaan detektorilla vyöhykkeinä, jossa halutut komponentit kerätään talteen fraktioiksi. Jos detektoria ei ole, kaikki pylvään läpi tullut otetaan talteen fraktio kerrallaan.
Ajon jälkeen kerätyt fraktiot usein analysoidaan TLC:n avulla, jotta nähdään mitä eri fraktiot sisältävät. Jos halutun tuotteen joukossa on osassa fraktioissa jäljellä epäpuhtauksia,
voidaan fraktiot kuivata ja ajaa epäpuhdas näyte uudestaan pylvään läpi. Näin voidaan
minimoida halutun tuotteen hukkaan menevä määrä. (Halonen 2004, Jaarinen & Niiranen 2008a.)
Flash-kromatografia on pylväskromatografian eri muoto, jossa painovoiman lisäksi pylvääseen lisätään painetta. Paineen ansiosta ajon kesto lyhentyy ja
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erottelevuus on parempi. (Kortesharju 2001, Flash Chromatography 2011.) Flash-kromatografiassa käytetään myös pienempiä silikageelipartikkeleita 40 – 63 µm, normaalissa gravitaatio-kromatografiassa partikkelikoko on 63 – 200 µm (Material harvest 2008).

2.1.3 CombiFlash EZ Prep

CombiFlash EZ Prep -laite on alunperin tutkimuskäyttöön tarkoitettu nestekromatografialaitteisto. CombiFlash EZ Prep -laitteessa on flash- ja preparatiivinen LC-laitteisto samassa. Molemmissa LC-laitteistoissa on oma pumppu ja kaksi liuoslinjaa kummallekin
puolelle. Tässä työssä käytettiin ainoastaan flash-laitteistoa. (Teledyne Isco 2020a ,Teledyne Isco 2013.)
Flash-puolelle on liuotinlinjat A ja B ajoliuoksille, joista B liuos on polaarisempi ja A on
usein poolittomampi. Vakiovirtausnopeuspumppu imee liuoksia linjaa pitkin pulsittomasti
tasaisella virtausnopeudella. Pumpun avulla pystytään säätelemään liuotinseoksen voimakkuutta ajon aikana. Ajo voi olla joko isokraattinen tai gradienttinen. Isokraattisessa
ajossa liuottimien A ja B suhteet ja ajoparametrit pysyvät koko ajon samana. Grandienttiajossa A ja B liuosten suhde muuttuu ajon edetessä, kun B liuoksen määrä kasvaa.
(Jaarinen & Niiranen 2008b, Teledyne Isco 2013.)
Laitteessa käytettiin RediSepRf-kolonneja, jotka valmistajan suositusten mukaan ovat
kertakäyttöisiä. RediSepRf-kolonneja on kahdenlaisia, on niin sanotusti ”tavallisia” kolonneja joiden silikapartikkelit ovat 35-70 µm. Toista kolonni tyyppiä kutsutaan ”gold” nimityksellä eli se on korkean suorituskyvyn kolonni, jonka silikapartikkelit ovat 20-40 µm.
Kolonneja on paljon erikokoisia riippuen siitä, kuinka paljon näytettä halutaan puhdistaa.
Kolonnien silikamäärien vaihteluväli on 4-3000 grammaa riippuen laitemallista ja niillä
voidaan puhdistaa näytettä milligrammoista kymmeniin grammoihin. (Teledyne Isco
2020b)
Injektointi voidaan tehdä käsin injektoimalla ruiskun avulla näyte suoraan tasapainotettuun kolonniin. Kiinteä näyte voidaan myös tehdä itse näytepatruunan sisälle tai nestemäinen näyte voidaan kuivata valmiiksi pakattuun näytepatruunaan. Näytepatruunan
alaosa kierretään injektointisuuttimeen ja yläosa lukitaan tiiviisti laitteen korkilla, josta
ajoliuokset kulkevat näytepatruunan läpi kolonniin ja sieltä detektoriin. (Teledyne Isco
2013.)
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Detektori havaitsee kolonnista tulevat komponentit ja laite näyttää ne kromatogrammina
näytöllä. CombiFlash EZ Prep -laite käyttää UV-detektoria. UV-detektori valitaan silloin,
kun yhdisteellä mitä tutkitaan on adsorptio UV-säteilyn alueella. Monokromaattori UVdetektoria käytetään, jotta saadaan valittua mittausaallonpituus portaattomasti. Valitulla
aallonpituudella detektori mittaa kolonnista tulevan eluentin absorbanssia. Datankäsittelyohjelma näyttää absorbanssi muutokset eluentissa näytöllä piikkeinä. Detektorin jälkeen laitteella voidaan kerätä koko ajon aikana kolonnin läpi tullut eluentti tai piikkien
aikana tullut eluentti fraktioiksi. Kaikki eluentti mitä ei haluta kerätä kulkeutuu automaattisesti jäteastiaan. Ajo voidaan tehdä myös niin, että mitään fraktioita ei kerätä, jolloin
kaikki eluentti kulkeutuu jäteastiaan. (Halonen 2004, Jaarinen & Niiranen 2008b, Teledyne Isco 2013.)

2.2 Eluentit

Kromatografiassa eluentti voi koostua monesta eri liuoksesta ja yleisimmät niistä voidaankin jakaa kolmeen eri kategoriaan. Todella polaarisiin: metanoli > etanoli > isopropanoli, polaarisiin: asetoninitriili > etyyliasetaatti > kloroformi > dikloorimetaani >dietyylieetteri > tolueeni ja poolittomiin: sykloheksaani > petrolieetteri > heksaani > pentaani.
(Leonard ym. 2013, Mikkola 2006.)
Yleensä orgaanista polaarista ja poolitonta liuosta sekoitetaan keskenään tietyssä suhteessa, jotta löydetään sopiva liuotinvoimakkuus ja saadaan komponentit erottumaan
toisistaan. Ajo voi olla myös gradienttinen, jossa polaarista eluenttia lisätään pikku hiljaa
ajon aikana suhteessa poolittomaan eluenttiin. Mitä polaarisempaa liuos on sitä nopeammin komponentit liikkuvat stationäärifaasissa. Yleisimmin käytetty eluenttisekoitus
pienille orgaanisille molekyyleille on petrolieetteri ja etyyliasetaatti. Eluentin ja näytteen
välistä vuorovaikutusta voidaan mitata ε0-arvolla(kiinnittymisprosessin Gibbsin energia
pinta-alayksikköä kohti). Saman liuotinvoimakkuuden voi myös saada aikaan muilla liuotinseoksilla, mutta liuotinseoksien suhteet toisiinsa vaihtelevat myös liuoskohtaisesti.
Vaihtamalla liuotinseosta voidaan vaikuttaa sen selektiivisyyteen. (Jaarinen & Niiranen
2008b, Mikkola 2006.)
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Taulukko 1 Liuottimien ε0-arvoja silikageeli (SG) adsorbenteissa.
Liuotin

ε0 (SG)

Liuotin

ε0 (SG)

Heksaani

0.01

Dioksaani

0.51

Hiilitetrakloridi

0.11

Asetoninitriili

0.52

Bentseeni

0.25

Asetoni

0.53

Kloroformi

0.26

Tetrahydrofuraani

0.53

Dikloorimetaani

0.30

Metanoli

0.70

Etyyliasetaatti

0.48

-

-

Jos näyte mitä tutkitaan on todella polaarista, eikä liiku esimerkiksi 100 % etyyliasetaattilla on lisättävä polaarisempaa liuotinta. Toinen vaihtoehto polaarisen näytteen tutkintaan on käyttää amino-pohjaista stationäärifaasia joka ei ole niin polaarista, eikä näyte
jää niin helposti kiinni faasiin. (Braithwaite & Smith 1999.)
Työssä useimmiten käytetyt eluentit olivat petrolieetteri, heptaani, etyyliasetaatti ja
dikloorimetaani. Dikloorimetaani on polaarinen orgaaninen kloorattu hiilivety, jota työssä
käytettiin näytteiden liuottamisessa. Pieneenkin määrään dikloorimetaania saadaan liuotettua iso määrä näytettä. Dikloorimetaani haihtuu pois näytteestä helposti, eikä se siten vaikuta kromatografisiin tuloksiin. Dikloorimetaanilla epäillään olevan syöpää aiheuttavia vaikutuksia ja siksi sen käyttöä olisi hyvä minimoida. (Työterveyslaitos 2017.) Petrolieetteri ja heptaani ovat molemmat poolittomia liuoksia, joita käytettiin kromatografisissa menetelmissä. Petrolieetteri koostuu lähinnä kolmesta alkaanista heptaanista, heksaanista ja pentaanista. Heptaani ja petrolieetteri ovat siis rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan hyvin samanlaisia. Petrolieetterillä epäillään olevan hedelmällisyyttä heikentäviä
vaikutuksia. (Chemical book 2017, Järvinen 2015.) Etyyliasetaatti on polaarinen liuotin,
jota käytettiin toisena eluenttina kromatografisissa menetelmissä. Etyyliasetaatti on esteri ja se on vaaraton verrattuna muihin kromatografisissa menetelmissä käytettyihin liuottimiin. (Isvet 2014, NCBI 2017.)

2.3 Synteesivälituote

Puhdistettava välituote on orgaaninen molekyyli, joka sisältää asetyylisuojatun galaktoosisokerin

pyranoosi-muotoisen

rakenteen.
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detektoimisessa käytetään TLC:llä UV-valon lisäksi myös rikkihappovärjäystä, sillä sokeri hiiltyy kuumennettaessa. Sokeriin liitetyn fenolisen rakenteen ansiosta tuoteyhdisteellä on myös UV-absorptiota aallonpituudella 254 nm. Reaktiomekanismista johtuen
yhdisteen valmistuksessa muodostuu seos alfa- ja beta-muodoista, sekä muita rakenneisomeerejä sokerin ja fenolisen rakenteen kytkeytymiseen liittyen. Tämän takia
TLC:llä näkyy useita täpliä. (Lode ym. 2013.)
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3 KOKEELLINEN OSA
Synteesivälituotteiden puhdistamista CombiFlash EZ Prep -laitteelle lähdettiin optimoimaan, koska haluttiin päästä eroon manuaalisista menetelmistä. Manuaaliset puhdistusmenetelmät ovat työläitä ja kestävät kokonaisia päiviä. Manuaalisessa puhdistuksessa
joudutaan käsittelemään paljon haitallisia liuoksia. Automatisoidussa menetelmässä ei
tarvitsisi käsitellä liuoksia ja aikaa säästyisi paljon. Manuaalisessa menetelmässä jokainen fraktio kerätään 60 ml tilavuuksilla dekantterilasiin jonka jälkeen jokainen fraktio analysoidaan TLC:llä, jotta tiedetään mitä fraktio sisältää. CombiFlashilla laite näyttää näytöllä piikkien paikat ja piikeistä voidaan päätellä missä tuote sijaitsee ja ajaa TLC-levyllä
fraktiot vain yhden tietyn piikin alueelta. Iso osa työntekijöiden ajasta kuluu välituotteiden
puhdistamiseen, jos kaikki puhdistettavat tuotteet saataisiin automatisoitua aikaa säästyisi jopa työpäivien verran.
Eluenttina näissä välituotteiden puhdistamisessa käytetään 10 % dikloorimetaania/ 20
% etyyliasetaattia ja loput petrolieetteriä. Petrolieetteri ja dikloorimetaani ovat haitallisia,
näille liuottimille haluttiin joko löytää korvaava vaihtoehto tai poistaa prosessista kokonaan. Manuaalisessa menetelmässä käytetään yhtenä liuottimena dikloorimetaania,
jotta komponentit eivät jumittuisi kolonniin. Dikloorimetaania käytetään myös raakatuotteen liukoisuuden takia. Kromatografisissa menetelmissä enemmän kuin kahden liuottimen käyttö hankaloittaa eluentin hallintaa, sekä lisää haitallisten liuottimien määrää prosessissa. Eluenttiseos ei siis ole täysin optimi, mutta se on todettu toimivaksi.
Flash-kromatografia-ajoja kertyi yhteensä 40 joista 2 ajoa tehtiin laitteen omilla testinäytteillä, 23 ajoa tehtiin yhdisteellä 9 ja 15 ajoa yhdisteellä 10. Nämä 40 ajoa sisältävät
testauksia eri eluenteilla, ajoparametreilla, näytteen injektoimistavoilla, kolonneilla ja
näytemäärillä kolonnissa sekä patruunassa. 40:ssä ajossa testattiin myös, voidaanko
kertakäyttöistä kolonnia uudelleenkäyttää. Lopuksi lupaavien parametrien löydyttyä lähdettiin testaamaan ylöspäin skaalausta optimoidulla menetelmällä.

3.1 Eluenttien valinta ohutkerroskromatografialla

Ensimmäiselle välituotteelle (4-jodifenoksi)-2,3,4,6-tetra-o-asetyyli-α-galaktopyranosidille (yhdiste 9) haluttiin löytää paras mahdollinen liuotinseos. TLC:n avulla lähdettiin
tutkimaan miten näytteen eri komponentit erottuvat toisistaan erilaisilla liuotinseoksilla.
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TLC ajoissa käytettiin silikageeli 60 F254-levyjä. Liuottimet mitä lähdettiin tutkimaan valittiin sen mukaan, mitä yleensä kromatografisissa pudistusmenetelmissä on käytetty. Poolista ja poolitonta liuosta sekoitettiin keskenään eri suhteilla ja katsottiin miten se vaikuttaa näytteen komponenttien erottuvuuteen TLC-levyllä.
Liuotinseokset valmistettiin eri suhteissa toisiinsa 100 ml mittalasin (± 1 ml) tarkkuudella.
Testattavat liuotinseokset olivat 20 %, 30 %, 40 % ja 50 % etyyliasetaatti/petrolieetteri,
0 %, 1 %, 2 %, 3 %, 4 % ja 5 % MeOH/CH2Cl2, 1 %, 2 % ja 3 % EtOH/CH2Cl2, 20 %,
30 % ja 40 % EtOAc/heksaani. Paras komponenttien erottuvuus saatiin etyyliasetaatin
ja petrolieetterin seoksella. Heksaania kokeiltiin, jotta tiedettäisiin saadaanko petrolieetteri vaihdettua kenties heptaaniin. Heksaanin erottelevuus oli hyvä, mutta etyyliasetaattia
piti olla suhteessa enemmän jotta saatiin komponentit levyllä erottumaan tarpeeksi. Heptaania ei ollut valmiiksi varastossa, joten sitä tilattiin. Testauksia jatkettiin eteenpäin etyyliasetaatti/petrolieetterillä sen aikaa, kunnes saatiin heptaanillla testattua komponenttien
erottelevuus TLC:llä. Etyyliasetaatti/petrolieetteri TLC-levyistä laskettiin Rf-arvot ja niitä
käytettiin apuna flash kromatografia-ajoissa. TLC ajoissa heptaani osoittautui paremmaksi liuottimeksi kuin petrolieetteri, sillä heptaanilla havaittiin levyllä enemmän komponentteja ja heptaani on paljon turvallisempi vaihtoehto kuin petrolieetteri.
Raakatuotetta lisättiin pieni määrä näytepulloon, johon lisättiin pieni määrä dikloorimetaania. Näyteliuos applikoitiin levylle ja ajon jälkeen TLC-levy analysoitiin UV-valolla. UVvalon alla näkyvät komponentit merkittiin lyijykynällä levyyn. Levyt sumutettiin 2 % rikkihappo/metanoli liuotinseoksella ja kuumennettiin noin 250 °C. Kuumennuksen jälkeen
osa komponenteista levyllä värjääntyi ja tuotteen alapuolella levyllä näkyi värjäyksen jälkeen myös jodifenolin ja sokerin muodostama yhdiste, jossa sokeri on beta-muodossa.
Värjäyksessä alapuolella näkyi useampikin yhdiste jodifenolin ja sokerin muodostaman
yhdisteen lisäksi. Värjäyksen jälkeen havaituista yhdisteistä on epäilyksiä siitä mitä ne
ovat, mutta mitään varmoja todisteita ei ole.
Toista välituotetta [4-(trimetyylisilyyli)etynyylifenoksi]-2,3,4,6-tetra-o-asetyyli-α-galaktopyranosidiä (yhdiste 10) on puhdistettu manuaalisissa menetelmissä samoilla liuottimilla
kuin yhdistettä 9. Etyyliasetaatti/heptaani todettiin hyväksi yhdisteellä 9, joten tehtiin TLC
ajot samalla liuotinseoksella myös yhdisteelle 10. Liuotinseoksen suhteita testattiin 20
%, 30 %, 40 % ja 50 % etyyliasetaatti/heptaanilla. Epäpuhtaudet jäivät hyvin lähelle haluttua tuotetta ja siksi testattiin vielä eroaako komponentit paremmin etyyliasetaatti/petrolieetteri seoksella. Eri liuotinseoksilla ei huomattu eroja komponenttien erottuvuudessa, joten flash-kromatografia-ajot aloitettiin etyyliasetaatti/heptaanilla.
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3.2 Flash-kromatografia

Kaikissa flash-kromatografia-ajoissa komponentit havaittiin UV-valon aallonpituusalueella 254 nm. Myöhemmin otettiin testeihin mukaan toinen alhaisempi aallonpituusalue,
joka vaihteli 230-245 nm välillä. Fraktiot kuitenkin aina kerättiin UV-valon 254 nm aallonpituusalueelta havaituista piikeistä. fraktiot kerättiin 18 ml koeputkeen ja yhden fraktion
suurin tilavuus oli 15 ml. Kaikki valmisnäytepatruuna ajot tehtiin 12 g silikapatruunoilla,
paitsi tuotantomittakaavan kromatografia-ajo. Ajon kuluttama määrä liuotinta on ennen
ajoa laitteen laskema arvio.
Jokainen ajo mitä tehtiin analysoitiin TLC:llä teoriaosuuden mukaisesti ja TLC-levyt värjättiin. TLC ajoissa eluenttina käytettiin aina 30 % etyyliasetaatti/petrolieetteriä, riippumatta siitä mitä liuosseosta kromatografia-ajoissa käytettiin. Jokaisen päivän lopuksi
ajoista kerätyt puhtaat ja epäpuhtaat fraktiot siirrettiin koeputkista omiin keittopulloihinsa
ja liuotin haihdutettiin pois pyöröhaihduttimella. Keittopullon korkit tiivistettiin parafilmillä
ja keittopullot säilöttiin pakastimeen seuraavaa kertaa varten.

3.2.1 (4-jodifenoksi)-2,3,4,6-tetra-o-asetyyli-α-galaktopyranosidi

Flash-kromatografia-ajot aloitettiin vertailemalla ”tavallisen” ja korkean suorituskyvyn kolonnin eroja noin 0.1 g raakatuote määrillä, erot olivat huomattavat kolonnien välillä. Pienillä määrillä raakatuotetta testattiin erilaisia ajoparametreja. Muutettiin gradient ajoa täysin lineaarisesta osittain porrasmaiseksi, jossa keskellä B:n eluentti prosentti pysyy liuotinseoksessa samassa. Lopussa ja alussa ajo on lineaarinen. Portaan retentioaikaa ja
paikkaa vaihdeltiin eri kromatografia-ajoissa, kunnes löytyi sellaiset ajoparametrit missä
tuote on mahdollisimman hyvin erottunut muista ei halutuista komponenteista. Raakatuotteen määrä ja kromatografia-ajojen suunnittelu on tärkeää, sillä näytettä oli yhteensä
vain grammoja. Raakatuotetta ei haluttu käyttää liikaa kerralla ja siksi ensin piti varmistaa
isompien ajojen kannattavuus tietyllä menetelmällä käyttämällä pienempää skaalausta.
Mitä loivemmin eluentti B:n lineaarinen nousu tapahtuu, sitä paremmin todennäköisesti
komponentit erottuvat toisistaan. Piikit saattavat kuitenkin loivan nousun seurauksena
venyä, jolloin muut komponenttien piikit yhdistyvät helpommin ja ovat taas lähempänä
toisiaan. Tämän takia on tärkeää löytää juuri ne oikeat ajoparametrit, jolloin piikit erottuisivat hyvin toisistaan eivätkä venyisi liikaa. Mitä ohuempi ja symmetrisempi piikki näkyy
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kromatogrammilla sen parempi. Kaikki ajot tehtiin 4 g kolonnilla ennen ylöspäin skaalausta ja eluenttina käytettiin etyyliasetaatti/petrolieetteriä. Laite muutta itse liuottimen
virtausnopeudet, kolonnin tasapainotuksen, ajon keston ja muut liuottimiin liittyvät ajoparametrit automaattisesti kolonnin koon mukaan. Ajoparametrejä voidaan kuitenkin muokata myös itse kolonnin asettamisen jälkeen. Parhaasta 4g kolonnin ajosta tehtiin ylöspäin skaalaus 40 g kolonnilla. Optimoitu 4 g kolonnin ajo ei toiminut odotetulla tavalla,
joten jatkettiin testauksia.
Seuraavissa ajoissa siirryttiin etyyliasetaatti/heptaani liuosseokseen, joka osoittautui paremmaksi liuotinseos vaihtoehdoksi. Alettiin käyttämään TLC-levyistä saatuja Rf-arvoja
määrittämään ajon pituus, sekä ajon gradientti. Ajossa testattiin grapient optimizer-työkalun Rf-arvojen perusteella tekemää ajo-ohjelmaa ja verrattiin niitä lineaariseen gradient ajoon. Testien jälkeen jatkettiin lineaarisella gradientilla, mutta säilytettiin silti gradient optimizerilla määritelty pidempi ajon kesto. Tällä muunnetulla pidennetyllä ajo-ohjelmalla tehtiin ylöspäin skaalaus 120 g kolonnilla.

3.2.2 [4-(trimetyylisilyyli)etynyylifenoksi]-2,3,4,6-tetra-o-asetyyli-α-galaktopyranosidi

Heptaani/etyyliasetaatti TLC-levyistä laskettiin Rf-arvot, joita käytettiin määrittämään
ajon pituus. Samaa menetelmää yritettiin käyttää myös yhdisteellä 10, sillä se oli aiemmin todettu toimivaksi yhdisteellä 9. Yhdiste 10 on yhdisteen 9 puhdistuksen ja uuden
reaktion jälkeinen vaihe, joka pitää puhdistaa uusista epäpuhtauksista. Lineaariset ajot
eivät onnistuneet, koska lähimmät epäpuhtaudet olivat lähempänä tuotepiikkiä kuin yhdisteellä 9 ja TLC:llä huomattiin fraktioissa päällekkäisyyksiä. Valmisnäytepatruuna korvattiin itse tehdyllä silikanäytteellä, mutta tulokset olivat huonompia. Seuraavaksi kokeiltiin vaihtaa heptaani petrolieetteriin, mutta jo parin ajon jälkeen siirryttiin takaisin heptaaniin.
Lähdettiin muuttamaan lineaarista gradienttia, jotta saataisiin ehkä sitä kautta parempi
erottuvuus komponenttien välille. Normaalisti haluttu tuotepiikki on tullut ulos, kun B
eluentin määrä liuoksessa on ollut noin 50 %. Nostettiin ajon alussa heti etyyliasetaatin
määrä 30 % ja ajettiin loppu ajo loivemmalla lineaarisella nousulla. Epäpuhtaudet ovat
todella lähellä haluttua tuotetta, loivemmalla nousulla toivottiin saavan komponentit paremmin näkyviin kromatogrammissa. Samaa ajoa, jossa keskikohta nousee lineaarisesti
loivemmin testattiin korkean suorituskyvyn kolonilla.
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Ajoa haluttiin loiventaa lisää, jos sen avulla saataisiin parempi erottuvuus komponenttien
välillä. Ajo nousi nopeasti 40 % eluentti B:tä ja jatkoi sen jälkeen hitaasti lineaarista nousua aina 100 % asti. Tällä menetelmällä tehtiin ylöspäin skaalaus 40 g kolonnilla. Ylöspäin skaalauksen jälkeen loppu jäljellä oleva raakatuote jaettiin puoliksi ja ajettiin samalla
ylöspäin skaalatulla metodilla, nämä kaksi ajoa tehtiin samalla 40 g kolonnilla. Kaikki
fraktiot yhdiste 10 ajoista, joista löydettiin päällekkäisyyksiä halutun tuotteen kanssa oli
kerätty talteen keittopulloon. Viimeisenä ajona epäpuhdas tuote ajettiin samalla menetelmällä, jotta saatiin kaikki mahdollinen tuote kerättyä talteen.

3.3 Näytteen injektointi

Aloitettiin Flash-kromatografia-ajot tekemällä raakatuotteesta silikanäyte. Liuotettiin raakatuote tiettyyn määrään etyyliasetaattia. Laskettiin haluttu määrä liuotetusta raakatuotteesta ja lisättiin sihen määrään noin 10 kertaa isompi määrä silikaa. Haluttu raakatuotteen määrä laskettiin

𝐻𝑎𝑙𝑢𝑡𝑡𝑢 𝑚ää𝑟ä 𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎𝑡𝑢𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑎
𝐾𝑜𝑘𝑜 𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä

× 𝑙𝑖𝑠ä𝑡𝑦𝑛 𝑙𝑖𝑢𝑜𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠, jolloin saa-

daan haluttu raakatuotteen massan tilavuus liuottimessa. Keittopulloon lisättiin lisää liuotinta, jotta lisätty silika ja näyte sekoittuisivat tasaisesti keittopullossa. Tämän jälkeen
liuotin haihdutettiin pois pyöröhaihduttimella. Jäljelle jäi vain silikaan kuivatettu näyte
joka pakattiin näytepatruunoihin ennen ajoa. Silikanäyte tehtiin aina tällä tavalla kun sitä
tarvittiin lisää. Vaikka silikanäytettä yritettiin tehdä joka kerta samalla tavalla on todennäköistä, että silikanäytteen laatu, sekä lasketut ja punnitut tulokset vaihtelevat hieman.
Näytepatruunoiden silikanäytteen vaihtelevuus on voinut vaikuttaa osittain tuloksiin.
Näytteen tekemisen poistamisella saataisiin toistettavampia tuloksia. Silikan tilalla kokeiltiin myös celiteä. Celite ei ole niin hienojakoista kuin silika, eikä celite ole niin polaarista. Testien jälkeen jatkettiin silikanäytteiden käyttöä.
Toisena vaihtoehtona kokeiltiin raakatuotteen lisäystä liuotettuna suoraan kolonniin tasapainoituksen jälkeen. Käytössä testauksia varten oli vain muovisia ruiskuja, jotka menivät liuottimista todella nopeasti toimintakelvottomiksi. Ruisku piti kiinnittää näytteen injektointisuuttimeen nopeasti, sillä ruisku alkoi vuotamaan jo lyhyen ajan jälkeen. Näyteliuoksen syötössä olisi hyvä jos liuottimena käytettäisiin samaa liuotinta kuin kromatografia-ajossa itsessään, uusi liuotin saattaa vaikuttaa ajoon odottamattomalla tavalla.
Liuottimena näytteen kanssa kokeiltiin aluksi etyyliasetaattia ja lopuksi tehtiin yksi ajo
mahdollisimman pienellä määrällä dikloorimetaania. Tulokset olivat huonoja joten näytteen lisääminen suoraan kolonniin jätettiin pois.
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Valmiiksi pakattujen näytepatruunoiden koot vaihtelevat pakatun silikan painon mukaan.
Valmiiksi pakattujen näytepatruunoiden suositus on 10 % näytettä patruunan silikan painoon verrattuna, mutta testeissä laitettiin paljon enemmän hyvillä tuloksilla. Mitä pienempään määrään liuotinta näyte saadaan, sen parempi. Jos tuotetta on näytepatruunassa
korkeana vyöhykkeenä saattaa osa tuotteesta kulkeutua näytepatruunasta kolonniin eri
aikaan. Osan tuotteesta saapuessa kolonniin eri ajassa saattaa halutun komponentin
piikki venyä, jos tuote on kolonnista ulos tullessaan edelleen leveänä vyöhykkeenä.
Valmisnäytepatruunan valmistelu aloitetaan raakatuotteen liuotuksella mahdollisimman
pieneen määrään dikloorimetaania. Näyteliuos pipetoidaan valmiiksi pakattuun näytepatruunan yläosasta. Lisätään puhdasta dikloorimetaania sen verran, että pakatun silikan yläpuolella oleva filtteri puhdistuu. Näytepatruunan alapuolelle asetettiin dekantterilasi ettei tuotetta mene hukkaan, jos liuotin vahingossa kulkeutuu silikan läpi ulos patruunasta voidaan se lisätä takaisin patruunaan. Aluksi näytepatruunoita kuivattiin typellä,
mutta myöhemmin vaihdettiin paineilmaan. Näytepatruunat kuivattiin ilma- tai typpivirralla 20-40 minuuttia riippuen lisätystä näytteen määrästä patruunaan. Valmisnäytepatruunoiden tulokset ovat toistettavampia ja ne on helpompi valmistaa ajoa varten.

3.3.1 Näytemäärä ja uudelleenkäyttö

Jokaiselle kolonnille on ilmoitettu näytemäärä, kuinka paljon näytettä voidaan tietyllä kolonnilla puhdistaa. 4 g silika kolonnissa näytemäärä, mitä voidaan puhdistaa, on 20 mg400 mg ja esimerkiksi 40 g kolonnissa se on 0.2 - 4 g näytettä. Ensimmäisessä testissä
40 g kolonniin laitettiin 2,4 g näytettä mikä on hieman yli puolet suositellusta kolonnin
maksimi näytemäärästä. Kolonni erotteli komponentit, mutta tuotteen joukossa oli silti
vähän epäpuhtauksia. Seuraavassa ajossa kokeiltiin neljäsosa kolonnin suositellusta
maksimi näytemäärästä, erottuvuus näissä ajoissa oli jo parempi. Celiteä testattaessa
kokeiltiin samalla 4 g kolonnin suositeltua maksimi näytemäärää, erottelevuus kolonnissa oli huono. Maksimi näytemäärän testauksen jälkeen celitenäytettä punnittiin puolet
kolonnin maksimi näytemäärästä, jolloin komponentit erottuivat hyvin toisistaan. Myöhemissä ajoissa kolonniin laitettiin alle puolet suositellusta maksimi näytemäärästä ja ajot
olivat hyviä.
Valmisnäytepatruuna testeissä on käytetty pelkästään 12 g silikapatruunaa, kuitenkin
tuotantomittakaavan ajossa näytepatruunan koko on ollut isompi. Näyte on valmisnäytepatruunoihin pipetoitu ja kaikki kuivattu samalla tavalla, joten tulokset ovat luotettavia.
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Jokainen valmisnäytepatruunalla tehty ajo on ollut hyvä, riippumatta näytteen määrästä
patruunassa. Maksimimäärä näytettä, mitä on testattu laittaa näytepatruunaan, on ollut
40 % patruunan silikapainosta.
Kolonnit on valmistajan suositusten mukaan kertakäyttöisiä, mutta niiden uudelleenkäyttöä on silti testattu. Uudelleenkäyttöä on testattu siten, että onnistunut ajo on tehty täsmälleen samalla tavalla uudestaan samalla kolonilla. Jos piikit tulevat samassa retentioajassa kuin viime ajossa ja piikkien ulkomuoto näyttää samalta, on uudelleenkäyttö mahdollista. Täysin samoilla parametreillä samaa kolonnia on testattu kaksi kertaa, muita
ajoparametrejä muuttamalla samaa kolonnia on käytetty 3 kertaa, joten ne ei ole täysin
vertailu kelpoisia, vaikka olisikin saatu hyviä tuloksia.

3.4 Menetelmän ylöspäin skaalaus

Ensimmäinen pienemmän luokan ylöspäin skaalaus yhdisteelle 9 tehtiin 40 g kolonnilla
jossa oli silikanäytettä 23.5 g, josta tuotetta oli noin 2 g. Ajo kesti 4 minuuttia pitempään
kuin 4 g kolonnilla, eli 19 minuuttia. Liuotinta kului yli puolet enemmän ja virtausnopeus
kasvoi kaksinkertaiseksi. Ajon gradientti oli alussa ja lopussa lineaarinen, mutta ajon
keskivaiheilla etyyliasetaatin määrä pysyi 40 % aikavälillä 3-7 min. Ensimmäinen ylöspäin skaalaus ei ollut onnistunut, joten palattiin takaisin pienempiin määriin puhdistettavaa raakatuotetta.
Toinen isompi ylöspäin skaalaus yhdisteelle 9 tehtiin 120 g kolonnilla, jossa tuotetta oli
4.54 g. Ajo oli täysin lineaarinen ja ajon kesto oli määritelty Rf-arvojen avulla. Ajo kesti
43.4 minuuttia ja liuotinta ajon aikana kului 4.3 L, kun virtausnopeus ajon aikana oli 85
ml/min. Raakatuotteen valmisnäytepatruunan kuivattaminen, flash-kromatografia-ajo,
TLC:llä fraktioiden analysointi ja liuottimen haihdutus tuotteesta kesti 2 tuntia ja 30 minuuttia. 4.54 grammasta saatiin puhdasta tuotetta 2.18 g eli saanto oli 48 %. Epäpuhtaita
fraktioita ei tullut ollenkaan.
120 g kolonnin ajo nostettiin tuotantomittakaavaan, jossa käytettiin 220 g kolonnia. 12.7
g raakatuotetta liuotettiin dikloorimetaaniin ja näyteliuos lisättiin 32 g valmiiseen silikanäytepatruunaan, jota kuivatettiin 50 minuuttia paineilmalla. Rf-arvojen avulla saatiin
ajolle pituudeksi 42.8 minuuttia eli ajo oli hiukan lyhyempi kuin 120 g kolonnilla ja virtausnopeus nousi 150 ml/min. Ajossa kului liuottimia 7.6 L. Epäpuhtaiden fraktioiden paino
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pyöröhaihduttimen jälkeen oli alle 300 mg. Epäpuhtaiden fraktioiden paino oli niin vähäinen, että oli turhaa lähteä niitä uudelleen puhdistamaan.
Yhdiste 10:n testaus jäi pienempään osaan tässä tutkimuksessa. Yhdisteelle 10 tehtiin
pieni ylöspäin skaalaus käyttäen 40 g kolonnia, jossa tuotetta oli 2 g. Ajon gradientti
nousi etyyliasetaatin osalta nopeasti 40 %, jonka jälkeen loiva lineaarinen nousu jatkui
aina 100 % asti. Ajon pituus määriteltiin TLC-levyistä saaduista Rf-arvoista. Ajon pituus
oli 22.8 minuuttia, virtausnopeus 40 ml/min ja liuotinta kului 1.2 L. Ajon ylöspäin skaalauksen loivennuksen aloitusajankohta laskettiin jakamalla 4 g kolonnin ajon pituus loivennuksen aloituskohdalla. Saatu tulos jaettiin 40 g kolonnin ajon kestolla, saatiin tulos
joka pyöristettiin lähimpään minuuttiin. Loivennus alkoi 4 minuutin kohdalla ylöspäin
skaalatussa menetelmässä. Tarkkaa epäpuhtaiden ja puhtaiden fraktioiden painoa ei
tästä yksittäisestä ajosta tiedetty, sillä ne lisättiin muiden jo ajettujen fraktioiden joukkoon.
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4 TULOKSET JA POHDINTA
Tässä osiossa käydään läpi kokeellisesta osuudesta saatuja tuloksia. Niiden pohjalta
yritetään päätellä ja miettiä, miksi tulokset ovat tietynlaisia, sekä millä tavalla on saatu
paras tulos. Aluksi tutkitaan molempien yhdisteiden TLC-levyt, jonka jälkeen TLC-levyjen
Rf-arvojen avulla päästään tutkimaan ja muokkaamaan kromatografia-ajojen ajoparametrejä. Tutkitaan parasta mahdollista liuotinseosta kullekin yhdisteelle TLC-levyjen
avulla. Eri kolonneja verrataan toisiinsa, sekä sitä kuinka paljon näytettä voidaan puhdistaa onnistuneesti yhdellä kertaa. Pohditaan parasta näytteen injektoimistapaa, sekä
sitä kuinka paljon voidaan näytepatruunaan lisätä näytettä yhdellä kertaa. Voidaanko
kertakäyttöistä kolonnia käyttää uudelleen. TLC-levyjen ja kromatogrammin perusteella
nähdään ovatko ylöspäin skaalatut optimoidut menetelmät onnistuneet toivotulla tavalla.

4.1 (4-jodifenoksi)-2,3,4,6-tetra-o-asetyyli-α-galaktopyranosidi

TLC ajoissa eluentin valinnassa parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautui etyyliasetaatti/petrolieetteri liuotinseos. TLC-levyillä komponentit näkyivät selkeimmin ja olivat halutusta
tuotteesta kauempana verrattuna muihin liuotinseoksiin. Myöhemmin kun petrolieetteri
korvattiin heptaanilla huomattiin uusia komponentteja, mitä ei petrolieetterillä havaittu.
Heptaania tarvitaan enemmän suhteessa etyyliasetaattiin, jotta saadaan komponentit
liikkumaan TLC-levyllä yhtä paljon kuin petrolieetterillä. Tämä saattaa vaikuttaa parempaan selektiivisyyteen mikä saadaan heptaania käyttämällä. TLC-levyjen eroista voidaan
päätellä heptaanin ja etyyliasetaatin yhdistelmän olevan paras ajoliuos. Petrolieetterin ja
heptaanin TLC-levyjen erot etyyliasetaatin kanssa näkyvät liitteessä 1.
Kokeiltiin korkean suorituskyvyn ja ”tavallisen” RediSepRf-kolonnin eroja. Korkean suorituskyvyn kolonnissa silikapartikkelit ovat pienempiä minkä pitäisi parantaa sen erottelevuutta komponenttien välillä. Ajoja tehdessä huomattiin, että piikit tulevat näkyviin samassa rententioajassa molemmilla kolonneilla. Erona näiden kahden kolonnin välillä oli,
että korkean suorituskyvyn kolonnilla piikit ovat terävämpiä, ohuempia ja yksityiskohdat
ajon aikana kromatogrammissa näkyvät paremmin. ”Tavallisessa” kolonnissa piikit ja
muutokset absorbanssissa jäivät pyöreiksi, jolloin helpommin tulee epäpuhtauksia.
Tästä johtuen ”tavallisia” kolonneja käytettiin ensimmäisissä testauksissa ja myöhemmin
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katsottiin kuinka paljon korkean suorituskyvyn kolonnilla saadaan erottelevuutta parannettua. Eri kolonnien ajot ovat nähtävissä liitteessä 2.
Ajoparametrien testauksella haluttiin löytää paras mahdollinen gradientti, jolla saataisiin
haluttu tuote mahdollisimman kauaksi lähimmistä epäpuhtauksista. Paras gradientti, jolla
saatiin hyvä erottelevuus näkyy liitteessä 3. Samalla gradientilla ylöspäin skaalatessa
ajo ei ollutkaan hyvä, nähtävissä liitteestä 4. Piikit yhdistyivät, eikä komponentteja saatu
eroteltua. Pienellä määrällä ajo oli lupaava, mutta isolla määrällä ajo ei toiminut. Porrastettu ajo jossa eluentti B:n prosentuaalinen osuus pysyy samassa venyttää piikkejä isommilla määrillä tuotetta. Jatkettiin oikean gradientin etsimistä pienillä määrillä raakatuotetta.
Tässä vaiheessa flash-kromatografia-ajoja petrolieetteri korvattiin heptaanilla. Liuottimen vaihto ei vaikuttanut tuloksiin millään tavalla, joten ajoja jatkettiin heptaanilla. Etyyliasetaatti/heptaani TLC:n Rf-arvoista laite antoi valmiin ajo-ohjelman, jossa pituus ja
gradientti muuttuivat. Muutaman minuutin lisä ajoaikaan antaa komponenteille enemmän
aikaa ja loivemman nousun, mikä voisi parantaa erottelevuutta. Laitteen antamassa ohjelmassa oli jo aiemmin ylöspäin skaalauksessa huonoksi todettu porrastus. Jo muutaman vertailun jälkeen saatiin parannettua ajoa vielä lisää lineaarisella gradientilla. Lineaarisessa gradientissa jatkuva eluentti B:n tasainen nousu pitää piikit ohuina ja antaa
oletettavasti hyvän erottelevuuden. Lineaarisessa gradientissa säilytettiin Rf-arvojen
avulla saatu pitempi ajo aika, jolloin saadaan paras mahdollinen lopputulos. Pidennetyllä
lineaarisella menetelmällä tehtiin ylöspäin skaalaus 40 g kolonnilla. Ajo oli onnistunut,
haluttu tuotepiikki oli ohut ja symmetrinen, kaikki lähimmät epäpuhtaudet olivat eroteltavissa kromatogrammista omina piikkeinään ja tuotepiikki tuli ulos noin puolessa välissä
ajoa.
Isompi ylöspäin skaalaus tehtiin 120 g kolonnilla, jossa suositeltu näytemäärä on 0.6-12
g. Raakatuotetta oli puhdistuksen alussa 4.54 g. Liittestä 5 näkee, että ajossa tuotepiikki
oli ohut ja symmetrinen. Lähimmät epäpuhtaudet näkyvät omina piikkeinään selkeästi ja
piikit tulivat ulos oletetussa retentioajassa. Fraktiot valittiin TLC ajoa varten tuotepiikin
reuna-alueilta. Jos epäpuhtauksia tuotefraktioista löytyy ne ovat aina piikin reunoilla, piikin keskiosassa ei yleensä ole epäpuhtauksia. Fraktiot ajettiin TLC:llä, josta näkee ettei
tuotefraktioissa ole yhtään epäpuhtautta. TLC-levy on myös nähtävissä liitteessä 5. Puhdasta tuotetta ajosta saatiin 2.18 g eli saanto oli 48 %. Toivottu saanto tuotteelle puhdistuksen jälkeen on 40-60 % alkuperäisestä raakatuotteesta. Saantoprosentti heittelee
monesta eri syystä, ei pelkästään puhdistustuloksesta johtuen. Raakatuotteen
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valmistuksen prosessi on monimutkainen ja reaktion mekaniikasta johtuen saantoväli voi
vaihdella useita grammoja. Onnistuneesta ajosta voidaan siirtyä isompaan tuotantomittakaavan ajoon.

Tuotantomittakaavan kromatografia-ajo

Tuotantomittakaavan ajo tehtiin 220 g kolonnilla, jonka suositeltu näytemäärä on 1.1-22
g. Raakatuotetta puhdistuksessa oli 12.7 g, ajo nähtävissä liitteessä 6. Isoimmat epäpuhtaudet ajon alkupäässä erottuivat hyvin ja piikit tulivat odotetussa retentioajassa näkyviin kromatogrammiin. Tuotepiikki lähti jyrkästi nousuun, mutta piikin laskeutuessa
alaspäin piikki venyi hieman ja yhdistyi osittain lähimmän epäpuhtauden kanssa. Luultavasti piikin venyminen johtuu siitä, että näytemäärä on ollut yli puolen suositellusta kolonnin näytemäärästä, havainnosta kerrotaan lisää kohdassa 4.3. Uskon, että piikki olisivat erottuneet paremmin loppupään epäpuhtaudesta jos olisi käytetty isompaa kolonnia. Isompaa kolonnia ei käytetty, koska sellaista ei tällä aikavälillä ollut saatavilla.
TLC:llä ajettiin kaikki tuotepiikin fraktiot. Levyistä huomattiin loppupään tuotefraktioiden
sisältävän epäpuhtauksia, automatisoidun menetelmän TLC-levyt näkyvissä liitteessä 6.
Manuaalisessa menetelmässä fraktioiden koko on 60 ml, kun automatisoidussa se on
alle 15 ml. Tiheämpi fraktioiden keräysväli vaikuttaa siihen, kuinka paljon tuotetta joudutaan uudelleen puhdistamaan. Isompien fraktioiden haihduttamisessa menee aikaa ja
tuotettakin on joka fraktiossa enemmän, jolloin helpommin joudutaan uudelleen puhdistamaan epäpuhtaita fraktioita.
Epäpuhtaita fraktioita saatiin vain alle 0.3 g. Epäpuhtaista fraktioista saatava puhtaan
tuotteen määrä on niin vähäinen saantoon nähden, jonka takia oli turhaa käyttää aikaa
uudelleenpuhdistukseen. Ensimmäisestä puhdistuksesta saatu tulos oli niin hyvä, ettei
ollut enää tarvetta tehdä uusintapuhdistusta. Puhtaita fraktioita saatiin yhteensä 4.877 g,
saanto oli 43 %. Viimeksi tehdyssä manuaalisessa puhdistuksessa raakatuotteesta
saatu saanto oli 44 %, mikä on samaa luokkaa. Manuaalisissa ajoissa on voitu myös
valita puhtaiksi fraktioiksi hieman epäpuhtauksia sisältäviä ja tuotefraktioita. Tämä nostaa saantoa, mutta tuotteeseen jätetyt epäpuhtaudet vaikeuttavat yhdisteen 10 puhdistusta. Vaikka tuotepiikki venyi ja tuotetta meni hukkaan oli ajo silti onnistunut ja saanto
hyväksytyissä rajoissa. Ajo kesti noin 3 tuntia ja 30 minuuttia mikä on 4 tuntia vähemmän
kuin manuaalisessa ajossa. Ajossa ei tarvinnut käsitellä yhtään liuottimia ja dikloorimetaanista
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automatisoidussa menetelmässä noin 3-4 litraa enemmän riippuen fraktioiden määrästä.
Vaikka liuotinta kuluu enemmän, on uusi automatisoitu menetelmä paljon turvallisempi,
tehokkaampi sekä aikaa säästyy runsaasti.

4.2 [4-(trimetyylisilyyli)etynyylifenoksi]-2,3,4,6-tetra-o-asetyyli-α-galaktopyranosidi

Etyyliasetaatti/heptaani liuotinseoksen TLC-levyissä yhdiste 10 lähimmät epäpuhtaudet
jäivät todella lähelle haluttua tuotetta. Kokeiltiin onko petrolieetterillä heptaanin tilalla vaikutuksia erottelevuuteen, tulokset olivat samankaltaisia, osittain jopa huonompia. Yhdisteessä 10 epäpuhtaudet ovat vain lähempänä haluttua tuotetta, joten puhdistaminen on
hankalampaa kuin yhdisteellä 9.
Yhdisteellä 9 käytetty menetelmä, jossa Rf-arvojen avulla määritetään ajon pituus ja ajon
gradientti on lineaarinen ei toiminut odotetulla tavalla. Alkupään komponentit erottuivat
hyvin mutta tuotepiikin viereiset epäpuhtaudet peittyivät tuotepiikin alle samaksi piikiksi,
ajo nähtävissä liitteessä 7. Gradientti pidettiin samana, mutta vaikka kokeiltiin monia asioita kuten heptaanin vaihtamista petrolieetteriin, itse tehtyä silikanäytettä ja lopuksi Rfarvon antamaa valmista gradienttia, tulokset olivat kaikki samanlaisia. Jotta saataisiin
lähimmät epäpuhtaudet erottumaan tuotepiikistä kokeiltiin loiventaa lineaarista gradienttia ajon keskivaiheilla. Liitteestä 8 nähdään tuotepiikin erottuvan paremmin alkupään lähellä olevasta epäpuhtaudesta, mutta loppupään epäpuhtaus on edelleen tuotepiikin absorbanssin alla yhtenä piikkinä. Samalla gradientilla yrityksistä huolimatta ei saatu parempaa erottelevuutta komponenttien välille. 40 g kolonnilla kokeiltiin vielä loivempaa
gradienttia. Liitteestä 9 nähdään molemmilla puolilla tuotepiikkiä parempaa erottuvuutta
verrattuna aikaisempiin ajoihin. Fraktioista tuotepiikin ympäriltä TLC:llä on alussa ja lopussa tuotetta havaittavissa epäpuhtauksia, nähtävissä liitteessä 9. Epäpuhtauksia on
kuitenkin havaittavissa vähemmän kuin muilla gradienteilla.
Vaikka tulokset vaikuttivat huonoilta, kun niitä verrataan manuaalisella menetelmällä
saatuihin tuloksiin, ovat ne suhteellisen samanlaisia. Yhdisteen 10 manuaalisen menetelmän TLC-levyjä, liitteessä 10, verrattaessa automatisoidun menetelmän TLC-levyjä,
liitteessä 9, tuotefraktioissa on näkyvissä alussa sekä lopussa epäpuhtauksia. TLC-levyjä vertailtaessa on otettava huomioon, että manuaalisessa menetelmässä on puhdistettu isompi määrä kerralla ja fraktio koko on 60 ml, kun taas automatisoidussa menetelmässä se on 15 ml. Manuaalisessa menetelmässä on myös jouduttu uudelleen
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puhdistamaan yhdisteen 10 epäpuhtaat fraktiot. Automatisoidulla menetelmällä uudelleen puhdistettiin kaikki epäpuhtaat fraktiot, joita oli 0.485 g.
Ennen ensimmäistä ajoa yhdisteen 10 raakatuotetta oli 4.46 g. Uudelleen puhdistuksen
jälkeen kun viimeisetkin raakatuotteet oli ajettu puhdasta tuotetta saatiin 2.268 g, saanto
oli 51 %. Manuaalista puhdistusmenetelmää käytettäessä yhdisteellä 10 saantoprosentti
on samaa luokkaa. Vaikka automatisoidulla menetelmällä saadaan sama puhdistustulos
kuin manuaalisella menetelmällä on se silti turvallisempi, sillä eluentissa ei käytetä
dikloorimetaania eikä petrolieetteriä. Automatisoidulla menetelmällä säästetään myös
paljon aikaa eikä se ole niin työläs. Uudelleen puhdistuksessa automatisoidulla menetelmällä voidaan vaihtaa pienempään kolonniin, jolloin liuoksen kulutus pienenee. Manuaalisella menetelmällä uudelleen puhdistaminen tapahtuu saman volyymin kolonnilla jolloin pieneenkin tuotemäärään kuluu yhtä paljon liuottimia kuin ensimmäisellä puhdistuskerralla. Yhdisteen 10 testaus jäi vähemmälle, sillä suurin osa ajasta meni yhdisteen 9
välituotteen puhdistuksen optimointiin.

4.3 RediSepRf-kolonni

Kolonnin kyljessä on ilmoitettu kyseisen kolonnin minimi- ja maksimimäärä tuotetta mikä
voidaan puhdistaa yhdellä kertaa. Ensimmäisessä ajossa, jossa testattiin yli puolet suositellusta näytemäärästä haluttu tuote jäi epäpuhtaaksi, mutta siihen saattoi myös osittain vaikuttaa huonot ajoparametrit. Ajoissa joissa testattiin celiteä ei huomattu eroja silikaan verrattuna, joten kokeiltiin kolonnin maksimi näytemäärää celitenäytteen kanssa.
Osa raakatuotteesta tuli suoraan kolonnista ulos ajon alussa ja loput hiukan myöhemmin, ajon näkee liitteestä 11. Fraktioista TLC-levyllä nähtiin ettei kolonni ollut erotellut
komponentteja. Kaikissa muissa ajoissa joissa on testattu kolonnin näytemäärää lisäämällä näytettä alle puolet suositellusta maksimi näytemäärästä, erottelevuus on ollut
hyvä. Tällöin piikit eivät ole venyneet eikä tulleet liian aikaisin ulos. Voidaan siis todeta,
että tehokkain erottelevuus komponenttien välille saadaan, kun lisätään alle puolet suositellusta maksimi näytemäärästä riippumatta kolonnin koosta.
Kolonnin sisällä olevan kiinteän faasin pidätyskyky on riippuvainen siitä kuinka hyvin se
pystyy absorboimaan näytteessä olevia molekyylejä itseensä. Määrä jonka kiinteäfaasi
pystyy sitomaan molekyylejä on riippuvainen faasin pinta-alasta. Jos absorboivien molekyylien määrä ylittää maksimikapasiteetin, silloin molekyylit kulkeutuvat liikkuvan faasin mukana ilman erottumista kiinteän faasin läpi. Koska molekyylit kulkevat pitkän
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matkan kolonnissa nähdään usein osan näytteestä tulevan suoraan läpi ja loppu näyte
sitoutuu pylvään eri kohtiin. Usein puhdistustulos on tällöin heikko, sillä absorboituminen
ei tapahdu spesifisti, vaan näyte erottuu sitä mukaan kun se leviää kolonnissa. Osa komponenteista saavuttaa kiinteän faasin, jonka pinta ei ole vielä saturoitunut absorboivista
näytemolekyyleistä.
RediSepRf-kolonneja on suositeltu kertakäyttöisiksi, osassa ajoista kuitenkin testattiin
niiden uudelleenkäyttöä. Kolonnien uudelleenkäyttöä testattiin siten, että tehtiin täysin
samoilla menetelmillä ajo joka oli onnistunut viime kerralla käyttäen samaa kolonnia uudelleen. Liitteen 12 ajot on tehty samana päivänä samalla kolonnila, liitteen ajoja vertailtaessa ei huomaa eroja niiden välillä. Piikkien muoto ja rententioaika, jolloin piikit ovat
tulleet ulos kolonnista, ovat samat molemmissa ajoissa. Useampi ajo toistettiin saman
kolonnin kanssa ja tulokset olivat aina samoja, joten voidaan todeta, että kolonneja voidaan uudelleenkäyttää ainakin kerran. Suurin kolonni millä tätä testattiin oli 40 g, kuitenkin isommilla kolonneilla ajettaessa isompia näytemääriä on ajojen jälkeen kolonnissa
ollut havaittavissa värjäytyneisyyttä. Kolonniin saattaa jäädä vielä ajon jälkeen epäpuhtauksia, joiden väriä ei huomata pienemmillä raakatuote määrillä. On siis vaikea sanoa
miten isommat kolonnit reagoivat uudelleenkäyttöön, sillä sitä ei ole testattu. Värjäytynyt
kolonni saattaa täysin normaalisti edelleen puhdistaa uuden näytemäärän tai sitten ei.
Raakatuotetta oli niin rajoitettu määrä, että isoja määriä raakatuotetta oli mahdotonta
lähteä samalla kolonnilla uudelleen ajamaan.

4.4 Näytteen injektointi

Itse tehdyssä silikanäytepatruunassa saatiin pienillä määrillä näytettä hyviä tuloksia ja
erottuvuus komponenttien välillä oli hyvä. Vaikka silikanäyte tehtiin joka kerta samalla
tavalla voi tulokset vaihdella siitä huolimatta. Isommissa ajoissa saattaa tulla ongelmaksi
silikanäytteen korkeus näytepatruunassa, koska näytevyöhyke kasvaa sitä mukaa
kuinka paljon silikaa lisätään. Itse tehdyn silikanäytteen määrän kasvaessa pylväs pitenee ja silikassa kiinni oleva näyte kulkeutuu kolonniin eri aikaan näytepatruunan ala- ja
yläpäässä. Molekyylien kulkeutuminen kolonniin eri aikaan saattaa isoissa ylöspäin
skaalauksissa venyttää piikkiä, jolloin erottuvuus olisi huono. Tätä ei kokeiltu isolla määrällä näytettä, sillä raakatuotetta oli rajallinen määrä ja valmisnäytepatruunalla saadut
tulokset olivat hyviä. Koska testeistä haluttiin toistettavampia tuloksia ja oletettiin
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ylöspäin skaalauksessa aiheutuvan ongelmia lähdettiin kokeilemaan muita näytteen injektointitapoja.
Kokeiltiin lisätä liuotettu raakatuote suoraan tasapainotettuun kolonniin, koska haluttiin
kokeilla voitaisiinko näytteen injektointia nopeuttaa poistamalla näytepatruunoiden
käyttö kokonaan. Näyteliuoksen lisäyksellä suoraan kolonniin säästäisi aikaa noin tunnin. Näytteen lisäyksessä kolonniin on erittäin tärkeää, että tilavuus johon raakatuote on
liuotettu olisi mahdollisimman pieni, jotta näyte olisi sitoutuneena pylvääseen kapeana
vyöhykkeenä. Jos liuotin, jota pylvääseen lisätään, on liian polaarista tai jos näyteliuoksen molekyylien määrä kolonnin kapasiteettiin, ylittyy eikä tuolloin sitoudu kiinteän faasin
kanssa, saattaa näyte kulkeutua kolonnissa itsestään jo ennen varsinaista ajoa.
Etyyliasetaatilla kokeiltaessa, liitteessä 13, näyte tuli jo ajon alussa ulos ja osa hieman
myöhemmin. Raakatuotetta ei saatu etyyliasetaattiin niin hyvin liukenemaan, joten liuotinta piti käyttää enemmän. Etyyliasetaatin kohtuullisen suuri määrä ja polaarisuus on
luultavasti vaikuttanut erottuvuuteen kolonnissa. Dikloorimetaaniin raakatuote liukeni todella pienessä määrässä, jolloin näyteliuoksen tilavuus oli todella pieni. Dikloorimetaanin
kanssa raakatuotteen komponentit erottuivat eivätkä tulleet heti läpi kolonnista. Liitteestä
14 nähdään kuitenkin, että piikit ovat leveitä ja TLC-levyjen analysoinnin jälkeen pystyttiin todeta paljon epäpuhtauksia tuotefraktioissa. Koska patruunalla oli saatu jo ennestään hyviä tuloksia, ei näiden tulosten jälkeen lähdetty enempää etsimään liuosinjektoinnille optimoitua menetelmää ajallisista syistä. Lyhyiden testauksien jälkeen on mahdotonta verrata suoraan kolonniin injektoitujen ja patruunan kautta injektoitujen ajojen tuloksia. Todennäköisesti suoraan kolonniin injektoitu näyte oli epäedullinen tapa käytettyjen parametrien suhteen.
Valmisnäytepatruunaa käytettäessä raakatuote liuotettiin dikloorimetaaniin sen loistavan
liuotuskykynsä ansiosta ja se on myös helppo haihduttaa pois patruunasta. Valmisnäytepatruunan käyttö on helppoa ja sen avulla saadaan toistettavia tuloksia, joita voidaan
verrata keskenään. Isoimmissa ajoissa liuotettu raakatuote kyllä leviää myös valmisnäytepatruunassa, mutta ei koko silikan alueelle. Valmisnäytepatruunalla saatiin loistavia
tuloksia pienillä, sekä suurilla määrillä raakatuotetta. Vaikka patruunan sisällön haihduttamisessa ilmavirralla kuivaksi, menee automatisoidussa menetelmässä iso osa ajasta,
on silti turhaa lähteä kokeilemaan tai optimoimaan enempää muita näytteen injektointitapoja.
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Vähemmän haitallinen liuotinseos vaihtoehto, sekä paras erottuvuus saatiin heptaanilla
ja etyyliasetaatilla. Eri kolonneista tarkin erottuvuus saatiin näkymään kromatogrammilla,
kun käytettiin korkean suorituskyvyn kolonnia. Kolonnissa paras erottuvuus saatiin, kun
tuotetta oli alle puolet kolonnin suositellusta maksimi näytemäärästä ja kolonnia voitiin
uudelleen käyttää pienillä näytemäärillä. Näytepatruunaan lisättävällä näytemäärällä ei
ollut väliä, kunhan näytevyöhyke ei levene liian isoksi patruunassa. Näytteen injektoimistavoista parhaaksi osottautui valmisnäytepatruuna, sillä saatiin myös toistettavia tuloksia. Yhdisteelle 9 lineaarinen gradientti erotteli komponentit parhaiten toisistaan. Yhdisteelle 10 paras erottuvuus saatiin käyttämällä mahdollisimman loivaa lineaarista gradienttia. Jos aikaa olisi enemmän, voitaisiin tutkia yhdisteen 10 puhdistusta aina tuotantomittakaavaan asti. Kun yhdisteen 10 automatisoitu menetelmä olisi optimoitu voitaisiin
jatkaa muiden synteesivälituotteiden puhdistuksen automatisoinnin tutkimista. Tätä tutkimusta voidaan jatkaa aina siihen pisteeseen asti, kunnes kaikki synteesivälituotteiden
puhdistukset suoritettaisiin automatisoidulla puhdistusmenetelmällä.
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Liite 1

Yhdisteen 9 TLC-levyt.
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Liite 2 (1)

”Tavallisen”- ja korkean suorituskyvyn kolonnin ajot.

Liitteen ensimmäisessä osassa ajo on tehty ”tavallisella” RediSepRf- kolonilla.
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Liite 2 (2)

Liitteen toisessa osassa ajo on tehty korkean suorituskyvyn kolonnilla.
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Liite 3

Yhdiste 9 porrastettu gradient ajo.
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Liite 4

Yhdiste 9 ylöspäin skaalaus porrastetusta gradientista.
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Liite 5

Yhdiste 9 120 g kolonnin ylöspäin skaalaus.
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Liite 6

Yhdiste 9 Tuontantomittakaavan ajo 220 g kolonnilla.
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Liite 7

Yhdiste 10 lineaarinen gradientti.
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Liite 8

Yhdiste 10 loivennettu ajo gradientti.
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Liite 9

Yhdiste 10 ylöspäin skaalattu loiva ajo gradientti.
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Liite 10

Yhdiste 10 manuaalisen menetelmän
tuotantomittakaavan TLC-levyt.
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Liite 11

Kolonnin maksimi näytemäärän testaus.
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Liite 12 (1)

RediSepRf-kolonnin uudelleenkäyttö.

Molemmat ajot on tehty pienellä määrällä näytettä, jossa on käytetty korkean
suorituskyvyn kolonnia. Molempien ajoparametrit ovat täysin samat ja liitteen 12 toisen
osan ajossa on testattu saman kolonnin uudelleenkäyttöä.
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Liite 13

Näyteliuoksen injektoiminen suoraan kolonniin
etyyliasetaatilla.
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Liite 14

Näyteliuoksen injektoiminen suoraan kolonniin
dikloorimetaanilla.
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