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Ilmakehän aerosolihiukkasilla on vaikutuksia maapallon säähän ja ilmastoon ja siksi niiden syntyä
ja toimintaa pyritään tuntemaan yhä paremmin. Jos niiden rakenneosaset tunnetaan hyvin, voi-
daan myöskin aerosolihiukkasten ominaisuudet oppia tuntemaan paremmin. Mallinnusten ohella
kokeelliset mittaukset ovat yksi keino saada lisää tietoa ilmakehän pienten rakenneosasten toimin-
nasta.

Tässä työssä tutkin voidaanko differentiaalisella liikkuvuusanalysaattorilla (differential mobility
analyzer, DMA) mitata α-pineenin hapetustuotteiden eri rakenteita. α-pineeni ja otsoni reagoi-
vat virtausputkessa ja reaktioissa muodostuneet hapetustuotteet varattiin klusteroimalla ne elekt-
rospraylla tuotettujen varattujen reagenssi-ionien kanssa. Näin syntyneiden varattujen klustereiden
liikkuvuus ja massa-varaus-suhde mitattiin.

Analysointiprosessissa käytin Matlab-pohjaista ToFTools-ohjelmaa ja INAR:in postdoc Lauri Aho-
sen tekemää Flat-DMA-analysointiohjelmaa. Tunnistin ToFToolsilla α-pineenin hapetustuotteista
ja reagenssi-ionista koostuvien klustereiden kemiallisen koostumuksen niiden massan perusteella ja
sovitin niiden liikkuvuusspektrin piikkien sisään Flat-DMA-analysointiohjelmalla piikkejä DMA:n
maksimiresoluutiolla. Sovitettujen piikkien määrä kertoo siitä, kuinka monta rakennetta kullakin
klusterilla mahdollisesti voisi olla.

Mittauksissa havaittiin useita yhdisteitä, joita voitiin teorian perusteella olettaa syntyvän. Kui-
tenkin tunnistettiin myös sellaisia yhdisteitä, joita ei odotettu muodostuvan α-pineenin ja otsonin
välisissä reaktioissa. On mahdollista, että yhdisteet on tunnistettu väärin tai mittauksiin on päässyt
epäpuhtauksia.

Näiden mittausten perusteella ei voida vielä varsinaisesti tehdä johtopäätöksiä siitä, miten monta
isomeeria α-pineenin hapetustuotteilla on. Tulosten perusteella käytetty reagenssi-ioni vaikuttaa
merkittävästi mitattujen rakenteiden määrään, joten jotta α-pineenin hapetustuotteiden rakenteita
voitaisiin tutkia, täytyisi kunkin reagenssi-ionin vaikutus tuntea paremmin. Myöskin jotta raken-
teiden määrää voitaisiin tutkia luotettavammin, täytyisi DMA:n resoluution olla huomattavasti
nykyistä parempi. Nykyisellä resoluutiolla isomeerien määrän arviointi oli hankalaa eikä lopputu-
loksista voida olla varmoja.
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1. Johdanto

Ilmakehän aerosolien on havaittu vaikuttavan ilmakehän toimintaan useilla eri tavoil-
la. Aerosolit voivat ainakin sirottaa auringonvaloa ja toimia pilvien tiivistymisytiminä
(Seinfeld ja Pandis, 2016). Pilvien ominaisuudet ja auringonvalon siroaminen ilmake-
hässä vaikuttavat maapallon säteilytasapainoon ja siten ilmasto-olosuhteisiin maapal-
lolla.

Aerosolit voivat olla joko primäärisiä tai sekundäärisiä aerosoleja. Hiukkaset, jot-
ka ovat jo ilmakehään päätyessään olleet aerosolihiukkasia, kutsutaan primäärisiksi
aerosolihiukkasiksi. Seosta, jossa on kaasua ja primäärisiä aerosolihiukkasia, kutsutaan
primääriseksi aerosoliksi. Sekundäärinen aerosoli taas koostuu kaasusta ja sekundääri-
sistä aerosolihiukkasista. Sekundäärisiä aerosolihiukkasia syntyy kun ilmakehään pää-
tyy helposti haihtuvia kaasuja, jotka hapettuessaan muuttuvat vähemmän haihtuviksi
ja tiivistyvät helpommin (Molteni ym., 2019). Nämä hapetustuotteet voivat olla osal-
lisena uusien pienhiukkasten muodostumisessa (new particle formation, NPF), jolloin
syntyy sekundäärisiä aerosolihiukkasia ja siten sekundäärisiä aerosoleja. Aerosolihiuk-
kaset voivat jatkaa kasvuaan tiivistymisen jatkuessa (Kirkby ym., 2016).

Kasvillisuus tuottaa ilmakehään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (volatile organic
compounds, VOC), jotka hapetuttuaan voivat muodostaa sekundäärisiä orgaanisia ae-
rosolihiukkasia ja kaasuun sekoituttuaan sekundäärisiä orgaanisia aerosoleja (seconda-
ry organic aerosol, SOA) (Ehn ym., 2014). Yksi merkittävimmistä VOC-yhdisteistä on
α-pineeni (C10H16) (Molteni ym., 2019). Se, mitä hapetustuotteita α-pineenin hapet-
tumisessa muodostuu ja millaisia rakenteita näillä hapetustuotteilla on, voi vaikuttaa
orgaanisten aerosolien muodostumiseen (Simon ym., 2020). Jotta muodostumisproses-
si VOC-yhdisteistä sekundäärisiksi aerosoleiksi voitaisiin tuntea tarkemmin, tarvitaan
VOC-yhdisteistä lisää tietoa.

α-pineenin hapetusreaktioissa syntyy α-pineenin hapetustuotteita, jotka hei-
kon haihtuvuutensa vuoksi voivat tiivistyä pienhiukkasten pinnalle tai olla osallise-
na uusien pienhiukkasten muodostumisessa (Kirkby ym., 2016). Hapettumisessa ta-
pahtuvia reaktioketjuja on useita ja osa hapetusreaktioista tapahtuu niin sanotussa
auto-oksidaatioreaktiossa, jossa α-pineenistä syntyy korkeasti hapettuneita orgaanisia
molekyylejä (highly oxygenated organic molecules, HOMs) (Molteni ym., 2019). Useita

1



2 Luku 1. Johdanto

α-pineenin hapettumisessa tapahtuvia reaktiokanavia tunnetaan jo ja niistä tiedetään
millaisia hapetustuotteita niistä syntyy (Ma ym. (2008), Camredon ym. (2010), Mol-
teni ym. (2019), Kurtén ym. (2015), Bianchi ym. (2019)).

Liikkuvuusmittauksilla voidaan saada tietoa kemiallisten yhdisteiden rakenteista,
joita on pitkään voitu tutkia vain mallintamalla. Sähköinen liikkuvuus on suure, joka
kuvaa sähkökentän suuruuden ja sähkökentässä olevan ionin sähkökentän suuntaisen
nopeuden suhdetta (Hämeri ja Mäkelä, 2005). Sähkökenttä vaikuttaa saman sähköisen
varauksen omaaviin ioneihin samalla tavalla, mutta eri kokoiset ionit törmäilevät vä-
liaineen molekyylien kanssa eri verran. Ionin koosta riippuen sähkökentän ja väliaineen
molekyylien törmäykset vaikuttavat ioneihin eri suhteessa, joten sähköistä liikkuvuut-
ta mittaamalla voidaan erottaa toisistaan eri kokoisia tai eri rakenteen omaavia ioneja
ja klustereita.

Varatun klusterin sähköinen liikkuvuus voidaan määrittää kokeellisesti DMA:n
avulla (Rus ym., 2010). Saman kemiallisen koostumuksen omaavat yhdisteet voivat
olla rakenteeltaan erilaisia eli toistensa isomeereja. Erilaisen rakenteensa takia DMA:n
taustakaasun molekyyleja osuu eri verran eri isomeereihin. Mikäli liikkuvuusmittausten
resoluutio on riittävän hyvä, niiden avulla voidaan päätellä kuinka monta erilaista
rakennetta kullakin α-pineenin hapetustuoteklusterilla on (Krechmer ym., 2016).

Aiemmissa tutkimuksissa Krechmer ym. (2016) ja Zhang ym. (2017) on hapetet-
tu α-pineeniä ja mitattu syntyneiden hapetustuotteiden liikkuvuutta ja massa-varaus-
suhdetta. Mittauksissa käytettiin ioninliikkuvuusspektrometrin ja massaspektrometrin
(ion mobility spectrometer, IMS-MS) yhdistelmää. Mittauksissa havaittiin α-pineenin
hapetustuotteita C8−10H12−18O4−9 (monomeerit) ja C16−20H24−36O8−14 (dimeerit). Mol-
teni ym. (2019) -tutkimuksessa myöskin hapetettiin α-pineeniä ja syntyneitä hapetus-
tuotteita mitattiin PTF lentoaikamassaspektrometrillä (proton transfer reaction time-
of-flight mass spectrometer, PTR-TOF-MS). Tutkimuksessa on myös esitelty hapet-
tumisessa tapahtuvia reaktioita ja analysoitu mitattuja α-pineenin hapetustuotteita
teorian perusteella. Hapetustuotteita tunnistettiin noin 300 ja tutkimuksessa pyrittiin
erittelemään niiden syntymiseen johtavia reaktioita molekyylitasolla. Zhang ym. (2017)
tutkimuksessa on pyritty tunnistamaan α-pineenin hapetustuotteiden kemiallisia tun-
nusmerkkejä ja ymmärtämään niiden merkitystä SOA muodostumisessa. Näistä tutki-
muksista käy ilmi, että α-pineenin hapettuminen ei ole aivan suoraviivainen prosessi.
Krechmer ym. (2016) tutkimuksessa mitatuista α-pineenin hapetustuotteista on ana-
lyysin perusteella päätelty montako isomeeria yhdisteellä on. Lähes kaikilla tutkituilla
α-pineenin hapetustuotteilla esitettiin olevan vain yksi tai kaksi isomeeria.

Zhang ym. (2016) -tutkimuksessa mitattiin monia muita orgaanisia yhdistei-
tä IMS-MS-laitteistolla, laskettiin mitatuille yhdisteille törmäysvaikutusala (collision
cross section, CCS) ja esitettiin ne massa-varaus-suhteen funktiona. Erilaisen ke-
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miallisen koostumuksen yhdisteet muodostavat erilaisia käyriä massa-varaus-CCS-
kuvaajassa. Yhdisteiden CCS-arvot siis muuttuvat eri suhteessa massa-varaus-suhteen
muuttuessa riippuen yhdisteiden kemiallisesta koostumuksessa. Massa-varaus-CCS-
kuvaaja helpottaa niiden kemiallisten ominaisuuksien tulkitsemista.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin α-pineenin matalien hapetustuotteiden isomee-
rien määrää suoraan mittaamalla. Kokeissa käytettiin α-pineeniä, sillä se on niin mer-
kittävä yhdiste ilmakehässä (Molteni ym., 2019). Mittaukset tehtiin massaspektromet-
rin ja differentiaalisen liikkuvuusanalysaattorin (Differential Mobility Analyzer, DMA)
yhdistelmällä. α-pineeniä hapetettiin otsonilla, syntyneet hapetustuotteet klusteroitiin
reagenssi-ionien kanssa ja syntyneiden varattujen klustereiden sähköistä liikkuvuutta
mitattiin DMA:lla. Klustereiden massa-varaus-suhde mitattiin massaspektrometrilla.
Massa-varaus-suhteen perusteella pystyttiin päättelemään mitatun klusterin molekyy-
likaava eli α-pineenin hapetustuotteet pystyttiin tunnistamaan. Tunnistettuja yhdistei-
tä verrattiin siihen millaisia yhdisteitä tunnettujen hapetusreaktioketjujen tuotoksena
voitiin olettaa syntyvän.

Liikkuvuus- ja CCS-arvot on laskettu mitatun tiedon perusteella. Tutkimukses-
sa käytettiin myös hyväksi aiempien tutkimusten teoreettista tietämystä α-pineenin
hapettumisreaktioista. Liikkuvuusmittauksia tehtiin useilla eri reagenssi-ioneilla, jol-
loin eri reagenssi-ionien vaikutuksia pystyttiin vertailemaan. Hapetustuotteiden varaa-
miseen käytettiin sekundääristä elektrosprayta, joten klusterointiprosessi oli lyhyempi
kuin toisissa vastaavanlaisissa mittauksissa, mikä voi aiheuttaa erilaisia lopputuloksia
kuin aiemmissa tutkimuksissa. Kun klustereiden liikkuvuus mitataan pian klusteroi-
tumisen jälkeen, on mahdollista, että DMA:ssa ehditään mitata myös epävakaampia
isomeereja.

Isomeerien mittaamisesta voi olla hyötyä orgaanisten aerosolien tutkimisessa.
Liikkuvuusmittausten avulla voidaan saada tietoa yhdisteiden kemiallisista ominai-
suuksista kokeellisesti. Jos VOC:ien hapetustuotteiden reaktioketjut tunnetaan tar-
kasti ja lopulliset hapetustuotteet voidaan havaita myös mittaamalla, voidaan päästä
paremmin selville siitä, mistä aerosolit muodostuvat.





2. α-pineeni ja sen hapettuminen

Kuva 2.1: α-pineenin mo-
lekyylikaava (Kurtén ym.,
2015).

α-pineeni on monoterpeeni, jota päätyy ilmakehään kasvil-
lisuuden emittoidessa sitä (Guenther ym., 1995). Sen mole-
kyylikaava on C10H16 ja kuvassa 2.1 on esitetty sen rakenne
kaaviokuvan avulla. α-pineenillä on kaksi rengasrakennet-
ta, sykloheksenyylirengas (suurempi rengas) ja syklobutyy-
lirengas (pienempi rengas) sekä kolme metyyli-ryhmää.

α-pineeni on erittäin haihtuva orgaaninen yhdiste
(Kurtén ym., 2015). Ilmakehässä α-pineeni voi hapettua
otsonin (O3), hydroksyyliradikaalin (OH) tai nitraattira-
dikaalin (NO3) kanssa (Molteni ym., 2019). Hapettumi-
nen voi tapahtua useissa erilaisissa reaktioketjuissa, joissa
syntyy erilaisia hapetustuotteita. α-pineenin hapetustuot-

teet ovat vähemmän haihtuvia kuin puhdas α-pineeni ja tiivistyvät helpommin ilma-
kehässä olevien pienten kiinteiden hiukkasten pinnoille muodostaen näin sekundäärisiä
orgaanisia aerosolihiukkasia ja siten sekundääristä aerosolia.

Yksinkertaisuuden vuoksi perehdytään tarkemmin vain α-pineenin ja otsonin vä-
lisiin reaktioihin. Tässä osiossa käsitellään kemiallisia reaktioita α-pineenin ja otsonin
välillä ja esitellään hapetustuotteet, joita näiden kahden molekyylin reaktoissa syntyy.

Kun otsonimolekyyli kiinnittyy α-pineeniin, syntyy primäärinen otsonidi
C10H16O3 (Ma ym., 2008). Se on hyvin energeettinen molekyyli ja kokee helposti iso-
merisaation, josta syntyy kahdenlaisia virittyneitä Criegee-välittäjiä (Criegee interme-
diate, CI). Criegee-välittäjät voivat joko stabiloitua törmäyksestä toisen molekyylin
kanssa tai isomeroitua vetyperoksidi- tai esterikanavan mukaisesti. Stabiloitunut CI
voi reagoida edelleen monenlaisten yhdisteiden kuten vesimolekyylien, alkoholien, hap-
pojen, karbonyylien kanssa. Yhdisteitä, jotka reagoivat stabiilin CI:n kanssa kutsutaan
CI-puhdistajiksi (Criegee intermediate scavengers).

Jos CI ei stabiloidu törmäyksessä, se voi isomeroida vetyperoksidi- tai esterika-
navan mukaisesti (Ma ym., 2008). Kummassakin ensin tapahtuu isomerisaatio, jon-
ka jälkeen CI hajoaa OH-radikaaliksi ja C10H15O2-radikaaliksi. Hajoaminen tapahtuu
molemmissa kanavissa, mutta vetyperoksidi- tai esterikanavan erona on se millainen
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6 Luku 2. α-pineeni ja sen hapettuminen

isomeeri CI:stä syntyy.
Syntynyt C10H15O2-radikaali voi reagoida O2-, HO2- tai RO2-radikaalin kanssa,

isomeroida tai reagoida edelleen vetyperoksidi- tai esterikanavan mukaisesti. Riippuen
siitä mitä näistä tapahtumista C10H15O2-radikaali kokee, missä järjestyksessä ne tapah-
tuvat ja kuinka monta reaktiota radikaali käy läpi, syntyy erilaisia α-pineenin hapetus-
tuotteita. Tutkimuksessa Ma ym. (2008) on esitelty yksityiskohtaisesti mitkä reaktiot
ovat johtaneet kunkin hapetustuotteen syntymiseen. Kuvassa 2.2 on esitetty yhteen-
vetokuva kyseisestä julkaisusta. Sen mukaan α-pineenin otsonolyysissa lopputuotteina
saadaan C8H12O3−4, C9H14O2−4 ja C10H16O2−4.

Kuva 2.2: Primäärinen otsonidi isomeroituu ja muuttuu Criegee-välittäjäksi CI1 tai CI2. Criegee-
välittäjät reagoivat ja isomeroituvat kunnes päätyvät kuvassa näkyviksi α-pineenin hapetustuotteik-
si C9H14O3 (norpinonic acid), C10H16O3 (pinonic acid), C10H16O2 (pinonaldehyde), C9H14O4 (pi-
nic acid ), C9H14O3 (pinalic-3-acid), C10H16O4 (10-OH-pinonic acid), C9H14O2 (norpinonaldehyde),
C8H12O4 (norpinic acid), C8H12O3 (norpinalic acid) ja C9H14O4 (4-OH-pinalic-3-acid) (Ma ym.,
2008).

Osa hapettumisesta voi tapahtua niin kutsutussa auto-oksidaatioreaktiossa, jos-
sa tapahtuu peräkkäin useita hapetusreaktioita. Auto-oksidaatioreaktiossa voi syntyä
suhteellisen nopeasti yhdisteitä, joihin on kiinnittynyt useita happimolekyylejä (Bianc-
hi ym., 2019).

Auto-oksidaatiossa peroksiradikaali isomerisoituu vetyatomin avulla, jolloin tör-
mätessään happimolekyyliin O2 peroksiradikaali C10H15O4 reagoi sen kanssa ja muo-
dostaa kahta happiatomia suuremman peroksiradikaalin C10H15O6 (Bianchi ym.,
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2019). Mikäli C10H15O6 törmää jälleen O2-molekyyliin reaktion seurauksena syntyy
C10H15O8-radikaali, joka voi taas törmätä O2-molekyyliin ja reagoida sen kanssa muo-
dostaen C10H15O10-radikaalin. Tällaista auto-oksidaatioreaktion kanavaa kutsutaan
primääriseksi radikaalikehityksen kanavaksi (primary radical propagation channel),
jonka kulkua on kuvattu kuvassa 2.3 punaisilla laatikoilla (Molteni ym., 2019).

Riippuen siitä miten O2-molekyyli on kiinnittynyt peroksiradikaaliin
C10H15O2+2n, radikaalista voi jossakin reaktioketjun vaiheessa irrota OH-radikaali
(Molteni ym., 2019). Tällöin reaktioketju pysähtyy koska OH:n irrottua yhdiste muut-
tuu vakaaksi eikä reagoi enää. Tällaista kehityskulkua kutsutaan unimolekulaariseksi
terminoitumiskanavaksi (unimolecular termination channel) ja sen seurauksena syn-
tyy C10H14O2+2n−1-yhdisteitä. Kuvassa 2.3 primäärisen radikaalikehityksen kanavan
tuotteista syntyvät unimolekulaarisen terminoitumiskanavan lopputulokset on esitetty
toisella rivillä olevilla mustilla laatikoilla.

Kuva 2.3: Punaiset laatikot: Primäärinen radikaalikehityksen kanava. Peroksiradikaali reagoi happi-
molekyylin O2 kanssa muodostaen uusia peroksiradikaaleja C10H15O2+2n. Alemman rivin mustat laa-
tikot: Unimolekulaarinen terminoitumiskanava. Peroksiradikaalista irtoaaOH-radikaali, jolloin syntyy
C10H14O2+2n−1-yhdisteitä. (Molteni ym., 2019)

Peroksiradikaalit C10H15O2+2n voivat rakenteestaan riippuen päätyä myös toi-
senlaisiin reaktioketjuihin. Reaktiokanavaa, jossa peroksiradikaalista irtoaa hydrope-
roksyyliradikaali HO2, kutsutaan hydroperoksyylikanavaksi (hydroperoxyl channel).
HO2-radikaalin irtoamisen seurauksena syntyy C10H16O2+2n-yhdisteitä, jotka eivät
enää ole radikaaleja. (Molteni ym., 2019)

Toisenlaisesta peroksiradikaalista voi irrota alkoksyyliradikaali RO, jolloin reak-
tioketjua kutsutaan alkoksyylikanavaksi (alkoxy channel). Tämän reaktion seurauksena
syntyy C10H15O2+2n−1-radikaaleja, jotka voivat jälleen reagoida useilla eri reaktioka-
navilla. (Molteni ym., 2019)

Koska unimolekulaarisen terminoitumiskanavan reaktioissa vapautuu OH-
radikaali, α-pineenin hapettuminen hydroksyyliradikaalilla OH on mahdollista (Molte-
ni ym., 2019). Kun α-pineeni reagoi OH-radikaalin kanssa, syntyy C10H17O-radikaali,
joka reagoi herkästi. Hydroksyyliradikaalilla hapetetulla α-pineenilläkin on useita eri
reaktiokanavia, kuten unimolekulaarinen terminoitumiskanava, hydroperoksyylikana-
va ja alkoksyylikanava. Koska hydroksyyliradikaalilla hapetetusta α-pineenistä syntyy
erilainen varhainen peroksiradikaali kuin O3:lla hapetetusta α-pineenistä, myös reak-
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tioketjujen lopputulokset eroavat hieman toisistaan.
Jossakin reaktioketjujen vaiheissa yhdisteiden rakenteet ovat sellaisia, että ne

voivat hajota (Molteni ym., 2019). Hiiliketju voi katketa useasta eri kohdasta, joten
hajoamistuotteina voi olla yhdisteitä, joissa on eri pituisia hiiliketjuja. 10 hiilen ketju
voi esimerkiksi katketa joko siten, että syntyy 9 ja 1 hiiliatomin ketjut tai sitten ketjut
ovat pituudeltaa 8 ja 2 atomia tai 7 ja 3 atomia. Jotkut hajoamistuotteet ovat radikaa-
leja ja jatkavat reaktioita jonkin hapetusreaktiokanavan mukaisesti, toiset taas eivät.
Hajoamisen seurauksena syntyy yhdisteitä, joissa on yleensä 7-9 hiiliatomia. Tarkem-
paa teoriaa hajoamisreaktioille ei tunneta eikä tässä siksi pystytä arvioimaan millaisia
yhdisteitä tarkalleen odotetaan syntyvän.

Peroksiradikaalit voivat reagoida myös keskenään muodostaen suurempia
dimeeriyhdisteitä. Auto-oksidaatioreaktiossa syntyvät radikaalit C10H15O2+2n ja
C10H15O2+2n+1 muodostavat C20H30Ox-yhdisteitä. Kuitenkin mikäli yhdiste hajoaa
kesken reaktioketjun, hajoamistuotteina syntyneet radikaalit voivat myös reagoida joko
keskenään tai hajoamattomien peroksiradikaalien kanssa. Sen takia reaktioissa voi syn-
tyä myös yhdisteitä C16H26Ox, C16H28Ox, C16H30Ox, C17H26Ox, C17H28Ox, C17H30Ox,
C17H32Ox, C18H26Ox, C18H28Ox, C18H30Ox, C18H32Ox, C18H34Ox, C19H28Ox,
C19H30Ox, C19H32Ox, C19H34Ox, C20H30Ox, C20H32Ox ja C20H34Ox (Molteni ym.,
2019).

Kaiken kaikkiaan auto-oksidaatiossa voi erilaisten reaktiokanavien tuotoksena
syntyä monomeeriyhdisteitä C8−10H12−18O4−9 ja dimeeriyhdisteitä C16−20H24−36O8−14

(Bianchi ym., 2019). Muissa kuin auto-oksidaatioreaktioissa syntyy hapetustuotteita
C8H12O3−4, C9H14O2−4 ja C10H16O2−4 (Ma ym., 2008). Lisäksi reaktioissa voi hiiliket-
jujen katkeamisen seurauksena syntyä hapetustuotteita, joiden hiilirunko on lyhyempi.

Myöhemmin tässä työssä eritellään mitä näistä hapetustuotteista mittauksissa
havaittiin. Kappaleessa 4.1.1 Havaitut α-pineenin hapetustuotteet kerrotaan myös mi-
tä tämän listan ulkopuolisia yhdisteitä havaittiin syntyneen otsonin ja α-pineenin ha-
petusreaktioissa.



3. Menetelmät

Mittaukset on tehty differentiaalisen liikkuvuusanalysaattorin (Differential Mobility
Analyzer DMA) ja massaspektrometrin (mass spectrometer MS) yhdistelmällä. Tässä
kappaleessa esitellään mittausten koejärjestelyt α-pineenin hapettamiseksi ja hapetus-
tuotteiden sähköisen liikkuvuuden mittaamiseksi sekä kerrotaan tarkemmin prosessissa
käytetyistä mittalaitteista. Osiossa esitellään myös analysointiprosessin kulkua ja si-
tä millaisia asioita mittauksista voidaan selvittää. Analyysissä pyritään selvittämään
miten reagenssi-ioni vaikuttaa α-pineenin hapetustuotteiden varautumistehokkuuteen
ja voidaanko havaittujen klustereiden erilaisia rakenteita havaita liikkuvuusspektrin
avulla.

3.1 α-pineenin otsonolyysin koejärjestelyt

Koejärjestelyissä kantajakaasuun (carrier gas) haihtunut α-pineeni reagoi otsonin kans-
sa, minkä jälkeen syntyneet hapetustuotteet varattiin sekundäärisellä elektrospray-
ionisaatiolla, jotta niiden liikkuvuus ja massa voitiin mitata (kuva 3.1).

Kuva 3.1: α-pineeni ja otsoni reagoivat virtausputkessa, minkä jälkeen syntyneiden hapetustuotteiden
liikkuvuus ja massa mitataan.

α-pineeniä tuotiin laitteistoon kuplittimella. Kuplitin on lasinen pullo, jonka poh-

9
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jalle laitetaan helposti haihtuvaa nestettä ja jonka yläosan läpi kulkee kaasuvirtaus.
Pohjalla oleva neste haihtuu pullossa olevaan kantajakaasuun ja saturoitunut kantaja-
kaasu lähtee virtauksen mukana ulos kuplittimesta.

Kaasumuotoista α-pineeniä kuljetettiin laitteistossa kantajakaasun mukana.
Kantajakaasuna voidaan käyttää mitä tahansa reagoimatonta kaasua, usein typpeä
(N2) tai synteettistä ilmaa. Näissä kokeissa α-pineenin kuljettamiseen käytettiin typ-
peä, jonka tilavuusvirtaus kuplittimen läpi oli 100 standardikuutiosenttimetriä mi-
nuutissa (standard cubic centimeters per minute, sccm). Standardikuutiosenttimetrillä
tarkoitetaan sitä tilavuutta, joka kaasulla on NTP olosuhteissa (HandWiki, 2021).

α-pineenin hapettamiseen käytettiin otsonia (O3), jota muodostettiin johtamal-
la synteettistä ilmaa otsonigeneraattoriin (UVP Ozone Generator, Analytik Jena US,
(AnalytikJenaUS, 2021)), jossa UV-valo muodostaa siitä otsonia. Tilavuusvirtaus ot-
sonigeneraattorin läpi oli 100 sccm. Otsonigeneraattorin tuottaman otsonin määrää on
vaikea arvioida, sillä generaattorista ei ilmennyt paljonko se tuottaa UV-valoa tai ot-
sonia.

Otsoni ja höyrystynyt α-pineeni johdettiin virtausputkeen (flowtube), jossa α-
pineeni ja otsoni reagoivat, jolloin α-pineeni hapettui ja muodosti α-pineenin hape-
tustuotteita. Lisäksi virtausputkeen johdettiin synteettistä ilmaa 5000 sccm, jotta ha-
petustuotteet etenisivät virtausputkessa nopeammin. Käytetty virtausputki oli 64 cm
pitkä ja sen halkaisija oli noin 4.5 cm.

α-pineenin höyrynpaine 25 ◦C:ssa on 633 Pa (PubChem, 2020). Koska virtausput-
keen mennessä α-pineenillä saturoitunut kaasu on laimentunut suhteessa 100/(5000 +
100 + 100), α-pineenin pitoisuus virtausputkessa on noin 120 ppm.

Koejärjestelmää testatessa kokeiltiin useita eri virtausnopeuksia synteettiselle il-
malle ja typelle. Niiden suuruudella ei kuitenkaan havaittu olevan kovin suurta merki-
tystä α-pineenin hapettumistuotteiden tai niistä mitatun signaalin intensiteetin kan-
nalta.

Virtausputkesta α-pineenin hapetustuotteet johdettin elektrospraykammioon, jo-
hon suikutettiin elekstrospraylla reagenssi-ioneja. Kammioon suihkutetut reagenssi-
ionit klusteroituivat α-pineenin hapetustuotteiden kanssa ja näin syntyneet sähköisesti
varatut klusterit siirtyivät DMA:n sähkökentän vetämänä DMA:n sisäänkäynnille (in-
let slit). Osa klustereista jatkoi matkaansa massaspektrometrille, jossa niiden massa
määritettiin lentoajan perusteella.

3.2 Elektrospray

Koska sekä DMA että massaspektrometri käyttävät hyväkseen mitattavan atomin, mo-
lekyylin tai klusterin sähköistä varausta, täytyy tutkittavilla atomeilla, molekyyleillä
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tai klustereilla olla varaus kun niitä mitataan näillä laitteilla. Tutkimamme α-pineenin
hapetustuotteet ovat luonnostaan neutraaleja ja jotta niiden massaa ja liikkuvuutta
voitaisiin mitata, ne täytyy varata. Näissä kokeissa varaamiseen käytettiin sekundää-
ristä elektrospray-ioniosaatiota (secondary electrospray ionization) (Amo-González ja
de la Mora, 2017).

Elektrospray-laitteistossa on kiinnitettynä säiliö, jossa on jotakin suolaa liuotet-
tuna nesteeseen (Amo-González ja de la Mora, 2017). Liuoksessa voidaan käyttää usei-
ta eri suoloja ja nesteitä. Säiliössä oleva neste on korkeassa potentiaalissa ja yhdistetty
elektrospraykammioon ohuella kapillaarineulalla. Kun säiliöön lisätään painetta, neste
virtaa neulan läpi elektrospraykammioon, jossa neulan kärjestä suihkuaa kammioon
varattuja pisaroita. Neulan kärjessä pisarat haihtuvat ja korkean jännitteen vuoksi
hajoavat (Kulkarni ym., 2011). Kun elektrospraykammioon tuodaan neutraaleja mo-
lekyylejä, suolasta muodostuneet ionit tarttuvat niihin, jolloin muodostuu klustereita,
joilla on sähköinen varaus. Syntyneitä varattuja klustereita voidaan mitata DMA:lla ja
massaspektrometrillä, koska varauksen avulla klustereita voidaan luokitella mittalait-
teistossa.

Kuva 3.2: Kuva sekundäärisestä elektrospray ionisaatiosta (Amo-González ja de la Mora, 2017).
Kuvassa numeroituna 1. silikalla reunustettu lasinen kapillaarineula, 2. keraaminen sähköinen eris-
te, 3. alumiinitiiviste, 4. terävät kulmat/piikit, 5. ionien rata, 6. DMA-sisäänkäynnin elektrodi, 7.
DMA-uloskäynnin elektrodi, 8. DMA:n sisääntuloaukko, 9. DMA:n ulostuloaukko ja 10. reitti mas-
saspektrometrille.

Kuvassa 3.2 on kuvattuna mittauksissa käytetyn kaltainen elektrospraykammio
(Amo-González ja de la Mora, 2017). Neulan kärjestä (kuva 3.2, kohta 1) suihkute-
taan kammioon varattuja pisaroita, jotka kiinnittyvät kammiossa mahdollisesti oleviin
neutraaleihin molekyyleihin. Kuvan numero 8 on DMA:n sisäänkäyntiaukko. Siitä al-
kaa ionin tai klusterin liikkuvuuden mittaaminen, josta kerrotaan seuraavassa osiossa.
Musta nuoli DMA:sta elektrospraykammioon on vastavirtauksen (counterflow) kul-
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kureitti. Vastavirtauksella tarkoitetaan sitä, kun DMA:n taustakaasua virtaa hiukan
DMA:n sisäänkäynniltä elektrospraykammioon (de Miguel ym., 2012). Sen tarkoituk-
sena on poistaa epäpuhtauksia kapillaarineulasta tulevan ionisuihkun joukosta, jotta
DMA:han ei päätyisi mitään neutraaleja molekyyleja kuten elektrosprayliuoksen liuo-
tinta. Vastavirtauksen avulla DMA:n taustakaasuun ei päädy epäpuhtauksia.

Elektrosprayliuoksessa voidaan käyttää erilaisia suoloja eri pitoisuuksilla. Eri
suoloista syntyy eri ioneja, joiden varaamistehokkuus on erilainen. Mittauksia teh-
tiin käyttäen useita liuoksia eri suoloilla, koska α-pineenin hapetustuotteiden mittaa-
misen ohella haluttiin myös tutkia sitä miten käytetty reagenssi-ioni vaikuttaa liik-
kuvuuteen ja α-pineenin hapetustuotteiden havaittujen isomeerien määrään. Näissä
kokeissa elektrosprayliuoksessa käytettiin liuottimena metanolia ja suoloina natrium-
nitraattia (NaNO3), natriumjodidia (NaI), litiumkloridia (LiCl) ja kaliumasetaattia
(CH3COOK). Kaikkia liuoksia varattiin sekä positiivisesti että negatiivisesti, eli tut-
kittavien molekyylien varaamiseen käytetyt ionit olivat NO−

3 , I−, Cl−, CH3COO
−,

Na+, Li+ ja K+.
Liuoksia kokeiltiin eri pitoisuuksilla, mutta näissä kokeissa päädyttiin käyttämään

liuoksia, joiden suolapitoisuus oli noin 0.2 mM. Suuremmilla pitoisuuksilla syntyi enem-
män useasti varautuneita klustereita. Useasti varautuneissa klustereissa α-pineenin ha-
petustuotteeseen on kiinnittynyt useampi reagenssi-ioni ja siksi tällaisella klusterilla
on suurempi yksikkövaraus. Mittauksia on helpompi analysoida kun mahdollisimman
suuri osa klustereista on vain kertaalleen varautuneita ja siksi useasti varautuneiden
klustereiden määrä on pyritty minimoimaan.

Elektrosprayliuoksen säiliön paineella voidaan säädellä sitä kuinka paljon kapil-
laarineulan läpi virtaa nestettä ja näin ollen sitä kuinka paljon ioneja neulasta suihku-
aa elektrospraykammioon. Mitä enemmän ioneja elektrospraykammiossa on, sitä kor-
keampi varautumistehokkuus on. Periaatteessa elektrosprayliuoksen säiliön painetta
säätelemällä voidaan siis vaikuttaa varautumistehokkuuteen. Näissä kokeissa sillä ei
kuitenkaan huomattu olevan merkitystä. Elektrosprayliuoksen paineen pitäisi kuiten-
kin olla riittävän korkea, jotta neste liikkuisi kapillaarin läpi. Toisaalta jos paine on
liian korkea, neulan päähän ei muodostu elektrospraysuihkua, jonka pisarat haihtuvat
nopeasti, vaan neulan päähän vain kertyy nestettä. Paineen täytyy olla sellainen, että
sopiva stabiili elektrospraysuihku muodostuu. Näissä kokeissa elektrosprayliuossäiliön
paine-ero ilmanpaineeseen nähden oli suuruudeltaan 4− 6 kPa.

Elektrosprayliuossäiliön painetta voidaan joutua säätelemään myös kapillaarineu-
lan ominaisuuksien perusteella. Tämän tutkimuksen mittauksissa on käytetty 30 cm
pitkää silikalla reunustettua lasista kapillaarineulaa, jonka ulkohalkaisija on 360 µm,
sisähalkaisija 75 µm ja kärjen halkaisija 30 µm.

Neulan paikkaa elektrospraykammiossa voidaan myös muuttaa. Kun sitä siirre-
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tään kauemmas DMA:n sisäänkäynniltä, ioneilla on enemmän matkaa DMA:lle, jol-
loin suurempi osa niistä päätyy vastavirtauksen mukaan. Jos neula taas on lähempä-
nä, suurempi osa ioneista päätyy DMA:han, mutta ne eivät välttämättä ehdi varata
neutraaleja molekyyleja. Paras varautumistehokkuus siis saadaan, kun neula on jossain
lähimmän ja kauimman mahdollisen sijainnin välimaastossa.

3.3 Varatun klusterin sähköisen liikkuvuuden mit-
taaminen

3.3.1 Sähköinen liikkuvuus

Jos varattu ioni tai klusteri olisi sähkökentässä siten, että siihen ei vaikuta muita voi-
mia kuin sähkökentän aiheuttama voima, se ajautuisi kiihtyvällä nopeudella suoraan
sähkökentän poikki sähkökentän kenttäviivojen suuntaisesti. Sähkökentän varattuun
klusteriin kohdistama voima riippuu sähkökentän voimakkuudesta ja ionin tai kluste-
rin varauksen suuruudesta kaavan 3.1 mukaisesti (Kulkarni ym., 2011).

Fe = neE (3.1)

missä Fe on sähkökentän varattuun ioniin tai klusteriin kohdistama voima, n alkeis-
varausten määrä ionissa tai klusterissa, e alkeisvarauksen suuruus ja E sähkökentän
voimakkuus. Jos varattu ioni tai klusteri eteneekin väliaineessa, törmäykset väliaineen
molekyylien kanssa hidastavat sen etenemistä. Tasapainotilassa (steady state) ioni tai
klusteri saavuttaa sille ominaisen ajautumisnopeuden (drift velocity), jolla se voi kulkea
väliaineessa sähkökentän vetämänä (kaava 3.2).

v = ZE (3.2)

missä v on varatun ionin tai klusterin ajautumisnopeus, Z ionin tai klusterin sähköinen
liikkuvuus ja E sähkökentän voimakkuus. Sähköinen liikkuvuus on siis sähkökentän
voimakkuuden ja varatun ionin tai klusterin ajautumisnopeuden välinen kerroin eli
se kertoo miten nopeasti ioni tai klusteri ajautuu sähkökentässä kun siihen törmää
taustakaasun neutraaleja rakenneosia. Sähköinen liikkuvuus kuvaa välillisesti klusterin
rakennetta tai ionin kokoa, sillä klusterit, joilla on sama massa, mutta eri rakenne,
voivat olla eri kokoisia erilaisen muotonsa vuoksi ja käyttäytyä väliaineessa olevassa
sähkökentässä eri tavoin.
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3.3.2 Redusoitu liikkuvuus ja törmäysvaikutusala

Sähköinen liikkuvuus riippuu siitä miten paljon taustakaasun törmäyksiä ioni tai va-
rattu klusteri kokee DMA:ssa (Gabelica ym., 2019). Törmäysten määrään vaikuttaa
taustakaasun tiheys, joka riippuu lämpötilasta ja paineesta. Jotta taustakaasun tihey-
den vaikutus liikkuvuusarvoihin saataisiin poistettua ja arvot olisivat vertailukelpoisia
toisissa laboratorioissa tehtyjen mittausten kanssa, lasketaan mitatuille klustereille re-
dusoitu liikkuvuus

Z0 = Z
p

p0

T0

T
(3.3)

missä Z on liikkuvuus, p0 normaalipaine, T0 normaalilämpötila, p paine DMA:ssa ja
T lämpötila DMA:ssa. Tämän tutkimuksen laskuissa on käytetty normaalipaineelle
ja normaalilämpötilalle STP-olosuhteiden arvoja p0 = 100 000 Pa ja T0 = 273.15 K.
DMA:n paineen ja lämpötilan on arvioitu olevan p = 101 300 Pa ja T = 298.15 K.

Törmäysvaikutusala Ω (collision cross section CCS) kuvaa efektiivistä pinta-alaa,
jolla energiaa siirtyy taustakaasun molekyylin ja ionin tai varatun klusterin välillä
(Gabelica ym., 2019). CCS voidaan laskea kaavalla

Ω = 3
16

√
2π

µkBT

zc

N0Z0
(3.4)

missä µ on redusoitu massa, kB on Boltzmannin vakio, T on DMA:n lämpötila, z on
alkeisvarausten määrä klusterissa, c on alkeisvaraus, N0 on Loschmidtin vakio ja Z0 on
redusoitu liikkuvuus. Redusoitu massa on µ = mimg

mi+mg
, missä mi on varatun klusterin

massa, mg on DMA:n taustakaasun, näissä mittauksissa typpimolekyylin N2 massa.
Mitä suurempi törmäysvaikutusalan arvo ionilla tai varatulla klusterilla on, sitä

suurempi on sen efektiivinen pinta-ala, jolla liikemäärää siirtyy taustakaasun molekyy-
lien ja sähkökentässä kulkevan ionin tai klusterin välillä. Varattujen klustereiden CCS-
arvoja tarkastelemalla voidaan vertailla taustakaasun molekyylien vaikutusta erilaisiin
klustereihin.

3.3.3 Differentiaalinen liikkuvuusanalysaattori

Differentiaalisella liikkuvuusanalysaattorilla voidaan mitata ionin tai varatun kluste-
rin sähköistä liikkuvuutta (Rus ym., 2010). Tämän työn kokeissa käytössä oli planaa-
rigeometrinen DMA. DMA:ssa on kokoluokittelualue, jonka läpi virtaa reagoimatonta
kaasua ja kohtisuorassa tätä virtausta vastaan on sähkökenttä (kuva 3.3). Sähkökentän
E suunta riippuu siitä, halutaanko tutkia positiivisesti vai negatiivisesti varautuneita
klustereita.
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Kuva 3.3: DMA:ssa sähkökenttä ja kaasuvirtaus ovat kohtisuorassa. Se, päätyykö klusteri havait-
sijalle, riippuu siitä missä suhteessa sähkökenttä ja törmäykset kaasuvirtauksen molekyylien kanssa
vaikuttavat sen etenemiseen. Ulostuloaukolta osa virtauksesta päätyy massaspektrometrille ja osa
elektrometrille.

Mittauksessa varattu klusteri ohjataan DMA:n sisääntuloaukolle, josta sähkö-
kenttä alkaa. Koska sähkökentän läpi virtaa neutraalia taustakaasua kohtisuorassa
sähkökentän suuntaan nähden, varattu klusteri ei taustakaasun törmäysten takia kulje
elektrodien välistä matkaa suoraan, vaan poikkeaa sähkökentän aiheuttamalta reitil-
tä taustakaasun virtauksen suuntaan. Taustakaasun törmäykset hidastavat klusterin
nopeutta sähkökentän suunnassa, joten aika, joka varatulla klusterilla kestää kulkea
elektrodien välinen matka (drift time) riippuu siitä kuinka paljon siihen osuu tausta-
kaasun rakenneosia.

Rakenteeltaan suurempaan klusteriin osuu enemmän taustakaasun rakenneosia,
jolloin klusteri ajautuu sähkökentässä hitaammin kuin jokin toinen klusteri, joka on
kooltaan pienempi erilaisesta rakenteestaan johtuen. Molemmilla klustereilla on yhtä
suuri virtausnopeus taustakaasun suunnassa, mutta koska isomman klusterin sähköken-
tän suuntainen nopeuskomponentti on pienempi useampien taustakaasun molekyylien
törmäyksistä johtuen, se ehtii ajautua pidemmälle taustakaasun virtauksen suunnassa
kuin pienempi klusteri. Näin ollen sähkökentän toiselle elektrodille päätyessään isom-
pi klusteri on poikennut sähkökentän suuntaiselta reitiltään enemmän kuin pienempi
klusteri. Näillä klustereilla on siis keskenään eri suuruinen sähköinen liikkuvuus. Näin
DMA:n avulla voidaan erottaa toisistaan eri kokoisia ioneja tai klustereita, vaikka nii-
den massat olisivat samat.

Sähkökentän suunnassa DMA:n sisäänmeno- ja ulostuloaukkojen etäisyys toisis-
taan on ∆ ja taustakaasun virtauksen suunnassa L. Mikäli elektrodien välinen jännite
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pidetään vakiona, ulostuloaukolle päätyy vain keskenään saman sähköisen liikkuvuuden
omaavia klustereita, joihin sähkökenttä ja taustakaasun törmäykset vaikuttavat oikeas-
sa suhteessa. Planaarigeometrisella DMA:lla mitattu sähköinen liikkuvuus Z riippuu
u:sta, ∆:sta, L:sta ja V :stä seuraavalla tavalla:

Z = u∆2

LV
(3.5)

missä Z on sähköinen liikkuvuus, u neutraalin taustakaasun virtausnopeus, ∆ elekt-
rodien välinen välimatka, L sisäänmeno- ja ulostuloaukon välinen etäisyys virtauksen
suunnassa ja V elektrodien välinen jännite.

Yleensä halutaan mitata useamman eri kokoisen klusterin sähköistä liikkuvuutta,
joten mittauksessa muutetaan sähkökentän voimakkuutta. Elektrodien välistä jännitet-
tä muutetaan asteittain, jolloin sähkökentän ja taustakaasun törmäysten vaikutuksen
suhde klusteriin muuttuu ja ulostuloaukolle päätyy vuorollaan kunkin kokoinen klus-
teri. Ulostuloaukolta osa virtauksen klustereista päätyy elektrometrille, joka mittaa
virtauksessa olevan kokonaisvarauksen ja loput ohjataan massaspektrometrille, jossa
niiden massa-varaus-suhde mitataan.

DMA:ssa myös taustakaasun virtausnopeutta voidaan muuttaa. Sitä ei kuiten-
kaan vaihdeta kesken mittauksen sillä sen tasaantumisessa kestää jonkin aikaa. Lisäk-
si taustakaasun virtausnopeus vaikuttaa mittausjärjestelmän muihin suureisiin kuten
DMA:n resoluutioon ja paineeseen. Jotta eri mittaukset olisivat keskenään mahdolli-
simman vertailukelpoisia, erotellaan eri kokoisia klustereita muuttamalla DMA:n elekt-
rodien välistä jännitettä. Jännite ei tarvitse juurikaan aikaa tasaantuakseen muutoksen
jälkeen eikä sen vaihtaminen vaikuta muuhun mittalaitteistoon.

Kuitenkin taustakaasun virtauksen nopeutta on joskus syytä säätää, sillä sitä
muuttamalla voidaan vaikuttaa DMA-mittausten resoluutioon. DMA-resoluutio laske-
taan jakamalla yhdenlaisesta ionista tai klusterista mitatun jännitepiikin huipun jän-
nitearvo piikin puolivälin leveydellä kaavan 3.6 mukaisesti.

R = Vhuippu

VF W HM

(3.6)

missä Vhuippu on piikin huipun jännitearvo ja VF W HM on piikin puoliarvoleveys
(FWHM, full width at half maximum).

DMA:n resoluutio on suoraan verrannollinen DMA-jänniteen neliöjuureen, joten
mitä suuremmalla jännitteellä klusteri saapuu DMA:n ulostuloaukolle, sitä parempi re-
soluutio mitatulla jännitepiikillä on (Amo-González ja Pérez, 2018). Jos taustakaasun
virtaus on suuri, klusterit poikkeavat sähkökentän aiheuttamalta reitiltä enemmän, jol-
loin klusterit havaitaan suuremmalla jännitteellä. Siispä mitä suurempi taustavirtaus,
sitä kapeampia DMA-jännitespektrin piikit ovat ja sitä paremmin DMA:lla voidaan
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erottaa eri kokoisia klustereita toisistaan. Jotta liikkuvuusspektristä voitaisiin tulkita
mahdollisimman paljon yksityiskohtia, täytyy resoluution olla niin hyvä kuin mahdol-
lista. Siksi mittauksissa käytettiin laitteen taustakaasun virtaukselle maksiminopeutta.

3.4 Massaspektrometri

Näissä mittauksissa käytettiin normaalipaineeseen liitettyä lentoaikamassaspektromet-
riä (Atmospheric Pressure Interface Time-of-Flight Mass Spectrometer, APi-TOF,
Tofwerk AG) (Junninen ym., 2010) (kuva 3.4). Massaspektrometrin APi-osuuden tehtä-
vänä on ottaa DMA:sta tuleva kaasu vastaan normaali-ilmanpaineessa ja poistaa taus-
takaasu varattujen klustereiden joukosta, jotta varatut klusterit olisivat lähes tyhjiössä
kulkeutuessaan massaspektrometriin. Massaspektrometri mittaa klusterin massan sen
lentoajan perusteella ja jos mitattavien varattujen klustereiden seassa on taustakaa-
sua, jonka osasiin mitattava klusteri törmäilee, lentoaika saattaa vaihdella törmäysten
takia eikä mittaus ole tarkka.

Kuva 3.4: Kaaviokuva APi-TOF massaspektrometristä (Junninen ym., 2010).

Normaali-ilmanpaineeseen liitetty sovitin siis toimii ionien tai klustereiden vä-
littäjänä DMA-kammiosta massaspektrometrille, joka lopulta tekee mittaukset ionin
tai klusterin massan määrittämiseksi. Sovittimeen virtaa kaasua pienen sisääntuloau-
kon (300µm) kautta tilavuusvirtauksella 0.8 l/min. Se laskee painetta asteittain kolmen
kammion avulla, joista ensimmäisessä lasketaan paine kierukkapumpulla (scroll pump)
2 mbar:iin ja ohjataan ioneja tai klustereita eteenpäin quadrupolien avulla. Toisessa ja



18 Luku 3. Menetelmät

kolmannessa kammiossa painetta lasketaan edelleen turbopumpulla samalla tarken-
taen ionisuihkua lentoaikakammion sisäänkäynnille. Toisessa kammiossa paine on noin
10−3 mbar ja kolmannessa jo 10−4 mbar. Lopullinen paine lentoaikakammiossa, jossa
ionit tai klusterit mitataan massaspektrometrissä on suuruusluokaltaan 10−6 mbar.

APi-sovittimen kammioissa, joissa painetta lasketaan, ioneja ja klustereita kiih-
dytetään sähkökentän avulla (Passananti ym., 2019). Massaspektrometri ja ilmanpai-
nesovitin voidaan säätää mittaamaan joko positiivisesti tai negatiivisesti varattuja io-
neja tai klustereita. Koska matkalla lentoaikakammioon paine on vielä suhteellisen
korkea eli klustereiden mukana kulkee taustakaasua, varatut klusterit voivat törmäillä
taustakaasun molekyyleihin. Mikäli törmäys on riittävän energeettinen, varattu klus-
teri voi hajota. Tavallisesti klusteri hajoaa siten, että varattu ioni irtoaa neutraalista
molekyylista, minkä vuoksi lentoaikakammiossa havaitaan vain klusterin varattu osa.
Käy siis niin, että DMA:ssa on mitattu isomman klusterin liikkuvuus, mutta massas-
pektrometrissä sen massaksi mitataan vain hajoamisessa irronnut varattu osa, jonka
massa on pienempi kuin alkuperäisellä klusterilla. Klustereiden hajoamista voi muut-
taa säätämällä sovittimen kammioiden elektrodien jännitteitä. Mittaustuloksia analy-
soitaessa klustereiden hajoaminen massaspektrometrissä kannattaa ottaa huomioon.
Massaspektrometrin asetukset, joita tämän työn kokeita tehdessä on käytetty, löyty-
vät kappaleesta 6 Liitteet. Kuvassa 6.1 on massaspektrometrin asetukset positiivisella
polariteetilla mitattaessa ja kuvassa 6.2 asetukset negativiisella polariteetilla.

Kun ioni tai klusteri on kulkenut kolmen kammion läpi, se siirtyy lentoaika-
kammioon, jonka paine on lähellä tyhjiötä (Junninen ym., 2010). Lentoaikakammiossa
klusteria kiihdytetään kuvassa 3.4 näkyvälle W-malliselle lentoradalle tai yksinkertai-
semmalle V-malliselle radalle. W-rata on pidempi ja sillä saadaan mitattua klustereiden
massaa paremmalla resoluutiolla, mutta toisaalta sen herkkyys ei ole yhtä hyvä kuin
V-radalla. Tekemissämme mittauksissa on käytetty yksinkertaisempaa V-muotoista ra-
taa.

3.5 Analysointimenetelmät

3.5.1 Liikkuvuuskalibrointi

Kun varattuja klustereita mitataan DMA:lla, mittauksissa ei suoraan saada selville
klusterin liikkuvuutta, vaan jännite, jolla se on päätynyt DMA:n ulostuloaukolle. Liik-
kuvuus on kuitenkin laskettavissa, sillä DMA-jännite ja liikkuvuus ovat kääntäen ver-
rannollisia toisiinsa. Tässä osiossa kerrotaan miten kalibraation avulla saadaan sähköi-
nen liikkuvuus laskettua.

Tetra-heptyl-ammonium-bromidi (THAB, C28H60NBr) on yhdiste, jonka toi-
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minta DMA-mittauksissa tunnetaan hyvin. Mikäli elektrosprayliuoksessa ei ole mer-
kittävästi epäpuhtauksia, THAB muodostaa vain selkeitä oligomeerejä (positiivisel-
la varauksella monomeeri C28H60N

+, dimeeri (C28H60NBr)C28H60N
+ ja trimeeri

(C28H60NBr)2C28H60N
+, jotka on helppo havaita DMA-MS-mittauksissa syntyväs-

tä massa-jännite-kuvaajasta ja DMA-jännitespektristä. THAB-oligomeereille on myös
pystytty laskemaan liikkuvuusarvoja (Ude ja de la Mora, 2006), joita voidaan käyttää
hyödyksi laskettaessa muiden DMA:lla mitattujen klustereiden liikkuvuuksia.

Klusterin DMA-jännite on kääntäen verrannollinen sen liikkuvuuteen 1
Z
∝ VDMA.

Jotta DMA-jännite- ja liikkuvuusspektri olisivat helposti vertailtavissa, käytetään liik-
kuvuusspektrien x-akselina useammin liikkuvuuden Z käänteislukua 1/Z.

DMA-jännitteen ja käänteisen liikkuvuuden suhde V
1/Z

on kaikilla ioneilla ja klus-
tereilla sama. Näin ollen mikäli jostakin klusterista tunnetaan sekä jännite, että liikku-
vuus, voidaan niiden avulla päätellä minkä tahansa muunkin klusterin liikkuvuus kun
mittaukset on kalibroitu tällä tunnetulla yhdisteellä. Saadaan siis verranto minkä ta-
hansa ionin tai klusterin ja kalibraatioionin välille. Tässä työssä tehdyt mittaukset on
kalibroitu THAB:illa, joten verrannoksi saadaan ZT HABVT HAB = ZV . Tästä voidaan
ratkaista minkä tahansa klusterin liikkuvuus, kun tunnetaan THAB:in liikkuvuus ja
DMA-jännite sekä jännite, jolla klusteri on havaittu DMA:ssa.

Kirjallisuuden perusteella tunnetaan THAB-monomeerin käänteiseksi liikkuvuu-
deksi 1/ZT HABmon = 1.030 Vs/cm2 ja dimeerille 1/ZT HABdim = 1.529 Vs/cm2 (Ude
ja de la Mora, 2006). Näin ollen vaikkapa monomeerin avulla voidaan laskea 1/Z =
(1/ZT HABmon) · VDMA

VT HABmon
. Tarkistetaan kuinka hyvin yhtälö pitää paikkansa laske-

malla THAB-monomeerin avulla THAB-dimeerin käänteinen liikkuvuus. Monomee-
ri on havaittu jännitteellä VT HABmon = 3470 V ja dimeeri jännitteellä VT HABdim =
5140 V, joten sijoittamalla käänteisen liikkuvuuden kaavaan saadaan 1/ZT HABdim =
1.526 Vs/cm2, mikä on varsin lähellä kirjallisuusarvoa 1.529 Vs/cm2. Voidaan siis luot-
taa siihen, että THAB-monomeerin DMA-jännitteen ja liikkuvuusarvon avulla voidaan
laskea minkä tahansa mitatun ionin tai klusterin liikkuvuus, kun sijoitetaan muuttujan
VDMA paikalle jännite, jolla tarkasteltava ioni tai klusteri on havaittu.

3.5.2 Yhdisteiden tunnistaminen massaspektristä

Massaspektrin piikkien tunnistamisessa käytettiin ToFTools-ohjelmaa (Junninen ym.,
2010). Se on Matlab-ohjelma, joka on luotu ToF-massaspektrien analysointiin. Sillä
voi tunnistaa massaspektristä piikit ja massan perusteella päätellä kullekin piikille sen
kemiallisen koostumuksen.

Vaikka massaspektrometri oli kalibroitu ennen varsinaisten mittausten aloitta-
mista, tarkempi kalibraatio on silti hyvä tehdä myös ToFToolsissa. Kalibraatiossa
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spektristä valitaan joitakin massapiikkejä, jotka varmasti tunnetaan ja niiden avul-
la muodostetaan spektrille kalibrointifunktio. Spektrissä voidaan olettaa olevan esi-
merkiksi reagenssi-ioni ja sen polymeerejä tai α-pineenin hapetustuotteita C10H16O3−5.
Kun spektri kalibroidaan näiden varmasti tunnettujen massapiikkien mukaan, saadaan
muutkin massapiikit tarkalleen oikeille kohdille ainakin kalibrointipiikkien läheisyydes-
sä.

Kuitenkin dimeeriyhdisteet ovat niin kaukana kalibraatiossa käytetyistä piikeis-
tä, että kalibraatio ei välttämättä ole tarkka niiden massa-varaus-suhteen arvoilla.
Kalibraatio voisi olla pätevä myös dimeereille, mikäli spektristä tunnettaisiin var-
masti joku dimeeriyhdiste, jota voitaisiin käyttää kalibraatiossa. Kuitenkin koska di-
meeriyhdisteissä on niin paljon atomeja, suunnilleen samaan massaan voidaan pää-
tyä useilla erilaisilla hiili-vety-happi-yhdistelmillä CxHxOx. Esimerkiksi Na+-ioneilla
(suolasta NaI) varatussa spektrissä suunnilleen 393 Th olevalle massapiikille osu-
vat sekä C21H22O6Na

+ (393.1309 Th), C18H26O8Na
+ (393.1520 Th), C22H26O5Na

+

(393.1672 Th), C19H30O7Na
+ (393.1884 Th) että C20H34O6Na

+ (393.2248 Th). Näistä
C21H22O6Na

+ ja C22H26O5Na
+ ei teorian mukaan pitäisi olla mahdollista syntyä, joten

voidaan olettaa, että yhdiste ei ainakaan ole kumpikaan niistä. Jäljelle jää kuitenkin
kolme vaihtoehtoa, jotka periaatteessa ovat voineet muodostua α-pineenin hapetus-
reaktioissa ja joiden massa sopii spektrissä olevalle piikille. Varmasti ei osata sanoa mi-
kä niistä on syntynyt, joten arvellaan että kyseessä on yhdiste, joka sopii massapiikille
parhaiten. Kuitenkaan kalibrointia ei voida tehdä tällaisen piikin avulla.

Kalibroinnin jälkeen voidaan alkaa tunnistaa mitä yhdisteitä spektrissä on. ToF-
Toolsilla voidaan muodostaa massaspektrille resoluutiofunktio, josta nähdään miten
massaspektrometrin resoluutio riippuu mitatun klusterin massa-varaus-suhteesta. Tut-
kittaessa yksittäistä piikkiä massaspektrissä voidaan resoluutiofunktiosta katsoa mas-
saspektrometrin resoluutio tutkittavan piikin massa-varaus-suhteella. Mittalaitteen ja
massa-varaus-piikin resoluutioita vertailemalla voidaan analysoida massaspektrin piik-
kejä.

Eri varaajaioneilla yhdellä polariteetilla massaspektrin resoluutio on suunnilleen
sama, kuitenkin negatiivisen ja positiivisen puolen mittauksissa on voi olla suurempia
eroja. Negatiivisella polariteetilla massaspektrometrin resoluutioksi saatiin noin 5000,
positiivisella vain noin 4000.

Tarkastellaan seuraavaksi massapiikkejä, joilla on spektrin korkein signaali.
NO−

3 :lla varattujen α-pineenin hapetustuotteiden monomeerien massa on 200-300
Th alueella. Korkein piikki on massalla 246.0983 Th (kuva 3.5). Piikin resoluutio on
5218 ja massaspektrin resoluutiofunktiosta nähdään, että resoluutio tällä massalla on
noin 5000. Koska piikin resoluutio on sama kuin laitteen resoluutio kyseisellä mas-
salla, voidaan tämän piikin olettaa syntyneen vain yhdestä yhdisteestä. Klusterin
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Kuva 3.5: Kuvassa on kaksi massapiikkiä, joilla on eri resoluutio. Korkeamman piikin (246.0983 Th)
voidaan ajatella koostuvan vain yhdestä kemiallisesta yhdisteestä, sillä sen resoluutio on samaa suu-
ruusluokkaa kuin massaspektrometrin resoluutio. Massalla 248 Th olevan piikin resoluutio taas on pie-
nempi. Spektri on mittauksesta, jossa varaajaionina oli NO−

3 . X-akselilla on klusterin massa-varaus-
suhde yksikössä Th ja y-akselilla signaalin keskiarvo koko mittauksen yli yksikössä ionia/sekunti.

C10H16O3NO
−
3 massa-varaus-suhde on juuri tämän verran ja kuvassa 3.5 punaisella

pystyviivalla on merkitty kyseisen massan paikka isotooppeineen.
Kun taas tarkastellaan seuraavaa piikkiä massalla 248.096 Th, huomataan, että

sen resoluutio on vain 3600. Kun sen sisään sovitetaan kaksi piikkiä, niiden resoluu-
tioksi saadaan 5253 (kuva 3.6). Voidaan siis päätellä, että piikki massalla 248.096 Th
koostuu kahdesta lähes päällekkäisestä piikistä. Yhdisteet, jotka parhaiten sopivat kah-
delle sovitetulle piikille, ovat NO−

3 :lla varatut C9H14O4 (massa reagenssi-ioneineen
248.0776 Th) ja C10H18O3 (massa reagenssi-ioneineen 248.1140 Th). Samoin voidaan
määrittää kaikista muistakin massapiikeistä onko niillä useampia yhdisteitä vai vain
yksi.

3.5.3 Klustereiden hajoaminen massaspektrometrissä

Massaspektrometrin ilmanpainesovittimen kammioissa klusterin törmätessä taustakaa-
sun molekyyliin riittävällä nopeudella klusteri voi hajota (Passananti ym., 2019). Jos
klusteri hajoaa siten, että varausta on vain sen toisessa osassa, massaspektrometri voi
mitata vain varatun osan massa-varaus-suhteen. 2D-kuvien avulla ja klustereiden liik-
kuvuusspektrejä vertailemalla voidaan päätellä onko klustereita hajonnut massaspekt-
rometrissä.
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Kuva 3.6: Massalla 248.096 Th olevan NO−
3 :lla varatun massapiikin resoluutio on selvästi pienempi

kuin 5000, joten kyseisellä massalla on luultavasti kaksi eri yhdistettä, joiden massat eroavat toi-
sistaan niin vähän, että ne näyttävät muodostavan vain yhden massapiikin. Kuvassa vasemman-
puoleinen sininen pystyviiva on on klusterin C9H14O4(NO−

3 ) massalla ja oikeanpuoleinen yhdisteen
C10H18O3(NO−

3 ) massalla. X-akselilla on klusterin massa-varaus-suhde yksikössä Th ja y-akselilla
signaalin keskiarvo koko mittauksen yli yksikössä ionia/sekunti.

2D-kuva on massa-jännite-kuva koko mittauksesta ja siitä on useimmiten hel-
poin huomata, jos klusterit ovat hajonneet massaspektrometrissä. 2D-kuvassa jokai-
seen DMA-jännitearvoon on yhdistetty tieto massoista, joita kyseisellä jännitteellä on
mitattu ja piirtämällä nämä tiedot samaan kuvaan voidaan helposti nähdä millaisia yh-
disteitä on havaittu. Suuntaa-antavasti voidaan myös päätellä signaalien suuruuksista
suhteessa toisiinsa.

Jos klusteri on hajonnut massaspektrometrissä, jännite-liikkuvuus-kuvaajassa
näyttää siltä, että yhden kokoinen klusteri havaitaan usealla eri jännitteellä ja toi-
saalta tietyllä jännitteellä havaitaan useamman kokoisia klustereita. 2D-kuvan avulla
voidaan ainakin alustavasti päätellä onko kyseessä massaspektrometrissä syntynyt ha-
joamistuote.

Kuvassa 3.7 nähdään yksinkertainen esimerkki siitä, miten jännite-massa-2D-
kuvassa voidaan havaita fragmentit. Elektrospraylla on suihkutettu DMA-kammioon
vain NaNO3-yhdistettä liuotettuna metanoliin ja liuos on varattu positiivisesti. 2D-
kuvassa nähdään siis vain NaNO3:n oligomeereja ja jonkin verran epäpuhtauksista
johtuvia signaaleja. Monomeeri Na+ on niin kevyt, että massaspektrometrin läpäisy-
tehokkuus ei riitä sen havaitsemiseksi. Sen takia sen signaali on niin pieni, että sitä on
vaikea tulkita ja se on siksi rajattu pois kuvasta 3.7. Dimeerin (NaNO3)Na+ massa-
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varaus-suhde on 107.9668 Th. Tällä massalla nähdään 2D-kuvassa kolme signaalia, jän-
nitteillä 1535 V, 1705 V ja 1895 V. Trimeeri (NaNO3)2Na

+ on massalla 192.9444 Th ja
se havaitaan jännitteillä 1705 V ja 1895 V. Trimeerisignaalin jännitteet ovat samat kuin
dimeerin kaksi jälkimmäistä signaalia. On hyvin epätodennäköistä, että dimeerillä olisi
isomeeri, jolla olisi tismalleen sama liikkuvuus kuin trimeerillä.

Lisäksi klustereissa molekyylien väliset sidokset ovat heikoimpia, joten on toden-
näköistä, että klusteri hajoaa näiden sidosten kohdalta. Trimeeriklusterissa on kolme
molekyyliä takertuneena toisiinsa; kaksi neutraalia NaNO3-molekyyliä ja yksi varau-
tunut Na+-ioni. Tästä voi helposti irrota yksi NaNO3-molekyyli, jolloin kyseessä onkin
dimeeriklusteri.

Kuva 3.7: (NaNO3)xNa
+-klusterit hajoavat pienemmiksi klustereiksi niin, että niistä irtoaa yksi tai

useampi NaNO3.

Sama voidaan huomata trimeeri- ja tetrameeriklusterin välillä. Tetrameerilla
(NaNO3)3Na

+, 277.9220 Th, on kaksi signaalipiikkiä, ensimmäinen jännitteellä 1895 V
ja toinen jännitteellä 2035 V. Tetrameerin ensimmäisen signaalin jännite on sama kuin
trimeerin viimeisen signaalin jännite. Tetrameeristäkin voi helposti irrota yksi neutraali
NaNO3-molekyyli, jolloin jäljelle jää trimeeri. Tämä trimeeri voi edelleen hajota dimee-
riksi, mistä syntyy kuvassa näkyvä dimeerin kolmas jännitesignaali. Myös tetrameerin
jälkimmäinen jännitesignaali on peräisin pentameerin hajoamisesta tetrameeriksi.

Kuvassa 3.8 on liikkuvuusspektri samasta Na+-varaajaionilla tehdystä mittauk-
sesta kuin kuvassa 3.7. Tähän kuvaan on piirretty neljän eri NaNO3-oligomeerin liik-
kuvuusspektrit. Punaisella käyrällä on piirretty klusterin (NaNO3)Na+ liikkuvuuss-
pektri. Siinä nähdään ainakin neljä selkeästi erillistä piikkiä. Ensimmäinen piikki on
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havaittu jännitevälillä 1500 − 1600 V kuten 2D-kuvassa 3.7 oleva ensimmäinen sig-
naali massalla 107.966 Th. Toinen piikki havaitaan jännitteellä 1700 V, mutta tismal-
leen samalla jännitteellä on saatu signaali myös klusterin (NaNO3)2Na

+ ensimmäinen
piikki (keltainen käyrä). Koska kumpikin on havaittu samalla jännitteellä, pienemmän
massan yhdiste on mitä todennäköisimmin hajoamistuote suuremmalta massalta ku-
ten 2D-kuvia analysoitaessakin todettiin. Hieman alle 1900 V kohdalla on kolmen eri
klusterin liikkuvuuspiikki samalla jännitteellä. Suurin näistä klustereista on violetil-
la värillä merkitty (NaNO3)3Na

+, joka helposti hajoaa pienemmiksi (NaNO3)2Na
+-

ja (NaNO3)Na+-klustereiksi ja siksi kuvassa nähdään jälleen liikkuvuussignaali myös
näiden klustereiden massoilla.

Kuva 3.8: (NaNO3)1−4Na
+-klustereiden liikkuvuusspektrit. Eri väriset käyrät kuvaavat eri klus-

tereiden liikkuvuusspektrejä seuraavasti: Punainen käyrä (NaNO3)1Na
+, keltainen (NaNO3)2Na

+,
violetti (NaNO3)3Na

+ ja vihreä (NaNO3)4Na
+.

Jos siis jollakin massalla havaitaan useampi jännitepiikki, kannattaa katsoa 2D-
kuvaajasta onko samalla jännitteellä havaittu suurempia klustereita. Mikäli massas-
pektrometrissä tapahtuu klustereiden hajoamista, yleensä hajoamisen osuus ei ole
100 %, jolloin hajoava klusteri (parent ion) on havaittavissa 2D-kuvasta. Jos tällai-
nen klusteri löydetään, kannattaa piirtää tämän isomman klusterin liikkuvuusspektri
samaan kuvaan pienemmän klusterin kanssa. Mikäli kumpikin on havaittu tismalleen
samalla jännitteellä, pienempi klusteri saattaa olla suuremman klusterin hajoamistuo-
te. Kemiallisen tuntemuksen perusteella voidaan tietää suuremman klusterin heikot
sidokset ja päätellä mikä osa siitä todennäköisimmin irtoaa massaspektrometrissä. Mi-
käli nämä kaksi eri massaista klusteria samalla jännitteellä ovat sellaisia klustereita,
että teoriassa olisi mahdollista että suurempi hajoaisi täksi pienemmäksi klusteriksi,
voidaan suhteellisen varmasti todeta, että pienemmän massan signaali on peräisin suu-
remman yhdisteen hajoamisesta.
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3.5.4 Isotooppien havaitseminen liikkuvuusspektristä

Mikäli on epätodennäköistä, että useammat liikkuvuuspiikit olisivat jonkin suurem-
man klusterin hajoamistuotteita, on mahdollista, että ne ovat isotooppeja. Otetaan
esimerkiksi C10H16O3Cl

−. Kuvassa 3.9 on sen liikkuvuusspektri, jossa on kolme selväs-
ti havaittavaa piikkiä. On epätodennäköistä, että C10H16O3 olisi hajoamistuote jostakin
suuremmasta yhdisteestä, eikä 2D-kuvasta nähdä mitään suurempaa yhdistettä, joka
voisi hajota.

Kuva 3.9: C10H16O3
35Cl−-klusterin liikkuvuusspektri. Spektrissä on nähtävissä kolme erillistä liik-

kuvuuspiikkiä.

Kuva 3.10: C10H16O3Cl
−-klusterin isotooppirakenne. Mitä korkeampi punainen pystyviiva on, sitä

enemmän kyseistä isotooppia on maailmankaikkeudessa.

Kuvassa 3.10 näkyy klusterin C10H16O3Cl
− isotooppirakenne, jossa on otettu

huomioon kaikkien klusterin atomeiden isotoopit. Klusterin C10H16O3Cl
− hiili- vety-

ja happiatomeilla on useita isotooppeja, joista yhtä on maailmankaikkeudessa selvästi
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eniten ja muita hyvin vähän. Klooriatomilla Cl taas on kaksi suhteellisen yleistä iso-
tooppia. Niistäkin toinen isotooppi on yleisempi kuin toinen, mutta molemmat ovat
kuitenkin niin yleisiä, että isotooppirakenne vaikuttaa mittausten analysointiin. Kun
C10H16O3 on törmännyt kloori-ioniin, se on voinut olla joko 35Cl− tai 37Cl−. Siksi klus-
terin C10H16O3Cl

− massa-varaus-suhde voi olla joko 219.0793 Th (C10H16O3
35Cl−) tai

221.0767 Th (C10H16O3
37Cl−). Klusterilla C10H18O3

35Cl− (221.0950 Th) on lähes sa-
ma massa, kuin klusterilla C10H16O3

37Cl−. Siksi ne eivät erotu toisistaan massas-
pektrissä, mutta niiden rakenteet poikkeavat toisistaan, joten niillä on eri liikkuvuu-
det. Mitä luultavimmin klusterin C10H16O3Cl

− liikkuvuusspektrissä näkyy ionin 35Cl−

kanssa muodostetun klusterin liikkuvuus ja lisäksi jonkin 2 Th pienemmän yhdisteen
37Cl−-ionin kanssa muodostuneen klusterin liikkuvuuspiikki.

3.5.5 Eri rakenteiden havaitseminen liikkuvuusspektristä

Mikäli jonkun klusterin liikkuvuusspektrissä on vain yksi piikki ja voidaan varmistua
siitä, että se ei ole jonkin suuremman massan hajoamisen tuotos tai isotooppi, voidaan
piikin resoluution avulla päätellä onko se vain yhden klusterin yhdenlaisen rakenteen
liikkuvuuspiikki vai onko se muodostunut useammasta päällekkäisestä liikkuvuuspii-
kistä. Jotta liikkuvuuspiikkejä voitaisiin tutkia tarkasti, täytyy tietää millä resoluu-
tiolla käytössä olevalla laitteella pystytään määrittämään liikkuvuus. Kun tiedetään,
että liikkuvuusresoluutio on suoraan verrannollinen jännitteen neliöön, voidaan liikku-
vuudelle määrittää resoluutiofunktio havaittujen piikkien jännitteiden arvojen avulla
(Amo-González ja Pérez, 2018). Resoluutiofunktio saadaan selville, kun etsitään mit-
tauksista jännitepiikkejä, joilla on mahdollisimman hyvä resoluutio. Suurin resoluutio,
joka mitattujen piikkien joukosta löytyy, on laitteen maksimiresoluutio. Mikäli piikin
resoluutio on pienempi kuin suurin mahdollinen, sen sisällä voi olla useampia piikkejä.

Piirretään parhaan resoluution piikit kuvaajaan, jossa x-akselilla on neliöjuuri
piikin jännitteestä ja y-akselilla piikin resoluutio (kuva 3.11). Tähän sovitettu käyrä
on laitteen resoluutiofunktio, josta nähdään mikä on suurin mahdollinen resoluutio
milläkin jännitteellä. Mikäli jollakin piikillä ei ole suurin mahdollinen resoluutio, se
mahdollisesti koostuu useammasta päällekkäisestä piikistä, jotka voidaan erottaa toi-
sistaan sovittamalla mitatun piikin sisään useampia piikkejä maksimiresoluutiolla.

Jos liikkuvuuspiikin resoluutio on suurin mahdollinen kyseisellä jännitearvolla,
voidaan olla suhteellisen varmoja siitä, että kyseessä on yksi yhdiste, jolla on vain yh-
denlainen rakenne. Esimerkiksi kuvassa 3.12 on klusterin (NaI)2I

− liikkuvuusspektriin
sovitettu resoluutiofunktion avulla vain yksi piikki. Sovitettu piikki vastaa hyvin liik-
kuvuusspektriä, joten useampia piikkejä ei tarvitse sovittaa. Näin ollen tällä klusterilla
tuskin on erilaisia isomeereja. Mikäli taas resoluutio on pienempi, on olemassa useita
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Kuva 3.11: DMA:n resoluutiofunktio. X-akselilla on neliöjuuri havaitun piikin jännitteestä ja y-
akselilla DMA:n resoluutio tällä jännitteellä.

mahdollisuuksia sille, mitä siitä voi päätellä.

Kuva 3.12: Klusterin (NaI)2I
− liikkuvuusspektriin tarvitsee sovittaa vain yksi piikki maksimireso-

luutiolla.

Jos tutkitaan liikkuvuusspektriä massalta, jonka on tunnistettu koostuvan vain
yhdenlaisista klustereista ja liikkuvuuspiikin resoluutio on vähemmän kuin laitteen
maksimiresoluutio, liikkuvuuspiikin sisään voidaan sovittaa useampia piikkejä maksi-
miresoluutiolla. Sovitettavien piikkien määrä riippuu siitä kuinka paljon kyseisen pii-
kin jännitearvoa vastaavaa maksimiresoluutiota pienempi piikin resoluutio on. Useam-
mat liikkuvuuspiikit kertovat siitä, että klusterilla on useampia liikkuvuuksia, mikä on
mahdollista jos klusteri pystyy muodostamaan erilaisia rakenteita.

Otetaan esimerkiksi klusteri C10H16O3I
−. Sen massapiikin resoluution perusteel-

la voidaan päätellä, että tämän yhdisteen massapiikki koostuu vain yhdenlaisesta yh-
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disteestä. Sen liikkuvuusspektrin voidaan siis olettaa koostuvan vain tämän klusterin
liikkuvuusspektristä.

C10H16O3I
− liikkuvuusspektrissä on yksi selkeä piikki, jonka huippu on jännit-

teellä 2212 V. Resoluutiofunktion avulla (kuva 3.11) tiedetään maksimiresoluutio, joka
DMA:lla on kyseisellä jännitearvolla. Jännitteen neliöjuuri on

√
2212 = 47.03, jota

resoluutiofunktion mukaan vastaa resoluutio R = 58.9. Liikkuvuusspektrin piikin re-
soluutio on kuitenkin vain 38.8, joten sen sisään voidaan sovittaa useampia piikkejä.

Kuvassa 3.13a on klusterin C10H16O3I
− liikkuvuuspiikkiin on sovitettu yksi piik-

ki, kuvassa 3.13b samaan piikkiin on sovitettu kaksi piikkiä ja kuvassa 3.13c taas on
kolme sovitettua piikkiä. Kuvissa on myös sovitettujen piikkien summakäyrä, jonka pe-
rusteella voidaan päätellä kuinka hyvin sovitus vastaa mitattua signaalia. Yhden piikin
sovittaminen ei selvästikään vastaa mitattua liikkuvuuspiikkiä. Kahden piikin sovitus
on jo lähempänä, mutta summapiikin ja mitatun piikin oikeanpuoleisen hännän inten-
siteetit eroavat toisistaan hieman. Parhaiten mitattua signaalia vastaava summapiikki
saadaan, kun sovitetaan kolme piikkiä. Tällä klusterilla voi siis olla kolme erilaista
rakennetta, joilla on eri liikkuvuudet.

Piikkien sovittaminen ei kuitenkaan aina ole näin helppoa. Jos piikin signaali on
alussa ja lopussa hyvin matala, voi olla vaikea määritellä, missä liikkuvuuspiikki al-
kaa ja loppuu. Kuvassa 3.14 on klusterin C10H16O4I

− liikkuvuusspektri ja nähdään,
että piikin alussa ja lopussa signaali on pieni. Piikillä näyttää olevan ikään kuin häntä
sen kummallakin puolella. Klusterin liikkuvuuspiikin sisään on sovitettu kuusi piikkiä,
mutta ensimmäinen ja viimeinen sovitettu piikki ovat hyvin matalia. On mahdollista,
että klusterilla on rakenteita, joita on vain syntynyt niin vähän, että signaali on hy-
vin matala. Kuitenkaan toisissa vastaavanlaisissa tutkimuksissa (kuten Krechmer ym.
(2016)) näin montaa rakennetta ei ole havaittu. Siksi herää epäilys, että liikkuvuus-
piikkien häntiin liittyisi jonkin muu ilmiö, josta spektrin alku- ja loppupään matalat
signaalit syntyvät.

Puhtaassa DMA:n taustakaasun virtauksessa on vain neutraaleja reagoimattomia
molekyyleja kuten typpimolekyyleja N2. Jos taustakaasun joukossa on epäpuhtauksia,
taustavirtauksen molekyylit eivät olekaan kaikki samanlaisia eivätkä välttämättä rea-
goimattomia. DMA:ssa taustakaasun epäpuhtauksia voi kiinnittyä α-pineenin hapetus-
tuotteen ja reagenssi-ionin muodostamaan klusteriin, jolloin syntyy klustereita joilla on
pienempi liikkuvuus kuin klusterilla ilman epäpuhtauksia. Tällaiset kontaminoituneet
klusterit havaitaan suuremmalla jännitteellä, jolloin liikkuvuusspektrissä havaitaan oi-
keanpuoleinen häntä. (Amo-González ja de la Mora, 2017)

Vasemmanpuoleinen häntä taas voi johtua siitä, että jotkut elektrospraykammios-
sa syntyneet klusterit ovat epästabiileja ja haihtuvat DMA:ssa (de la Mora ym., 2020).
Haihtuneet klusterit ovat pienempiä kuin alkuperäiset klusterit ja siten ne synnyttävät
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(a)

(b)

(c)

Kuva 3.13: C10H16O3I
−-klusterin liikkuvuuspiikkiin sovitettiin eri määrä piikkejä maksimiresoluu-

tiolla. Kun sovitettiin yksi piikki (kuva a), liikkuvuuspiikin resoluutio on pienempi kuin mittalaitteen
resoluutio. Kahden piikin sovituksessa (kuva b) sovitettujen piikkien summapiikki muodostaa mitatun
kaltaisen piikin. Kolmen piikin (kuva c) summapiikki vastaa lähes täydellisesti mitattua signaalia.
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Kuva 3.14: Klusterin C10H16O4I
− liikkuvuuspiikillä on häntä. Siksi siihen voidaan sovittaa jopa

kuusi piikkiä.

signaalia pienemmillä jännitteillä kuin stabiilit klusterit, jotka eivät ole haihtuneet.
On kuitenkin mahdotonta selvittää onko näissä mittauksissa tapahtunut näin.

Koska ei voida erottaa mikä osa liikkuvuusspektristä on eri rakenteiden synnyttämää
spektriä ja mikä osuus mahdollisesti johtuu jostakin muusta ilmiöstä, tässä tutkimuk-
sessa on oletettu, että koko spektrin signaali on peräisin eri isomeereista. Tämän vuoksi
rakenteiden määriä selvittäessä myös liikkuvuuspiikkien häntiin on sovitettu piikkejä.

3.5.6 Päällekkäisten massapiikkien liikkuvuusspektrien erot-
taminen toisistaan

Tutkitaan seuraavaksi kahdesta yhdisteestä koostuvan massapiikin liikkuvuusspektriä.
Jos liikkuvuusspektri on massalta, johon voidaan sovittaa useampia yhdisteitä, liikku-
vuuspiikki voi olla leveä siksi, että näiden yhdisteiden liikkuvuudet ovat hyvin lähellä
toisiaan ja näyttävät muodostavan vain yhden piikin. Näiden piikkien liikkuvuudet voi-
daan erottaa toisistaan sovittamalla liikkuvuuspiikin sisään ensin niin monta piikkiä
kuin mitä yhdisteitä on.

Klustereiden C9H14O4I
− (312.9942 Th) ja C10H18O3I

− (313.0306 Th) massat ovat
hyvin lähellä toisiaan, joten niiden massapiikit menevät päällekkäin ja näyttävät olevan
yksi piikki. Näiden lähes päällekkäisten massapiikkien liikkuvuusspektrit ovat myöskin
päällekkäisiä ja ne on hankala erottaa toisistaan (kuva 3.15b). Ne ovat lähes samanlaisia
eikä kuvasta voida erottaa, mikä osa signaalista on peräisin mistäkin klusterista.

Kuvassa 3.15a on sovitettu signaalin sisään kaksi piikkiä. Näille sovituksille voi-
daan piirtää erilliset liikkuvuusspektrit, jotka näkyvät kuvassa 3.15c.

Näin kahden lähekkäin olevan yhdisteen liikkuvuusspektrejä voidaan käsitellä
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(a)

(b) (c)

Kuva 3.15: Klustereiden C9H14O4I
− ja C10H18O3I

− massat ovat hyvin lähellä toisiaan, joten nii-
den liikkuvuusspektrejä on hankala erottaa toisistaan (kuva b). Kun massalla 313 Th olevan piikin
sisään sovitetaan kaksi piikkiä (kuva a), voidaan näiden kahden piikin liikkuvuusspektrejä tarkastella
erikseen. Kuvassa c on piikkien C9H14O4I

− (punainen) ja C10H18O3I
− (keltainen) piikkisovituksen

avulla toisistaan erotellut liikkuvuusspektrit.

(a) (b)

Kuva 3.16: Klusterin C9H14O4I
− liikkuvuusspketriin sovitettiin kuusi piikkiä (kuva a) ja klusterin

C10H18O3I
− liikkuvuusspektriin kolme piikkiä (kuva b).

erikseen. Mikäli saatujen liikkuvuuspiikkien resoluutio on yhtä suuri kuin maksimire-
soluutio, näillä yhdisteillä on luultavasti vain yksi rakenne. Mikäli niiden resoluutiot
ovat pienempiä, voidaan kumpaakin erikseen sovittaa liikkuvuuspiikkejä maksimire-
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soluutiolla. Klusterin C9H14O4I
− liikkuvuusspektriin (kuva 3.16a) voidaan selvästikin

sovittaa useampia piikkejä. Kokeillaan sovittaa eri määriä piikkejä maksimiresoluu-
tiolla ja arvioidaan mikä määrä piikkejä tuottaa sellaisen summapiikin, että se vastaa
mahdollisimman hyvin mitattua liikkuvuusspektriä. Tehdään samoin myös klusterin
C10H18O3I

− liikkuvuusspektrille (kuva 3.16b). Nämä sovitetut piikit kertovat siitä,
että yhdisteellä voi olla useampia rakenteita, joilla on keskenään eri liikkuvuus.

(a) (b)

Kuva 3.17: Klusterit C9H14O4Cl
− ja C10H18O3Cl

− on merkitty sinisellä pystyviivalla ja klusteri
C10H16O3Cl

− (kuva a) ja sen isotooppi (kuva b) punaisella.

Mikäli klusterissa on atomeita, joilla on useita isotooppeja, ne saattavat hanka-
loittaa analyysiä. Monilla tässä tutkimuksessa esiintyvillä atomeilla, kuten hiilellä C,
vedyllä H, hapella O, natriumilla Na, litiumilla Li ja kaliumilla K on useita stabiileja
isotooppeja, mutta vain yhtä niistä on maailmankaikkeudessa selvästi eniten. Muita
isotooppeja on maailmankaikkeudessa niin vähän, että käytännössä ainakin näissä ko-
keissa voidaan olettaa isotooppeja olevan vain yksi. Klooriatomilla Cl taas on kaksi
stabiilia isotooppia, joista kumpikin on niin yleinen, että kummankaan olemassaoloa
ei voida jättää huomiotta. Siispä Cl−-ionilla varattujen klustereiden piikkien sovituk-
sessa isotoopit täytyy ottaa huomioon. Kuvassa 3.17 näkyy punaisella viivalla mer-
kittynä klusteri C10H16O3Cl

− ja sen isotoopit. Huomataan, että suurimman isotoopin
massa on lähes sama kuin sinisellä viivalla merkittyjen klustereiden C9H14O4

35Cl− ja
C10H18O3

35Cl− massat. Massan ≈ 221 Th ympärillä olevan massapiikin sisälle täy-
tyy siis sovittaa kolme piikkiä, jotta massaresoluutioksi saadaan sama arvo kuin muille
negatiivisesti varatuille massapiikeille.

Cl−:lla varattujen klustereiden liikkuvuuspiikkejä sovittaessa täytyy myös sovit-
taa yksi piikki isotooppipiikille mikäli sellainen osuu tarkasteltavan piikin kanssa lähes
samalle massalle. Kuvassa 3.18 on massan ≈ 221 Th ympärillä oleville piikeille tehty
sovitus. Näiden kolmen sovitetun piikin liikkuvuusspektriä voidaan jälleen tarkastella
erikseen.
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Kuva 3.18: Massan ≈ 221 Th piikkiin on sovitettu klusterit C9H14O4
35Cl− (sininen) ja C10H18O3

35Cl− (keltainen) ja noin 2 Th pienemmän klusterin isotooppi C10H16O3
37Cl− (punainen).

(a) (b)

Kuva 3.19: Klustereiden C9H14O
35
4 Cl− (kuva a) ja C10H18O

35
3 Cl− (kuva b) piikkisovituksen avulla

eroteltuihin liikkuvuusspektreihin on sovitettu sopiva määrä piikkejä. Kumpaankin sopii parhaiten
seitsemän piikkiä.

Koska tässä tutimuksessa ei olla kiinnostuneita klusterin C10H16O3Cl
− isotoo-

pin 37Cl− isomeereistä, tarkastellaan vain klustereiden C9H14O4
35Cl− ja C10H18O3

35Cl− liikkuvuusspektrejä. Kuvassa 3.19 on piikkisovituksen avulla erotellut liikku-
vuusspektrit näille klustereille. Kuten edellisessäkin esimerkissä, nytkin kumpaankin
liikkuvuusspektriin sovitetaan spektriin parhaiten sopiva määrä piikkejä. Sekä kluste-
rin C9H14O4

35Cl− että klusterin C10H18O3
35Cl− liikkuvuusspektriin sopii parhaiten

seitsemän piikkiä.





4. Tulokset ja analyysi

4.1 Massaspektrin analyysi

4.1.1 Havaitut α-pineenin hapetustuotteet

Taulukossa 4.1 on yhteenveto siitä mitä yhdisteitä α-pineenin hapetusreaktioissa odo-
tettiin syntyvän ja millaisia yhdisteitä lopulta havaittiin mittauksissa. Kappaleessa 2
α-pineeni ja sen hapettuminen esitettiin mitä hapetustuotteita syntyy eri reaktioketju-
jen seurauksena, kun α-pineeniä hapetetaan otsonilla O3. Nämä yhdisteet on listattu
taulukossa 4.1. Ensimmäisessä pystysarakkeessa on lueteltu yhdisteiden hiilivetyrun-
got ja vaakarivillä on ilmoitettu kunkin yhdisteen mahdolliset happiluvut. Punainen
x-merkki kertoo siitä, että teorian perusteella yhdisteen odotettiin syntyvän ja se myös
havaittiin mittauksissa. Musta x-merkki taas kertoo siitä, että yhdisteen odotettiin
syntyvän, mutta sitä ei havaittu. Sininen x taas kertoo siitä, että tällaisen yhdisteen
ei oletettu syntyvän, mutta sellainen tunnistettiin massaspektristä. Sinisellä merkitty-
jen yhdisteiden syntymekanismeja ei siis ole esitetty kappaleessa 2 α-pineeni ja sen
hapettuminen, koska niitä ei tunneta.

Kuten kappaleessa 3.5.2 Yhdisteiden tunnistaminen massaspektristä kerrottiin,
yhdelle dimeeriyhdisteen massapiikille on useita sopivia vaihtoehtoja, joista on hanka-
la päätellä mikä niistä on kyseessä. Lisäksi massakalibrointi dimeeriyhdisteiden mas-
soilla saattaa olla jonkin verran epätarkka. Tästä johtuen dimeerien joukossa on mitä
todennäköisimmin ainakin joitakin yhdisteitä, jotka on tunnistettu väärin. Jotta yk-
sittäiset virheet eivät korostuisi, taulukko 4.1 on koottu eri reagenssi-ioneilla tehtyjen
mittausten pohjalta siten, että yhdiste on merkitty taulukkoon havaituksi jos se on
tunnistettu vähintään kahdella eri reagenssi-ionilla tehdyissä mittauksissa.

Tavallisessa hapettumisessa syntyvät α-pineenin hapetustuotteet C8H12O3−4,
C9H14O2−4 ja C10H16O2−4 havaittiin kaikki mittauksissa. Näiden lisäksi syntyneet
yhdisteet joissa on alle kymmenen hiiliatomia, C7H10O4, C7H12O3−5, C8H14O3−7,
C9H14O5−6 ja C9H16O4−5 ovat luultavasti syntyneet hiiliketjujen katkeamisen seurauk-
sena. Koska näiden yhdisteiden syntymekanismeja ei tunneta eikä teorian perusteella
voitu päätellä mitä niistä tarkalleen ottaen voidaan olettaa syntyvän, ne on merkitty

35
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Taulukko 4.1: Koonti mittauksissa havaituista α-pineenin hapetustuotteista.
x: teorian perusteella odotettiin syntyvän ja havaittiin myös mittauksissa
x: teorian perusteella odotettiin syntyvän, mutta ei havaittu mittauksissa
x: teorian perusteella ei odotettu syntyvän, mutta havaittiin silti mittauksissa

happiluku» O O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14

monomeerit:
C7H10Ox x

C7H12Ox x x x

C8H12Ox x x

C8H14Ox x x x x x

C9H14Ox x x x x x

C9H16Ox x x

C10H16Ox x x x x x x x x x x x x

C10H18Ox x x x x x x x x x x x x

C10H14Ox x x x x x x x x x x x x

dimeerit:
C16H20Ox x

C16H22Ox x

C16H26Ox x x x x x x x x x x

C16H28Ox x x x x x x x x x x

C16H30Ox x x x x x x x x x x x

C16H34Ox x

C17H26Ox x x x x x x x x x x

C17H28Ox x x x x x x x x x x x

C17H30Ox x x x x x x x

C17H32Ox x x x x x x x

C18H28Ox x x x x x x x x x x x x

C18H30Ox x x x x x x x x x x

C18H32Ox x x x x x x x

C18H34Ox x x x x x x x

C19H24Ox x x

C19H26Ox x x

C19H28Ox x x x x x x x

C19H30Ox x x x x x x x x x x

C19H32Ox x x x x x x x x

C19H34Ox x x x x x x

C20H30Ox x x x x x x x x x x

C20H32Ox x x x x x x x x x x x x

C20H34Ox x x x x x x x
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taulukkoon sinisellä. Kuitenkaan niiden syntyminen ei ollut kovin yllättävää kun hii-
liketjujen tiedetään voivan hajota reaktioiden aikana. Lisäksi näistä aikakin C7H10O4

on havaittu myös toisissa kokeellisissa mittauksissa Ehn ym. (2012).
Monomeeriyhdisteistä havaittiin vain pienempien happilukujen yhdisteitä. Odo-

tettiin, että reaktioissa olisi syntynyt C10H16O2−12, mutta suurimpia happilukuja O8−12

ei havaittu. Samoin myös C10H18Ox ja C10H14Ox -yhdisteiden happilukujen odotet-
tiin olevan jopa 14, mutta korkein happiluku molemmilla oli viisi. Jo yhdisteiden
C10H16O6−7 signaali oli hyvin matala joten on mahdollista, että yhdisteitä C10H16O8−14

on syntynyt, mutta niin vähän, että niitä ei huomattu mittauksissa. Näissä mittauk-
sissa käytetyssä varausmenetelmässä molekyylin ja reagenssi-ionin välisten törmäys-
ten määrä vaikuttaa suoraan siihen kuinka paljon tämän molekyylin ja reagenssi-ionin
klustereita syntyy. Jos molekyylejä on vähän, niistä muodostuu reagenssi-ionin kanssa
niin vähän klustereita, että niitä ei havaita. Voi myös olla, että primäärisen radikaali-
kehityksen kanavan alussa on jostain syystä syntynyt sellaisia rakenteita, että ne ovat
päätyneet jo alkuvaiheissa unimolekulaarisen terminoitumiskanavan reaktioihin ja siksi
hapettuminen ei ole jatkunut kovin pitkälle eikä korkeampien happilukujen yhdisteitä
ole päässyt syntymään.

Massaspektreistä löytyi myös hapetustuotetta C10H16O1, jossa on vähemmän
happiatomeita kuin oli odotettu. C10H16-yhdisteiden happiluvun pitäisi olla vähintään
kaksi. C10H16O1 havaittiin vain positiivisilla reagenssi-ioneilla ja kaikilla niillä klusterin
signaali oli pieni (Na+ (NaNO3) 0.12 ionia/s, Na+ (NaI) 0.14 ionia/s, Li+ 0.2 ionia/s
ja K+ 0.2 ionia/s). Ei voida varmasti sanoa onko signaali vain kohinaa vai tapahtuuko
α-pineenin hapettumisessa jotain vielä tuntemattomia reaktioita, joissa tällaisia yhdis-
teitä voisi syntyä.

Suurin osa dimeerien hiilivetyrungoista, joita teorian mukaan odotettiin muodos-
tuvan, löydettiin myös massaspektreistä. Kuitenkin lähes kaikissa dimeeriklustereissa
happiluvut olivat odotettua pienempiä. Dimeereissä happiatomeita odotettiin olevan
O8−14. Suurimmassa osassa olikin vain O4−8, vaikkakin joitakin O9-yhdisteitä havait-
tiin. Spektristä löydettiin myös yhdisteitä happiluvulla O3. Tätä voi selittää se, var-
sinaisia dimeerimolekyyleja C16−20H24−36O8−14 ei välttämättä ole muodostunut, vaan
spektrissä havaitut dimeerit ovatkin usean monomeerimolekyylin muodostamia klus-
tereita. Kummallakin vaihtoehdolla on tismalleen sama massa, joten sen perusteella
ei voida päätellä onko kyseessä oikea dimeeri vai kaksi klusteroitunutta monomeeria.
Esimerkiksi dimeerissä C20H32O6 ja kahden monomeerin klusterissa (C10H16O3)2 on
saman verran hiili- vety- ja happiatomeita. Jos molemmat varataan mitauksissa vain
kertaalleen, massa-varaus-suhdekaan ei eroa näillä yhdisteillä lainkaan. Kuitenkin kos-
ka molekyylien väliset sidokset ovat heikompia kuin itse molekyylin koossa pitävät si-
dokset, monomeeriklustereista muodostuvat dimeerit hajoavat helpommin kuin oikeat
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dimeerit. Sen takia voidaan päätellä, että koska massaspektrometrissa tapahtuu niin
paljon dimeerien hajoamista, on mahdollista, että havaitut dimeerit ovat kahden mono-
meerin muodostamia klustereita. Koska monomeerien happiluvut olivat pieniä, myös-
kin dimeerien happiluvut ovat pieniä. Varsinkin dimeereitä happiluvulla O6 havaittiin
suhteellisen korkealla signaalilla luultavasti siksi, että monomeerejä happiluvulla O3

havaittiin paljon.
Monissa tunnistetuissa dimeeriyhdisteissä oli kuitenkin odotetunlainen hiilirun-

ko, vaikka happiatomeita ei ollut niin paljon kuin pitäisi. Tällaisia yhdisteitä oli-
vat C16H26O5−7, C16H28O5−7, C16H30O4−7, C17H26O4−7, C17H28O4−8, C18H28O3−8,
C18H30O5−8, C19H30O4−8, C19H32O7−9, C19H34O9, C20H30O5−8 ja C20H32O3−9.

Yhdisteitä C17H30Ox, C17H32Ox, C18H32Ox, C18H34Ox, C19H28Ox ja C20H34Ox

ei havaittu lainkaan. Lisäksi dimeerien joukossa havaittiin joitakin sellaisia yhdisteitä,
joiden ei teorian perusteella oletettu muodostuvan: C16H20O6, C16H22O4, C16H34O11,
C19H24O3−4 ja C19H26O3−4. Nämäkin yhdisteet ovat sellaisia, että ne ovat löytyneet
vähintään kahdella eri reagenssi-ionilla tehdyissä mittauksissa. Koska α-pineenin ha-
pettumisessa tapahtuu paljon erilaisia reaktioita, joista vain osa on pystytty tunnis-
tamaan, odottamattomat yhdisteet ovat luultavasti syntyneet vielä tuntemattomissa
reaktioissa. Kuitenkin täytyy pitää mielessä se mahdollisuus, että yhdisteet on tunnis-
tettu virheellisesti.

4.1.2 Reagenssi-ionin vaikutus massaspektriin

Tutkimuksissa, joissa käytetään reagenssi-ioneja neutraalien molekyylien varaami-
seen, reagenssi-ionilla voi olla vaikutuksia lopputuloksiin (Zhao ym., 2017). Siksi eri
reagenssi-ioneja on tutkittu sekä kokeellisesti (Riva ym. (2019), Zhao ym. (2017)) että
mallintamalla (Hyttinen ym., 2018). Tutkimuksessa Riva ym. (2019) on tehty kokeita
käyttäen reagenssi-ioneja I−, C4H12N

+ ja NO−
3 , tutkimuksessa Zhao ym. (2017) taas

on käytetty reagenssi-ioneja I−, NO−
3 , C2H3O

−
2 , Li+, Na+, K+ ja NH+

4 . Hyttinen
ym. (2018) tutkimuksessa on mallinnettu nitraatin (NO−

3 ), asetaatin (CH3C(O)O−),
laktaatin (CH3CH(OH)C(O)O−), trifluoroasetaatin (CF3C(O)O−), trifluorometano-
laatin (CF3O

−), bromin (Br−) ja jodin (I−) neutraaliin molekyyliin sitoutumisen voi-
makkuutta.

Tämän työn kokeissa on käytetty seitsemää reagenssi-ionia NO−
3 , I−, Cl−,

C2H3O
−
2 , Na+, Li+ ja K+. Tässä osiossa katsotaan tarkemmin millaisia eroja eri

reganssi-ioneilla mitatessa näkyy tässä tutkimuksessa.
Kuvassa 4.1 on 2D-kuvaaja kaikilla käytetyillä reagenssi-ioneilla tehdyistä mit-

tauksista. Tarkastellaan ensin yleisemmin α-pineenin hapetustuotteista syntyvän 2D-
kuvaajan piirteitä tutkimalla lähemmin Na+:lla varattujen α-pineenin hapetustuottei-
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den 2D-kuvaajaa, joka löytyy kuvasta 4.2.
Monomeerien massa on välillä 200 − 300 Th ja dimeerien välillä 400 − 500 Th.

Monomeeriklustereilla havaitaan signaalia kolmella eri jännitealueella, ensin välillä
2200−2400 V, sitten välillä 2800−3000 V ja vielä kolmas välillä 3400−3600 V. Toinen
jänniteväli on kuitenkin sama millä dimeerit havaitaan ja kolmas sama millä havaitaan
trimeerejä. Todennäköisesti kaikista dimeeriklustereista osa on hajonnut monomeereik-
si ja siksi näyttää siltä, että monomeerejä olisi havaittu myös samoilla jännitteillä kuin
dimeerejä. Samoin suuri osa trimeeriklustereista on hajonnut dimeereiksi ja monomee-
reiksi ja siksi monomeereja näkyy kolmella jännitevälillä ja dimeereitä kahdella eri
jännitevälillä.

Kuvassa 4.2 trimeeriklustereiden signaalit ovat niin pieniä, että niitä tuskin erot-
taa 2D-kuvasta. Koska dimeerien ja monomeerien massoilla kuitenkin havaitaan sig-
naali vielä jännitevälillä 3400 − 3600 V, voidaan olla suhteellisen varmoja siitä, että
trimeeriklustereita kuitenkin on muodostunut. Luultavasti trimeeriklustereista on ha-
jonnut massaspektrometrissä niin suuri osa, että niitä ei ole juurikaan päätynyt lentoai-
kakammioon asti mitattavaksi eikä niitä siksi nähdä 2D-kuvassa. Massaspektrometrin
asetuksia säätämällä voidaan muuttaa laitteen transmissiota eli sitä kuinka paljon min-
käkin kokoisia ioneja tai klustereita päätyy massaspektrometriin mitattavaksi. Kuiten-
kin asetusten muuttaminen vaikuttaa myös klustereiden hajoamiseen ja toisenlaisilla
asetuksilla jotkut toiset klusterit saattaisivat hajota herkemmin.

Katsotaan seuraavaksi muillakin reagenssi-ioneilla varattujen α-pineenin hapetus-
tuotteiden 2D-kuvia. Kuvasta 4.1 nähdään, että kaikissa spektreissä havaitaan rykelmä
monomeeriklustereita suunnilleen jännitevälillä 2200− 2400 V ja näyttää siltä, että ne
nähdään reagenssi-ionista riippumatta aina samoilla jännitteillä. Kuitenkin kun niiden
liikkuvuusspektrejä katsotaan myöhemmin tarkemmin, huomataan, että eri reagenssi-
ioneilla tehtyjen mittausten välillä on eroja.

Nähdään, että negatiivisesti varatuilla ioneilla tehdyissä mittauksissa (neljä ylin-
tä kuvaajaa kuvassa 4.1) spektrissä nähdään vain monomeerit ja hieman hajoamistuot-
teita dimeeristä. Itse dimeerejä ei kuitenkaan negatiivisilla reagenssi-ioneilla tehdyissä
mittauksissa näy, sillä suurin osa niistä on hajonnut massaspektrometrissä monomee-
reiksi. Positiivisesti varatuilla ioneilla tehtyjen mittausten 2D-kuvissa (neljä alinta ku-
vaajaa kuvassa 4.1) nähdään sekä monomeerejä että dimeerejä, mutta suuri osa dimee-
reistä hajoaa monomeereiksi. Varsinkin Na+-ioneilla varatuissa spektreissä nähdään
myös hajoamistuotteita trimeeriklustereilta, mutta itse trimeerejä ei nähdä, koska niis-
tä niin suuri osa on hajonnut massaspektrometrissä.

Kuvassa 4.3 on esitetty massaspektrit jokaisella negatiivisella reagenssi-ionilla mi-
tattuna. Kuvissa 4.4 ja 4.5 on esitetty vastaava kuvat positiivisilla reagenssi-ioneilla.
Ensimmäisessä kuvassa massaspektri on rajattu monomeerien alueelle ja jälkimmäi-
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Kuva 4.1: 2D-kuvaajat α-pineeni hapetustuotteista kaikilla reagenssi-ioneilla varattuna. Kuvat ovat
järjestyksessä vasemmalta oikealle riveittäin NO−

3 , I−, Cl−, C2H3O
−
2 , Na+ (suolasta NaNO3), Na+

(suolasta NaI), Li+ ja K+.



4.1. Massaspektrin analyysi 41

Kuva 4.2: 2D-kuva α-pineeni-mittauksesta, jossa varaajaionina oli Na+ suolasta NaNO3. Kuvaan
on merkitty monomeeri- dimeeri- ja trimeeriklustereiden sijainti 2D-kuvassa. Nähdään, että monet
dimeeri- ja trimeeriklustereista hajoavat monomeereiksi.

sessä on näkyvillä dimeereitä. Y-akselin arvot ovat intensiteetin keskiarvoja koko mit-
tauksen yli ja x-akseli kuvaa α-pineenin hapetustuotteen massa-varaus-suhdetta. Ku-
via tarkasteltaessa on hyvä huomata, että eri reagenssi-ioneilla intensiteetti vaihtelee
suuresti. Jotta kaikista spektreistä olisi nähtävissä jotakin, y-akselin lukuarvot vaihte-
levat käytetystä reagenssi-ionista riippuen. X-akseleilla taas klustereiden massa-varaus-
suhteesta on vähennetty reagenssi-ionin massa, joten lukuarvot viittaavat vain havaitun
α-pineenin hapetustuotteen massa-varaus-suhteeseen. Näin massaspektrejä on helppo
vertailla keskenään.

Varsinkin sillä, onko käytetty reagenssi-ioni positiivisesti vai negatiivisesti varat-
tu, näyttäisi olevan merkitystä. Monomeereja tutkittaessa huomataan, että positiivista
reagenssi-ionia käytettäessä spektristä löytyy C10H16O, jota ei löydy kun on käytetty
negatiivista reagenssi-ionia. Huomataan myöskin, että negatiivisilla reagenssi-ioneilla
yhdisteestä C8H14Ox nähdään korkeampia happilukuja kuin positiivisesti varatuilla
reagenssi-ioneilla.

Joitakin eroja huomataan myös kun verrataan negatiivisilla varaaja-ioneilla saa-
tuja massaspektrejä keskenään. Ionilla C2H3O

−
2 havaittiin yhdisteestä C8H14Ox vain

C8H14O3−5 kun taas muita negatiivisia ioneja käytettäessä havaittiin C8H14O3−7. Myös-
kin C10H14Ox-yhdisteestä tätä ionia käytettäessä havaittiin vain C10H14O3 kun taas
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Kuva 4.3: Massaspektristä tunnistetut α-pineenin hapetustuotteet negatiivisilla ioneilla varatuista
klustereista.

Kuva 4.4: Massaspektristä tunnistetut monomeeriklusterit positiivisilla ioneilla varatuista α-pineenin
hapetustuoteklustereista. Ensimmäinen Na+-ioni on muodostettu suolasta NaNO3 ja toinen suolasta
NaI.

muilla ioneilla C10H14O3−5, NO−
3 :lla varattuna jopa C10H14O6.

Positiivisia reagenssi-ioneja vertaillessa huomataan, että Li+- ja K+-ioneilla mas-
saspektristä löytyy C10H14O, jota ei tunnistettu kummastakaan spektristä, joissa va-
raajana oli Na+-ioni. Enimmäkseen kaikilla reagenssi-ioneilla havaitaan kuitenkin sa-
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Kuva 4.5: Massaspektristä tunnistetut dimeeriklusterit positiivisilla ioneilla varatuista α-pineenin
hapetustuotteista. Ensimmäinen Na+-ioni on muodostettu suolasta NaNO3 ja toinen suolasta NaI.

moja yhdisteitä varsinkin monomeeriyhdisteitä tarkasteltaessa.
Regenssi-ioni näyttää vaikuttavan myös varaamistehokkuuteen. Toisia ioneja käy-

tettäessä α-pineenin hapetustuotteet havaittiin paljon suuremmalla intensiteetillä kuin
jollain toisella ionilla. Tämä johtuu ainakin siitä, että eri reagenssi-ioneja syntyy eri
määrä, vaikka elektrosprayliuoksissa eri suolojen pitoisuus olisi suunnilleen sama. Jotta
eri reagenssi-ionien varaamistehokkuutta voitaisiin vertailla, täytyy klustereiden inten-
siteetti normittaa reagenssi-ionin intensiteetillä.

Taulukkoon 4.2 on koottu kaikkien reagenssi-ionien intensiteetit ja α-pineenin
hapetustuotteiden C10H16O3 ja C10H16O4 intensiteetit eri reagenssi-ioneilla varattuna
ilman normitusta sekä reagenssi-ionilla normitettuna. Näiden hapetustuotteiden in-
tensiteetit ilman normitusta on selvitetty tarkastelemalla niiden liikkuvuusspektrien
ensimmäistä piikkiä. Näin saadaan selville klusterin todellinen intensiteetti ilman ha-
jonneista dimeereistä ja trimeereistä syntyvien klustereiden aiheuttamaa signaalia.

Suurin normitettu signaali yhdisteelle C10H16O3 saadaan reagenssi-ionilla Na+

(suolasta NaNO3), toisiksi suurin ioneilla Cl− ja C2H3O
−
2 ja kolmanneksi suurin io-

nilla Na+ (suolasta NaI). Seuraavaksi suurimmat normitetut intensiteetit havaittiin
reagenssi-ioneilla Li+, I−, NO−

3 , tässä järjestyksessä, ja heikoin normitettu signaali
saatiin ionilla K+.

Yhdisteelle C10H16O4 taas suurin normitettu signaali saatiin ionilla Cl−, toiseksi
suurin ionilla Na+ (suolasta NaI) ja sitä seuraavaksi suurimmat intensiteetit ioneilla
C2H3O

−
2 , I−, Na+ (suolasta NaNO3), Li+, NO−

3 ja K+, tässä järjestyksessä.
Näissä kokeissa käytetyistä reagenssi-ioneista paras varaamistehokkuus on siis
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Taulukko 4.2: Reagenssi-ionien intensiteetti (RI) (yksikössä V) ja molekyylien C10H16O3 (α-pinO3)
ja C10H16O4 (α-pinO4) intensiteetti (yksikössä ionia/sekunti) eri reagenssi-ioneilla varattuna. Ylhäältä
alas luettuna ensimmäinen Na+-ioni saatiin suolasta NaNO3 ja toinen suolasta NaI.

Reagenssi-ioni RI α-pinO3 α-pinO4 normitettu O3 normitettu O4

NO−
3 0.037 2400 450 64 865 12 162

I− 0.057 5500 1500 96 491 26 316
Cl− 0.017 3400 750 200 000 44 118
C2H3O

−
2 0.022 4400 650 200 000 29 546

Na+ 0.025 5200 550 208 000 22 000
Na+ 0.024 4300 750 179 167 31 250
Li+ 0.034 4800 500 141 176 14 706
K+ 0.044 1700 300 38 636 6 818

ioneilla Na+, Cl− ja C2H3O
−
2 , heikoin taas ioneilla NO−

3 ja K+. Ei voida päätel-
lä, että joko negatiivisilla tai positiivisilla reagenssi-ioneilla olisi parempi varaamiste-
hokkuus. Polariteettia enemmän varautumistehokkuuteen luultavasti vaikuttavat ionin
muut ominaisuudet kuten koko, muoto ja kemialliset ominaisuudet.

2D-kuvien perusteella huomattiin negatiivisilla reagenssi-ioneilla varattujen di-
meerien hajonneen monomeereiksi siinä määrin, että dimeerien intensiteetti massas-
pektrissä on niin pieni, että niitä ei voida tunnistaa massaspekrin kohinan seasta. Po-
sitiivisilla ioneilla saatiin kuitenkin mitattua sekä monomeerejä että dimeerejä, vaikka
dimeerejä olikin hajonnut jonkin verran monomeereiksi. Kuten aiemmin osioissa 3.5.2
Yhdisteiden tunnistaminen massaspektristä ja 4.1.1 Havaitut α-pineenin hapetustuot-
teet jo mainittiin, dimeerien tunnistaminen ei ollut aivan niin helppoa kuin monomee-
rien ja siksi eri ioneilla tehdyissä mittauksissa onkin enemmän eroavaisuuksia dimee-
rien kohdalla. Koska dimeeriyhdisteiden tunnistamisessa on epävarmuutta, ei spekt-
rejä kannata tulkita kovin yksityiskohtaisesti. Siispä näiden mittausten perusteella ei
voida arvioida sitä miten reagenssi-ioni vaikuttaa havaittuihin α-pineenin hapetustuot-
teisiin. Kuitenkin koska monomeeriyhdisteitä tarkasteltaessa huomattiin, että kaikil-
la reagenssi-ioneilla havaittiin enimmäkseen samoja yhdisteitä, luultavasti sama pätee
myös dimeereihin.

Kaiken kaikkiaan eri reagenssi-ioneilla havaittiin suurin piirtein samoja mono-
meeriyhdisteitä. Dimeeriyhdisteitä havaittiin vain positiivisia reagenssi-ioneja käytet-
täessä. Suurimmat erot eri reagenssi-ionien välillä olivat varaamistehokkuudessa.
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4.2 Havaittujen yhdisteiden isomeerien määrä

Analyysin perusteella on päätelty mahdollinen isomeerien lukumäärä suurimmalla in-
tensiteetillä havaituille yhdisteille eri varaajaioneilla ja taulukkoon 4.3 on kerätty tieto
siitä, kuinka monta isomeeria milläkin klusterilla analyysien mukaan voisi olla. Iso-
meerien määrä on arvioitu kappaleiden 3.5.5 Eri rakenteiden havaitseminen liikku-
vuusspektristä ja 3.5.6 Päällekkäisten massapiikkien erottaminen toisistaan menetel-
mien mukaisesti eli C10H16Ox-yhdisteiden isomeerien määriä arvioitaessa liikkuvuuss-
pektri on peräisin vain yhdeltä massapiikiltä kun taas yhdisteet C9H14Ox ja C10H18Ox

on erotettu toisistaan piikkisovituksen avulla. Taulukkoon on koottu vain intensiteetil-
tään suurimmat yhdisteet, sillä pienellä intensiteetillä havaituista yhdisteistä oli hyvin
vaikea arvioida isomeerien määrää.
Taulukko 4.3: Eri α-pineenin hapetustuotteiden isomeerien lukumäärä eri reagenssi-ioneilla varattu-
na. Vasemmalta oikealle luettuna ensimmäinen Na+-ioni saatiin suolasta NaNO3 ja toinen suolasta
NaI.

Varaajaioni/yhdiste NO−
3 I− Cl− C2H3O

−
2 Na+ Na+ Li+ K+

C10H16O2 7 5 6 7 5 5 3 6
C9H14O3 6 3 6 4 3 3 4 5
C10H18O2 4 3 6 4 7 6 7 7
C10H16O3 5 3 2 5 4 4 4 5
C9H14O4 4 6 7 4 5 5 6 5
C10H18O3 6 6 7 4 5 5 7 5
C10H16O4 6 6 8 5 6 6 7 6
C9H14O5 5 5 6 4 5 6 7 5
C10H18O4 5 4 6 5 5 6 7 5
C10H16O5 5 5 5 5 7 7 8 6
C10H16O6 3 6 3 4 5 6 8 7

Kaikkiin α-pineenin hapetustuoteklustereihin voitiin sovittaa vähintään kaksi
piikkiä, mikä tarkoittaa sitä, että kaikilla niillä olisi vähintään kaksi erilaista rakennet-
ta. Mitään kovin selkeitä yhteneväisyyksiä taulukossa ei nähdä, mutta jotain hataria
piirteitä voidaan erottaa. Kaikilla eri reagenssi-ioneilla yhdelle hapetustuotteelle saa-
daan hyvin erilaisia määriä isomeereja. Esimerkiksi klusterilla, jossa reagenssi-ioni on
klusteroitunut molekyylin C10H16O2 kanssa havaitaan reagenssi-ionista riippuen 3-7 eri
rakennetta. Molekyylin C10H16O3 ja reagenssi-ionin klusterilla rakenteita havaittiin 2-
5 ja molekyylin C10H16O4 ja reagenssi-ionin klusterilla taas 5-8. C10H16O5-klusterilla
nähdään olevan 5-8 mahdollista rakennetta ja klusterilla C10H16O6 3-8. Koska jokaisel-
la klusterilla hajonta mahdollisten rakenteiden määrälle on niin suuri, ei voida sanoa,
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että rakenteita olisi enemmän tai vähemmän, kun klusterin koko kasvaa.
Yhdisteet C9H14Ox ja C10H18Ox, joilla on lähes sama massa ja joiden liikku-

vuusspektrit on siksi erotettu toisistaan piikkien sovituksella, on lähes jokaisella tau-
lukossa olevalla happiluvulla keskenään sama määrä piikkejä. Yhdisteillä C9H14O3 ja
C10H18O2 erot rakenteiden lukumäärissä ovat joillakin reagenssi-ioneilla mitattuna jo-
pa kolme tai neljä, esimerkiksi klusterilla C9H14O3Li

+ pääteltiin olevan neljä isomeeria,
kun taas klusterilla C10H18O2Li

+ isomeereja voisi olla jopa seitsemän. Muilla happilu-
vuilla näillä lähes saman massan omaavilla yhdisteillä isomeerien lukumäärät poikke-
sivat toisistaan korkeintaan yhdellä.

Kun vertaillaan reagenssi-ioneja keskenään, ei taulukosta kovinkaan selvästi näh-
dä, että jollain ionilla varattaessa rakenteita olisi erityisen paljon ja jollain toisella
taas vähemmän. NO−

3 :lla varattaessa eri rakenteita saadaan 3-7, I−:lla 3-6, Cl−:lla
3-8, C2H3O

−
2 :lla 4-7, Na+:lla (suolasta NaNO3) 3-7, toisella Na+:lla (suolasta NaI)

3-7, Li+:lla 3-8 ja K+:lla 5-7. Kaikilla ioneilla on suunnilleen yhtä paljon variaatiota
rakenteiden määrissä.

Kuitenkin nähdään, että reagenssi-ionilla on vaikutusta siihen, montako isomee-
ria klusterille on tunnistettu. Yhdisteillä C9H14Ox ja C10H18Ox näyttää enimmäkseen
olevan keskenään saman verran isomeereja, mutta niiden määrä vaihtelee riippuen
reagenssi-ionista. Klustereilla C9H14O4Cl

− ja C10H18O3Cl
− erilaisia rakenteita voisi

olla seitsemän, kun taas klustereilla C9H14O4C2H3O
−
2 ja C10H18O3C2H3O

−
2 erilaisia

rakenteita näyttäisi olevan vain neljä. Koska yhdisteet C9H14Ox ja C10H18Ox näyt-
tävät saavan saman määrän rakenteita tietyllä reagenssi-ionilla ja isomeerien määrä
vaihtuu molemmilla saman verran reagenssi-ionin vaihtuessa, voidaan päätellä, että
todennäköisesti reagenssi-ionilla on vaikutusta siihen montako isomeeria klusterilla on
tai ainakin siihen montako niitä nähdään liikkuvuusspektrissä.

Periaatteessa isomeerien korkea määrä voi johtua siitä, että α-pineenin hape-
tustuotteiden isomeereja tosiaan on niin monta kuin analyysin perusteella näyttäisi
olevan. Toisaalta koska kokeissa on mitattu klustereita eikä pelkkiä α-pineenin ha-
petustuotteita, erilaiset rakenteet voivat yhtä hyvin johtua siitä, että reagenssi-ioni
voi kiinnittyä molekyyliin useilla eri tavoilla. Myöskin koska liikkuvuuspiikkien hännät
saattavat johtua kappaleessa 3.5.5 Eri rakenteiden havaitseminen liikkuvuusspektris-
sä mainituista DMA:n taustakaasun virtauksen epäpuhtauksista johtuvista ilmiöistä,
isomeerien määrä saattaa todellisuudessa olla pienempi kuin mitä tämän tutkimuksen
perusteella näyttäisi olevan.

Koska sovitettavien piikkien määrät on arvioitu analyysissä silmämääräisesti, ra-
kenteiden määrille ei tunneta virheen suuruutta. Luultavasti rakenteiden määrät ovat
vain suuntaa-antavia. Kuitenkin kun verrataan kahdella eri suolalla tuotettujen Na+-
ioneiden arvioituja rakenteiden määriä, voidaan niiden huomata olevan lähes samat.
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Joidenkin molekyylien kohdalla rakenteiden lukumäärät eroavat toisistaan yhdellä tai
jopa kahdella, mutta eivät sen enempää. Eri suoloista saadut Na+-ionit ovat keske-
nään samanlaisia, joten suolasta riippumatta yhdellä ionilla pitäisi saada samanlaisia
tuloksia. Jos kahdessa eri mittauksessa saadut tulokset ovat lähes samat kun käytetty
reagenssi-ioni on sama, voidaan varmistua siitä, että käytetyllä analysointimenetelmäl-
lä saadut erot rakenteiden määrissä eivät johdu vain menetelmän epätarkkuudesta.

4.3 Havaittujen yhdisteiden käänteiset liikkuvuu-
det, käänteiset redusoidut liikkuvuudet ja tör-
mäysvaikutusalat

Klusterin DMA-jännitteestä voidaan laskea sen sähköinen liikkuvuus kun DMA on en-
sin kalibroitu (kappale 3.5.1 Liikkuvuuskalibrointi). Kalibraation avulla voidaan piirtää
klusterin liikkuvuusspektri käänteisen liikkuvuuden funktiona.

Mitatut α-pineenin hapetustuotteet on varattu klusteroimalla ne varatun ionin
kanssa, jotta liikkuvuus olisi mahdollista mitata. Eri ionit ovat kuitenkin eri kokoisia
sekä massaltaan että liikkuvuudeltaan. Siksi mitattujen α-pineenin hapetustuoteklus-
tereiden liikkuvuus riippuu myös käytetyn varaajaionin liikkuvuudesta. Kuvaan 4.6
on piirretty käänteisen liikkuvuuden spektrit α-pineenin hapetustuotteelle C10H16O3

kaikilla negatiivisilla reagenssi-ioneilla. Kuvasta nähdään, että piikkien lukumäärien
lisäksi myös niiden paikalla ja intensiteetillä on eroja varaajaionista riippuen. Aiem-
missa kappaleissa on käsitelty sitä mitä useammat piikit liikkuvuusspektrissä kertovat.
Tässä kappaleessa keskitytään liikkuvuusspektrin ensimmäisen piikin tulkitsemiseen.

NO−
3 -reagenssi-ionilla varatun klusterin liikkuvuuspiikki saavuttaa huippunsa

käänteisen liikkuvuuden arvolla 0.672 Vs/cm2, I−:lla varattu arvolla 0.655 Vs/cm2,
Cl−:lla varattu taas arvolla 0.642 Vs/cm2 ja C2H3O

−
2 :lla varattuna arvolla

0.692 Vs/cm2. Reagenssi-ionista riippuen klusterin käänteinen liikkuvuus siis vaihte-
lee noin 0.05 Vs/cm2. Näistä massaltaan suurin reagenssi-ioni on I− (126.9050 Th), toi-
seksi suurin on NO−

3 (84.9781 Th), kolmanneksi C2H3O
−
2 (59.0139 Th) ja pienin massa

on ionilla Cl− (34.9694 Th). Liikkuvuudet taas eivät ole samassa järjestyksessä, sillä
liikkuvuus ei riipu lainkaan massasta vaan pelkästään rakenteesta. Massaa enemmän
vaikuttaa se, koostuuko ioni yksittäisestä vai useammasta atomista. Käänteisen liik-
kuvuusspektrin perusteella huomataan, että suurin liikkuvuus tai pienin käänteinen
liikkuvuus on klusterilla, joka on varattu Cl−:lla. Siihen on osunut vähiten taustakaa-
sun molekyyleja virtausputkessa, koska se ei ole rakenteeltaan niin laajalle levittäyty-
nyt kuin toisilla ioneilla varatut klusterit. Seuraavaksi suurin liikkuvuus sillä, joka on
varattu I−:lla, kolmanneksi suurin NO−

3 -ionilla varattuna ja pienin liikkuvuus ionilla
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Kuva 4.6: Liikkuvuusspektrit α-pineenin hapetustuotteelle C10H16O3 kaikilla negatiivisilla varaajai-
oneilla. Käyrien selitteissä on klusterin nimen lisäksi sen massa-varaus-suhde yksikössä Th.

C2H3O
−
2 . Pienimmän liikkuvuuden klusteri on rakenteeltaan suurin ja siihen on osunut

virtausputkessa eniten taustakaasun molekyyleja.
Klustereiden DMA-jännitteiden ja kalibraation avulla voidaan kaikille klustereil-

le laskea käänteinen liikkuvuus. Sen avulla saadaan laskettua edelleen redusoitu kään-
teinen liikkuvuus ja törmäysvaikutusala (collision cross section, CCS). Taulukossa 4.4
on koottu käänteisiä liikkuvuusarvoja eri reagenssi-ioneilla varatuille α-pineenin suu-
rimmalla intensiteetillä havaituille hapetustuotteille. Taulukoissa 4.5 ja 4.6 on kappa-
leen 3.3.2 Redusoitu liikkuvuus ja törmäysvaikutusala mukaisesti mittauksista lasketut
käänteiset redusoidun liikkuvuuden arvot ja CCS-arvot.

Näissä taulukoissa on esitetty vain yksi arvo yhtä massapiikkiä kohti. Yhdistei-
den C9H14Ox ja C10H18Ox liikkuvuusspektrejä ei ole erotettu toisistaan eikä klusterei-
den eri rakenteille ei ole laskettu erillisiä arvoja, sillä niiden DMA-jännitteet ovat niin
lähellä toisiaan. Laskuissa on käytetty keskimääräistä jännitettä, jolla tarkasteltava
massapiikki on havaittu.

Jotta taulukoita olisi helpompi tulkita, on CCS-arvot on piirretty klusterin massa-
varaus-suhteen funktiona kuvaajaan 4.7 ja käänteisen redusoidun liikkuvuuden arvot
eri yhdisteillä eri reagenssi-ioneilla varattuna koottu kuvaajaan 4.8. Klustereiden CCS-
arvot vertautuvat toisiinsa lähes samalla tavalla kuin 1/Z0-arvotkin, koska CCS-arvot
lasketaan 1/Z0-arvoja käyttäen. Kuitenkin klusterin CCS-arvoon vaikuttaa myös sen
massa, mikä saattaa aiheuttaa pieniä eroja kun vertaillaan eri reagenssi-ionien CCS-
ja 1/Z0-arvojen suhteita toisiinsa.

Kuvasta 4.7 nähdään helposti, miten klusterin massa-varaus-suhde korreloi
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Taulukko 4.4: Käänteinen liikkuvuus 1/Z (inverse mobility) suurimmalla intensiteetillä havaituille
α-pineenin hapetustuotteille yksikössä Vs/cm2. Ensimmäinen Na+-ioni saatiin suolasta NaNO3 ja
toinen suolasta NaI.

Varaajaioni/yhdiste NO−
3 I− Cl− C2H3O

−
2 Na+ Na+ Li+ K+

C10H16O2 0.674 0.646 0.658 0.700 0.655 0.656 0.656 0.657
C9H14O3/C10H18O2 0.661 0.644 0.657 0.694 0.653 0.654 0.655 0.650
C10H16O3 0.676 0.657 0.658 0.693 0.672 0.673 0.672 0.668
C9H14O4/C10H18O3 0.681 0.656 0.663 0.695 0.670 0.673 0.676 0.668
C10H16O4 0.690 0.670 0.680 0.706 0.689 0.691 0.689 0.685
C9H14O5/C10H18O4 0.689 0.668 0.677 0.709 0.687 0.687 0.678 0.681
C10H16O5 0.695 0.680 0.681 0.706 0.708 0.709 0.703 0.703
C10H16O6 0.698 0.692 0.687 0.713 0.718 0.720 0.717 0.709

Taulukko 4.5: Käänteinen redusoitu liikkuvuus 1/Z0 (inverse reduced mobility) suurimmalla inten-
siteetillä havaituille α-pineenin hapetustuotteille yksikössä Vs/cm2. Ensimmäinen Na+-ioni saatiin
suolasta NaNO3 ja toinen suolasta NaI.

Varaajaioni/yhdiste NO−
3 I− Cl− C2H3O

−
2 Na+ Na+ Li+ K+

C10H16O2 0.625 0.599 0.611 0.649 0.608 0.609 0.609 0.610
C9H14O3/C10H18O2 0.613 0.598 0.610 0.644 0.606 0.607 0.607 0.603
C10H16O3 0.628 0.609 0.610 0.644 0.624 0.625 0.623 0.620
C9H14O4/C10H18O3 0.632 0.609 0.615 0.645 0.622 0.625 0.627 0.620
C10H16O4 0.640 0.621 0.631 0.655 0.640 0.641 0.639 0.636
C9H14O5/C10H18O4 0.639 0.620 0.628 0.658 0.638 0.637 0.629 0.632
C10H16O5 0.645 0.631 0.632 0.655 0.657 0.658 0.653 0.652
C10H16O6 0.648 0.642 0.638 0.661 0.666 0.668 0.666 0.658

sen törmäysvaikutusalan kanssa eri tavoin eri reagenssi-ioneilla. Nähdään heti, että
reagenssi-ionit C2H3O

−
2 ja I− käyttäytyvät selvästi eri tavoin kuin muut reagenssi-

ionit. Klustereissa, jossa on reagenssi-ionina C2H3O
−
2 klusterin törmäysvaikutusala ei

riipu massasta niin paljoa kuin muilla reagenssi-ioneilla. I−:lla varatuissa klustereissa
taas massa on selvästi suurempi kuin muilla klustereilla, mutta törmäysvaikutusalat
ovat silti pienimpiä.

Kuvasta 4.8 nähdään, että yleisesti ottaen suurimmat käänteisen redusoidun liik-
kuvuuden ja törmäysvaikutusalan arvot saadaan reagenssi-ionilla C2H3O

−
2 ja pienim-

mät reagenssi-ionilla I−. Asetaatti koostuu monista atomeista joten on helposti ym-
märrettävissä, että se voi muodostaa laajalle levittäytyvän rakenteen. Kuitenkin I− on
massaltaan tämän kokeen reagenssi-ioneista suurin, joten sen voisi luulla olevan myös
isokokoinen, mutta näiden mittausten valossa I− onkin pienikokoinen tai kiinnittyy
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Taulukko 4.6: Törmäysvaikutusala Ω (collision cross section, CCS) suurimmalla intensiteetillä havai-
tuille α-pineenin hapetustuotteille yksikössä Å2 = 10−20m2. Ensimmäinen Na+-ioni saatiin suolasta
NaNO3 ja toinen suolasta NaI.

Varaajaioni/yhdiste NO−
3 I− Cl− C2H3O

−
2 Na+ Na+ Li+ K+

C10H16O2 156 147 153 162 153 153 154 153
C9H14O3/C10H18O2 153 147 153 160 153 153 154 151
C10H16O3 156 150 152 160 156 156 157 155
C9H14O4/C10H18O3 157 150 154 160 156 157 158 155
C10H16O4 158 152 157 162 160 160 160 158
C9H14O5/C10H18O4 158 152 156 163 159 159 158 157
C10H16O5 159 154 157 162 163 164 163 162
C10H16O6 159 157 158 163 165 166 166 163

Kuva 4.7: Tähän kuvaajaan on piirretty taulukossa 4.6 olevien klustereiden törmäysvaikutusalojen ar-
vot massa-varaus-suhteen funktiona eri reagenssi-ioneilla. Eri väreillä on eroteltu eri reagenssi-ioneilla
varatut klusterit ja tulkinnan helpottamiseksi niihin on sovitettu suora.

hyvin lähelle molekyylia, jonka kanssa se klusteroituu.
Vaikka suurin osa tarkasteltavista klustereista saa suurimman käänteisen redusoi-

dun liikkuvuuden kun ne on varattu reagenssi-ionilla C2H3O
−
2 , kuitenkin kuvasta 4.8

huomataan, että suurimpien happilukujen yhdisteissä reagenssi-ioneilla Na+ ja Li+

varattujen klustereiden 1/Z0-arvot ovat suurempia kuin asetaatilla varattujen. Saman-
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Kuva 4.8: Tähän kuvaajaan on piirretty taulukossa 4.5 olevien klustereiden käänteisen redusoidun
liikkuvuuden arvot suurimmille α-pineenin hapetustuotteille eri reagenssi-ioneilla. Eri väreillä on ero-
teltu eri reagenssi-ioneilla varatut klusterit.

lainen ilmiö huomataan kun vertaillaan reagenssi-ioneilla I− ja Cl− varattuja klusterei-
ta. Suurin osa I−:lla varattujen klustereiden 1/Z0-arvoista näyttäisi olevan pienempiä
kuin Cl−:lla varattujen klustereiden, mutta yhdisteellä C10H16O5 näyttäisivät 1/Z0-
arvot olevan lähes samat sekä I−:lla että Cl−:lla varattuna. Yhdisteellä C10H16O6 taas
reagenssi-ionilla Cl− varatulla klusterilla on pienin käänteinen redusoitu liikkuvuus.

Myös monia muita reagenssi-ioneja vertailemalla voidaan huomata, että suurim-
pien happilukujen yhdisteillä eri reagenssi-ioneilla varattujen klustereiden koko suhtees-
sa muihin eri reagenssi-ioneilla varattuihin yhdisteisiin on erilainen kuin pienemmillä
happiluvuilla. Ilmeisesti reagenssi-ioni siis klusteroituu neutraalin molekyylin kanssa
eri tavalla riippuen molekyylin koosta.

Neutraalin molekyylin koon tai kemiallisen koostumuksen vaikutus klusteroitu-
miseen huomataan myös kun vertaillaan yhdisteiden C10H16Ox ja C9H14Ox/C10H18Ox

1/Z0-arvojen eroja. α-pineenin hapetustuotteen C10H16O2 massa-varaus-suhde on noin
2 Th pienempi kuin hapetustuotteen C9H14O3/C10H18O2. Silti ensimmäisellä näistä on
suurempi käänteinen redusoitu liikkuvuus kuin jälkimmäisellä. Sama huomataan myös
suurempien happilukujen yhdisteitä tarkasteltaessa.





5. Johtopäätökset

Liikkuvuusmittausten avulla ilmakehän molekyylien ominaisuuksia voidaan oppia tun-
temaan paremmin. Kokeellisten menetelmien kehittyessä niitä voidaan käyttää mole-
kyylien rakenteiden tutkimiseen kemian tuntemuksen ja mallinnuksen lisäksi. DMA-
MS-mittaukset ovat yksi keino saada mitattua molekyylien ominaisuuksia suoraan.
Yhdistämällä teoreettinen tietämys ja molekyylien ominaisuuksien kokeellinen tutki-
minen, saadaan entistä luotettavampaa tietoa ilmakehän pienistä hiukkasista. Tässä
tutkimuksessa α-pineenin hapetustuotteiden liikkuvuutta mittaamalla pyrittiin selvit-
tämään miten mittauksissa käytetty varaajaioni vaikuttaa hapetustuotteiden liikku-
vuuteen ja voidaanko liikkuvusspektristä päätellä klustereilla olevan useita eri raken-
teita.

Mitattujen yhdisteiden massa-varaus-suhteen perusteella tunnistettiin α-pineenin
ja otsonin reaktioissa syntyviä yhdisteitä. DMA:lla saatiin mitattua sähköinen liikku-
vuus reagenssi-ionin kanssa klusteroiduille α-pineenin hapetustuotteille. Mitattu liik-
kuvuus riippui paljon siitä mitä reagenssi-ionia käytettiin. Tuloksien perusteella myös
klustereilla voi olla erilaisia rakenteita. Jotkut reagenssi-ionit voivat klusteroitua α-
pineenin hapetustuotteen kanssa usealla eri tavalla, jolloin liikkuvuusspektrissä havai-
taan useita eri liikkuvuuksia yhdelle klusterille.

α-pineenin hapetustuotteiden isomeerien määrää arvioitiin sovittamalla yhden
klusterin liikkuvuuspiikin sisälle piikkejä DMA:n maksimiresoluutiolla. Analyysin pe-
rusteella päädyttiin siihen, että suurimmalla osalla analysoiduista klustereista on yli
kolme isomeeria, monilla jopa kuusi tai seitsemän. Tämä on paljon enemmän kuin toi-
sissa vastaavissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Krechmer ym. (2016) tutkimuksessa lähes
kaikilla kokeessa analysoiduilla α-pineenin hapetustuotteilla havaittiin olevan vain yksi
tai kaksi isomeeria.

Koska sopiva sovitettavien piikkien määrä tehtiin silmämääräisesti arvioimalla, ei
isomeerien määristä voida olla varmoja. Varsinkin jos liikkuvuuspiikissä on häntä, on
mahdollista, että häntä johtuukin DMA:n taustakaasun joukossa olevista neutraaleis-
ta molekyyleista tai epävakaista DMA:ssa haihtuvista hapetustuotteista. On kuitenkin
mahdotonta selvittää, johtuuko piikin häntä DMA:n taustakaasun joukossa olevista
epäpuhtauksista, vai siitä, että klusterilla on isomeereja, joita on syntynyt vain hyvin
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vähän, joten piikkien häntien oletettiin olevan isomeereja. Tuloksista ei siis voida var-
masti päätellä millä hapetustuotteilla olisi eniten tai vähiten isomeereja, mutta niistä
voidaan kuitenkin huomata, että reagenssi-ioni vaikuttaa havaittujen isomeerien mää-
rään.

Kaikkia teorian mukaan syntyviä yhdisteitä ei havaittu ja toisaalta massaspekt-
ristä tunnistettiin myös yhdisteitä, joiden ei odotettu syntyvän. Selitys sille, miksi kaik-
kia yhdisteitä ei havaittu, voi olla että puuttuvia hapetustuotteita syntyi niin vähän,
että niitä ei erota kohinasta. Mikäli signaalia saataisiin suuremmaksi, olisi yhdisteiden
tunnistaminen kenties helpompaa.

On mahdollista, että ylimääräiset yhdisteet olisivat hajoamistuotteita muista yh-
disteistä, vaikka tässä tutkimuksessa hajoamistuotteet on pyritty erottamaan hapetus-
reaktioissa syntyneistä yhdisteistä. Ylimääräisten yhdisteiden havaitseminen voi myös
johtua epäpuhtauksista tai yhdisteiden virheellisestä tunnistamisesta. Massaspektrin
kalibrointi on kohdillaan monomeerien kohdalla, mutta varsinkin dimeeriyhdisteitä
tunnistettaessa kalibrointi ei enää välttämättä ole tarkka ja yhdisteen tunnistaminen
massa-varaus-suhteen perusteella on vaikeampaa. Mikäli on useita vaihtoehtoja sille
mikä yhdiste massapiikille voitaisiin sovittaa, ei oikea yhdiste välttämättä ole se, joka
osuu piikin kohdalle parhaiten, jos massaspektrin kalibraatio on huono.

Jotta tuloksista voitaisiin olla varmempia, täytyy laitteen resoluutio tuntea tar-
kasti ja sen on oltava riittävän hyvä. Tulevissa mittauksissa DMA-MS laitteistoa pitäisi
parannella siten, että resoluutio olisi parempi. Myöskin DMA:taustakaasun pitäisi olla
riittävän puhdas, jotta liikkuvuuspiikeille ei syntyisi häntiä, jotka hankaloittavat ana-
lyysia. Näissä mittauksissa lopputuloksissa on epävarmuutta paitsi heikon resoluution
ja liikkuvuuspiikkien häntien vuoksi, myös klusterissa olevan varaajaionin vaikutuk-
sen vuoksi. Varaajaioni vaikuttaa merkittävästi klusterin rakenteeseen ja sähköiseen
liikkuvuuteen, mutta sen vaikutuksia on vaikea erottaa. Tulevissa mittauksissa pitäisi
pyrkiä selvittämään varaajaionin aiheuttamat isomeerit klustereissa ja erottaa ne α-
pineenin hapetustuotteiden isomeereista. Vaihtoehtoisesti tutkittavia molekyyleja, eli
näissä kokeissa α-pineenin hapetustuotteita, voitaisiin yrittää varata suoraan ilman
klusteroimista ionin kanssa.

Myös liikkuvuusspektrien analysoinnin kannalta olisi parempi mikäli α-pineenin
hapetustuotteita saataisiin mitattua korkeammalla signaalilla. Tällöin tässä kokeessa
analysoitujen yhdisteiden isomeerien määrää olisi helpompi arvioida ja sen lisäksi olisi
mahdollista analysoida useampien hapetustuotteen isomeereja. Nyt joidenkin yhdistei-
den signaalit olivat niin pieniä, että isomeerien arvioiminen oli mahdotonta.



6. Liitteet

Kuva 6.1: Mittauksissa käytetyn massaspektrometrin asetukset positiivisella polariteetilla.

Kuva 6.2: Mittauksissa käytetyn massaspektrometrin asetukset negativiisella polariteetilla.
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