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ALKOHOLIPITOISUUDEN MÄÄRITYS OLUESTA KAASUKROMATOGRAFIL-

LA 

1. Standardiliuosten teko etanolista 

 Arvioi, mikä on näytteen alkoholipitoisuus 

 Valitse sen mukaan 3-4 standardiliuosta, jotka ovat näytteen arvioidun arvon ylä- ja alapuolella 

 Esim. jos olutnäyte on n. 4,2%, tee etanolista standardiliuokset 3%, 4%, 5% ja 6% mittapulloi-

hin. Käytä finpipettiä. 

 Tee liuokset esim. ed. päivänä, jotta etanoli ja vesi ehtivät solventoitua ennen määritystä. Pidä 

standardinäytteitä jääkaapissa.  

 Jos teet liuokset samana päivänä, laita liuokset tunniksi ravistelijaan. 

 

  
Finpipetti, etanolipullo ja mittapullot, 

  

   

Etanolin pipetointi finpipetillä. Veden lisäys etanoliin suppilon 

avulla. 

Merkkiin täyttö käyttä-

en kertakäyttöpipettiä. 
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2. Sisäisen standardiliuoksen teko n-butanolista 

 Tee 0,5% n-butanoliliuos esim. 1 ml n-butanolia 200 ml mittapulloon ja täytä vedellä merkkiin 

asti. Käytä finpipettiä. 

 

 

3. Näytteen käsittely 

 Ota näytettä dekantterilasiin 100 ml 

 Näytteestä pitää poistaa hiilidioksidi pitämällä näytettä so-

nikaattorissa niin kauan, ettei siitä enää nouse kuplia ja 

vaahto on lähtenyt 

 Suodata n. 4 ml näytettä ruiskusuodattimella (katso vierei-

nen kuva) 

 

 

4. Sisäisen standardin lisäys standardiliuoksiin ja näytteeseen 

 Laita 2 ml standardiliuosta ja näytettä kuta-

kin omaan erlenmeyer -pulloon. Lisää jokai-

seen 20 ml 0,5% n-butanoliliuosta. Jos liuok-

set ovat olleet jääkaapissa, ne täytyy lämmit-

tää vesihauteessa 20 °C:ssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ajo kaasukromatografilla 

 

 

1. Täytä viaalit erlenmeyer -pulloihin teh-

dyillä liuoksilla käyttäen kertakäyttöpi-

pettejä 
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2. Laita viaalit näytekelkkaan: Ensin standardiliuokset laimeammasta vahvempaan ja lopuksi näyte. 

 

Tarkista, että eetteri- ja kloroformipullot (pesunesteet) ovat täynnä 

3. Käynnistä tietokone ja kirjaudu sisään 

4. Avaa kaasupullot seuraavassa järjestyksessä: helium, vety, synteettinen ilma 

5. Käynnistä kaasukromatografi 

6. Käynnistä Instrument online –ohjelma (kuvake työpöydällä) 

7. Aseta metodiksi ”alkoholicalib”, sekvenssiksi ”alkoholit.s” 

 

8. Klikkaa näytekelkan kuvaa ja aseta nimet ja paikat samassa järjestyksessä kuin näytekelkan viaalit 

siten, että ensimmäinen on nro 101 jne. ja muista laittaa inj./vial. kohtiin 1 (= ottaa jokaista näytettä 

vain kerran).  

Paina OK. 
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9. Aseta ajo-olosuhteet 

 OVEN -kuvake: uunin lämpötila 150 °C (7 min) 

 INLETS:  injektorin lämpötila 200 °C 

  DETECTORS: vaihda FRONT –teksti BACK –tekstiksi ja  lämpötilaksi 200 °C. 

 Paina APPLY ja OK. 

10. Sequence parameters –kohdasta voit muuttaa operaattorin nimen ja tallentaa tulokset koneelle kan-

sioon päivämäärän mukaan. 

11. Paina START. Jos kone herjaa ”sequence parametrit ovat muuttuneet”, paina YES. 

Seuraa, että kone lähtee injektoimaan näytteitä. Kone ajaa näytteitä n. 25 min (4*7 min) ja tulostaa jo-

kaisen näytteen jälkeen piikit paperille. 

 

 

6. Paperitulosteet ja tulosten laskeminen 

 Jos kone tulostaa vain toisen piikin pinta-alan, haen toinen piikki koneen muistista seuraavalla 

tavalla 

o Vaihda Method and Run control –kohta Data analyse –kohdaksi.  

Paina FILE/Load signal. 

o Etsi kansio, johon tallensit työsi (nimi löytyy paperitulosteen yläreunasta).  

Paina INTEGRATION  -> integrate -> INTEGRATION ->  integration results  

o Paperitulosteessa näkyy vain toisen piikin pinta-ala ja koneelta täytyy kirjoittaa muistiin 

toisen pinta-ala (etanoli tai n-butanoli) 

 Laske pinta-alojen suhde = etanoli/n-butanoli = Aet/Abu 

 Tee Excelissä pistediagrammi standardeista (x-akselilla pinta-alojen suhde ja y-akselilla pitoi-

suus), johon lisäät regressiosuoran (trendiviiva) ja valitset origon kautta menevän suoran, kaa-

van kaaviossa ja korrelaatiokertoimen (R) 

 Näytteen etanolipitoisuus lasketaan käyttäen Excel antamaa kaavaa y=kx.  
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7. Kaasukromatograafin toimintaperiaate 

 

Kaasukromatografinen erotus perustuu kaasumaisen yhdisteen jakautumiseen liikkuvan kaasufaasin ja pai-
kallaan pysyvän faasin (stationäärifaasi) välille. Liikkuvana faasina toimii kantajakaasu, joka voi olla esimer-
kiksi helium, typpi, vety, argon tai ilma.  

Erottuminen tapahtuu lämpötilakontrolloituun uuniin sijoitetussa kolonnissa, eli ohuessa putkessa, jonka 
sisään stationäärifaasi on sidottu. Yhdisteillä on erilainen taipumus sitoutua stationäärifaasiin, jolloin yhdis-
teet kulkeutuvat kolonnin läpi erilaisilla nopeuksilla. Näin yhdisteet erottuvat toisistaan ja kukin yhdiste 
voidaan havaita erikseen niiden kuljettua kolonnin läpi. Yhdisteen kulkuaikaa kolonnin läpi kutsutaan reten-
tioajaksi ja sitä voidaan käyttää yhdisteen tunnistamiseen.  

Yhdisteiden erottumiseen vaikuttavia kemiallisia ja fysikaalisia tekijöitä voivat stationäärifaasista riippuen 
olla esimerkiksi molekyylin koko, höyrystymislämpötila, funktionaaliset ryhmät, polaarisuus tai kiraaliset 
ominaisuudet. 

8. Laitteisto 

Kaasukromatografin pääkomponentit ovat injektori, kolonni, kolonniuuni ja detektori. 

Näytteen syöttö laitteistoon tapahtuu injektorin kautta. Yleisin injektori on kammio, jossa näyte kaasuun-
tuu ja osa siitä johdetaan kolonniin.  

Kolonni on osa, jossa yhdisteiden erottuminen tapahtuu. Nykyisin yleisimmin käytössä olevassa kaasu-
nestekromatografiassa stationäärifaasi on nestemäinen ja sidottu ohuen kapillaarikolonnin sisäpinnalle 
ohueksi kerrokseksi. Kapillaarikolonni on valmistettu lasista ja sen pituus on tyypillisesti 15-50 m ja sisähal-
kaisija millimetrin kymmenesosia. Kolonneja on erilaisia eri käyttötarkoituksiin. Kolonnin sisähalkaisija, pi-
tuus, stationäärifaasin paksuus ja stationäärifaasin kemiallinen koostumus valitaan kuhunkin käyttötarkoi-
tukseen. 
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Kolonniuuni on uuni, jossa kolonni sijaitsee. Sen lämpötila on tarkasti ja nopeasti kontrolloitavissa. Lämpöti-
la on yksi yhdisteiden erottumiseen vaikuttavista tekijöistä. 

Detektori on laite, joka havaitsee kolonnissa erottuneet yhdisteet. Detektoreista yleisin on FID -detektori, 
eli liekki-ionisaatiodetektori (Flame Ionization Detector). FID -detektorissa yhdisteet poltetaan vety-ilma 
liekissä. Liekissä syntyneet ionit aiheuttavat muutoksen kaasun sähkönjohtokyvyssä, joka mitataan. FID -
detektori on selektiivinen hiilivedyille ja sen herkkyys on hyvä. Detektorit ovat usein ei-selektivisiä, eli yhdis-
teitä ei voida tunnistaa suoraan. Tunnistaminen tapahtuu yleisimmin yhdisteiden retentioaikojen vertailulla 
tunnettuihin standardiyhdisteisiin. Detektorin antaman vasteen perusteella voidaan yhdisteiden pitoisuus 
määrittää kvantitatiivisesti. 

 


