Sissejuhatus
• Kvaliteetsete analüüsitulemuste saamise
eelduseks on kindla puhtusastmega reaktiivide ja
lahustite (solventide) kasutamine.

Reaktiivid ja nende
puhtus
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• Eriliseks reaktiivide liigiks on lahustid
• Lahustite puhtus on eriti oluline selletõttu, et
lahusti sisaldus lahuses on lahustunud ainete
sisaldusest suurusjärkudes suurem
– Olulisim lahusti on vesi
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Lisandid

19.09.2019

2

Puhtuse määratlemine ja kirjeldamine

• Sünteesi lähteained ei ole puhtad
• Sünteesil tekivad kõrvalproduktid

• Põhiaine kaudu (assay)
• Lisandite kaudu (impurities)

– Samuti aine puhastusprotsessil

• Lisandid võivad tekkida aine seismisel
–
–
–
–

• Füüsikaliste omaduste kaudu

Aine lagunemine
Saastumine õhu komponentidega (sh veeauruga)
Reageerimine õhu komponentidega
Pakendi materjalist

– Sulamis- ja keemistemperatuur
– Tihedus
– Murdumisnäitaja

• Instrumentaalste meetodite kaudu

• Käsitsemisel

– Kromatograafia
– Spektroskoopia

– Reageerimine õhu komponentidega
– Töötamine mustade vahenditega
– Tolm
19.09.2019
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Puhtus on raskesti määratletav
• Erinevad lisandid võivad olla erineval määral
segavad
• Näide 1: 68% HNO3 vesilahus

– kasutatakse raskmetallide jälgede määramisel
proovi lahustamiseks
– See hape peab olema väga puhas raskmetallide
sisalduste suhtes
– Neid tohib olla ppb-de suurusjärgus
– Samas pole midagi katki, kui on sees nt lämmastiku
oksiide, Na+, K+ või kui veesisaldus pole täpselt 32%
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Puhtus on raskesti määratletav

Sobiv puhtus

• Näide 2: NaOH 1.000 M vesilahus
– Kasutatakse titrandi valmistamiseks happe-aluse
tiitrimise jaoks
– Raskmetallide sisaldus on küllaltki ebaoluline, sest
selle töö seisukohast on see niikuinii tühine
– Samas, naatriumkarbonaadi sisaldus peab olema
võimalikult madal (0.1% ja alla)
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• Reaktiivi puhtus on sobiv, kui reaktiiv on piisavalt
puhas konkreetse rakenduse jaoks
– Ebapiisava puhtusega reaktiivi kasutamisel ei tule
analüüs välja
– Liiga kõrge puhtusega reaktiivi kasutamisel tuleb
analüüsi omahind liiga kallis
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Puhtuse määratlused

Puhtuse klassifikatsioonid

• Esimesena hakkas kemikaalide puhtusele rõhku
panema firma Merck 1888. a.
– Võimaldas analüüsitulemusi võrrelda.
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• Ühtne klassifikatsioon puudub
– Ameerika Keemiaseltsi (ACS – American Chemical
Society) spetsifikatsioonid
– ISO ja ASTM standardid
– Rahvuslikud farmakopöad
– Tootjate klassifikatsioonid

9

ACS puhtusklassid
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ACS Reagent Chemicals online

• ACS spetsifikatsioone avaldatakse raamatus
REAGENT CHEMICALS, Committee on
Analytical Reagents, American Chemical Society,
1993, 2000, 2006, ..., 2017
– Nüüd ka online olemas

• Raamat sisaldab:
– Testprotseduure ainete puhtuse määramiseks
– Puhtuse näitajaid, mille täitmisel võib öelda, et aine
vastab ACS analüütilise reaktiivi nõuetele.
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2

ACS puhtusklassid

Fluka ja Riedel-de Haën puhtusklassid

• Määratletud on 500 reaktiivi ja 500
referentsmaterjali puhtuse kriteeriumid.

Põhiaine
sisaldus

• Eristatakse järgmisi klasse
– reaktiivi klass (Reagent Grade)
– primaarstandardi klass (Primary-Standard Grade)
– spetsialiseeritud reaktiiv (Special-Purpose Reagent
Chemicals)

19.09.2019
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< 0,1%
Kataloogi
suhtes
n ± 0,001
d ± 0,001
Homogeenne,
kõrvalise
värvuseta

< 0,5%
Kataloogi
suhtes
n ± 0,001
d ± 0,002
Võimalik
kõrvaline
nõrk värvus

techn.
Muutuv,
enamasti
 90%
Kataloogi
suhtes
n ± 0,005
d ± 0,010
Võimalikud
erinevused
värvuses ja
kujus
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Puhtuse asemel: Kasutusala
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Ainete puhastamine

• Üha levinum lähenemine
• Kasutusala
–
–
–
–
–

purum
 95,0%

(puriss. plus
 99,5%)

Tuhk
Füüsikalised
suurused

Välimus

puriss.
 98,5%

• Puhastamisel:
–
–
–
–
–

TraceSelect, Pesticide grade, trace elements, …
Chromosolv, Gradient grade, LC-MS grade …
PhEur
Certified Reference Material
…

Kulutatakse aega ja muid ressursse
On oht ainet saastada
Ainet läheb puhastamisel kaotsi
Tulemus ei pruugi olla reprodutseeruv
Tulemuse hindamiseks on vaja analüüsida

• Kui võimalik, siis on tark reaktiive osta sellise
puhtusega, nagu vastava kasutusala jaoks vaja.
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Ainete kuivatamine

Reaktiivide käsitsemine

• Levinuim lisand ainetes on vesi
– Paljude rakenduste jaoks väike veelisand ei sega
• Suurem jagu analüütilisi reaktiive ja lahusteid ei vaja enne
kasutamist kuivatamist

– Mõnedes olukordades on vesi väga kahjulik
• Standardlahuste valmistamine
• Veesisalduse määramine

• Kui on vaja ülimalt kuiva (st madala
veesisaldusega reaktiivi), siis tasub osta aine, mis
on hoitud molekulaarsõelte peal ja/või varustatud
spetsiaalse korgiga
19.09.2019
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• Värskelt avatud reaktiivianuma
puhul võib üsna kindel olla, et
sisu kvaliteet vastab
spetsifikatsioonile
• Avatud, pooliku anuma korral
sõltub kvaliteet käsitsemisest.
• Pärast reaktiivi võtmist pane
anumale kohe kork peale
• Dosaatorid
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Reaktiivide säilitamine

GHS ohusümbolid

• Üldised reeglid reaktiivide säilitamiseks:
•
•
•
•
•

Plahvatusohtlik – väldi põrutusi, leeke, sädemeid ja kuumust.

Valguse eest kaitstud (eriti halogeenitud solvendid)
Jahedas (toatemperatuuril, kui pole teisiti märgitud)
Kuivas
Jälgida tootja ettekirjutusi
Väga toksilisi ja lenduvaid aineid säilitatakse
ventileeritavates kappides

Kergestisüttiv (gaasilised, vedelad, tahked, aerosoolid, ained,
mis kontaktis veega tekitavad kergestisüttivaid gaase) – väldi
leeke, sädemeid ja kuumust.
Oksüdeeriv – väldi kontakte kergestisüttivate ainetega.

• Säilivustähtaeg
• Kui tähtaeg puudub, siis võib arvestada 3-5 aastaga

Gaasiballoon (kokkusurutud, veeldatud, külmutatud veeldatud ja
lahustatud gaasid)
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GHS ohusümbolid
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GHS ohusümbolid

Metalle söövitav.

Keskkonnaohtlik: akuutne ja krooniline toksilisus
vesikeskkonnale.
Jäägid vajavad erikäitlust.

Nahka söövitav, silmi kahjustav.
Mürgine (äge mürgisus: suu- ja nahakaudne, sissehingamisel) –
väldi igasugust kontakti.

• GHS – Globally Harmonized System of
Classification and Labeling of Chemicals
– Rahvusvaheline süsteem (sh. EU, USA).
– Koostas ÜRO.

Mürgine, ärritav – väldi kontakte kehaga.

Tervistkahjustav: kantserogeenne, reproduktiivtoksiline,
toksiline sihtorgani suhtes, hingamisteede sensibiliseerimine.

9/19/2019
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Lahustid

Lahustid

• Eriliseks reaktiivide liigiks on lahustid
• Neist levinuim on vesi, millest tuleb juttu eraldi
• Lahustite puhtus on eriti oluline selletõttu, et
lahusti sisaldus lahuses on lahustunud ainete
sisaldusest suurusjärkudes suurem

• Kui on majanduslikult võimalik, siis on tark
lahusteid osta sellise puhtusega, nagu vaja
• Paljud lahustid on eri tootjatelt saadaval
spetsiaalsetes puhtusklassides, mis on ette nähtud
teatud rakendusteks
– Vedelik-kromatograafia: “HPLC-grade”,
“LiChroSolv”, “Gradient Grade”, “Chromasolv”
– Pestitsiidijälgede määramine: “Pestanal”, “Pesticide
Grade”
– UV-Spektroskoopia jaoks “Uvasol”
– IR spektroskoopia jaoks “Spectranal”

– Seega juba väikeses koguses lisandid lahustis
võivad avaldada väga suurt mõju
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Info reaktiivide pudelitel
•
•
•
•
•
•
•
•

F.W. või M – molaarmass
d või 1L = …kg – tihedus
nD20 – murdumisnäitaja
m.p. – sulamistemperatuur
b.p. – keemistemperatuur
Tihti tuuakse ära ka lisandite sisaldused
Vahel tuuakse ära näiteks UV läbilaskvus
Vahel on toodud säilivusaeg, enamasti aga mitte
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Sertifikaadid
• Kallimatel reaktiivide, eriti standardainete jaoks
on lisaks pudeli sildile sageli võimalik saada
sertifikaat
– Sertifikaat annab infot konkreetse partii kohta, samas,
kui pudeli silt on üldine info, mis peaks kehtima
kõigile partiidele
– Sertifikaat annab seega märksa täpsemat infot
– Võib sisaldada spektreid ja kromatoramme
– Sertifikaat sisaldab kuupäevasid
– Saab maaletoojalt või alla laadida internetist
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Sertifikaadi
näidis
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Laboris kasutatava vee
puhtus ja puhastamise
ning puhtuse
kontrollimise meetodid
19.09.2019
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Laboris kasutatav vesi

ISO 3696:1987

• Muid lahusteid enamasti ostetakse, aga vett
enamasti puhastatakse laboris ise

– Klassifikatsioone on mitmeid
– Kohati pole nad hästi võrreldavad

19.09.2019
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ASTM D1193-06 (2011)
Type I

Type II

Type III
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TOC (g/L),
max
Na+, max (g/L)
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Cl-, max (g/L)
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SiO2, max
(g/L)
pH @ 25 °C

3

3

500

–

–

–

kasutusalad
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ASTM D1193-06 (2011)
saamine

(Mꞏcm @ 25 °C)

Type I

Type II

Type III

paljuetapilised
süsteemid (Milli–Q,
Nanopure, ...)
rakukultuuride
uuringud, DNA
uuringud

destillatsioon,
RO+ioonvahetus
(Elix, ...)
nõude loputamine,
autoklaavide, gaasigeneraatorite jne
toitevesi
Vähenõudlikum
metallianalüüs
(FAAS), vähenõudlikum anioonide
määramine
orgaaniliste põhikomponentide
määramine

RO (Milli-RO,
Ropure, ...)

Metallide jälgede
määramine (ICP
AES, ICP MS, GF
AAS), anioonide
määramine
orgaanika jälgede
määramine HPLC,
GC-MS

autoklaavide,
gaasigeneraatorite
jne toitevesi
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Vee puhtuse määramine
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Vee puhtuse määramine

• Meetodid tulenevad suurel määral nendest
puhtuseklassidest
• Elektrijuhtivuse/takistuse mõõtmine

• TOC mõõtmine

– mõõdetakse
• eritakistust, M∙cm ühikutes (mida suurem number seda
parem vesi)
• erijuhtivust, S/cm ühikutes (mida väiksem number, seda
parem vesi)

– näitab soolade sisaldust
• ei näita neutraalsete orgaaniliste ainete sisaldust

– Type I vee (ca 18 M∙cm, 0.055 S/cm) korral peab
mõõtmine kindlasti toimuma “on-line”, muidu on oht,
et vesi juba üleviimisel saastub
– Enamik puhta vee masinaid mõõdab eritakistust
19.09.2019

Grade 3

(Mꞏcm @ 25 °C)

max Neelduvus
@ 254 nm (1 cm)
kuumutusjääk
mg/kg (110 °C)
oksüdeeritav
aine (O2 mg/L)
SiO2, max
(mkg/L)
pH @ 25 °C
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Grade 2

eritakistus, min

• Vee puhtus

eritakistus, min

Grade 1
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– Total Organic Carbon
– Näitab põhiliselt orgaaniliste lisandite sisaldust
– Kallimates puhta vee masinates on TOC mõõtur sisse
ehitatud
• Mõõtmispõhimõte: orgaaniline aine oksüdeeritakse ja
tekkiva CO2 kogus määratakse

• Ülipuhtas vees enamasti 2-5 ppb

19.09.2019
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Vee puhtuse määramine

Destillatsioon

• UV-neeldumise mõõtmine

• Eelised:

– kasulik, kui TOC mõõturit pole.
– mõõdetakse
• neelduvust e. optilist tihedust, AU-des (mida väiksem
number seda parem vesi)
• läbilaskvust, %-des (mida suurem number, seda parem
vesi)

– näitab põhiliselt orgaanilisi lisandeid, osalt ka soolasid
– kaval on mõõta võimalikult lühikesel lainepikkusel
(190 või 200 nm)
– kindlasti kasutada kvartsist, mitte klaasist küvetti
– küvett tuleb enne hoolikalt puhastada
19.09.2019
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– Praktiliselt ainus universaalne meetod, kõik teised on
efektiivsed vaid kombineeritult
– Annab enam-vähem Type II vee
– Vesi on steriilne

• Puudused:
– väga energiamahukas
– ei eralda lenduvaid orgaanilisi aineid
– küllaltki aeglane

19.09.2019
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Filtreerimise klassifikatsioon

Mikrofiltreerimine
• Põhimõte

• Makrofiltreerimine: > 50 m
• Mikrofiltreerimine: ca 0.1 .. 50 m

– Mikroosakeste eraldamine veest nende suuruse järgi

• Membraani poori suurus: alla 1 mikromeetri

– Valgud (0.0005 .. 0.5 m)
– Seened (0.6 .. 4 m)
– Bakterid (0.3 .. 12 m)

– levinud on 0.22 m poorisuurus

• Kasutusala: viimase sõlmena süsteemis, et
eemaldada osakesed, mis võisid tekkida süsteemis
eneses (nt aktiivsöe puru, bakterid, ...)

• Ultrafiltreerimine: alla 0.1 m
–
–
–
–

Pooride suurused daltonites
Trüpsiin (24 000)
Gamma globuliin (169 000)
Viirused (600 000 .. 30 000 000)

• Pöördosmoos: < ca 0.001 m
9/19/2019
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Ultrafiltreerimine
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Pöördosmoos (RO)

• Põhimõte
– Makromolekulide eraldamine veest nende suuruse
järgi

• Membraani poori suurus: 0.001 .. 0.02 m

– poorisuurusi mõõdetakse enamasti daltonites
– UF membraani maksimaalne läbilastav molekulmass
on alla 10 000 daltoni

• Põhimõte:
– Vesi surutakse rõhu all läbi väga peenikeste pooridega
(alla 0.001 m) filtri
– Veemolekulid lähevad pooridest läbi
– Lahustunud ainete molekulid ja ioonid, mis on
suuremad kui vee molekulid, pooridest läbi ei lähe

• Kasutusala: eemaldab veest bakterid,
kolloidosakesed, biomakromolekulid, kasutusel
eriti just mikrobioloogias

19.09.2019
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Pöördosmoos (RO)

Adsorptsioon aktiivsöel

• Eelised:

• Põhimõte

– Väga efektiivne ja energiasäästlik moodus, et eraldada
• 95-98% anorgaanilistest ioonidest
• praktiliselt kõik orgaanilised ühendid, mille molekulmass on
üle 100 .. 300 daltoni
• kõik mikroorganismid

– Enamasti veepuhastus-süsteemide üks esimesi etappe

• Puudused:

– Vesi lastakse läbi aktiivsöega täidetud padruni

• Eelised:
– Väga efektiivne orgaaniliste ühendite (ja kloori)
eemaldamiseks
– Küllalt kiire - kasutatav “on-demand”

• Puudused:
– ei eemalda:

– ei eemalda:

• anorgaanilisi ühendeid

• päris kõiki ioone
• väikesi orgaanilisi molekule

– võib anda vette sisse söepuru

– küllaltki aeglane, “on-demand” kasutatav vaid
võimsate süsteemidega, muidu vajab hoiuanumat
19.09.2019

43

Ioonvahetus
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Elektrodeionisatsioon

• Põhimõte

• Põhimõte

– Ioonvahetus, mille korral toimub pidev ioonvahetite
elektrokeemiline regenereerimine
– https://www.youtube.com/watch?v=wNCcpx9leG4

– Vesi lastakse läbi ioonvahetajaga täidetud padruni

• Eelised:
– Kõige efektiivsem meetod soolade eemaldamiseks
– Küllalt kiire - kasutatav “on-demand”

• Puudused:
– madal mahtuvus
– orgaanilised ühendid ja bakterite kolooniad võivad
ioonvahetaja pinnale koguneda ja selle tööd takistada
– pikas perspektiivis küllalt kallis
– võib anda vette sisse puru
19.09.2019
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UV kiirgus

• Eelised:

– Küllalt efektiivne soolade eemaldamiseks
– Padruneid pole vaja regenereerida
– Küllalt kiire - kasutatav “on-demand”

• Puudused:

– Ei ole nii efektiivne kui tavaline ioonvahetus
– orgaanilised ühendid ja bakterite kolooniad võivad
membraanidele pinnale koguneda ja tööd takistada
– võib anda vette sisse puru
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Kombineeritud veepuhastussüsteemid

• Põhimõte
– UV kiirgus tapab miokroorganismid (teatud määral ka
lagundab orgaanilisi ühendeid)

• Eelised:
– Küllaltki lihtne ja odav

• Puudused:
– Piiratud toimega

19.09.2019

• Välja arvatud destillatsioon, on loetletud meetodid
efektiivsed vaid kombineeritult
• Praegusel ajal on nad integreeritud terviklikesse
veepuhastussüsteemidesse
• Näited järgmistel slaididel
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MilliQ Advantage A10

MilliQ Elix
• Pöördosmoos + elektrodeionisatsioon + UV
• Sisendvesi: kraanivesi
• Väljundvesi: Type II vesi

• UV + ioonvahetus +
adsorptsioon aktiivsöel +
mikrofiltreerimine
• Sisendvesi: MilliQ Elix
• Väljundvesi: Type I vesi

– Eritakistus
>5 Mꞏcm,
TOC 15-40 ppb

– Eritakistus
18.2 Mꞏcm,
TOC 2-5 ppb

• Chemicum’i
DI vee trassi vesi

• Ülipuhast vett
vajavad tööd

– Trassis pidev
tsirkulatsioon

– Aparaat perioodiliselt
tsirkuleerib vett
19.09.2019
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Veepuhastussüsteem: näide
kraanivesi

Eeltöötlus:
filtreerimine
pehmendamine

PöördosmoosiPadrun

Pöördosmoos

AktiivsöePadrun

Järeltöötlus e. “polishing”
mikrofiltreerimine

ioonvahetus

Adsorptsioon
aktiivsöel

IoonvahetiPadrun

hoiuanum
Vee väljastamine
(värskelt puhastatud)

Vee väljastamine (tavakasutus)
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Vee võtmine

19.09.2019
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Veepuhastussüsteemi valimine

• Vett võtta enne kasutamist, mitte pikakas ajaks
valmis
– Kui vett on vaja hoida: pimedus, jahedus

• Küsimused:
– Milleks vett kasutatakse? Millise puhtusega vett on
vaja?
• Enamik süsteeme annab väidetavalt Type I vee

– Kui suures koguses vett tarbitakse?
– Millist vett on kavas kasutada lähteveena?
– Millised on labori rahalised võimalused?

• Võtta puhtasse nõusse
• Lasta enne vee võtmist vett välja

• Padrunite vahetamine

– Olenevalt seadmest 50-150 ml

• Veepuhastussüsteemi valimisel on oluline mitte
ainult esialgne hind vaid ka see, kui palju hakkab
hiljem maksma seadme ülalpidamine
– Padrunid, UV lambid
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