
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ioninvaihtohartsien ja 3D-tulostettujen 

metallisieppareiden vertailu palladiumin 

talteenotossa 

 

 

 

 

 

 

 

Pro gradu -tutkielma 

Jyväskylän yliopisto 

Kemian laitos 

8.11.2022 

Fanni Äijälä 



 

 

 



iii 

 

Tiivistelmä 

Tämän pro gradu -tutkielman kirjallisessa osassa tutustutaan aluksi kriittisiin raaka-aineisiin, 

niiden tuotantoon, ja sovelluskohteisiin. Kriittisistä raaka-aineista keskitytään tarkemmin 

platinaryhmän metalleihin, ja niistä erityisesti palladiumiin ja platinaan niiden 

ominaisuuksineen ja käyttökohteineen. Tutkielmassa käsitellään erilaisia jalometallien 

liuotukseen soveltuvia menetelmiä, ja liuotuksen jälkeisenä erotusprosessina muun muassa 

vedenpuhdistuksessa ja metallien talteenotossa laajalti hyödynnettyä ioninvaihtoa. 

Tutkielmassa tutustutaan erilaisiin ioninvaihtomateriaaleihin, niiden rakenteisiin, 

ominaisuuksiin ja toimintaperiaatteisiin, sekä itse ioninvaihtoprosessiin. Vielä tarkempaan 

käsittelyyn otetaan selektiiviset polymeeri-, silika- ja kuitupohjaiset ioninvaihtomateriaalit, eli 

metallisiepparit. Näiden lisäksi esitellään 3D-tulostetut metallisiepparit, sekä esimerkkejä niille 

löydetyistä sovelluskohteista metallien talteenotossa.  

Tutkielman kokeellisessa osassa määritettiin kahdelle ioninvaihtohartsille, Dowex® 21K Cl- ja 

Lewatit® MonoPlus M 500, optimaaliset palladiumin talteenotto-olosuhteet. Molemmilla 

materiaaleilla parhaat tulokset saatiin 0,05 M HCl + HNO3 -taustalla. Todettiin myös, että 

palladiumia alkaa saostua pH:n kasvaessa arvoon 1. Hartseista Lewatit® MonoPlus M 500:lla 

saavutettiin nopeammin yli 90 % saanto. Tämän granulamuotoisen Lewatit®-hartsin ja 3D-

tulostettujen metallisieppareiden talteenottotehokkuutta ja kinetiikkaa vertailtiin. Kinetiikan 

vaikutusta tutkittiin lataamalla granulaa ja 3D-sieppareita vaihtumilla 50, 150 ja 300 h-1. 3D-

sieppareilla saatiin systemaattisesti parempia tuloksia kuin granulalla, sillä 3D-sieppareilla 

saavutettiin jopa kvantitatiivinen talteenotto kaikilla tutkituilla vaihtumilla. Granulalla 

saavutettu paras talteenottoaste oli 90 %, joka saavutettiin vaihtumalla 50 h-1 vain hetkellisesti. 

Lisäksi granulalla talteenotto heikkeni huomattavasti, kun vaihtumaa kasvatettiin. 

Latauskapasiteetiksi 3D-metallisieppareille määritettiin vaihtumasta riippuen 0,91–0,97 eq L-1 

ja granulalle arvoksi saatiin 0,82 eq L-1, joten myös kapasiteetista voitiin havaita 3D-

sieppareiden tehokkuus granulaan verrattuna. Eluoinnin tehokkuutta vertailtiin materiaalien 

välillä, ja eluentin NH4Cl-pitoisuus pyrittiin optimoimaan. Tulosten perusteella 3D-siepparit 

tarvitsivat vähemmän eluenttia tehokkaaseen eluointiin, mutta suurempien johtopäätösten 

tekeminen eluoinnin tehokkuudesta tai optimaalisesta NH4Cl-pitoisuudesta vaatisi laajempaa 

testausta.  
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Esipuhe 

Tämä pro gradu -tutkielma suoritettiin Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella epäorgaanisen 

ja analyyttisen kemian osastolla vuoden 2022 helmikuun ja marraskuun välisenä aikana. 

Tutkielman vastaavana ohjaajana toimi professori Ari Väisänen.  

Tutkielman kirjoittamisessa hyödynnettiin aiheeseen liittyviä kirjoja etenkin ioninvaihdon 

osalta. Tieteellisiä julkaisuja puolestaan haettiin pääasiassa käyttämällä Google 

Scholar -hakukonetta. Hakusanoina käytettiin muun muassa critical raw materials, platinum 

group metals, ion exchange, metal scavenger ja palladium recovery. Kriittisten raaka-aineiden 

tapauksessa tietolähteinä on hyödynnetty esimerkiksi Euroopan komission raportteja.  

Kiinnostukseni metallien talteenottoa kohtaan heräsi maisterivaiheessa professori Väisäsen 

inspiroivan opetuksen myötä. Haluankin kiittää ohjaajaani Ari Väisästä tästä opetuksesta, 

mielenkiintoisesta tutkielman aiheesta sekä kannustavasta ohjauksesta koko tutkielmani ajan. 

Haluan osoittaa kiitokseni myös Elmeri Lahtiselle ohjauksesta ja Jenna Taskiselle käytännön 

avusta kokeellisessa osassa. Kiitos myös tohtorikoulutettava Jutta Koskiselle muun muassa 

opastuksesta ICP-OES-mittausten kanssa. Erityisen suuri kiitos myös Mikolle tuesta ja 

kannustuksesta, mitä tämän projektin aikana olen saanut, sekä uskosta onnistumiseeni. 

Kiitokset myös perheelleni ja ystävilleni saamastani tuesta tämän projektin aikana.  

 

Jyväskylässä 8.11.2022 

Fanni Äijälä 
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MeHg  Methylmercury   

  Metyylielohopea 

iHg   Inorganic mercury   

  Epäorgaaninen elohopea  

ICP-OES  Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy 

Induktiivisesti kytketty plasma optinen emissiospektrometria 
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KIRJALLINEN OSA 

1 Johdanto  

Teknologinen kehitys on riippuvainen yhä useamman raaka-aineen saatavuudesta. Esimerkiksi 

älypuhelin saattaa sisältää jopa 50 eri metallia, jotka mahdollistavat sen keveyden ja 

käyttäjäystävällisen pienen koon.1 Kuitenkin monista metalleista uusiotuotantoon päätyy vain 

hyvin pieni osa, mikä ensinnäkin kuormittaa ilmastoa ja ympäristöä tarpeettomasti, mutta se 

aiheuttaa myös EU:n taloudelle potentiaalisen arvon menetyksen.2 Monilla kriittiseksi 

listatuilla raaka-aineilla kuitenkin olisi taloudellisesti korkea kierrätyspotentiaali. Siitä 

huolimatta sopivia lajittelu- ja kierrätystekniikoita ei ole vielä saatavilla kilpailukykyisillä 

hinnoilla, joten niiden kierrätysaste on yleensä alhainen.1  

EU on asettanut tavoitteeksi ilmastoneutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2050 mennessä.2–4 

Euroopan siirtyessä kohti ilmastoneutraaliutta se on kuitenkin edelleen riippuvainen Euroopan 

ulkopuolelta hankituista raaka-aineista. Samalla raaka-aineiden kysyntä kasvaa ja 

maailmanlaajuinen kilpailu raaka-aineista voimistuu.3 Monien raaka-aineiden saatavuuteen ja 

toimitusketjuihin liittyy kuitenkin suuria riskejä esimerkiksi tuotannon keskittymisen vuoksi.2 

Näin ollen kiertotalous on olennainen osa siirtymisessä kohti ilmastoneutraaliutta sekä pitkän 

aikavälin kilpailukykyä. Sen avulla voidaan muun muassa vähentää jätteen määrää sekä luoda 

merkittäviä materiaalisäästöjä arvoketjuissa ja tuotantoprosesseissa. Kuluttajille sen sijaan 

voidaan tarjota toimivia, turvallisia ja laadukkaita tuotteita, jotka ovat kohtuullisen hintaisia, 

kestävät pidempään ja jotka on suunniteltu uudelleenkäyttöön, korjaukseen sekä kierrätykseen.4 

Kuluttajat ovatkin alkaneet kiinnittää enemmän huomiota tuotteiden kestävämpään 

tuottamiseen sekä tuotteiden ja raaka-aineiden lähtömaiden olosuhteisiin.5  

Tämän pro gradu -tutkielman kirjallisessa osassa tutustutaan aluksi kriittisiin raaka-aineisiin, 

joista keskitytään pääasiassa platinaryhmän metalleihin, ja niistä erityisesti palladiumiin. 

Tutkielmassa tarkastellaan erilaisia jalometalleille soveltuvia liuotusmenetelmiä ja niiden 

jälkeisenä erotusprosessina laajalti hyödynnettyä ioninvaihtoa. Ioninvaihtomateriaaleista 

tarkempaan käsittelyyn otetaan selektiiviset polymeeri-, silika- ja kuitupohjaiset 

metallisiepparit. Näiden lisäksi esitellään 3D-tulostetut metallisiepparit sekä niille löydettyjä 

sovelluskohteita metallien talteenotossa. Kokeellisessa osassa tutkittiin palladiumin 

talteenottoa ioninvaihtohartseilla ja 3D-tulostetuilla metallisieppareilla. Materiaalien välisiä 

eroja talteenottotehokkuudessa vertailtiin, ja niiden kinetiikkaa tutkittiin suorittamalla 

talteenottokokeita eri vaihtumien arvoilla. Myös eluoinnin tehokkuutta pyrittiin vertailemaan 

näiden materiaalien välillä.      
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2 Kriittiset raaka-aineet 

Kriittiset raaka-aineet ovat raaka-aineita, jotka ovat tärkeitä Euroopan taloudelle, mutta niiden 

hankintariski on suuri. Euroopan komissio on julkaissut listan EU:n kriittisistä raaka-aineista 

ensimmäisen kerran vuonna 2011, ja sen jälkeen sitä on päivitetty kolmen vuoden välein. 

Viimeisin listaus on julkaistu syyskuussa 2020, ja se sisältää 30 raaka-ainetta. Vuonna 2020 

listatut EU:n kriittiset raaka-aineet on esitelty taulukossa 1.2 Esimerkiksi litium ei kuulunut 

kriittisten raaka-aineiden listalle vielä vuonna 2017, joten se on yksi uusista listalle nousseista 

raaka-aineista. Suomen kannalta tämä on merkittävää, sillä Suomen litiumvarannot ovat 

Euroopan suurimpia. Muut uudet listalle nousseet raaka-aineet ovat bauksiitti, titaani ja 

strontium. Kuitenkin tällä hetkellä Suomessa tuotettavia kriittisiä raaka-aineita ovat 

fosfaattikivi, koboltti ja platinaryhmän metallit.5  

 

Taulukko 1. Euroopan komission syyskuussa 2020 listaamat kriittiset raaka-aineet2 

Vuonna 2020 listatut kriittiset raaka-aineet 

Antimoni (Sb) Gallium (Ga) Luonnonkumi Volframi (W) 

Baryytti  Germanium (Ge) Niobium (Nb) Vanadiini (V) 

Beryllium (Be) Hafnium (Hf) Platinaryhmän 

metallit (PGM) 

Bauksiitti 

Vismutti (Bi)  Raskaat harvinaiset 

maametallit (RHMM) 

Raakafosfaatti Litium (Li) 

Boraatti Kevyet harvinaiset 

maametallit (KHMM) 

Fosfori (P) Titaani (Ti)  

Koboltti (Co)  Indium (In) Skandium (Sc) Strontium (Sr) 

Koksihiili Magnesium (Mg) Piimetalli (Si)  

Fluorisälpä Luonnongrafiitti Tantaali (Ta)  

 

Kriittiset raaka-aineet ovat olennaisia monissa eri sovelluksissa, kuten uusiutuvan energian 

kehityksessä, sillä niitä tarvitaan esimerkiksi tuulivoimaloiden, aurinkopaneelien ja akkujen 

valmistuksessa, sekä vedyn tuotannossa ja varastoinnissa. Liikenteen sähköistyminen vaatii 

akkuja ja polttokennoja, joihin tarvitaan kriittisiä raaka-aineita.6 Monien metallien, kuten 

litiumin, nikkelin ja koboltin hinnat ovat olleet nousussa muun muassa kasvaneiden 

akkumarkkinoiden vuoksi.5 Kriittisiä raaka-aineita tarvitaan lisäksi esimerkiksi digitaalisten 

teknologioiden kehityksessä, robotiikassa, droneissa ja 3D-tulostuksessa.6  
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EU:n teollisuus on suurelta osin riippuvainen monien raaka-aineiden tuonnista.6 Lisäksi 

kriittisten raaka-aineiden tuotanto on hyvin keskittynyttä. Esimerkiksi 98 % EU:hun 

toimitettavista harvinaisista maametalleista tuotetaan Kiinassa, ja vastaavasti 98 % boraatista 

on peräisin Turkista.2 Harvinaisten maametallien osalta Kiinan hallitseva asema markkinoilla 

tekee arvoketjuista erittäin haavoittuvia. Harvinaisista maametalleista dysprosiumilla on 

suurempi toimitusriski, sillä sen kysynnän kasvu on nopeampaa, ja sitä on myös vähemmän 

malmeissa. Vastaavasti suurin osa globaalista koboltin louhinnasta on keskittynyt Kongon 

demokraattiseen tasavaltaan, joten koboltin saatavuus tulee myös pysymään huolenaiheena.6  

Raaka-aineiden globaaleihin toimitusketjuihin epävarmuutta ja häiriöitä on aiheuttanut myös 

covid-19-kriisi, mikä puolestaan on aiheuttanut Euroopassa kriittistä pohdintaa 

toimitusketjujen organisoinnista.2 Pandemia on osaltaan vaikuttanut myös metallien hintojen 

nousuun.5 Covid-19-kriisin myötä on herätty siihen, että olisi tarpeellista vähentää riippuvuutta, 

sillä voimakas maantieteellinen keskittyneisyys raaka-aineiden tuotannossa ja välituotteiden 

hankintalähteissä lisää alttiutta toimitushäiriöille. Riippuvuuden vähentämisen lisäksi 

toimitusten monipuolisuuden ja varmuuden vahvistaminen ovat nousseet EU:n tavoitteiksi.2 

Näin ollen kiertotalouden kehittäminen, resurssitehokkuus ja raaka-aineiden hankintalähteiden 

monipuolisuus ovat tekijöitä, joilla kestäviä arvoketjuja ja Euroopan riippumattomuutta raaka-

aineiden hankinnasta voitaisiin edistää.5  

Globaalin pandemian lisäksi helmikuussa 2022 Venäjän käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaan 

on aiheuttanut suuria häiriöitä joidenkin kriittisten raaka-aineiden toimitusketjuihin. Nämä 

toimitusketjujen häiriöt ovat uhka vaihtoehtoisten teknologioiden käyttöönotolle muun muassa 

hiilen ja öljyn käytön vähentämiseksi. Venäjällä ja Ukrainalla on molemmilla merkittävä rooli 

harvinaisten metallien ja materiaalien toimituksessa. Esimerkiksi suuri osa maailmassa 

tuotetusta platinaryhmän metalleihin kuuluvasta palladiumista tulee Venäjältä. Ukrainalla 

puolestaan on runsaasti litiumvarantoja, vaikka Ukraina ei olekaan tällä hetkellä suuri litiumin 

tuottaja.7  

Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2018 julkaistussa kaivosteollisuuden toimialaraportissa8 

on esitetty arvio joidenkin mineraalisten raaka-aineiden globaaleista varoista ja niiden 

riittävyydestä. Kyseisen arvion mukaan, mikäli jatkettaisiin vuoden 2017 kulutustasolla, 

esimerkiksi litiumin globaalit reservit riittäisivät vielä 484 vuotta. Toisaalta palladiumin ja 

platinan reservien on arvioitu riittävän 170 vuotta, kun taas koboltin reservin on arvioitu 

riittävän vain 64 vuotta vuoden 2017 kulutustasolla. Näin ollen metallivarat riittäisivät 

keskimäärin vain muutaman vuoden, korkeintaan muutaman vuosikymmenen ajan, mikäli 

niiden kulutus 10-kertaistuisi.8  
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Suomi on EU:n sisällä merkittävä metallien tuottajamaa. Suomi on esimerkiksi ainoa EU-maa, 

jossa tuotetaan kaivoksissa kromia ja kobolttia. Myös platinaryhmän metallien tuottajista 

Suomi on ylivoimaisesti merkittävin EU:ssa. Suomessa palladiumia ja platinaa on aloitettu 

tuottamaan Kevitsan kaivoksessa vuonna 2012. Samaisessa kaivoksessa on tuotettu palladiumia 

858 kg ja platinaa 1277 kg vuonna 2020. Kuitenkin metallien tuotannossa Suomi on erityisesti 

määritelty jatkojalostuksen maaksi, ja siten Suomen metallituotanto on hyvin riippuvaista 

raaka-aineiden tuonnista.5  

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on ennustanut, että maailmanlaajuinen 

materiaalikysyntä tulee yli kaksinkertaistumaan 79 miljardista tonnista 167 miljardiin tonniin 

vuoteen 2060 mennessä. Kasvu on seurausta väestönkasvusta, digitalisoitumisesta, 

teollistumisesta ja kehitysmaiden kasvavasta kysynnästä. Jotta voitaisiin siirtyä 

ilmastoneutraaliuteen, tarvitaan erilaisia ja myös uudenlaisia materiaaleja vähäpäästöisten 

teknologioiden kehitykseen ja valmistukseen. Ilmastoneutraaliin talouteen siirtyminen vaatii 

myös kiertotaloutta ja raaka-aineiden kierrätystä.2  

Kriittisiä raaka-aineita on alettukin ottamaan talteen ja hyödyntämään erilaisista jätevirroista. 

Sähkö- ja elektroniikkajäte on merkittävä sekundäärinen lähde tähän tarkoitukseen, ja se on 

peräisin käytöstä poistetuista elektroniikkatuotteista. Elektroniikkajätteestä voidaan 

mahdollisesti ottaa talteen kriittisiä raaka-aineita, kuten harvinaisia maametalleja, indiumia ja 

kobolttia, sekä lisäksi arvometalleja, kuten kuparia, hopeaa ja kultaa. Elektroniikkaromun 

määrä kasvaa hyvin nopeasti, ja sen käsittelemiseksi on kehitetty sekä pyro- että 

hydrometallurgisia menetelmiä. Hydrometallurgiseen käsittelyyn liittyvä tutkimus on 

pääasiassa keskittynyt piirilevyihin ja akkuihin. Monet elektroniikkajätevirrat sisältävät 

suhteellisen korkeita pitoisuuksia arvokkaita metalleja, jolloin niiden talteenotosta voitaisiin 

saada taloudellista hyötyä.9  

Vaikka erilaisten tekniikoiden kehittäminen ja soveltaminen teollisuuden sivuvirtojen 

hyödyntämiseen ja metallien kierrätykseen on tärkeää, kaivannaislähtöisiä materiaaleja ei silti 

sovi unohtaa. Kun tarkastellaan pidempää aikaväliä, ilman kaivannaislähtöisiä materiaaleja 

raaka-ainesaatavuus ei olisi turvattu kierrätettävissä olevien metallien määrällä, vaikka metallit 

kierrätettäisiinkin lähes kokonaan. Tällöin myöskään nyky-yhteiskunta ei toimisi. Lisäksi 

raaka-aineiden kysyntä on jo nyt suurta, ja se vain kasvaa edelleen, mutta kierrätys on vielä 

useiden metallien kohdalla alkutekijöissä, joten tarve kaivosteollisuudelle ei katoa.5  
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2.1 Platinaryhmän metallit  

Platinaryhmän metallit (PGM) kuuluvat Euroopan komission listaamalle kriittisten raaka-

aineiden listalle.2 PGM:ja ovat platina (Pt), palladium (Pd), rodium (Rh), rutenium (Ru), 

iridium (Ir) ja osmium (Os). Ne esiintyvät luonnostaan maankuoressa hyvin pieninä 

pitoisuuksina, usein alkuainemuodossa. Palladiumia ja platinaa löytyy maaperästä 

pitoisuuksina 0,015–0,010 mg kg-1 ja muita PGM:ja 0,005–0,0001 mg kg-1. Niitä voi esiintyä 

puhtaana, mutta myös malmeihin sidottuna arsenidien tai sulfidien muodossa muiden 

yleisempien metallien, kuten kuparin, nikkelin ja raudan kanssa.10 PGM:t tunnetaan myös arvo- 

tai jalometalleina yhdessä kullan (Au) ja hopean (Ag) kanssa. Platina ja palladium muodostavat 

yhdessä noin 90 % PGM:sta.11 

PGM:ien tärkeimpiin tuottajiin maailmassa kuuluu Etelä-Afrikka, joka tuottaa iridiumista, 

platinasta, rodiumista ja ruteniumista keskimäärin 84 %. Palladiumia puolestaan tuotetaan 

runsaasti Venäjällä.2 Vuonna 2017 Venäjä oli palladiumin suurin tuottajamaa,8 mutta vuonna 

2021 sen suurin tuottajamaa oli Etelä-Afrikka.12 Näiden maiden välinen ero tuotantomäärissä 

on kuitenkin hyvin pieni. Etelä-Afrikan ja Venäjän jälkeen suurimmat PGM:ien tuottajat ovat 

Kanada, Zimbabwe ja Yhdysvallat, ja nämä viisi maata tuottavatkin suurimman osan 

PGM:sta.8,12 Muiden maiden osuus esimerkiksi platinan ja palladiumin tuotannosta on vain 

muutamia prosentteja, mutta niistä Suomen osuus on hyvinkin merkittävä.8 Kuvassa 1 on 

esitetty platinan ja palladiumin merkittävimpien tuotantomaiden vuoden 2021 tuotanto-osuudet 

prosentteina. Maailmanlaajuisesti vuonna 2021 palladiumia on tuotettu noin 200 tonnia ja 

platinaa noin 180 tonnia.12 Suurin osa sekä PGM:ien tuotannosta, että löydetyistä varannoista 

liittyvät kuitenkin kolmeen suureen esiintymään, jotka ovat Bushveld-kompleksi Etelä-

Afrikassa, Great Dyke Zimbabwessa ja Noril’sk-Talnakhin alue Venäjällä.13  

 

 

Kuva 1. Merkittävimpien platinan ja palladiumin tuottajamaiden osuudet tuotannosta 

prosentteina vuonna 2021.12 
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PGM:ien hinnat saattavat olla hyvin epävakaita, ja ne voivat vaihdella huomattavasti niin 

päivien välillä kuin sisälläkin. Vuoden 2017 tammikuun jälkeen palladiumin arvo on lähes 

nelinkertaistunut, ja sen arvo on ollut jopa yli 3000 dollaria troy-unssia kohden ($ troy oz-1).14 

Palladiumin arvo on kuitenkin sittemmin laskenut, ja huhtikuussa 2022 sen keskimääräinen 

kuukausihinta oli hieman yli 2300 $ troy oz-1.14 Yksi troy-unssi vastaa noin 

31,1035 grammaa,10 joten huhtikuun arvo vastaa hieman yli 74 000 $ kg-1. Vielä alkuvuonna 

2017 palladium on ollut halvempaa kuin platina.14 Platinaa on kuitenkin korvattu sovelluksissa 

palladiumilla sen paremman saatavuuden ja alhaisemman hinnan vuoksi, mutta käytön 

lisääntyminen on nostanut palladiumin hintoja.10 Suhteessa platinaan palladiumin arvo on 

noussut parhaimmillaan jopa 2,5-kertaiseksi vuoden 2017 alun jälkeen. Vaikka PGM:ien hinnat 

vaihtelevat hyvinkin paljon, platinan arvo liikkuu samoissa hintaluokissa kuin viisi vuotta 

sitten. Platinan arvo ei siis ole noussut tai laskenut yhtä merkittävästi viimeisen viiden vuoden 

aikana. Platinan keskimääräinen kuukausihinta huhtikuussa 2022 oli hieman yli 960 $ troy oz-1 

eli noin 31 000 $ kg-1. Palladiumin arvon kasvu on kuitenkin ollut hyvin pientä verrattuna 

rodiumiin, jonka arvo on noussut parhaimmillaan yli 30-kertaiseksi suhteessa tammikuuhun 

2017, ja vuoden 2022 huhtikuussakin se oli yli 20-kertainen. Rodiumin arvo oli huhtikuussa 

2022 yli kahdeksankertainen verrattuna palladiumiin. Rodium onkin tällä hetkellä PGM:sta 

selvästi arvokkain.14  

PGM:ja voidaan käyttää lukuisiin eri sovelluksiin alkuainemuodossaan, mutta myös erilaisina 

metalliseoksina. Esimerkiksi platinaa voidaan käyttää laboratoriotekniikassa upokkaisiin ja 

elektrodeihin, tai sitä voidaan käyttää katalyyttinä öljyteollisuudessa. Toisaalta esimerkiksi Pt-

Pd-seoksia käytetään koruissa, lasituotannon laiteosissa ja rakennuselementeissä erittäin 

syövyttävissä ympäristöissä.15 Platinaa käytetään myös lääketieteellisissä implanteissa. 

Kemianteollisuudessa käytetään platinaa ja platina-rodiumseoksia typpioksidin 

valmistamiseen, jota puolestaan käytetään räjähteiden, lannoitteiden ja typpihapon raaka-

aineena. Lasinvalmistusteollisuus taas käyttää PGM:ja lasikuitujen ja nestekidenäyttöjen 

valmistuksessa.13 

PGM:ja tarvitaan muun muassa polttokennoihin, robotiikkaan, droneihin ja digitaalisiin 

tekniikoihin. Polttokennot yhdessä vetypolttoaineen kanssa tarjoavat potentiaalisen ratkaisun 

puhtaaseen energiaan. Polttokennoissa käytetään platinaa sähkökatalyyttinä sekä katodille että 

anodille. Palladiumia taas käytetään katalyyttinä korvaamaan osa platinasta. Palladiumin lisäksi 

myös ruteniumilla voitaisiin korvata platinaa, mutta niitäkään ei riitä loputtomiin. 

Polttokennoajoneuvo tarvitsee kuitenkin kymmenen kertaa enemmän PGM:ja kuin 

keskimääräinen bensiini- tai dieselajoneuvo, ja näin ollen platinan korkea hinta muodostuu 
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yhdeksi polttokennojen tuotannon suurimmista haasteista. Puolestaan digitaalisissa tekniikoissa 

platinaa käytetään esimerkiksi kiintolevyissä, ja palladiumia piirilevyjen valmistamisessa. 

Palladiumia käytetään myös monikerroksisissa keraamisissa kondensaattoreissa. Robotiikassa 

voidaan hyödyntää palladiumia, platinaa, rodiumia ja ruteniumia.6  

PGM:ja voidaan käyttää myös esimerkiksi joissakin sähkötekniikan sovelluksissa ja auton 

turvalaitteissa, kuten turvatyynyssä. Näiden lisäksi niitä voidaan käyttää pinnoitteissa sekä 

erilaisissa antureissa. Esimerkiksi jalometallikatalyyttejä käytetään antureissa, joilla voidaan 

havaita ilmassa olevia palavia kaasuseoksia.15 Yleisesti ottaen kaikilla PGM:lla on voimakas 

katalyyttinen aktiivisuus. Usein katalyytteihin yhdistetään kahta tai useampaa PGM:a, ja niitä 

voidaan käyttää sekä heterogeeniseen että homogeeniseen katalyysiin. PGM:ja käytetään 

katalyytteinä esimerkiksi lääketeollisuudessa sekä typpihapon ja vetysyanidin 

valmistuksessa.15 Palladiumia voidaan käyttää katalyyttinä hydraus- ja dehydrausreaktioissa, ja 

platinaa typpihapon tuotannossa sekä öljyn reformoinnissa.10 Kuitenkin suurin osa PGM:ien 

sovelluksista liittyy palladiumin, platinan ja rodiumin käyttöön. Muita PGM:ja käytetään 

lisäämään eri metalliseosten kovuutta, mutta niitä käytetään myös katalyyttisissä reaktioissa 

sekä hydrausreaktioissa. Niiden käyttöä rajoittaa kuitenkin niiden korkeat kustannukset ja 

harvinaisuus.10  

PGM-katalyyttejä käytetään myös autojen pakokaasujen käsittelyssä auton katalysaattoreissa. 

Niiden pääkomponentteina käytetään palladiumia, platinaa ja rodiumia sekä niiden eri 

yhdistelmiä.15 Esimerkiksi vuonna 2018 auton katalysaattoreihin käytettiin platinaa noin 95 

tonnia, palladiumia 270 tonnia ja rodiumia 27 tonnia. Kierrätetyt katalysaattorit voivat sisältää 

jopa 2000 g t-1 platinaa, joka on huomattavasti suurempi määrä kuin malmeissa. Tämä tekee 

katalysaattorijätteestä taloudellisesti erittäin mielenkiintoisen verrattuna malmien louhintaan. 

Katalysaattoreissa PGM:t osallistuvat myrkyllisten yhdisteiden eliminointiin ja vähentävät 

epäpuhtauksien pitoisuuksia päästöstandardien mukaisille pitoisuustasoille.10 Autojen 

katalysaattoreiden kaltaisia katalyyttejä käytetään myös esimerkiksi lämpövoimalaitosten 

päästöjen käsittelyyn.15 Autojen katalysaattoreista kuitenkin vapautuu PGM:ja ympäristöön 

käytön myötä. Vastaavasti myös lääketiede on merkittävä PGM-päästöjen lähde, sillä 

esimerkiksi platinapohjaisia lääkkeitä on käytetty 1970-luvun alusta lähtien laajalti tehokkaina 

sytostaatteina.10  

Koska PGM-pitoisuudet ovat ympäristö- ja biologisissa näytteissä erittäin alhaisia, niitä ei aina 

voida määrittää suoraan edes herkimmillä analyysilaitteilla. Niiden määrittämistä varten onkin 

kehitetty erilaisia esikonsentrointi- ja erottelumenetelmiä, kuten ioninvaihtoon pohjautuvia 

menetelmiä.10 Muita hydrometallurgisia menetelmiä, joilla voidaan konsentroida PGM:ja ovat 
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esimerkiksi saostaminen ja neste-nesteuutto. Tällaisia menetelmiä voidaan hyödyntää PGM:ien 

talteenotossa sekundäärisistä lähteistä.15 Merkittäviä PGM:ien sekundäärisiä lähteitä ovat 

käytetyt autojen katalysaattorit, korut ja elektroniikkalaitteet. Kierrätetyt PGM:t tarjoavat 

merkittävän osan PGM:ien kokonaistarjonnasta, ja nämä sekundäärilähteet kaventavat 

kaivostuotannon ja kulutuksen välistä kuilua.13  

 

2.1.1 Palladium 

Palladiumin löysi W. H. Wollaston vuonna 1803, ja sen varhaisimpia kemiallisia käyttötapoja 

oli sen hyödyntäminen hydrauskatalyyttinä, sillä palladium kykenee adsorboimaan suuria 

määriä vetykaasua.16 Huoneenlämpötilassa palladium voi absorboida vetyä jopa 900 kertaa 

oman tilavuutensa verran, mikä on epätavallinen ominaisuus metallille. Palladium esiintyy 

usein yhdessä muiden platinaryhmän metallien kanssa, ja sitä havaitaan tyypillisesti nikkeli-

kupariesiintymissä. Metallinen palladium on väriltään teräksen valkoista, eikä se tummu 

ilmassa. Platinaryhmän metalleista palladiumilla on alhaisin tiheys (12,0 g cm-3) ja sulamispiste 

(1554,8 ℃). Lämpökäsittelemällä palladiumia siitä tulee pehmeää ja taipuisaa, kun taas 

kylmämuokkauksella siitä saadaan lujempaa ja kovempaa.17 

Hienojakoinen palladium on hyvä katalyytti hydraus- ja dehydrausreaktioissa.17 Palladiumia 

käytetään esimerkiksi katalyyttinä vetyperoksidin tuotannossa antrakinoniprosessilla. 

Lääketeollisuudessa puolestaan käytetään laajalti muun muassa palladium/aktiivihiili-

hydrauskatalyyttejä, pääasiassa 5 %:n Pd-pitoisuudella. Myös Lindlar-katalyyteillä (Pd, 

Pd/CaCO3) on tärkeä rooli lääketeollisuudessa.15 Kuten jo aiemmin mainittiin, palladiumia 

voidaan käyttää myös polttokennoissa katodi- ja anodikatalyyttinä, sekä elektroniikassa 

esimerkiksi piirilevyissä ja monikerroksissa keraamissa kondensaattoreissa.6 Seostaessa 

palladiumia muiden metallien kanssa, sitä voidaan käyttää muun muassa koruissa. Esimerkiksi 

valkokulta on metalliseos, johon on lisätty kullan lisäksi palladiumia seoksen valkaisemiseksi. 

Palladiumia käytetään myös hammaslääketieteessä sekä kellojen ja kirurgisten työvälineiden 

valmistuksessa.17 Palladiumilla voidaan myös joskus korvata kulta elektroniikan 

pinnoitteissa.15 Palladiumin käytön merkitys autojen katalysaattoreissa on erittäin suuri. Viime 

vuosina palladiumin käyttö on lisääntynyt, ja se on osittain korvannut platinan käytön autojen 

katalysaattoreissa. Mahdollisuus korvata platinaa palladiumilla on ollut seurausta palladiumin 

paremmasta saatavuudesta ja alhaisemmasta hinnasta, joka tosin on nyt noussut palladiumin 

käytön lisääntymisen vuoksi.10  
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Palladiumin talteenotosta sekundäärisistä lähteistä on tehty lukuisia tutkimuksia useisiin eri 

menetelmiin perustuen. Palladiumin talteenottoa on tutkittu esimerkiksi kelatoivalla 

saostusmenetelmällä vetykloridihappo-väliaineesta käyttämällä kitosaania ja sen rikkiä 

sisältävää johdannaista.18 Sen sijaan hyödyntämällä neste-nesteuuttoa palladium on onnistuttu 

ottamaan selektiivisesti talteen esimerkiksi vetykloridihapolla liuotetusta auton 

katalysaattorista käyttämällä uuttoaineena tri-n-butyylifosfaattia kerosiinissa.19 Niin ikään 

kvaternäärisen ammoniumryhmän sisältävää Aliquat 336:ta limoneenissa on tutkittu 

uuttoaineena palladiumin talteenottamiseksi neste-nesteuutolla monoliittisista keraamisista 

kondensaattoreista.20 Näiden ja monien muiden tekniikoiden lisäksi ioninvaihto on eräs 

tekniikka palladiumin talteenottamiseksi eri sekundäärisistä lähteistä. Ioninvaihtoa käsitellään 

tarkemmin tässä tutkielmassa hieman myöhemmin.  

 

2.1.2 Platina 

Platinan löysivät A. de Ulloa vuonna 1735 ja C. Wood vuonna 1741, mutta on kuitenkin 

tiedossa, että jo esikolumbiaaniset intiaanit käyttivät kyseistä metallia. Vastaavasti kuin 

palladium, myös platina esiintyy luonnossa usein yhdessä muiden platinaryhmän metallien 

kanssa, ja sitä voidaan havaita muun muassa nikkeliesiintymissä. Platina on puhdas, 

hopeanvalkoinen metalli, joka on muokattavaa ja taipuisaa. Se ei hapetu ilmassa missään 

lämpötilassa, mutta esimerkiksi syanidit, halogeenit ja rikki syövyttävät sitä. Platina ei liukene 

vetykloridihappoon eikä typpihappoon, mutta se liukenee kuitenkin näiden seokseen eli 

kuningasveteen. Kuten palladiumkin, myös platina absorboi vetyä huoneenlämpötilassa. 

Platinalla on suurempi tiheys (21,5 g cm-3) ja korkeampi sulamispiste (1768,2 ℃) kuin 

palladiumilla.17 

Platinalla on lukuisia käyttökohteita. Sitä käytetään muun muassa koruissa, 

laboratoriovälineissä, korroosionkestävissä laitteissa, sekä hammaslääketieteessä.17 

Platinaseokset ovat ideaalinen valinta koruihin niiden valkoisen värin, lujuuden ja 

tummumattomuuden vuoksi. Platinasta aiheutuvat allergiset reaktiot ovat hyvin harvinaisia, 

joten se soveltuu myös lääketieteellisiin implantteihin, kuten sydämentahdistimiin.13 

Platinapohjaisia lääkkeitä, kuten sisplatiinia, on käytetty tehokkaina sytostaatteina monien 

erilaisten syöpien hoidossa.10 Näiden lisäksi platinaa voidaan käyttää lasinvalmistustekniikassa 

ja pinnoitteissa.15 Koska ohjusten kärkikartioiden sekä suihkumoottoreiden 

polttoainesuuttimien on toimittava pitkiä aikoja korkeissa lämpötiloissa, niiden 

päällystämisessä voidaan hyödyntää platinaa. Vastaavasti platinavastuslankoja käytetään 

korkean lämpötilan sähköuunien rakentamisessa.17  
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Kuten jo aiemmin mainittiin, platinaa voidaan käyttää robotiikassa ja elektroniikassa 

esimerkiksi kiintolevyissä, mutta näiden lisäksi myös polttokennojen anodi- ja 

katodikatalyytteinä.6 Hienojakoinen platina onkin erinomainen katalyytti, ja sitä on käytetty 

pitkään esimerkiksi rikkihapon17 sekä typpihapon tuotannossa10. Petrokemian teollisuudessa 

platinakatalyyttejä tarvitaan raakaöljyn jalostukseen sekä aromaattisten yhdisteiden ja 

korkeaoktaanisen bensiinin tuottamiseen.13 Platinaa voidaan käyttää myös katalyyttinä 

lääketeollisuudessa ja silikonikumin vulkanoinnissa.15 Lisäksi platinaa käytetään palladiumin 

ja rodiumin ohella autojen katalysaattoreissa.10  

 

 

3 Esikäsittely ja liuotus 

Hydrometallurgia on eräs metallien valmistukseen käytetty tekniikka. Siinä käytetään 

vesiliuoksia metallien talteenottamiseen sekä mineraaleista että kierrätetyistä materiaaleista tai 

jätevirroista. Hydrometallurgisilla prosesseilla on useimmiten alhaiset reaktionopeudet 

prosessissa käytettyjen suhteellisen alhaisten lämpötilojen vuoksi. Ennen varsinaista 

hydrometallurgista prosessia suoritetaan yleensä materiaalin esikäsittely. Se voi tarkoittaa 

esimerkiksi materiaalin murskaamista tai jauhamista haluttuun kokoon, jolloin reaktiopinta-

alaa saadaan kasvatettua.11 Esikäsittelyn jälkeen ensimmäisenä hydrometallurgisen prosessin 

varsinaisena vaiheena on liuotus, jossa malmeja tai rikasteita käsitellään happo- tai 

emäsliuoksilla metallien liuottamiseksi.11,21 Liuotus ei kuitenkaan ole täydellistä eikä 

selektiivistä, jolloin liuoksessa on myös ei-toivottuja komponentteja. Liuotusta siis seuraa 

välttämättä jonkinlainen erotus- tai puhdistusprosessi, jossa liuos usein samalla konsentroituu.11 

Tällaisia prosesseja ovat muun muassa saostaminen, neste-nesteuutto, adsorptio aktiivihiileen 

ja ioninvaihto. Eristetyt ja konsentroidut metallit voidaan lopulta ottaa liuoksista talteen 

esimerkiksi kemiallisen pelkistyksen tai kiteytyksen avulla.21  

Kun halutut metallit on otettu talteen jollakin puhdistusprosessilla, liuoksiin jää kuitenkin jotain 

ei-toivottuja metalleja. Hydrometallurgisissa prosesseissa onkin tärkeää kierrättää tai 

regeneroida liuotukseen käytetyt reagenssit mahdollisuuksien mukaan. Kaiken kaikkiaan 

onnistuneen liuotussysteemin aikaansaamiseksi arvometallin tulee olla liukoinen taloudellisesti 

käyttökelpoiseen liuottimeen. Lisäksi metallin on oltava taloudellisesti talteenotettavissa 

liuoksesta, ja liuenneet epäpuhtaudet on kyettävä erottamaan edelleen liuoksesta.11  
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3.1 Erilaisia liuotusmenetelmiä 

Hydrometallurgisissa prosesseissa PGM:t voidaan liuottaa lukuisilla eri tavoilla. PGM:ien 

liuotuksessa voidaan käyttää joko ilmanpainetta tai korkeampaa painetta, jolloin myös 

lämpötilaa saadaan kasvatettua.15 Liuotus voidaan suorittaa esimerkiksi kuningasvedellä tai 

erilaisilla hapoilla, kuten vetykloridihapolla, typpihapolla ja rikkihapolla hapettimena toimivan 

hapen, jodin, bromin, kloorin tai vetyperoksidin läsnä ollessa.22 Muita mahdollisia jalometallien 

talteenotossa käytettäviä liuotustekniikoita ovat syanidi-, tiourea- ja tiosulfaattiliuotus.21 

Esimerkiksi sulfaattipohjainen liuotusprosessi ei kuitenkaan ole niin tehokas verrattuna 

vetykloridihapolla tehtyyn liuotukseen.23 Lisäksi suurin osa metallien liuottamiseen käytetyistä 

liuottimista aiheuttaa jonkinlaisia ympäristöhaittoja. Esimerkiksi vaikka palladiumin tiedetään 

liukenevan hyvin väkevään typpihappoon, menetelmä ei kuitenkaan ole edullinen muun muassa 

korkeiden kustannuksien ja haitallisten typen oksidien muodostumisen vuoksi. Lisäksi 

liuotettaessa typpihapolla se tulisi poistaa kokonaan liuoksesta ennen palladiumin erotusta. 

Mikäli liuokseen jää typpihappoa, se estää palladiumin pelkistymisen typpihapon voimakkaasti 

hapettavan luonteen vuoksi.24  

 

3.1.1 Liuotus vetykloridihapolla ja hapettimella 

PGM:ien liuottamiseen käytetyistä reagensseista tunnetuin ja laajimmin käytetty on 

vetykloridihappo, jossa hapettimena voi olla esimerkiksi typpihappo, happikaasu tai 

vetyperoksidi.23 Liuotettaessa PGM:ja vetykloridihapolla erilaisten hapettimien kanssa 

liuotuksessa muodostuva kloori tarjoaa korkean hapetuspotentiaalin ja korkean kloridi-

ionipitoisuuden. Tämän seurauksena PGM:t ovat enimmäkseen kloorikompleksin muodossa, ja 

esimerkiksi palladium muodostaa kompleksin [PdCl4]
2-.22 PGM-kloorikompleksin stabiilisuus 

kasvaa korkeammilla liuoksen kloridi-ionipitoisuuksilla, mikä lisää liukenemistehokkuutta.25 

Palladiumin liukenemista vetykloridihappoon ja vetyperoksidiin voidaan kuvata 

reaktioyhtälöllä (R1).23  

 Pd + 4HCl + H2O2 → PdCl4
2− + 2H+ + 2H2O (R1)  

 

Barakat et al.24 ovat tutkineet yksinkertaista ja ympäristöystävällistä menetelmää palladiumin 

talteenottamiseksi käytetystä Pd/Al2O3-katalyytistä. Tutkimuksessa saavutettiin palladiumin 

täydellinen liukeneminen käyttämällä 7 % vetykloridihapon ja 5 % vetyperoksidin seosta 

60 ℃:ssa 2 tunnin ajan. Palladiumin pelkistämiseen liuoksesta käytettiin muurahaishappoa. 
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Kyseisellä menetelmällä palladiumin talteenottotehokkuudeksi saatiin yli 99 % ja puhtaudeksi 

98 %.24  

Perinteisesti kullan ja PGM:ien liuottamiseen on käytetty kuningasvettä, jossa on väkevää 

vetykloridihappoa ja väkevää typpihappoa suhteessa 3:1.21 Kuningasvedellä liuotettaessa 

suurin liukenemisnopeus saadaan kuningasveden kiehumispisteessä, eikä jo liuenneiden 

PGM:ien määrä vaikuta liukenemisnopeuteen.15 Palladium liukenee kuningasveteen 

reaktioyhtälön (R2) mukaan.23  

 3Pd + 12HCl + 2HNO3 → 3PdCl4
2− + 6H+ + 2NO + 4H2O (R2)  

Käytettäessä liuotukseen kuningasvettä esimerkiksi metalli/liuotusreagenssi-suhteella 1/20 

(g/ml) ja 3 tunnin liuotusajalla on onnistuttu erottamaan tehokkaasti ja samanaikaisesti hopea, 

kulta ja palladium toisistaan. Lisäksi näiden talteenotettujen metallien puhtausasteeksi on saatu 

yli 96 %.26  

Kun liuotuksessa käytetään vetykloridihapon ja kloorin seosta, platinan liukenemisnopeus on 

suurimmillaan 80–90 ℃:ssa. Palladiumin liukenemisnopeus on kuitenkin huomattavasti 

suurempi. Kloori toimii tässä prosessissa hapettimena. PGM:ien liuotuksessa voidaan käyttää 

myös vetykloridihapon ja bromin seosta, johon palladium liukenee nopeammin kuin 

vetykloridihapon ja kloorin seokseen. Liukenemisreaktiossa muodostuva bromidi voidaan 

hapettaa bromiksi kloorin avulla.15  

Halideja, kuten kloridia, bromidia ja jodidia, on käytetty PGM:ien liuottamiseen jo ennen 

syanidin käyttöönottoa.23,25 Verrattuna syanidiliuoksiin jalometallien liuotuskinetiikka on 

kuitenkin nopeampaa halidiliuoksissa. Halideista bromidi ja jodidi muodostavat stabiilimpia 

komplekseja jalometallien kanssa kuin kloridi.23 Näistä kuitenkin vain klooria/kloridia on 

käytetty teollisesti merkittävässä mittakaavassa. Siitä huolimatta kloridiliuotuksellakin on 

haasteita, joita ovat esimerkiksi erittäin syövyttävät ja happamat olosuhteet, jolloin mitä tahansa 

välineitä ei voida käyttää liuotukseen.21  

Myös monien muiden hapettimien käyttöä vetykloridihapon kanssa on tutkittu. Esimerkiksi 

Ding et al.27 ovat kehittäneet yksinkertaisen ja tehokkaan menetelmän palladiumin 

talteenottamiseksi käytetyistä katalyyteistä. Optimaaliset liuotusolosuhteet on saatu 

käyttämällä 2 M vetykloridihapon ja 4 M natriumkloridin seosta, sekä käyttämällä hapettimena 

rauta(III)kloridia (FeCl3), jonka optimaaliseksi Fe3+-pitoisuudeksi on tutkimuksessa määritetty 

0,67 M. Liuotuksessa on käytetty lämpötilaa 80 ℃ ja liuotusaikana on ollut 90 minuuttia. 

Palladiumin liuotustehokkuudeksi on tällä menetelmällä saatu 99,5 %. Verrattuna 

perinteisempiin happoliuotuksiin, kuten vetykloridihapon ja vetyperoksidin seoksen tai 
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kuningasveden käyttöön, tällä menetelmällä on kyetty eliminoimaan myrkyllisiä kaasuja ja 

raskasmetalli-ioneja ilman, että liuotustehokkuus olisi kärsinyt. Tutkimuksessa palladium 

adsorboitiin ioninvaihtohartseilla, jonka jälkeen liuotusreagenssia voitiin käyttää uudelleen. 

Viiden syklin jälkeen palladiumin liuotustehokkuus oli edelleen 96,3 %.27  

 

3.1.2 Syanidiliuotus 

Syanidin käytöllä kullan liuotuksessa on jo pitkä historia. Kullan, hopean, palladiumin ja 

platinan on todettu liukenevan syanidiliuokseen parhaiten, kun pH on 10–10,5. Jalometalleista 

parhaiten liukenee tällöin kulta.21 Palladium taas liukenee syanidiliuoksessa paremmin kuin 

platina. Liuotus on kuitenkin hidasta ympäristön olosuhteissa, joten tehokkaaseen liuotukseen 

vaaditaan korkeampaa painetta ja lämpötilaa. Syanidipohjaisen prosessin mekanismin on 

todettu olevan palladiumille, platinalle ja rodiumille samanlainen kuin kullalle ja hopealle.23 

PGM:ien liuottamiseen voidaan käyttää esimerkiksi natriumsyanidia, jolloin palladiumin 

liukeneminen tapahtuu reaktioyhtälön (R3) mukaan.22  

 2Pd + 8NaCN + O2 + 2H2O → 2Na2[Pd(CN)4] + 4NaOH (R3)  

Syanidiliuotuksessa muodostuva palladiumkompleksi [Pd(CN)4]
2- voidaan luokitella vahvaksi 

metalli-syanidikompleksiksi, joka on suhteellisen stabiili ja vaatii vahvan hapon syanidien 

vapauttamiseen.23 Syanidin käyttö liuotuksessa on kuitenkin aiheuttanut paljon 

ympäristöongelmia, jonka vuoksi sitä on pyritty korvaamaan esimerkiksi tiourea- ja 

tiosulfaattiliuotuksilla.21  

Chen ja Huang28 ovat tutkineet PGM:ien liuottamista sulfidivaahdotusrikasteista ja käytetyistä 

autojen katalysaattoreista syanidiliuoksella. Tutkimuksessa sulfidivaahdotusrikasteille tehtiin 

esikäsittely hapolla (H2SO4) korkeassa paineessa ja katalysaattoreille emäksellä (NaOH) 

korkeassa paineessa. Esikäsittelyjen jälkeen molemmille suoritettiin kaksivaiheinen liuotus 

160 ℃:ssa 1,5 mPa:n paineessa natriumsyanidilla. Tällaisen käsittelyn jälkeen 

sulfidivaahdotusrikasteista olevasta platinasta oli liuennut 90–94 % ja palladiumista 99 %. 

Vastaavasti katalysaattoreissa olleiden metallien saannoiksi on saatu platinalle 95–96 %, 

palladiumille 97–98 % ja rodiumille 90–92 %.28   
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3.1.3 Tiourealiuotus 

Tiourean ((NH2)2CS) käyttö kullan talteenottamiseksi malmeista on osoittautunut lupaavaksi 

menetelmäksi. Tiourea liuottaa kultaa happamissa olosuhteissa muodostaen kationisen 

kompleksin.21 Happamat olosuhteet mahdollistavat myös liukoisten hapettimien, kuten 

rautasuolojen käytön.25 Tiourealiuotuksessa liuotuksen nopeus riippuu muun muassa tiourean 

ja hapettimen pitoisuudesta. Kullan liuotusta tiourealla voidaan kuvata reaktioyhtälöllä (R4).21  

 Au + 2CS(NH2)2 →  Au(CS(NH2)2)2
+ + e (R4)  

 

Tiourea voi muodostaa uutettavia komplekseja platinan ja palladiumin kanssa, ja tioureaa 

käytetäänkin esimerkiksi niiden strippausprosesseissa. PGM-malmien tai -rikasteiden 

liuottamiseen tioureaa ei kuitenkaan ole juuri käytetty.25 Tiourean käyttöä on rajannut 

esimerkiksi sen hinta, sillä se on kalliimpaa kuin syanidi. Lisäksi tiourean kulutus on kullan 

liuotuksessa korkea, sillä tiourea hapettuu helposti liuoksessa.21 Tiourea ei myöskään ole kovin 

turvallinen reagenssi muun muassa sen mahdollisten karsinogeenisten ominaisuuksien 

vuoksi.25  

Tiourealiuotuksesta on kuitenkin tehty tutkimuksia, ja esimerkiksi Jing-ying et al.29 ovat 

tutkineet tiourean käyttöä kullan ja hopean liuottamiseksi käytettyjen matkapuhelimien 

piirilevyistä. Tutkimuksessa käytettiin myös rautaionia (Fe3+) hapettimena. Hiukkaskoon, 

tiourea- ja Fe3+-pitoisuuksien sekä lämpötilan vaikutusta liuotuksen tehokkuuteen tutkittiin. 

Kullan liuotuksen on havaittu tehostuneen, kun on käytetty huoneenlämpötilassa liuosta, jossa 

tiourean pitoisuus on ollut 24 g L-1 ja Fe3+-ionien 0,6 %, ja kun hiukkaskoko on ollut vähintään 

100 mesh-yksikköä. Näissä olosuhteissa 2 tunnin reaktioajalla on onnistuttu liuottamaan 

kullasta noin 90 % ja hopeasta 50 %.29  

 

3.1.4 Tiosulfaattiliuotus 

Tiosulfaatti (S2O3
2−) on eräs ehdokas syanidin korvaamiseksi.21 Kullan liuotuksessa käytetään 

yleensä joko natrium- tai ammoniumtiosulfaattia.25 Kultaa voidaan liuottaa tiosulfaatilla 

reaktioyhtälöiden (R5) ja (R6) mukaisesti, joissa kupari(II)-ioneilla on rooli metallisen kullan 

hapetuksessa.21 Kupari-ionien läsnäolo parantaa liukenemisnopeutta huomattavasti.25  

 Au + 5S2O3
2− + Cu(NH3)4

2+ → Au(S2O3)2
3− + 4NH3 + Cu(S2O3)3

5−
 (R5)  

 
2Cu(S2O3)3

5− + 8NH3 +
1

2
O2 + H2O → 2Cu(NH3)4

2+ + 2OH− + 6S2O3
2− (R6)  
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Kultatiosulfaattikompleksi on muodostumisen jälkeen melko stabiili, mutta alkaliset olosuhteet 

ovat kuitenkin välttämättömiä tiosulfaatin hajoamisen estämiseksi hapon vaikutuksesta. 

Tiosulfaattiliuotuksen ongelmina ovat reagenssin suuri kulutus liuotuksen aikana sekä 

prosessin hitaus. Huolimatta mahdollisista ympäristöhyödyistä, näistä johtuen liuotus 

tiosulfaatilla on useimmiten epätaloudellista.21 Tiosulfaattia ei ole käytetty teollisuudessa 

PGM:ien liuotukseen.25 

Xu et al.30 ovat tutkineet kullan, hopean ja palladiumin tiosulfaattiliuotusta kuparittomasta 

anodilietteestä, ja ovat huomioineet erityisesti lyijyn vaikutuksen liukenemiseen. 

Termodynaamiset analyysit ovat osoittaneet, että myös palladium voidaan liuottaa suhteellisen 

tehokkaasti tiosulfaatilla. Optimaalisimmat olosuhteet tiosulfaattiliuotukselle on saatu 

käyttämällä 0,6 M natriumtiosulfaattia, 0,03 M kuparisulfaattia, 1,0 M ammoniakkia ja 6 tunnin 

liuotusaikaa. Tutkimuksessa lietteen sisältämällä tinalla ja antimonilla ei ollut suurta vaikutusta 

liuotukseen, mutta lyijyn todettiin häiritsevän jalometallien liuotusta. Suoralla 

tiosulfaattiliuotuksella vain 37,3 % kullasta, 69,2 % hopeasta ja 43,8 % palladiumista saatiin 

liuotettua. Lyijyn poistamiseksi ja liuotustehokkuuden parantamiseksi tutkittiin 

natriumhydroksidiesikäsittelyä ja etikkahappoesikäsittelyä, joista jälkimmäinen osoittautui 

tehokkaammaksi. Etikkahappoesikäsittelyä edelsi lyijy-yhdisteiden muuntaminen 

karbonaateiksi, jotta ne liukenisivat paremmin etikkahappoon. Tällä esikäsittelyllä 

tutkimuksessa onnistuttiin poistamaan suurin osa, jopa 93,8 % lyijystä. Esikäsittelyn jälkeen 

onnistuttiin liuottamaan 88,0 % kullasta, 93,4 % hopeasta ja 80,7 % palladiumista tiosulfaatilla 

aiemmin määritetyissä optimaalisissa olosuhteissa.30  

 

 

4 Ioninvaihto 

Ioninvaihtoa voidaan käyttää vesiliuoksessa olevien kemiallisesti samanlaisten metallisten 

alkuaineiden konsentroimiseen, puhdistamiseen ja erottamiseen.11 Ioninvaihto perustuu 

samanmerkkisten ionien vaihtoon elektrolyyttiliuoksen ja kiinteän ioninvaihtomateriaalin 

välillä stoikiometristen määrien mukaan.31 Ioninvaihto muistuttaa sorptiota, sillä molemmissa 

liuennut aine kiinnittyy kiinteään aineeseen. Ne kuitenkin eroavat ioninvaihdon stoikiometrisen 

luonteen vuoksi. Ioninvaihdossa jokainen liuoksesta poistettu ioni korvataan vastaavalla 

määrällä toista samanmerkkistä ionia. Sorptiossa puolestaan poistettua liuennutta ainetta ei 

yleensä korvata.32 Kuvassa 2 on havainnollistettu ioninvaihtomateriaalin stoikiometristä 

käyttäytymistä ioninvaihdon aikana.  
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Kuva 2. Ioninvaihtomateriaalin stoikiometrinen käyttäytyminen ioninvaihdossa. 

Havainnollistamisen vuoksi vastaionit on esitetty liittyneenä funktionaalisiin ryhmiin.32 

 

Ioninvaihdin on liukenematon kiinteä aine, joka kuljettaa saatavilla olevia kationeja, anioneja 

tai amfoteerisia ioneja.11 Ioninvaihtimia kutsutaan kationinvaihtajiksi, jos niissä on 

negatiivisesti varautuneita funktionaalisia ryhmiä ja vaihdettavia kationeja. Vastaavasti 

anioninvaihtajat kantavat anioneja niiden positiivisesti varautuneiden funktionaalisten ryhmien 

vuoksi. Ioninvaihtimen kuljettamia vaihtuvia ioneja kutsutaan myös vastaioneiksi. 

Kationinvaihtimen runkoa voidaan pitää makromolekyylisenä tai kiteisenä polyanionina, ja 

anioninvaihtimen polykationina. Jos samassa polymeerissä on molempia ryhmiä, sitä kutsutaan 

amfoteeriseksi ioninvaihtajaksi. Jotkin ryhmät pystyvät myös muodostamaan kelatoivia 

rakenteita tiettyjen ionien tai molekyylien, yleensä metalli-ionien, kanssa. Tällaisia ryhmiä 

sisältäviä polymeerejä kutsutaan kelatoiviksi polymeereiksi tai kelatoiviksi hartseiksi. Jotkin 

polymeerit voivat toimia kelatoivina tai kelatoimattomina aineina kemiallisesta ympäristöstä 

riippuen, ja siten ioninvaihtohartsien ja kelatoivien hartsien välillä ei ole selkeää rajaa.32  

Ioninvaihdolla on lukuisia sovelluksia. Käytettävän ioninvaihtomateriaalin tyyppi ja fyysinen 

muoto määräytyy aina sovelluskohteen mukaan. Toiminnallisesti ioninvaihdon 

käyttötarkoitukset voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan: substituutioon, erotukseen ja 

poistamiseen. Näistä esimerkiksi substituutiossa jokin arvokas ioni voidaan ottaa talteen 

liuoksesta ja korvata arvottomalla. Ioninvaihtoprosessien pääasiallinen sovellus on kuitenkin 

edelleen veden käsittely. Ioninvaihtoa voidaan silti käyttää myös esimerkiksi radioaktiivisen 

jätteen käsittelyssä, puhdistukseen ja erotukseen elintarvike- ja kemianteollisuudessa, metallien 

talteenotossa, bioteknisissä, biolääketieteellisissä ja farmaseuttisissa sovelluksissa, sekä 

kemiallisessa analyysissä.31 
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4.1 Ioninvaihtomateriaalit  

Ioninvaihtomateriaaleja voidaan luokitella useilla eri tavoilla, kuten niiden alkuperän, fyysisen 

muodon eli morfologian, funktionaalisten ryhmien tai niiden tehtävän mukaan. Alkuperän 

mukaan ioninvaihtimet voidaan jakaa orgaanisiin ja epäorgaanisiin ioninvaihtimiin. 

Orgaanisista ioninvaihtimista suurin osa on synteettisiä polymeerejä, ja ne voivat olla 

kationisia, anionisia tai amfoteerisia ioninvaihtajia. Epäorgaaniset ioninvaihtimet, joita ovat 

esimerkiksi zeoliitit ja bentoniitit, voivat toimia vain kationinvaihtajina.31  

Orgaanisia eli polymeerisiä ioninvaihtomateriaaleja voidaan erotella myös niiden morfologian 

mukaan esimerkiksi helmiin, kuituihin ja kalvoihin. Erilaiset morfologiat liittyvät niiden 

funktionaalisia ryhmiä kantavaan polymeerirunkoon, ja saa aikaan suuria eroja näiden 

ioninvaihtimien kemiallisissa ja fysikaalisissa ominaisuuksissa. Suurin osa näistä synteettisistä 

polymeereistä esiintyy pääasiassa hartsimuodossa.31 Tällaiset funktionaaliset polymeerit, joihin 

ioninvaihtohartsit ja kelatoivat hartsit lukeutuvat, ovat yleisimpiä ioninvaihtomateriaaleja. 

Myös funktionaalisten ryhmien kemialliset ominaisuudet määrittelevät tietyn 

ioninvaihtomateriaalin tyypin.32 Ioninvaihtomateriaalit voidaan luokitella funktionaalisten 

ryhmiensä mukaisesti vahvasti happamiin, heikosti happamiin, vahvasti emäksisiin, heikosti 

emäksisiin ja lisäksi sekalaisiin epäspesifisiin rakenteisiin, kuten kelatoiviin hartseihin.11  

 

4.1.1 Epäorgaaniset ioninvaihtimet  

Monet epäorgaaniset materiaalit kykenevät stoikiometriseen ionien vaihtoon. Funktionaaliset 

polymeerit ovat ioninvaihtomateriaaleina yleisempiä niiden mekaanisen ja kemiallisen 

stabiiliuden vuoksi. Epäorgaaniset materiaalit ovat kuitenkin stabiileja korkeissa lämpötiloissa 

ja ne kestävät voimakasta säteilyä. Epäorgaanisia ioninvaihtomateriaaleja löytyy sekä 

luonnollisina mineraaleina että synteettisinä aineina. Useimmiten ne ovat epäorgaanisia kiteisiä 

polymeerejä, joilla on mikrohuokoinen runkorakenne, mutta ne voivat esiintyä myös 

amorfisina.32  

Epäorgaanisista ioninvaihtimista tavanomaisimpia ovat zeoliitit, joita löytyy sekä luonnosta 

että synteettisenä monissa erilaisissa muodoissa.32 Zeoliitit ovat alumiinisilikaattimateriaaleja, 

joilla on kiteinen, huokoinen rakenne. Niiden rakenne koostuu tetraedrisistä SiO4- ja AlO4-

yksiköistä, jotka on yhdistetty kolmiulotteiseksi verkoksi.32,33 Jokainen happiatomi on sijoitettu 

tetraedriyksikön nurkkiin, ja ne muodostavat happisillan tetraedrien välille.32 Tetraedrien 

yhdistäminen erilaisiksi verkoiksi mahdollistaa lukuisten erilaisten zeoliittirakenteiden 

muodostumisen. Pelkästään luonnosta löytyy yli 40 eri zeoliittityyppiä.33  
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Zeoliittien kiderakenne koostuu siis yksinomaan pii-, alumiini- ja happiatomeista. Vastaionit ja 

vesimolekyylit sijaitsevat muodostuneiden kanavien sisällä. Silloin kun vastaionit eivät sisälly 

kiderakenteeseen, vaan ne pysyvät materiaalin sisällä varaustasapainon säilyttämiseksi, ne 

voidaan vaihtaa muihin saman varauksen omaaviin ioneihin. Tämä ionien vaihtuminen on yhtä 

lailla stoikiometristä ja reversiibeliä kuin esimerkiksi orgaanisilla ioninvaihtimilla. Tästä 

johtuen zeoliitteja voidaan hyvin käyttää ioninvaihtomateriaaleina, ja niiden reaktioita voidaan 

tarkastella vastaavasti kuin orgaanisillakin materiaaleilla.32 

Zeoliitteja on mahdollista käyttää eri tarkoituksiin riippuen niiden huokoskoosta. Esimerkiksi 

keskisuuri- ja suurihuokoisia zeoliitteja voidaan käyttää katalyysissä, joilla voidaan varmistaa 

katalyyttisesti aktiivisten kohtien saavuttaminen zeoliittien huokosissa. Toisaalta pienen 

huokoskoon omaavat zeoliitit, joissa on korkea kationinvaihtokohtien pitoisuus, soveltuvat 

sorptioprosesseihin molekyyliseulontavaikutuksensa vuoksi. Klassisten sovellusten, kuten 

ioninvaihdon, erotuksen ja katalyysin lisäksi zeoliittien käyttö myös uusissa teknologioissa, 

kuten erittäin selektiivisissä kalvoissa ja isäntä-vieraskemiassa, on houkuttelevaa.33 

Muita esimerkkejä epäorgaanisista ioninvaihtimista ovat titaanisilikaatit ja alumiinifosfaatit. 

Niitä kutsutaan zeoliitin tyyppisiksi materiaaleiksi, sillä niillä on samankaltaiset säännölliset 

huokosjärjestelmät ja verkkorakenteet kuin zeoliiteilla. Myös luonnossa esiintyvillä 

savimineraaleilla on ioninvaihto-ominaisuuksia, ja ne koostuvat silikaatti- ja 

alumiinisilikaattikerroksista. Happiatomien johdosta kerrosten pinnalla on negatiivinen varaus, 

joka neutraloidaan kerrosten välissä sijaitsevilla kationeilla. Nämä kationit voivat korvautua 

ioninvaihtoreaktioissa toisiin ioneihin savirakenteiden pysyessä stabiileina. Luonnollisissa 

savimineraaleissa on kuitenkin paljon epäpuhtauksia, joten niistäkin on kehitetty synteettisiä 

muotoja. Tällöin niille saadaan korkea puhtaus, ja niiden fysikaalis-kemialliset ominaisuudet 

ovat säädettävissä.33  

Zeoliittien ja muiden epäorgaanisten ioninvaihtomateriaalien käytössä on sekä etuja että 

haittoja verrattuna orgaanisiin ioninvaihtimiin. Esimerkiksi luonnolliset zeoliitit eivät ole kovin 

selektiivisiä, mutta jotkin synteettiset zeoliitit ja muut epäorgaaniset ioninvaihtimet voivat olla 

erittäinkin selektiivisiä ionien suhteen. Tämän lisäksi zeoliittien huokoskoot ovat hyvin 

säännöllisiä toisin kuin orgaanisten ioninvaihtimien, jotka ovat usein epäsäännöllisiä. Tasainen 

huokoskoko mahdollistaa tiettyjen ionien pääsyn kiteisiin samalla kun muut jätetään 

ulkopuolelle. Koska zeoliiteilla on tällainen tarkka erottelukyky molekyylikokoon perustuen, 

niitä pidetään eräänlaisina molekyyliseuloina. Nämä tekijät mahdollistavat erittäin spesifisten 

ioninvaihtoprosessien suunnittelun. Koska zeoliittien Si/Al-suhdetta on myös mahdollista 

muuttaa, niiden ominaisuuksia saadaan muokattua. Kasvattamalla suhdetta voidaan saavuttaa 
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esimerkiksi parempi lämpöstabiilisuus, happaman ympäristön kestävyys ja hydrofobisuus, 

mutta toisaalta samalla ioninvaihtokapasiteetti pienenee.32  

Yksi suurimmista epäorgaanisten ioninvaihtomateriaalien käytössä olevista ongelmista on 

niiden kapea pH-alue, joka on seurausta muun muassa rungossa olevien alumiinin ja piin 

liukenemisesta ankarammissa pH-olosuhteissa. Toinen epäorgaanisten ioninvaihtimien 

haittapuoli on suhteellisen hidas ionien diffuusio kiteisten epäorgaanisten materiaalien sisällä, 

joka voi vaikuttaa merkittävästi materiaalin kokonaissuorituskykyyn.32  

 

4.1.2 Ioninvaihtohartsit  

Ioninvaihtohartsit koostuvat inertistä polymeerisestä orgaanisesta verkosta ja funktionaalisista 

ryhmistä, jotka osallistuvat ioninvaihtoreaktioihin.11 Funktionaaliset ryhmät ovat varautuneita 

happamia, emäksisiä tai kelatoivia ryhmiä, jotka ovat kiinnittyneenä polymeerimatriisiin. 

Normaalisti kunkin ryhmän varaus kompensoidaan vaihdettavalla ionilla.32 Valmistetut 

erityyppiset ioninvaihtohartsit ovat polymeerimatriisin ja funktionaalisten ryhmien eri 

yhdistelmiä, jolloin niille saadaan halutut vaihto- ja fysikaalis-kemialliset ominaisuudet.11  

Yleisimmät kationinvaihtohartsit voidaan jakaa vahvasti happamiin ja heikosti happamiin 

kationinvaihtajiin.34 Sulfonaattiryhmiä sisältävät vahvasti happamat ioninvaihtimet ovat 

aktiivisia koko pH-alueella. Heikosti happamissa kationinvaihtohartseissa aktiivisina ryhminä 

on karboksyyliryhmiä, jotka eivät ole aktiivisia pH:n ollessa alle 4–6. Usein tällaisilla 

ioninvaihtimilla on kuitenkin muun muassa korkeampi ioninvaihtokapasiteetti kuin 

sulfonaattiryhmiä sisältävillä ioninvaihtimilla.31 Myös muun tyyppisiä kationinvaihtimia on 

kehitetty, jotka sisältävät esimerkiksi fosfoni-, fosfiini-, arsoni- tai selenonihapporyhmiä.32  

Yksi laajimmin käytetyistä voimakkaasti happamista kationinvaihtohartseista on 

divinyylibentseenillä (DVB) silloitettu polystyreeni-3-sulfonihappo.32,34 Sitä saadaan 

esimerkiksi käsittelemällä kemiallisesti inerttejä polystyreenihelmiä väkevällä rikkihapolla.34 

Voimakkaasti happamat kationinvaihtohartsit ovat yleisesti saatavilla eri silloittumisasteilla 

Na+- tai H+-muodossa.31 Heikosti happamat hartsit voidaan valmistaa esimerkiksi 

polymetyyliakrylaatin tai polyakryylinitriilin hydrolyysillä, jolloin saadaan 

polyakryylihappomatriisi.34  

Anioninvaihtohartsit voidaan jakaa vastaavasti vahvasti emäksisiin ja heikosti emäksisiin 

niiden aktiivisen ryhmän mukaan. Kvaternäärisiä ammoniumryhmiä sisältävät ioninvaihtimet 

ovat vahvasti emäksisiä. Kun aktiivisena ryhmänä on amiini, kutsutaan ioninvaihtajia tällöin 

heikosti emäksisiksi. Niiden emäksisyys voi kuitenkin vaihdella riippuen siitä, onko amiinit 
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esimerkiksi tertiäärisiä vai primäärisiä. Primääriset amiinit ovat hyvin heikosti emäksisiä, ja 

niitä käytetään harvoin.31,34 Vahvasti emäksiset ioninvaihtohartsit ovat aktiivisia koko pH-

alueella, kun taas heikosti emäksiset eivät ole aktiivisia emäksisessä pH:ssa.31 Suurin osa 

anioninvaihtohartsien funktionaalisista ryhmistä sisältää typpeä protoneja vastaanottavana 

atomina. Typpeä sisältävien yksiköiden lisäksi tunnetaan vahvaemäksisiä kvaternäärisiä 

fosfonium- ja tertiäärisiä sulfoniumanioninvaihtoryhmiä.32 Esimerkkejä sekä kationin- että 

anioninvaihtohartseissa esiintyvistä funktionaalista ryhmistä on esitetty taulukossa 2.  

Anioninvaihtohartseista esimerkiksi polystyreenipohjaiset hartsit voidaan valmistaa 

käsittelemällä silloitettuja polystyreenihelmiä kloorimetyylimetyylieetterillä vedettömissä 

olosuhteissa, jolloin saadaan kloorimetyloitua polystyreeniä. Tämän jälkeen kloori voidaan 

korvata amiinilla. Polyakryylihartsit valmistetaan hyvin vastaavalla tavalla kuin 

polystyreenihartsit.34 Vahvasti emäksisiä hartseja on saatavilla Cl- tai OH--muodoissa.31  

 

Taulukko 2. Kationin- ja anioninvaihtohartseissa esiintyviä funktionaalisia ryhmiä  

Kationinvaihdin 
     

Anioninvaihdin 

     

 

Käyttämällä vastaavanlaisia polymerointimenetelmiä, kuin mitä on käytetty kationin- ja 

anioninvaihtohartseja valmistettaessa, tiettyyn polymeeriin voidaan kiinnittää monenlaisia 

funktionaalisia ryhmiä. Joitakin ryhmiä voidaan käyttää metallien selektiiviseen sieppaukseen. 

Esimerkiksi tioliryhmä muodostaa erittäin stabiileja sidoksia tiettyjen metallien, kuten 

elohopean kanssa. Jotkin ryhmät puolestaan muodostavat metallikomplekseja, joiden 

stabiilisuus riippuu pääasiassa liuoksen pH:sta. Näin ollen pH:ta vaihtelemalla voidaan saada 

aikaan tiettyjen metallien selektiivinen adsorptio. Tämänkaltaiset materiaalit tunnetaan 

kelatoivina tai kompleksoivina hartseina.34  

 

4.1.3 Ioninvaihtomateriaalien yleinen rakenne  

Ioninvaihtomateriaaleilla on pääsääntöisesti kolmiulotteinen, epäsäännöllinen 

polymeerirakenne, jota kutsutaan matriisiksi. Varautuvat ryhmät, kuten -COOH ja -NH2, on 

yleensä kiinnitetty polymeerirunkoon tai sisällytetty suoraan polymeeriketjuihin. Useimmiten 

matriisi on rakennettu lineaarisista polymeeriketjuista, jotka on silloitettu toisiinsa.32 
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Erilaisia polymeerimatriiseja ovat esimerkiksi polystyreeni- ja polyakryylimatriisit. Styreenin 

eli vinyylibentseenin polymerointi tuottaa lineaarista polystyreeniä, joka liukenee tiettyihin 

liuottimiin, kuten tolueeniin. Mikäli styreeniin kuitenkin sekoitetaan hieman 

divinyylibentseeniä (DVB), tuloksena oleva polymeeri silloittuu, ja on täysin liukenematon.34 

Styreeni-divinyylibentseenimatriisi onkin tavanomaisin sen kemiallisen ja mekaanisen 

stabiiliutensa vuoksi.32 Kuvassa 3 on esitelty sulfonoidun styreeni-DVB-matriisin 

rakenneyksiköt. Polyakryylimatriisit saadaan aikaan polymeroimalla akrylaattia, metakrylaattia 

tai akryylinitriiliä, joista mikä tahansa voidaan silloittaa DVB:llä. Muita yleisiä 

matriisityyppejä ovat muun muassa formaldehydihartsit ja polyalkyyliamiinihartsit.34 

Polymeerimatriisin rakennetta ja mekaanisia ominaisuuksia voidaan muuttaa käyttämällä 

DVB:n sijaan jotain toista silloitusmateriaalia, kuten trimetyyliakrylaattia tai 

trimetylolipropaani-triakrylaattia (TMPTA), jotka ovat joustavampia kuin DVB. Tällöin myös 

matriisirakenteesta saadaan avoimempi ja joustavampi. Lisäksi ionit ja vesimolekyylit voivat 

kulkeutua helpommin materiaalin sisään. Kyseisten silloitusmateriaalien käytössä 

haittapuolena on kuitenkin ioninvaihtomateriaalin kokonaispainon kasvu ilman, että 

ioninvaihtomateriaalin toiminnallisuus kasvaisi samalla.32  

 

 

Kuva 3. Vasemmalla sulfonoidun polystyreeniyksikön ja oikealla divinyylibentseenin 

rakenteet, jotka muodostavat sulfonoidun styreeni-divinyylibentseenimatriisin.32  

 

4.1.4 Ioninvaihtomateriaalien ominaisuuksia   

Tehokkaan ioninvaihtomateriaalin perusvaatimuksia ovat muun muassa suuri kapasiteetti, 

hyvät tasapaino-ominaisuudet ja regeneraatiokyky, sekä erittäin alhainen liukoisuus, jotta sitä 

voidaan käyttää uudelleen. Lisäksi sen tulee kestää vahvoja happoja, emäksiä sekä hapettimia.11 

Muita ioninvaihtohartsien ihanteellisia ominaisuuksia teollisten sovellusten näkökulmasta ovat 

nopea kinetiikka, fyysinen stabiilisuus muun muassa mekaanisen lujuuden suhteen, tasainen 

partikkelikoko sekä kohtuullinen silloitusaste.31 Ioninvaihtohartsien lukuisista ominaisuuksista 
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käsitellään seuraavaksi tarkemmin silloitusastetta, huokoisuutta, partikkelikokoa sekä 

ioninvaihtokapasiteettia.  

 

4.1.4.1 Silloitusaste, huokoisuus ja partikkelikoko  

Silloitusaste kuvaa polymeeriketjujen välistä silloitustiheyttä. Hartsihelmissä saavutettu 

silloitusaste riippuu polymerointivaiheessa käytetyn styreenimonomeerin ja silloitusaineen, eli 

esimerkiksi DVB:n, suhteesta.31 Silloitusaste voidaan ilmaista silloitusreagenssin 

prosenttiosuutena suhteessa monomeerin kokonaismäärään ennen polymerointia.32,34 

Silloitusaste vaikuttaa moniin hartsien fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin, kuten 

matriisin rakenteeseen, elastisuuteen, materiaalin turpoamiskykyyn, partikkelikokoon, 

kosteuspitoisuuteen ja ioninvaihtokapasiteettiin. Materiaalien silloittaminen mahdollistaa myös 

hartsien lujuuden ja liukenemattomuuden.31,32 Silloitusprosessi ei kuitenkaan ole koskaan 

täydellistä. Polymeeriketjujen, ristisilloitusten ja funktionaalisten ryhmien jakautuminen on 

kuitenkin riittävän tasaista, jotta materiaaleja voidaan pitää homogeenisina.32  

Mitä korkeampi silloitusaste on, sitä kovempia ja vähemmän elastisia hartsit ovat. Lisäksi 

korkeammalla silloitusasteella materiaali kykenee vastustamaan paremmin hapettavia 

olosuhteita, jotka voivat poistaa polymeerin silloituksen.34 Korkeamman silloitusasteen 

materiaalit ovat siten yleensä stabiilimpia.32 Jossakin vaiheessa silloitusasteen kasvaessa 

materiaalista tulee kuitenkin liian kova ja tiheä, jolloin materiaalin aktivoinnista tulee vaikeaa.34 

Mikäli rakenne on liian tiivis, ioniliike hidastuu, ja se vähentää hartsin toimintakykyä.32,34 

Toisaalta jos materiaalilla on matala silloitusaste, se ei välttämättä ole kovin stabiili. 

Vuorovaikutuksen kinetiikka kuitenkin nopeutuu silloitusasteen alentuessa.32 Hartsit, joilla on 

alhainen silloitusaste, ovat taipuvaisia adsorboimaan enemmän kosteutta, ja ne voivat olla jopa 

hyytelömäisiä.31,32 Silloitusaste vaikuttaa siis stabiilisuuteen ja reaktiivisuuteen. Niiden välillä 

täytyy kuitenkin tehdä kompromissi, kun valitaan sopivaa materiaalia johonkin käytännön 

sovellukseen.32 Esimerkiksi sulfonihartseille maksimaalinen operointikapasiteetti saavutetaan, 

kun DVB:ä on noin 8 %.34 Esimerkki tällaisesta ioninvaihtohartsista on Dowex 50×8.32  

Alhaisella silloitusasteella hartsit absorboivat enemmän kosteutta, joten silloitus vähentää 

veden pidättymistä ioninvaihtohartseissa. Hartseihin pidättyneen veden käyttämää tilavuutta 

voidaan käyttää hartsin huokoisuuden mittana.34 Ioninvaihtohelmillä voi olla tiheä sisäinen 

rakenne, jossa ei ole ollenkaan tai on vain vähän erillisiä huokosia, jolloin kyseessä on 

geelihartsi. Toinen vaihtoehto on makrohuokoinen hartsi, jolla on monikanavainen rakenne.31 

Makrohuokoisilla hartseilla on korkeampi silloitusaste kuin geelihartseilla niiden matriisin 
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vahvistamiseksi. Lisäksi makrohuokoisilla hartseilla silloitusaste kompensoi niiden 

valmistuksessa lisätyn liuottimen jättämiä tyhjiä tiloja. Hartsin huokoisuutta voidaan säätää 

muuttamalla silloitusastetta.34 Makrohuokoisten hartsien kolmiulotteinen matriisi ja suuri 

tehollinen pinta-ala edistävät ioninvaihtoprosessia.31  

Makrohuokoisissa hartseissa huokosten halkaisija on noin 100 nm ja geelihartseissa 1 nm. 

Halkaisijan ja monikanavaisen rakenteen ansiosta suuret molekyylit voivat liikkua vapaasti 

makrohuokoisessa hartsissa helmen keskelle. Makrohuokoisten hartsien sisällä ionit kohtaavat 

aktiivisia ryhmiä nopeammin kuin geelihartseissa, jonka vuoksi ioninvaihto on niissä 

nopeampaa. Makrohuokoiset hartsit kestävät myös erittäin hyvin fyysistä rasitusta.34   

Hartsin partikkelikoko vaikuttaa niiden suorituskykyyn. Mikäli partikkelikoko on pieni, 

ioninvaihtoreaktion kinetiikka parantuu, mutta silloin liuos ei virtaa niin hyvin materiaalin 

läpi.31 Teollisessa käytössä partikkelikoko on kompromissi kinetiikan ja virtausnopeuksien 

välillä. Hartsihelmien kokoon vaikuttaa muun muassa polymerointitekniikka ja 

monomeeripitoisuus. Useat valmistajat tarjoavat ioninvaihtohartseja, joilla on erittäin tasainen 

partikkelikokojakauma.34  

 

4.1.4.2 Ioninvaihtokapasiteetti 

Ioninvaihtokapasiteetti on ioninvaihtomateriaalien tärkeä ominaisuus. Ioninvaihtokapasiteetti 

määritellään vastaioniekvivalenttien lukumääränä, joka voidaan adsorboida tiettyyn määrään 

ioninvaihtomateriaalia.31,32 Ioninvaihtokapasiteetti ilmaistaan milliekvivalentteina joko 

grammaa kohti (meq g-1) tai millilitraa kohti (meq ml-1) materiaalin kuiva- ja märkäpainon 

perusteella. Hartsien kapasiteettia voidaan kuvata eri tavoin olosuhteista riippuen.31 

Esimerkiksi kokonaisioninvaihtokapasiteetti osoittaa vaihtuvien ionien kokonaismäärää 

ioniekvivalentteina massaa tai tilavuutta kohden.11,34 Teoreettinen kapasiteetti puolestaan 

voidaan määrittää funktionaalisten ryhmien lukumääränä kuivan ioninvaihtimen painoyksikköä 

kohden. Se ilmaisee kapasiteetin raja-arvon, jota voidaan lähestyä, mutta tuskin koskaan 

saavuttaa. Teoreettista kapasiteettia voidaan kutsua myös maksimaaliseksi kapasiteetiksi.32  

Kokonaisioninvaihtokapasiteetti ja teoreettinen kapasiteetti eivät kuitenkaan ole hyödyllisiä 

kuvastamaan ioninvaihtimen kapasiteettia itse prosessin suorituksen kannalta, sillä osa 

materiaalissa olevista funktionaalisista ryhmistä ei ole käytettävissä ioninvaihtoon.32 

Operointikapasiteetti kuvaa ioninvaihtoprosessin aikana käytettyä osuutta 

kokonaisioninvaihtokapasiteetista, ja se riippuu useista eri prosessimuuttujista, kuten 

lämpötilasta, ionien pitoisuudesta sekä regeneroivan aineen pitoisuudesta ja määrästä. 
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Käytännössä syklin alussa vahvasti happamat ja vahvasti emäksiset hartsit eivät koskaan ole 

100 % regeneroituja. Operointikapasiteetti kuvaa siis eroa syklin alussa ja lopussa käytössä 

olevien kapasiteettien välillä.34  

Ioninvaihtomateriaalin kokeellisesti määritettyä ioninvaihtokapasiteettia voidaan kutsua myös 

latauskapasiteetiksi tai adsorptiokapasiteetiksi. Ideana latauskapasiteettien määrittämisessä on 

havaita liuospitoisuuksien kasvaessa sellainen kohta, jossa materiaali ei enää kykene sitomaan 

enempää liuoksen sisältämää metallia. Käytännössä latauskapasiteetin määritystä varten 

voidaan esimerkiksi testata useita eripitoisia metalli-ioneja sisältäviä liuoksia aloittaen 

alhaisemman pitoisuuden liuoksesta. Liuoksen ja materiaalin välisen kontaktin jälkeen 

määritetään aina materiaaliin adsorboituneiden metalli-ionien määrä ja liuokseen jääneiden 

metalli-ionien määrä. Jossakin vaiheessa testejä saavutetaan kohta, jossa materiaalin 

adsorptiokyky ei enää nouse merkittävästi, vaikka metalli-ionien pitoisuutta kasvatettaisiinkin. 

Tällaisten kokeiden tuloksista voidaan piirtää latauskäyrät, joiden perusteella 

ioninvaihtomateriaalin adsorptiokyky eli latauskapasiteetti voidaan määrittää.35,36 

Kolonnissa tärkeä parametri on läpäisykapasiteetti, joka kuvaa ionien määrää, jonka kolonni 

voi pidättää tietyissä olosuhteissa ennen kuin ionit läpäisevät sen. Läpäisykapasiteetti on 

käytännössä aina pienempi kuin kokonaisioninvaihtokapasiteetti. Läpäisykapasiteettiin 

vaikuttavat muun muassa virtausnopeus, hartsihelmen koko, kolonnin mitat ja lämpötila.11 

Usein kokonaiskapasiteetilla tai läpäisykapasiteetilla viitataan liuoksen tilavuuteen, joka 

voidaan ajaa kolonnista läpi ennen kuin kolonnista poistuvasta liuoksesta havaitaan 

poistettavien ionilajien pitoisuuden selkeä nousu. Kun näin tapahtuu, ioninvaihtomateriaali on 

joko vaihdettava tai regeneroitava.31  

Ioninvaihtomateriaalien kapasiteettien määritys on kuitenkin vaikeaa. Ensinnäkin 

funktionaalisten ryhmien saatavuus ei ole koskaan täydellistä ioninvaihtoreaktiota varten. 

Materiaalin makrorakenteesta, turpoamisasteesta ja vaihdettavien ionien koosta riippuen 

ioninvaihtoprosessiin osallistuvien funktionaalisten ryhmien määrä vaihtelee. Toiseksi 

materiaalin massan määrittely on hyvin hankalaa. Tämä johtuu muun muassa siitä, että 

ioninvaihtomateriaalin faasin ja ympäröivän aineen faasin välinen raja on usein epäselvä. Täten 

on vaikeaa valita, mikä osa esimerkiksi vedestä on olennainen osa materiaalia. Valmistajat ovat 

usein ilmoittaneet kapasiteetit niin kutsutusta ilmakuivatusta materiaalista. Se on kuitenkin 

ongelmallista, sillä ilmakuivattu materiaali sisältää epätarkan määrän vettä, koska 

ioninvaihtimen kosteuspitoisuus voi olla herkkä ilmankosteudelle. Useimmiten ilmoitetut 

kapasiteetit eivät siis ole vakioita, vaan ne riippuvat olosuhteista. Näiden epävarmuustekijöiden 
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vuoksi kapasiteettitietoihin, jotka on ilmoitettu ilman kuvausta siitä, miten ne on määritetty, 

kannattaa suhtautua varauksella.32  

Käytännössä ioninvaihtokapasiteetti voidaan määrittää ioninvaihtimessa olevien vastaionien 

avulla. Tämä tapahtuu vertaamalla vastaionien määrää koko vastaioneja sisältävän 

ioninvaihtomateriaalin määrään käyttämällä yhtälöä (1):  

 
𝑄 =

𝑚𝑖𝑜𝑛𝑖  ∙  𝑍𝑖𝑜𝑛𝑖

𝑚𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑣𝑎𝑖ℎ𝑑𝑖𝑛
 , (1)  

jossa Q kuvaa ioninvaihtokapasiteettia, mioni ionien määrää, Zioni ionin varausta ja mioninvaihdin 

ioninvaihtomateriaalin määrää. Ionien ja ioninvaihtomateriaalin määrään määrittämiseen ei 

kuitenkaan ole yhtä ainoaa tapaa. Yleisesti ionien määrä voidaan kuitenkin määritellä 

käytettävissä olevien funktionaalisten ryhmien tai vaihdettavien vastaionien lukumääränä. 

Vastaavasti ioninvaihtomateriaalin määrä voidaan määritellä esimerkiksi materiaalin 

kuivapainona, ilmakuivapainona tai turvonneen materiaalin tilavuutena. Tapoja 

ioninvaihtokapasiteetin määrittämiseen on siis monia, jonka vuoksi pelkkä 

ioninvaihtokapasiteetti ei kerro paljoa, ellei sen merkitystä ole määritelty.32  

 

4.2 Ioninvaihtoprosessi 

Ioninvaihtoprosessi tapahtuu ilman kemiallisten sidosten muodostumista. Sen päävaiheita ovat 

sorptio eli ioninvaihtomateriaalin lataus, eluointi ja regenerointi. Eluointia voidaan kutsua myös 

desorptioksi tai strippaukseksi. Panosprosesseja käytetään teollisissa prosesseissa harvoin, 

mutta ne sopivat kuitenkin hyvin laboratoriokäyttöön. Panosprosessissa ioninvaihdin ja liuos 

sekoitetaan keskenään, ja ioninvaihdon tapahduttua faasit erotetaan toisistaan. Panosprosessien 

sijaan käytännön sovelluksissa käytetään usein kolonnitekniikoita, joissa ioninvaihtomateriaali 

pakataan kolonniin.32 

Ioninvaihtoprosessissa metallipitoinen vesiliuos johdetaan kiinteän orgaanisen hartsikerroksen 

läpi, jossa metalli-ionien sorptio hartsilla tapahtuu ioninvaihtoreaktioilla. Tämä hartsikerros voi 

olla esimerkiksi hartsihelmillä täytetty ioninvaihtokolonni. Liuoksen liikkuessa kolonnissa 

alaspäin hartsi latautuu ylhäältä alkaen liuoksessa olleilla metalli-ioneilla vapauttaen samalla 

ioninvaihtimessa olevia ioneja. Vaihtovyöhyke liikkuu alaspäin kolonnin läpi, kunnes hartsipeti 

lähestyy kyllästymistä eli läpäisypistettä. Tällöin myös talteenotettavia metalli-ioneja alkaa 

ilmestyä kolonnin läpi tulleeseen effluenttiin, vaikka kolonni ei ole alhaalta vielä täysin ladattu. 

Yleensä käytetäänkin useamman ioninvaihtokolonnin sarjoja, jolloin kolonnien jatkuva 

lataaminen mahdollistuu.11  
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Sorptiovaiheen jälkeen ladatusta hartsista pestään pois siihen jäänyt syöttöliuos ja suoritetaan 

seuraava vaihe, eli eluointi. Siinä hartsi saatetaan kontaktiin sopivan koostumuksen ja 

tilavuuden omaavan eluentin kanssa, jolloin eluentti vapauttaa metalli-ionit hartsista takaisin 

liuosfaasiin. Hartsista eluenttiin vapautuneet metalli-ionit voidaan ottaa talteen esimerkiksi 

kiinteässä muodossa. Viimeisenä vaiheena hartsit regeneroidaan, jolloin ne palautetaan 

alkuperäiseen tilaansa, ja niitä voidaan käyttää uudelleen.11 Riippuen ioninvaihtimen ja eluentin 

tyypistä regenerointi suoritetaan pääasiassa joko hapolla, suolaliuoksella tai alkalilla, joissa on 

vastaavasti ylimäärä H+-ioneja, natrium- ja kloridi-ioneja tai OH--ioneja. Mikäli 

sorptiovaiheessa on käytetty esimerkiksi H+-ioneilla ladattua kationinvaihdinta, mutta 

eluoinnissa vaihtimeen jää Na+-ioneja, materiaali voidaan regeneroida, eli tässä tapauksessa 

protonoida vahvalla hapolla.31 Kuvassa 4 on esitetty yksinkertaistettu kaaviokuva 

ioninvaihtoprosessista päävaiheineen.  

 

Kuva 4. Yksinkertaistettu kaaviokuva ioninvaihtosyklistä, jonka päävaiheet ovat sorptio, 

eluointi ja regenerointi.31   

 

Teollisissa prosesseissa liuos virtaa jatkuvasti ioninvaihtohartsin läpi, eikä tasapainoa 

välttämättä saavuteta. Tällöin tuloksiin vaikuttaa myös kinetiikka.34 Ioninvaihtoreaktion 

kinetiikasta puhuttaessa tarkoitetaan nopeutta, jolla reaktio tapahtuu. Ioninvaihtoreaktion 

kinetiikkaan vaikuttavat muun muassa ioninvaihtimen tyyppi ja luonne, lämpötila ja liuoksen 

konsentraatio. Tasaisen partikkelikoon omaavilla hartseilla on yleensä parempi kineettinen 

suorituskyky, sillä niillä ei ole kineettisesti hitaita suurempia helmiä. Vaihtonopeudella on suuri 

merkitys ioninvaihtoprosessin suunnittelussa ja toiminnassa, sillä se vaikuttaa esimerkiksi 
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ioninvaihtokolonnien kokoon tai virtausnopeuteen. Todelliset ioninvaihtonopeudet voivat 

vaihdella hyvinkin laajalla alueella. Aika, jossa tasapaino voidaan saavuttaa, voi vaihdella 

muutamista sekunneista jopa useampiin kuukausiin.31  

 

4.3 Ioninvaihto jalometallien talteenotossa  

Jalometallien talteenottamiseen soveltuvia ioninvaihtomateriaaleja on lukuisia erilaisia, ja 

aiheeseen liittyen on tehty runsaasti tutkimuksia. Esimerkiksi Gaita ja Al-Bazi37 ovat 

kehittäneet ioninvaihtomenetelmän, jolla platina, palladium ja rodium on saatu erotettua auton 

katalysaattorin liuotuksesta peräisin olevasta happamasta liuoksesta. He tutkivat 

anioninvaihtohartseja Amberlite IRA-68, Amberlite IRA-93 ja Amberlite IRA-400. 

Tutkimuksessa määritettiin optimaalisiksi liuotusolosuhteiksi 5 M vetykloridihappo ja 0,4 M 

natriumkloraatti 70 ℃:ssa. Hartseilla Amberlite IRA-93 ja Amberlite IRA-400 onnistuttiin 

saavuttamaan platinan ja palladiumin kvantitatiivinen talteenotto, mutta näistä Amberlite 

IRA-93 osoitti parempia tuloksia myös rodiumin talteenotossa ja eluoinnissa. Kyseisellä 

hartsilla adsorptiotehokkuudeksi saatiin platinalle 97 %, palladiumille 99 % ja rodiumille 61 %. 

Kapasiteeteiksi tälle hartsille on saatu platinalle 0,44 mol kg-1 ja palladiumille 0,85 mol kg-1. 

Tulokset osoittivat, että näiden lisäksi hartsiin kiinnittyi runsaasti lyijyä sekä jonkin verran 

myös rautaa, alumiinia ja ceriumia. Platina, palladium ja rodium on onnistuttu kuitenkin 

strippaamaan pois hartsista. Tutkimuksessa eluoitiin ensin rodiumista 80 % 6 M 

vetykloridihapolla, mutta myös epäpuhtaudet eluoituivat tällä eluentilla. Sen jälkeen palladium 

saatiin eluoitua selektiivisesti 1 % ammoniakkiliuoksella ympäristön lämpötilassa, ja 

viimeisenä platina 5 %:lla ammoniakkiliuoksella korotetussa lämpötilassa.37  

Nikoloski et al.38 ovat tutkineet kolmea eri ioninvaihtomateriaalia platinan, palladiumin ja 

rodiumin samanaikaiseen talteenottamiseen kloridipohjaisesta happamasta liuoksesta, joka oli 

peräisin käytettyjen auton katalysaattorien liuotuksesta. Testattuja ioninvaihtimia olivat 

kvaternäärisen ammoniumryhmän sisältävä hartsi Lewatit M+ MP 600, polyamiiniryhmän 

sisältävä hartsi Purolite S985 ja tiouroniumryhmän sisältävä kelatoiva hartsi XUS 43600.00. 

Tutkijat havaitsivat, että paras adsorptiotehokkuus (yli 99 %) platinalle ja palladiumille 

saavutettiin XUS 43600.00 -hartsilla. Rodiumille kyseisellä hartsilla saavutettiin kuitenkin vain 

keskinkertainen adsorptiotehokkuus. Purolite S985:n todettiin olevan paras rodiumin 

talteenottoon. Tutkimuksessa määritettiin myös desorptiota neljällä eri eluentilla, jotka olivat 

2 M natriumtiosyanaatti, 2 M vetykloridihappo, 1 M tiourea 2 M vetykloridihapossa sekä 1 M 

tiourea 2 M natriumhydroksidissa. Tulokset osoittivat, että platina ja palladium voitiin eluoida 

happamalla tiourealiuoksella (1 M tiourea + 2 M HCl) kaikista tutkituista ioninvaihtimista, 
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mutta muut eluentit osoittautuivat suhteellisen tehottomiksi. Platinasta saatiin eluoitua 

happamalla tiourealiuoksella yli 97 % ja palladiumista yli 91 % kustakin hartsityypistä. 

Rodiumin desorptio osoittautui hankalaksi kaikilla eluenteilla, ja maksimaaliseksi 

eluointitehokkuudeksi saatiin 23,6 % happamalla tiourealla Purolite S985 -hartsista.38 

Hubicki ja Wołowicz39 ovat tutkineet kelatoivia ja kationisia ioninvaihtimia palladium(II)-

kompleksien talteenottamiseksi kloridipohjaisista liuoksista. Tutkitut kelatoivat ioninvaihtimet 

olivat tiourearyhmiä sisältävä Lewatit TP 214 ja isotiourearyhmiä sisältävä Purolite S 920. 

Kationisista ioninvaihtimista tutkittiin tioliryhmiä sisältäviä ioninvaihtimia, jotka olivat 

Chelite S ja Duolite GT 73. Parhaat ioninvaihtokapasiteetit on saatu liuoksista, joissa 

ionivahvuus on ollut pieni, eli joissa ei ole ollut natriumkloridia. Kelatoiviin ioninvaihtimiin 

adsorboitui runsaasti Pd(II)-komplekseja, eikä vetykloridihappopitoisuus vaikuttanut 

adsorption määrään. Sama havainto tehtiin myös kationinvaihtohartsilla Chelite S. Sen sijaan 

hartsilla Duolite GT 73 havaittiin pienempi Pd(II)-kompleksien adsorptio sekä adsorption 

väheneminen vetykloridihappopitoisuuden noustessa. Edes kaksinkertaisella kontaktiajalla 

muihin verrattuna Duolite GT 73 -hartsin adsorptiota ei saatu merkittävästi parannettua. Näin 

ollen hartsien Lewatit TP 214, Purolite S 920 ja Chelite S selektiivisyyden on todettu olevan 

korkea Pd(II)-komplekseja kohtaan kloridipohjaisissa liuoksissa. Näistä Lewatit TP 214:n on 

todettu olevan kaikkein lupaavin ioninvaihdin Pd(II)-komplekseille.39  

Mpinga et al.40 ovat tutkineet heikosti emäksisen anioninvaihtohartsin, dietyyliaminoetyyli 

(DEAE) -selluloosan, hyödyntämistä palladiumin ja platinan samanaikaiseen talteenottoon 

vetykloridihappoliuoksista. Näyteliuoksina tutkimuksessa käytettiin synteettisiä liuoksia, joihin 

oli lisätty palladiumiin ja platinaan nähden moninkertaisia määriä eri perusmetalleja, jotka 

mahdollisesti voisivat häiritä määrityksiä. DEAE-selluloosalla onnistuttiin adsorboimaan noin 

100 % platinasta ja palladiumista jo 15 minuutissa. Muut metallit eivät adsorboituneet 

merkittävästi. Tulokset osoittivat, että hartsin maksimaaliseksi latauskapasiteetiksi on 

mahdollista saada palladiumille 36,86 mg g-1, mikä kuvaa 98 % adsorptiota, ja platinalle 

32,57 mg g-1, mikä kuvaa 96 % adsorptiota. Eluoimalla 0,05 M tiourealla yli 99 % 

palladiumista ja platinasta saatiin eluoitua onnistuneesti. Palladium ja platina saostettiin 

tiourealiuoksesta pelkistämällä käyttämällä alkalimetalliboorihydridiä, kuten NaBH4:ä.40  
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5 Metallisiepparit 

Tyypillisesti ioninvaihtimet suosivat yhtä ionia verrattuna toiseen ioniin, joka johtuu muun 

muassa vastaionien ja niiden ympäristön välisistä vuorovaikutuksista, sekä vastaionien koosta 

ja niiden varauksesta. Esimerkiksi suuret vastaionit voidaan sulkea pois steerisesti 

ioninvaihtimen kapeista huokosista. Tällaista ioninvaihtimen kykyä erottaa erilaisia vastaioneja 

toisistaan kutsutaan selektiivisyydeksi.31 Metallisiepparit ovat selektiivisiä 

ioninvaihtomateriaaleja, jotka sisältävät selektiivisesti metalleja sitovia ryhmiä. 

Metallisieppareissa on usein polymeeri- tai silikarunko, johon on kiinnitetty funktionaalisia 

ryhmiä. Metallisieppareiden avulla saavutetaan parempi selektiivisyys metallien suhteen, 

korkeammat tuotteiden saannot ja puhtaus katalysoiduissa reaktioissa sekä alhaisemmat 

kustannukset kuin monilla perinteisemmillä menetelmillä, kuten aktiivihiilellä, 

kromatografialla tai tislauksella.41,42  

Metallisieppareita on lähdetty alkujaan kehittämään etenkin lääketeollisuudessa katalyytteinä 

käytettyjen metallien poistamiseksi synteesituotteista.42 Kun reaktio on mennyt loppuun, 

katalyytti on erotettava tuotteesta, jotta voidaan välttää tuotteen kontaminaatio sekä 

arvokkaiden jalometallien menetys joko tuotteeseen tai jätevirtaan. Heterogeenisia katalyyttejä 

on kohtalaisen helppo erottaa tuoteliuoksesta, mutta homogeenisten katalyyttien tapauksessa 

tilanne ei olekaan yhtä helppo. Tästä johtuen on lähdetty kehittämään erilaisia 

metallisieppareita niiden talteenottamiseksi.43  

 

5.1 Polymeerirunkoiset metallisiepparit 

Polymeerirunkoiset metallisiepparit ovat tiettyjä metalleja kohtaan selektiivisiä 

ioninvaihtomateriaaleja, joita on esimerkiksi mahdollista valmistaa kiinnittämällä haluttuja 

ligandiryhmiä polymeerirunkoon. Tällaisia materiaaleja kutsutaan myös kelatoiviksi hartseiksi 

tai kelatoiviksi polymeereiksi, joista on mainittu lyhyesti jo ioninvaihdon yhteydessä. 

Kelatoivissa polymeereissä funktionaalisia ryhmiä on kiinnittyneenä joko synteettiseen 

matriisiin tai biopolymeerimatriisiin, kuten kitosaaniin tai tärkkelykseen. Usein kelatoivilla 

hartseilla on sama silloitettu polymeerimatriisi kuin normaaleissakin ioninvaihtohartseissa, eli 

DVB:llä silloitettu polystyreeni.31 Yksinkertaisten ioninvaihtovuorovaikutusten lisäksi 

kelatoivilla hartseilla on kuitenkin yleensä kyky koordinoida vastaioneja.32 Hartsien 

funktionaaliset ryhmät muodostavat siis metallikomplekseja, joiden stabiilisuus riippuu 

sorptioväliaineen pH:sta. Täten ne eroavat normaaleista hartseista korkean selektiivisyytensä 

ansiosta, ja soveltuvat hyvin liukoisten metalli-ionien talteenottoon. Eri funktionaalisten 

ryhmien muodoissa esiintyvät N-, O-, P- ja S-atomit ovat yleisimmät pää- tai sivuketjuissa 
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olevat koordinoivat atomit.31 Esimerkkejä kelatoivien ioninvaihtimien funktionaalisista 

ryhmistä ovat iminodietikkahappo ja amidoksiimi, jotka ovat selektiivisiä raskasmetallien 

suhteen, sekä tiourea, joka on selektiivinen muun muassa kultaa ja hopeaa kohtaan.32 

Tioliryhmä puolestaan muodostaa stabiileja sidoksia erityisesti elohopean kanssa.34 

Taulukkoon 3 on koottu esimerkkejä kelatoivissa ioninvaihtimissa olevien funktionaalisten 

ryhmien rakenteista sekä metalleista, joita kohtaan ne voivat olla selektiivisiä.32,34,44,45 Lisäksi 

samassa taulukossa on esimerkkejä kyseisiä ryhmiä sisältävistä metallisieppareina toimivista 

hartseista.34,44–47  

 

Taulukko 3. Esimerkkejä kelatoivissa ioninvaihtimissa käytettävistä funktionaalisista ryhmistä, 

niiden selektiivisyydestä, sekä metallisieppareista 

Funktionaalinen 

ryhmä 

Rakenne* Selektiivisyys Esimerkki 

metallisiepparista  

Tioli 

 

Hg AmberSep GT74 

Iminodietikka-

happo 

 

Raskasmetallit AmberSepTM 

IRC748 UPS, 

Purolite® S930  

Tiourea 

 

Hg, jalometallit PurometTM 

MTS9140 

Amidoksiimi 

 

Raskasmetallit Duolite ES346  

Bis(2-pyridyyli-

metyyli)amiini 

 

Pd Dowex M 4195 

*Harmaa ympyrä rakenteissa edustaa polymeerimatriisia.  

  

Eräs esimerkki metallisieppareiksi soveltuvista kelatoivista hartseista on DuPont™:n 

makrohuokoiset AmberSep™-hartsit, jotka kykenevät muodostamaan komplekseja metalli-

ionien kanssa funktionaalisten ryhmiensä kautta.48 Esimerkiksi AmberSepTM IRC748 UPS on 

iminodietikkahapporyhmiä sisältävä kelatoiva hartsi, jolla on korkea selektiivisyys kalsiumia, 

magnesiumia ja strontiumia kohtaan kloori-alkalisuolaliuoksissa, mutta myös 
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raskasmetallikationeja kohtaan. Näin ollen sitä voidaan hyödyntää metallien talteenottoon 

hydrometallurgisissa sovelluksissa.46 Vastaavanlainen esimerkki löytyy muun muassa 

Purolite®:n kelatoivista hartseista. Iminodietikkahapporyhmiä sisältävä Purolite® S930 

soveltuu myös raskasmetallikationien poistamiseen.47 Puolestaan tiourearyhmiä sisältävä 

PurometTM MTS9140 ja isotiouroniumryhmiä sisältävä PurometTM MTS9200 ovat kelatoivia 

hartseja, jotka soveltuvat elohopean ja jalometallien talteenottoon.45,49  

Palladiumin talteenottoa vetykloridihappo- ja kuningasvesiliuoksista on tutkittu muun muassa 

bis(2-pyridyylimetyyli)amiiniryhmiä sisältävällä Dowex M 4195 -hartsilla. Tämän 

selektiivisen kelatoivan hartsin on todettu olevan tehokas palladiumin sorptioon, talteenottoon 

ja esikonsentrointiin. Happoliuosten koostumuksesta riippuen tutkimuksessa määritetyistä 

adsorptiokapasiteeteista pienimmäksi arvoksi on saatu 9,43 mg g-1. Vastaavasti 

talteenottoprosentiksi kaikista tutkituista happoliuoksista on saatu vähintään 94 %.44 

 

5.2 SiliaMetS® 

SiliCyclen valmistamat SiliaMetS®-metallisiepparit ovat erilaisilla molekyyleillä 

funktionalisoituja silikageelejä, jotka kykenevät sitomaan erilaisia metalleja liuoksista. Kaikilla 

SiliaMetS®-metallisieppareilla on samanlainen silikarunko, SiliaFlash, jonka partikkelikoko 

vaihtelee välillä 40–63 µm ja huokoskoko on 60 Å. Silikapohjaisia metallisieppareita 

käyttämällä saavutetaan monenlaisia hyötyjä, kuten vähäisempi puhdistusvaiheiden ja 

liuottimen määrä. Lisäksi niillä ei esiinny turpoamista, ja ne mahdollistavat jalometallien 

tehokkaan talteenoton. Verrattuna polymeerihartseihin silikapohjaisilla materiaaleilla on monia 

etuja, kuten nopeampi kinetiikka, parempi mekaaninen stabiilisuus ja lämpöstabiilisuus sekä 

mahdollisuus ladata materiaali tarkasti ja kontrolloidusti. SiliaMetS®-metallisiepparit ovat 

myös riippumattomia käytettävästä liuottimesta, eli niitä voidaan käyttää sekä orgaanisissa 

liuoksissa että vesiliuoksissa. Kun metallien talteenotto suoritetaan vesiliuoksesta, SiliaMetS®-

metallisiepparit toimivat pH-alueella 2–12. Riippuen kuitenkin siepparin luonteesta pH voi 

muuttaa siepparissa olevia funktionaalisia ryhmiä varaamalla niitä, mikä saattaa vaikuttaa 

talteenoton onnistumiseen.42 Taulukossa 4 on esitetty palladiumin talteenottoon sopivien 

SiliaMetS®-metallisieppareiden rakenteet sekä sieppareille ilmoitetut latauskapasiteetit.  
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Taulukko 4. Palladiumin talteenottoon sopivimpien SiliaMetS®-metallisieppareiden rakenteet 

ja niille ilmoitetut latauskapasiteetit42  

Parhaat metallisiepparit Rakenne  Latauskapasiteetti 

Thiol  
 

≥ 1,20 mmol/g 

DMT 

 

≥ 0,50 mmol/g 

Diamine 

 

≥ 1,28 mmol/g 

Thiourea 

 

≥ 1,07 mmol/g 

Triamine 

 

≥ 1,11 mmol/g 

Hyviä metallisieppareita 

Cysteine 

 

≥ 0,30 mmol/g 

Imidazole 

 

≥ 0,96 mmol/g 

TAAcOH 

 

≥ 0,41 mmol/g 

TAAcONa 

 

≥ 0,41 mmol/g 

 

Palladiumin ja hopean talteenottoa on tutkittu eri vahvuisilla typpihappoliuoksilla liuotetusta 

piirilevymateriaalista SiliaMetS®:n Thiol-metallisiepparilla. Tutkimuksessa metallien 

adsorptiokokeet on suoritettu huoneenlämpötilassa käyttäen magneettisekoittajaa ja kahden 

tunnin kontaktiaikaa. Tutkimuksessa palladiumia saatiin adsorboitua yli 95 % tehokkuudella 

jopa 7 M happopitoisuudesta. Hopealle saavutettiin 3 M happopitoisuudessa 
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adsorptiotehokkuudeksi 97 %, mutta happopitoisuuden kasvaessa adsorptiotehokkuus alkoi 

laskea. Palladiumin ja hopean desorptio saatiin suoritettua happamilla tiourealiuoksilla yli 80 % 

tehokkuudella, mutta näitä metalleja ei saatu erotettua desorptiovaiheessa.50  

 

5.3 Smopex®  

Johnson Mattheyn Smopex®-metallisiepparit ovat kuitupohjaisia materiaaleja, joissa on 

polypropeeni- tai viskoosirunko. Runkoon on kiinnitetty funktionaalisia ryhmiä, joiden avulla 

voidaan selektiivisesti ottaa talteen metalleja liuoksista.43 Sekä polypropeeni- että 

viskoosipohjaiset kuidut ovat kemiallisesti ja mekaanisesti stabiileja. Lisäksi Smopex®-kuidut 

eivät turpoa yhtä merkittävästi kuin ioninvaihtohartsit.16 Kuten ioninvaihtohartsejakin, myös 

Smopex®-metallisieppareita on eri tyyppisiä, ja niistä valitaan sopivat olosuhteista riippuen. 

Smopex®-101 on esimerkki kationinvaihtavasta siepparista, Smopex®-105 on anioninvaihdin, 

ja Smopex®-111 sekä Smopex®-234 ovat tiolipohjaisia sieppareita. Kuvassa 5 on esitetty näiden 

Smopex®-metallisieppareiden rakenteet.43  

Smopex®-kuituja voidaan käyttää platinaryhmän metallien talteenottoon. Esimerkiksi 

lääketeollisuudessa katalyyttinä käytetty palladium saadaan otettua talteen synteesituotteista 

käyttämällä Smopex®-metallisieppareita.43 Tämän lisäksi niitä voidaan hyödyntää muun 

muassa perus- ja raskasmetallien poistamiseen jätevesivirroista. Smopex®-kuituja voidaan 

hyödyntää sekä panos- että jatkuvatoimisissa prosesseissa jo prosessin aikana tai prosessin 

loppuvaiheessa metallien talteenottamiseksi.51  

  

 

Kuva 5. Erilaisten Smopex®-metallisieppareiden rakenteita.43 

 

Tiolipohjaisten sieppareiden on todettu olevan hyviä palladiumin talteenottoon, sillä ne 

kykenevät hajottamaan liuoksessa olevat palladiumkompleksit ja sitoutumaan voimakkaasti 

palladiumiin. Esimerkiksi Suzuki-kytkentäreaktion prosessivirrasta, jossa on käytetty 

palladiumkatalyyttiä, on saatu palladiumia hyvin talteen. Kyseisen reaktioseoksen 

palladiumpitoisuus on ollut 100 mg L-1, mutta sen pitoisuudeksi on saatu alle 5 mg L-1 

käyttämällä Smopex®-234-siepparia, ja alle 2 mg L-1 käyttämällä Smopex®-111-siepparia.43 
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Palladiumia on myös onnistuttu ottamaan talteen heterogeenisen Pd/C-hydrausreaktion 

tuotteena saadusta metanoliliuoksesta, joka on sisältänyt 23 mg L-1 palladiumia ja 10 

painoprosenttia nitroaromaattisia aineita. Käyttämällä Smopex®-101- ja Smopex®-105-

sieppareiden seosta kyseisen liuoksen palladiumpitoisuudeksi on saatu alle 1 mg L-1.16  

 

5.4 3D-tulostetut metallisiepparit 

3D-tulostetut metallisiepparit ovat makrohuokoisia materiaaleja, jotka voidaan valmistaa 

selektiivisellä lasersintrauksella (SLS). SLS-tekniikalla materiaalin huokoisuutta, muotoa ja 

kokoa voidaan säätää.52 Perinteisissä ioninvaihtohartseissa huokoisuutta ja 

virtausominaisuuksia voidaan muuttaa silloitusasteella, kun taas SLS-tulostuksessa näitä 

ominaisuuksia voidaan muokata muuttamalla tulostusparametreja. Vastaavasti kuin perinteisiä 

hartseja valmistettaessa SLS-tulostukseen voidaan käyttää hybridimateriaalia, joka koostuu 

kemiallisesti passiivisesta polymeerirungosta ja kemiallisesti aktiivisesta lisäaineesta. On 

kuitenkin mahdollista käyttää myös kemiallisesti aktiivista, funktionalisoitua polymeeriä.53 

Kunhan tulostusmateriaali on kemiallisesti aktiivista, kappaletta voidaan käyttää kemiallisiin 

sovelluksiin.52  

SLS:ssä jauhemainen materiaali sintrataan laserin avulla siten, että vain partikkeleiden pinnat 

sulavat osittain yhteen. Tällöin muodostuu kiinteä rakenne, jossa sintrattujen rakeiden väliin 

jää onteloita, jotka mahdollistavat nesteen virtaamisen tulostetun kappaleen läpi.52 

Siepparimateriaali voidaan tulostaa esimerkiksi kolonnin muotoon, jolloin ionipitoinen liuos 

voidaan syöttää sen läpi.54 Liuos voi tällöin vuorovaikuttaa osittain yhteen sulautuneiden 

partikkelien pinnan kanssa ilman, että se järjestäisi partikkelit uudelleen ja muodostuisi 

epätoivottua kanavoitumista.52 Sieppariin tarttuneet metalli-ionit voidaan ottaa talteen 

eluoimalla sopivalla liuoksella, jonka jälkeen sieppari voidaan tarvittaessa regeneroida, ja sitä 

voidaan käyttää uudelleen metallien talteenottoon.52,54  

 

5.4.1 Rakenne 

SLS-tulostustekniikan avulla voidaan siis säätää kappaleen fysikaalisia ominaisuuksia. Suurta 

lasertehoa ja korkeaa lämpötilaa, ja siten suurta energiatiheyttä voidaan käyttää esimerkiksi 

kohteen ulkoisiin osiin, jolloin saadaan muodostettua tiheä, liuotinta läpäisemätön kerros 

kohteen ympärille. Vastaavasti alhaisempaa energiatiheyttä käyttämällä saadaan aikaiseksi 

esimerkiksi erittäin huokoinen sisärakenne, jolloin liuottimia läpäisevien rakenteiden 

valmistaminen on mahdollista. 3D-sieppareissa oleva sisäverkkorakenne mahdollistaa suuren 
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virtausnopeuden sen läpi virtaavalle liuokselle. Se kuitenkin samalla vastustaa virtausta 

riittävästi, jotta liuoksen ja sieppareiden kemiallisesti aktiivisten kohtien välinen kontakti 

tehostuu. Sieppareita voidaan tulostaa myös ilman erillistä sisäistä verkkorakennetta. Kyseiset 

siepparit ovat mahdollistaneet niiden huokoisen luonteen paremman hyödyntämisen, jolloin 

myös liuos kulkeutuu siepparin läpi ilman erityisiä virtauskanavia.53 Kuvassa 6 on esitetty 

sieppareita, joissa tällaista erillistä sisäistä rakennetta ei ole.  

 

 

Kuva 6. Sieppareita, joissa ei ole erillistä sisäistä rakennetta (vas.), ja kolme tällaista siepparia 

asetettuna peräkkäin 10 ml:n ruiskuun (oik.). Kuvat lähteestä 53.  

 

3D-sieppareiden rakennetta ja huokoisuutta on tutkittu pyyhkäisyelektronimikroskoopin 

(SEM), heliumionimikroskoopin (HIM) ja röntgentomografian avulla. Kuten aiemmin 

todettiin, materiaalin hiukkaset ovat vain osittain sintrautuneet toisiinsa kiinteän kappaleen 

muodostamiseksi. Toisin sanoen ne ovat kiinnittyneet toisiinsa vain hyvin pienellä osalla niiden 

kokonaispinta-alasta. Materiaalin rakenteesta voidaankin havaita, että se on erittäin huokoinen 

(kuva 7a). Lisäksi se säilyttää hiukkasmaisen luonteensa tulostuksen jälkeen (kuva 7b), joka on 

mahdollista saavuttaa käyttämällä optimaalisia tulostusparametreja.53  
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Kuva 7. SEM kuvat SLS-tekniikalla tulostettujen PA12-sieppareiden pinnasta a: 

kokonaiskuvana, josta näkyy huokoisuus, ja b: suurennettuna, josta näkyy hiukkasmaisen 

luonteen säilyminen. Kuvat lähteestä 53.  

 

Funktionaalisen aineen jakautumisen on todettu olevan melko homogeenista jopa suhteellisen 

alhaisella painoprosenttipitoisuudella (kuva 8a). Funktionaalinen lisäaine kiinnittyy tiukasti 

osittain sintrautuvien polymeerihiukkasten pintoihin (kuva 8b), ja siten ne pystyvät 

vuorovaikuttamaan liuoksen kanssa, joka kulkee siepparin huokosten läpi. On myös pystytty 

osoittamaan, että huokosten jakaantuminen tulostetussa kappaleessa on homogeenista koko 

kappaleessa (kuva 9), ja että huokoset ovat muodostaneet noin 32 % siepparin 

kokonaistilavuudesta. Lisäksi suurin osa huokosista on halkaisijaltaan 20–60 µm, joten 

huokoskokojakauma on hyvin tasainen.53  

 

 

Kuva 8. a: HIM-kuva funktionalisoidun siepparin rakenteesta ja b: suurennettu HIM-kuva 

siepparin pinnasta, jossa funktionaalisia lisäainehiukkasia on korostettu. Kuvat lähteestä 53. 
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Kuva 9. Pysty- ja vaakasuuntaiset röntgentomografiakuvat funktionalisoiduista sieppareista, 

joista nähdään huokosten jakautumisen olevan homogeenista. Kuvat lähteestä 53.  

 

5.4.2 Sovelluskohteita  

Vaikka SLS-tekniikalla tulostetut 3D-metallisiepparit eivät ole olleet kovin kauaa tutkimuksen 

kohteena, niille on löydetty jo erilaisia sovelluskohteita. On löydetty esimerkiksi materiaali, 

jolla voidaan ottaa kultaa talteen täysin selektiivisesti. Palladiumin ja platinan talteenottoon on 

onnistuttu kehittämään tehokas menetelmä, missä hyödynnetään siepparimateriaalin osittaista 

selektiivisyyttä ja metallien eluointia eri liuoksilla. Myös elohopean kvantitatiivisessa 

määrityksessä on pystytty hyödyntämään 3D-tulostettuja metallisieppareita.  

  

5.4.2.1 Kullan selektiivinen talteenotto 

Kullan selektiivistä talteenottoa kuningasvedellä liuotetusta elektroniikkajätteestä on tutkittu 

käyttämällä nylon-12-pohjaisia SLS-tekniikalla tulostettuja 3D-metallisieppareita. 

Tutkimuksessa on määritetty ensin nylon-12-jauheen (N12) adsorptiotehokkuutta ja 

selektiivisyyttä käyttämällä vetykloridihappotaustaista synteettistä testiliuosta. Käytetty 

testiliuos valmistettiin jäljittelemällä metallipitoisuuksia, joita hapolla liuotetussa 

elektroniikkajätteessä tyypillisesti esiintyy. Se sisälsi 100 mg L-1 Ni, Zn, Fe ja Cu, 50 mg L-1 

Al, Cr, Pb ja Sn sekä 5 mg L-1 Pd, Pt ja Au 5 %:ssa vetykloridihapossa. N12-jauheella on saatu 

adsorboitua 4 tunnin kontaktiajalla synteettisessä liuoksessa olevasta kullasta 96,4 %. 

Platinasta on adsorboitunut samalla 4,6 %, mutta minkään muun metallin adsorptio ei ole ollut 

merkittävää. Toisin sanoen N12-jauhe on osoittautunut erittäin selektiiviseksi materiaaliksi 

kultaa kohtaan.54 

Adsorptio-ominaisuuksien vertailemiseksi samoissa olosuhteissa on testattu myös muita 

nylonpolymeerejä, kuten nylon-11 (N11) ja nylon-6,6 (N66). On havaittu, että näistä N11 
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käyttäytyy samaan tapaan kuin N12, mutta N66:lla on havaittu olevan alhaisempi 

selektiivisyys. Korkeampi selektiivisyys saadaan siis käyttämällä nylonpolymeerejä N11 ja 

N12, joilla on pidemmät hiiliketjut. N12-jauheen kullan maksimiadsorptiokapasiteettia 

testattiin tutkimuksessa liuoksella, jossa oli 5 % vetykloridihapossa 200 mg L-1 [AuCl4]
-, ja 

kontaktiaikana oli 24 tuntia. Kapasiteetiksi saatiin yli 66 mg kultaa yhtä grammaa N12-jauhetta 

kohti.54  

N12-jauheen adsorptiotehokkuutta on testattu myös elektroniikkajätteestä. Näyte valmistettiin 

jauhamalla piirilevyt ja tuhkistamalla niitä 4 tunnin ajan 950 ℃:ssa. Tuhkattua näytettä 

liuotettiin kuningasvedessä ultraääniavusteisesti huoneenlämmössä, jonka jälkeen ne 

suodatettiin ja laimennettiin ultrapuhtaalla vedellä suhteessa 1:1 ennen kullan talteenottoa. 

Liuotetussa piirilevynäytteessä olleesta kullasta oli adsorboitunut 77,8 % kontaktiajan ollessa 

4 tuntia. Ainoa muu adsorboitunut metalli-ioni oli tina, jota adsorboitui 1,6 %. Tämä osoittaa 

edelleen N12:n erinomaisen selektiivisyyden kultaa kohtaan.54  

Tutkimuksessa 3D-sieppareista valmistettiin kuutionmuotoisia verkkorakenteita ja kolonnin 

muotoisia sieppareita. Verkkokuution ja synteettisen testiliuoksen kontaktiajan ollessa 4 tuntia, 

saatiin kullasta 90,4 % selektiivisesti talteen käyttämällä huoneenlämpötilaa. Sen sijaan 

antamalla synteettisen testiliuoksen virrata kymmenen peräkkäisen kolonnin muotoisen 

siepparin läpi saatiin 82,7 % kullasta talteen erittäin lyhyellä, 30 sekunnin kontaktiajalla. 3D-

tulostettujen sieppareiden kapasiteetit riippuvat kuitenkin kappaleen rakenteesta ja käytetyistä 

tulostusparametreistä, joten kapasiteettia on vaikea määrittää yksinkertaisella ja selkeällä 

tavalla. Kaiken kaikkiaan 3D-tulostetuilla N12-sieppareilla adsorptiotehokkuuksiksi on saatu 

hieman pienempiä arvoja kuin N12-jauheella. Tulokset ovat kuitenkin osoittaneet, että 3D-

tulostus säilyttää N12-materiaalin erinomaiset kullan talteenotto-ominaisuudet.54 

Eluointiin on voitu käyttää esimerkiksi typpihappoa tai orgaanisia eluentteja, kuten 

dietyleeniglykoli dibutyylieetteriä. Testit kullan poistamiseksi on suoritettu käyttämällä kolmen 

kolonnimuotoisen sieppariyksikön sarjaa lataamalla ensin kolonni 10 mg L1 kultaa sisältävällä 

5 % vetykloridihappoliuoksella. Kullan poistamiseen eluenttina on käytetty 30 % typpihappoa. 

Eluoimalla kerran typpihapolla on saatu talteen 47,9 % kullasta, mutta eluoimalla neljä kertaa 

kullasta on saatu talteen 99 %. Orgaaniselle eluentille suoritettiin samanlainen eluointitesti, ja 

sitäkin käyttämällä on saatu hyviä tuloksia. Näin ollen 3D-tulostettujen metallisieppareiden 

eduksi on huomattu selektiivisyyden lisäksi se, että kulta voidaan poistaa 3D-sieppareista lähes 

kvantitatiivisesti yksinkertaisella eluointiprosessilla, jonka jälkeen siepparia on voitu käyttää 

prosessissa uudelleen.54  
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N12 toimii siis erittäin selektiivisenä materiaalina kullan adsorptioon klooripitoisista 

happamista liuoksista. Se mahdollistaa kullan selektiivisen erottamisen tyypillisistä 

matriisialkuaineista, kuten kuparista, nikkelistä ja raudasta, sekä muista platinaryhmän 

metalleista, kuten palladiumista ja platinasta.53 Toisena 3D-siepparimateriaalin selektiivisyyttä 

hyödyntävänä esimerkkinä on tutkittu mahdollisuutta hyödyntää jätemateriaaleja katalyyttien 

valmistukseen käyttämällä SLS-tekniikalla tulostettuja 3D-sieppareita. Esimerkiksi 

piirilevyjätteen liuotuksesta saatavasta happamasta suodoksesta on adsorboitu kultaa 

selektiivisesti tetrakloroauraattina 3D-tulostettuun polyamidi-12-matriisiin (PA12 tai N12), ja 

se on pelkistetty kultananopartikkeleiksi. Tällaista PA12-Au-komposiittikatalyyttiä on käytetty 

tehokkaana katalyyttinä 3-nitrofenolin pelkistämisessä 3-aminofenoliksi.55  

 

5.4.2.2 Platinan ja palladiumin talteenotto 

Lahtinen et al.52 ovat kehittäneet 3D-tulostetun metallisiepparin anionisten Pd- ja Pt-

kompleksien selektiiviseen ja kustannustehokkaaseen talteenottamiseen sähkö- ja 

elektroniikkajätteestä. Tämä erittäin huokoinen 3D-tulostettu metallisieppari on 

hybridimateriaali, joka on valmistettu polypropeenista ja tyypin 1 anioninvaihtohartsista 

(Dowex 21K). Anioninvaihtohartsi on kuivattu 90 ℃:ssa ja jauhettu hienoksi jauheeksi, jonka 

jälkeen hartsi on sekoitettu polypropeeniin. Tarkastelemalla valmistettujen sieppareiden 

rakennetta niiden on todettu olevan erittäin huokoisia kaikkialla kappaleessa. Tutkimuksessa 

kehitetty prosessi on mahdollistanut palladiumin ja platinan erottamisen ja eristämisen erillisinä 

fraktioina.52  

Koska sähkö- ja elektroniikkaromu ei ole homogeenista, niiden metallipitoisuudet vaihtelevat 

huomattavasti materiaalin mukaan. Jotta sieppareiden todellinen kapasiteetti ja suorituskyky on 

saatu selville, tutkimuksessa on käytetty synteettistä testiliuosta, joka jäljitteli metallien 

suhdetta keskimääräisessä liotetussa piirilevynäytteessä. Synteettinen testiliuos sisälsi 

100 mg L-1 Ni, Zn, Fe ja Cu, 50 mg L-1 Al, Cr, Pb ja Sn, 5 mg L−1 Pd ja Au, sekä 1 mg L−1 Pt 

5 %:ssa kuningasvedessä. Synteettisen testiliuoksen lisäksi Pd/Pt-sieppareita on kuitenkin 

testattu myös elektroniikkajäteliuoksilla. Murskattua piirilevymateriaalia on tuhkistettu 

4 tunnin ajan 950 ℃:ssa, jonka jälkeen näytettä on liuotettu ultraääniavusteisesti 

kuningasvedellä. Näytteet on suodatettu ja laimennettu suhteessa 1:5 ennen adsorptiokokeita.52  

Sekä synteettistä että elektroniikkajätteestä peräisin olevaa metalliliuosta on johdettu kolmen 

ruiskuun asetetun 5 mm:n paksuisen sylinterin muotoisen siepparin läpi. Käyttämällä 3D-

tulostettua Pd/Pt-siepparia synteettisellä testiliuoksella palladiumista on saatu talteen suurella 
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selektiivisyydellä yli 96 % ja platinasta 98 %. Konsentroiduimmat metalli-ionit, kuten alumiini, 

rauta ja kupari, eivät jääneet sieppariin, mutta noin 50 % tinasta ja 10–22 % lyijystä ja sinkistä 

adsorboitui. Käytännössä sinkki ja lyijy, sekä suurin osa tinasta saatiin kuitenkin poistettua 

vesipesuilla, ja pääepäpuhtaudeksi jäi vain pieni määrä tinaa. Kun oli käytetty todellista 

elektroniikkaromun liuotuksesta saatua suodosta synteettisen testiliuoksen sijaan, saavutettiin 

myös erinomainen selektiivisyys ja tehokkuus palladiumille (noin 79 %) ja platinalle (noin 

89 %).52  

Pd/Pt-siepparien maksimiadsorptiokapasiteettia on tutkittu johtamalla yhden 5 mm:n paksuisen 

siepparin läpi viisi kertaa liuosta, joka sisälsi 400 mg L-1 palladiumia ja platinaa 5 %:ssa 

kuningasvedessä. Siepparin kapasiteetin on laskettu olevan noin 11 painoprosenttia suhteessa 

siepparissa olevan aktiivisen hartsin massaan. 3D-siepparille saatua suorituskykyä on verrattu 

myös samanpainoiseen jauhemaiseen Dowex 21K:n ja polypropeenin seokseen, jota käytettiin 

sieppareiden valmistukseen. Sitä sekoitettiin samanlaisessa runsaasti palladiumia ja platinaa 

sisältävässä liuoksessa 30 minuuttia, jolloin jauheelle maksimikapasiteetiksi on määritetty noin 

13 painoprosenttia. On siis osoitettu, että tulostaminen pienentää maksimikapasiteettia vain 

hieman, eikä tulostaminen tuhoa aktiivisen komponentin kemiallista aktiivisuutta.52  

Tutkimuksessa strippauskokeisiin käytettiin sieppareita, joita oli käytetty synteettisen liuoksen 

talteenottokokeissa. Ensin suoritettiin pesuja vedellä, sitten 0,1 M tiourealla, 0,3 M tiourealla 

ja lopuksi 4,5 M typpihapolla. Käyttämällä 0,1 M tiourean vesiliuosta noin 83 % palladiumista 

on pystytty poistamaan siepparista ja 0,3 M tiourean vesiliuoksella platinasta 85 %. 

Adsorptiovaiheessa merkittävimmäksi epäpuhtaudeksi sieppareihin jäänyt tina on saatu 

poistettua siepparista erillisenä fraktiona 4,5 M typpihapolla. Tutkimuksessa on myös osoitettu, 

että metallien poistamisen jälkeen siepparit tulee regeneroida 0,1 M vetykloridihapolla, jonka 

jälkeen niitä voidaan käyttää uudelleen. Metallien strippaaminen tai siepparien regenerointi 

eivät kuitenkaan alentaneet adsorptiotehokkuutta merkittävästi. Myös useampien 

nylonsieppareiden ja Pd/Pt-sieppareiden käyttämistä peräkkäin on tutkittu. Näin on onnistuttu 

ottamaan talteen erittäin selektiivisesti kultaa, palladiumia ja platinaa sähkö- ja 

elektroniikkaromun liuotuksesta peräisin olevasta suodoksesta.52  

 

5.4.2.3 Elohopean konsentrointi luonnonvesinäytteistä 

Kulomäki et al.56 ovat onnistuneet hyödyntämään tulostettuja 3D-tiolisieppareita 

metyylielohopean (MeHg) ja epäorgaanisen elohopean (iHg) esikonsentroinnissa ja 

pitoisuuksien määrittämisessä luonnonvesinäytteistä ng L-1 pitoisuustasolla. Tutkimuksessa 
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käytetyt 3D-metallisiepparit on valmistettu sekoittamalla polyamidi-12- tai polyamidi-11-

jauhetta (PA12 tai PA11) ja 10 painoprosenttia kemiallisesti aktiivista komponenttia, tässä 

tapauksessa SiliaMetS®:n Thiol-metallisiepparia. Sekä PA11:n että PA12:n käyttöä 3D-

siepparin tukimatriisissa tutkittiin. PA11-tiolisieppareilla on pienemmät ympäristövaikutukset, 

ja lisäksi ne ovat osoittautuneet yhtä tehokkaaksi kuin PA12-tiolisiepparit. Näin ollen PA11-

tiolisieppareita on voitu käyttää elohopean määrityksissä. Tutkimuksessa on todettu, että 

käyttämällä yhtä PA11-tiolisiepparia MeHg:n ja iHg:n adsorptiota voidaan pitää jopa lähes 

kvantitatiivisena.56  

Alustavat adsorptiokokeet suoritettiin PA12-tiolisieppareilla. Tutkimuksessa käytettiin 

synteettisiä liuoksia eri näytematriisikoostumusten vaikutuksen tutkimiseksi MeHg:n ja iHg:n 

adsorptioon. Synteettiset liuokset sisälsivät 20 ng L-1 metyylielohopeaa ja epäorgaanista 

elohopeaa eri tiourea- ja vetykloridihappopitoisuuksilla, ja ne johdettiin PA12-tiolisiepparien 

läpi. Kun syöttöliuosten vetykloridihappopitoisuutta on kasvatettu, iHg:n adsorptiokyvyn on 

havaittu heikkenevän. Lisäksi on havaittu, että pelkän tiourean käyttö näytematriisissa on 

antanut parhaita tuloksia, sillä tällöin molemmat elohopean lajit ovat adsorboituneet PA12-

tiolisieppariin. Näistä johtuen jatkotutkimuksissa on päätetty käyttää 0,01 % tioureaa 

näyteliuoksissa.56  

Adsorptiovaihe on suoritettu käyttämällä peristalttista pumppua, ja näyteliuos on pumpattu 

kahden siepparin läpi virtausnopeudella 5 ml min-1. MeHg:n heikompi adsorptio on rajoittanut 

suuremman virtausnopeuden käyttöä. Tutkimuksessa MeHg-lajien eluointi suoritettiin samaan 

suuntaan kuin adsorptio liuoksella, jossa oli 0,1 % tioureaa 3,5 % vetykloridihapossa. Kyseinen 

eluentti oli ainoa, jolla MeHg:sta pystyttiin eluoimaan yli 90 % samalla kun yli 95 % iHg:sta 

jäi vielä sieppareihin. Sen jälkeen iHg-lajit eluoitiin vastavirtaan ilman peristalttista pumppua 

liuoksella, jossa oli 0,3 % tioureaa 8 % vetykloridihapossa. Näin MeHg:n ja iHg:n selektiivinen 

ja peräkkäinen eluointi, ja siten niiden erottaminen saatiin mahdollistettua.56  

Tutkimuksessa on todettu, että PA12-tiolisieppareita on voitu käyttää uudelleen jopa 10 kertaa 

ilman adsorptiotehokkuuden menettämistä. Käy myös ilmi, että MeHg:n ja iHg:n, sekä myös 

kokonaiselohopeapitoisuuden määrittämiseen on voitu käyttää samaa ICP-MS-menetelmää. 

Menetelmän havaitsemisrajat ovat olleet erittäin alhaiset, MeHg:lle 0,05 ng L-1 ja iHg:lle 

0,08 ng L-1. Alhaisten havaitsemisrajojen lisäksi ehdotetun menetelmän on todettu olevan 

yksinkertaisempi elohopean esikonsentroimiseen ja spesiaatioon kuin olemassa olevat 

menetelmät. Tällä menetelmällä on ollut myös mahdollista saavuttaa MeHg:n ja iHg:n 

kvantitatiivinen adsorptio.56    
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KOKEELLINEN OSA 

 

6 Työn tarkoitus 

Työssä keskitytään aluksi palladiumin talteenoton optimaalisten talteenotto-olosuhteiden 

määrittämiseen kahdelle eri granulamuotoiselle ioninvaihtohartsille, sekä niiden keskinäiseen 

vertailuun. Näistä granulamuotoisista hartseista valitaan toinen jatkotestejä varten, joissa 

tutkitaan palladiumin talteenottoa kyseisellä granulalla ja 3D-tulostetuilla metallisieppareilla. 

Työssä pyritään erityisesti selvittämään niiden välisiä eroja talteenoton tehokkuudessa ja 

kinetiikassa. Sekä 3D-sieppareiden valmistamisessa että granulana käytetään samaa 

anioninvaihtohartsia, joka tekee niiden vertailusta mahdollisen.  

Työssä on myös tarkoituksena selvittää molemmille siepparimateriaaleille maksimi-

latauskapasiteetit, eli paljonko palladiumia gramma siepparimateriaalia pystyy sitomaan. 

Lisäksi keskitytään eluoinnin tehokkuuden vertailuun granulamateriaalin ja 3D-siepparien 

välillä. Eluoinnissa hyödynnetään ammoniakin ja ammoniumkloridin seosta, joista 

ammoniumkloridin pitoisuutta pyritään optimoimaan. 

 

 

7 Käytetyt laitteet ja reagenssit 

Näytteiden Pd-pitoisuudet mitattiin induktiivisesti kytketty plasma optinen 

emissiospektrometria -menetelmällä (ICP-OES). Tämän projektin aikana käytettiin kahta eri 

ICP-OES-laitetta: Perkin Elmer Avio 500 ja Perkin Elmer Optima 8300. Molemmissa laitteissa 

oli automaattinen näytteensyöttäjä, Perkin Elmer S10 Autosampler. ICP-OES-mittaukset 

suoritettiin aksiaalisesti eli plasmasoihdun suuntaisesti koko soihdun mitalta, ja 

mittausaallonpituuksina käytettiin 340,458 nm sekä 324,270 nm. Käytetyt ICP-OES-

mittausparametrit kummallekin laitteelle on esitetty taulukossa 5.  
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Taulukko 5. ICP-OES mittausparametrit  

ICP-OES Avio 500 Optima 8300 

RF teho 1500 W 1500 W 

Näytteensyötön nopeus 1,3 mL min-1 1,5 mL min-1 

Plasmakaasun virtausnopeus 8 L min-1 8 L min-1 

Apukaasun virtausnopeus 0,2 L min-1 0,2 L min-1 

Sumutinkaasun virtausnopeus 0,6 L min-1 0,6 L min-1 

 

Projektissa käytetyt liuokset ja reagenssit, sekä niiden valmistajat, pitoisuudet ja puhtausasteet 

on esitetty taulukossa 6. Ioninvaihtomateriaaleina käytettiin Sigma-Aldrichin vahvasti 

emäksisiä, kloridimuotoisia anioninvaihtohartseja Dowex® 21K Cl- ja Lewatit® MonoPlus 

M 500. Molemmat hartsit olivat geelimäisiä, ja niissä oli matriisina styreeni-divinyylibentseeni. 

Ioninvaihtohartsista puhutaan tässä tutkielmassa myös granulana. Näytteiden ja 

kalibrointiliuosten valmistamisessa käytetty ultrapuhdas vesi tuotettiin ELGA Purelab 

Ultra -laitteella. Työssä käytettiin vaakaa, joka oli merkiltään KERN ABJ220-4NM, ja pH-

mittaria, joka oli merkiltään WTW InoLab pH 720. Panoskokeita suoritettaessa käytettiin 

VELP Scientifica Multistirrer -magneettisekoittajaa. Kinetiikkakokeissa sieppareiden 

lataamisessa käytettiin Shenchen LabS3-merkkistä peristalttista pumppua.  

 

Taulukko 6. Käytetyt liuokset ja reagenssit 

Liuos/reagenssi Valmistaja Pitoisuus/puhtausaste 

Pd-standardiliuos PerkinElmer Pure 1000 mg L-1 

Pd-modifikaattoriliuos PerkinElmer 10000 mg L-1  

Vetykloridihappo (HCl) Honeywell  ≥ 37 % 

Typpihappo (HNO3) Honeywell ≥ 65 % 

Natriumhydroksidi (NaOH)  Fisher Scientific ≥ 97 % 

Ammoniakki (NH3) VWR Chemicals 25 % 

Ammoniumkloridi (NH4Cl) Sigma-Aldrich ≥ 99,5 % 

 

 

 



44 

 

8 Käytetyt laskukaavat 

Laskuissa hyödynnettiin Excel-taulukkolaskentaohjelmaa. Työssä määritettyjen 

rinnakkaisnäytteiden pitoisuudet ja esimerkiksi eluoinnin saantoprosentit on ilmoitettu 

käyttämällä keskiarvoja 𝑥, jotka laskettiin yhtälöllä (2). Vastaavasti niiden keskihajonnan s 

laskemiseen on käytetty yhtälöä (3):  

 
𝑥 =

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 , (2)  

 

𝑠 = √
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 . (3)  

Molemmissa yhtälöissä xi kuvaa yksittäisen mittaustuloksen arvoa ja n kuvaa havaintojen, eli 

tässä tapauksessa rinnakkaisten näytteiden määrää. Analyyteille määritetyt talteenottoprosentit, 

eli sieppareihin sitoutuneen analyytin osuus alkuperäisen liuoksen analyyttipitoisuudesta 

laskettiin yhtälöllä (4):    

 talteenotto-% = (1 −
𝑐𝑙

𝑐𝑎
) ∙ 100 % , (4)  

missä ca on analyytin pitoisuus liuoksessa ennen talteenottoa (mg L-1) ja cl on analyytin 

pitoisuus liuoksessa talteenoton jälkeen (mg L-1).  

Talteenottoprosenttien välisten erojen merkitsevyyden tutkimiseen hyödynnettiin parittaista t-

testiä. Parittaisen t-testin käyttämisen vaatimuksena on, että erotuksien tulee olla normaalisti 

jakautuneet. Parittaisen t-testin t-tunnusluku laskettiin yhtälöllä (5): 

 
𝑡 =

𝑑 ∙ √𝑛

𝑠𝑑
, (5)  

missä 𝑑 kuvaa eri menetelmällä saatujen tulosten erotuksien keskiarvoa, sd kuvaa niiden 

keskihajontaa ja n kuvaa havaintojen lukumäärää.  

Sieppariin sitoutuneen analyytin määrän Qe (mg g-1) laskemiseen käytettiin yhtälöä (6): 

 
𝑄𝑒 =

(𝑐𝑎 − 𝑐𝑙) ∙ 𝑉

𝑚
, (6)  

missä ca on palladiumin pitoisuus alussa (mg L-1), cl on palladiumin pitoisuus kontaktin jälkeen 

eli lopussa (mg L-1), V on liuoksen tilavuus (L) ja m siepparin massa (g). Metallisiepparin 

adsorptiokapasiteetti eli latauskapasiteetti määritettiin käyttämällä yhtälössä (7) esitettyä 

Langmuirin adsorptioisotermiä:44,50,57 
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 𝐶𝑒

𝑄𝑒
=

1

𝑄𝑚𝑎𝑥𝑏
+

𝐶𝑒

𝑄𝑚𝑎𝑥
 . (7)  

Yhtälössä Ce tarkoittaa liuokseen jäänyttä tasapainopitoisuutta (mg L-1) ja Qe kuvaa 

metallisieppariin sitoutuneen metallin määrää tasapainossa yhtä grammaa siepparimateriaalia 

kohden (mg g-1). Lisäksi yhtälössä on Langmuirin vakio b (L mg-1) sekä vakio Qmax, joka kuvaa 

kokeellisesti määritettyä maksimilatauskapasiteettia (mg g-1).  

Eluoinnin saantoprosentit eli siepparista eluoituneen analyytin osuus sieppariin sitoutuneesta 

analyytistä määritettiin yhtälöiden (8) ja (9) avulla: 

 
𝑥𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑦𝑡𝑡𝑖 =

𝑐 ∙ 𝑉

𝑚
 , (8)  

 saanto-% =
𝑥𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑦𝑡𝑡𝑖

𝑄𝑒
∙ 100 % , (9)  

jossa xanalyytti kuvaa siepparista eluoidun analyytin määrää siepparimateriaaligrammaa kohden 

(mg g-1), c on analyytin pitoisuus eluointinäytteessä (mg L-1), V on eluointinäytteen tilavuus (L) 

ja m on siepparin massa (g). Qe kuvaa tiettyyn metallisieppariin sitoutuneen analyytin määrää 

(mg g-1).  

 

 

9 Työn suoritus 

Kokeellisen työn aikana suoritetuissa ICP-OES-mittauksissa käytettiin kalibrointiliuoksia, 

jotka valmistettiin PerkinElmer Pd-standardiliuoksesta, ja joihin lisättiin 1 M vetykloridihappo- 

ja typpihappotausta. Käytettyä kalibraatioaluetta kuitenkin vaihdettiin kokeellisen osan aikana. 

Sen alkupuolella kalibraatioalueena käytettiin 0–100 mg L-1, kun taas loppupuolella käytettiin 

0–20 mg L-1. Mittaukset suoritettiin aina kahdella aallonpituudella, 340,458 nm ja 324,270 nm, 

mutta tarkempaan tuloksien tarkasteluun valittiin poikkeuksetta aallonpituus 340,458 nm 

suurempien intensiteettien vuoksi. Tutkimuksia suoritettiin sekä synteettisellä testiliuoksella 

että näyteliuoksella. Synteettisessä testiliuoksessa oli pelkästään palladiumia vetykloridihappo- 

ja typpihappotaustassa. Näyteliuoksena käytettiin teollisten katalyyttien pesuhappoa.   
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9.1 Optimaalisten talteenotto-olosuhteiden määritys  

Optimaaliset talteenotto-olosuhteet kahdelle eri ioninvaihtomateriaalille määritettiin 

testaamalla laimennuksen, pH:n ja kontaktiajan vaikutusta materiaalien talteenottokykyyn 

panoskokeilla. Läpi näiden määritysten valmistettiin kaksi rinnakkaisnäytettä, joihin 

ioninvaihtomateriaalia punnittiin noin 50 mg, ja niihin lisättiin 7,5 ml liuosta. Kontaktin jälkeen 

liuokset suodatettiin Whatman 41 -suodatinpaperilla, jonka jälkeen Pd-pitoisuus määritettiin 

ICP-OES:llä (Avio). Rinnakkaisnäytteiden pitoisuuksien keskiarvot ja keskihajonnat on 

laskettu yhtälöillä (2) ja (3), sekä talteenottoprosentit yhtälöllä (4). Ioninvaihtomateriaalit, joita 

tutkimuksessa käytettiin, olivat Dowex® 21K Cl- ja Lewatit® MonoPlus M 500 (kuva 10). 

Tutkimukset suoritettiin valmistamalla Pd-standardiliuoksesta (1000 mg L-1) liuos, jonka Pd-

pitoisuus oli 100 mg L-1, ja jossa oli vetykloridihapon ja typpihapon suhteen 1 M tausta.  

 

   

Kuva 10. Tutkimuksessa käytetyt ioninvaihtohartsit Dowex® 21K (vas.) ja Lewatit® 

MonoPlus M 500 (oik.). 

 

9.1.1 Laimennussuhteen määritys 

Sopiva laimennussuhde määritettiin tutkimalla ioninvaihtomateriaalien talteenottokykyä 

laimentamattomasta 100 mg L-1 liuoksesta (1:1), jossa oli 1 M happotausta, sekä laimentamalla 

happotaustaa suhteissa 1:2, 1:5, 1:10 ja 1:20. Laimentamalla liuoksiin saatiin siis vastaavasti 

0,5 M; 0,2 M; 0,1 M ja 0,05 M happotaustat. Laimennukset 1:2 ja 1:5 valmistettiin 100 mg L-1 

liuoksesta laimentamalla vedellä, jolloin happotaustan lisäksi myös liuosten Pd-pitoisuus 

laimeni vastaavissa suhteissa. Laimennukset 1:10 ja 1:20 valmistettiin siten, että niiden Pd-

pitoisuus oli noin 20 mg L-1, mutta happotausta laimeni pitoisuudesta 1 M kyseisten 

laimennussuhteiden mukaisesti. Pd-pitoisuutta ei haluttu laimentaa enempää, jotta 

pienemmätkin erot talteenottoprosenteissa olisi helpompi havaita riittävän tarkasti. 

Ioninvaihtomateriaalien ja liuoksien annettiin olla magneettisekoituksessa 2 tuntia ennen 

suodatusta. Koeasetelma on esitetty kuvassa 11. Laimennuksia 1:1, 1:2 ja 1:5 mitattaessa 
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kalibraatioalueena oli 0–100 mg L-1, ja laimennuksia 1:10 ja 1:20 mitattaessa 0–20 mg L-1. 

Taulukossa 7 on esitetty kahdella eri aallonpituudella määritetyt palladiumin pitoisuudet sekä 

kahdella eri ioninvaihtomateriaalilla määritetyt talteenottoprosentit eri laimennoksissa.  

 

 

Kuva 11. Koeasetelma hartsimateriaalien optimaalisten olosuhteiden määrityksissä. 

 

Taulukko 7. Palladiumin pitoisuudet liuoksissa ennen ja jälkeen talteenoton, sekä 

talteenottoprosentit Dowex® 21K ja Lewatit® MonoPlus M 500 ioninvaihtomateriaaleilla eri 

laimennuksista määritettynä  

λ (nm) calku (mg L-1)  / 

[laimennus] 

Dowex® 21K  

Talteenotto-%  

cloppu 

(mg L-1) 

Lewatit® M 500 

Talteenotto-% 

cloppu 

(mg L-1) 

340,458 

324,270 

106,7   /   [1:1] 

109,3   /   [1:1] 

45,4 

46,1 

58 ± 6 

59 ± 5 

46,6 

47,6 

57 ± 6 

57 ± 6 

340,458 

324,270 

53,4*   /   [1:2] 

54,6*   /   [1:2] 

71,7 

72,7  

15 ± 2 

14,9 ± 1,5 

66,7 

67,6 

18 ± 2 

18 ± 3 

340,458 

324,270 

21,3*   /   [1:5] 

21,9*   /   [1:5] 

92,5 

92,9 

1,60 ± 0,15 

1,56 ± 0,15 

90,5 

91,0 

2,02 ± 0,02 

1,96 ± 0,03 

340,458 

324,270 

20,8    /   [1:10] 

21,1   /   [1:10] 

97,5 

97,5 

0,53 ± 0,03 

0,53 ± 0,03 

97,0 

97,0 

0,621 ± 0,011 

0,636 ± 0,010 

340,458 

324,270 

20,1   /   [1:20] 

20,5   /   [1:20] 

99,2 

99,3 

0,159 ± 0,005 

0,15 ± 0,04 

99,1 

99,0 

0,190 ± 0,010 

0,20 ± 0,03 

*Laskettu laimentamattoman näytteen (1:1) pitoisuudesta. 
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Kuten taulukosta 7 nähdään, laimennussuhteella 1:20, eli 0,05 M typpihappo- ja 

vetykloridihappotaustalla talteenottoprosentit olivat erinomaisia. Tällöin molemmilla 

ioninvaihtomateriaaleilla saavutettiin yli 99 % talteenotto, ja tulokset olivat parhaat 

molemmille materiaaleille. Todella hyviin talteenottoprosentteihin päästiin myös, kun 

happotaustaa laimennettiin suhteessa 1:10. Kuitenkin nämä kaksi selvästi parasta laimennusta 

testattiin vasta optimaalisen pH:n ja kontaktiajan määrityksen jälkeen. Niihin testeihin 

valikoitui siis lopuista laimennussuhteista paras, joka tarkoitti laimennussuhdetta 1:5, eli 0,2 M 

happotaustaa.  

 

9.1.2 Optimaalisen pH-alueen määritys 

pH:n vaikutuksen tutkimiseen käytettiin 1:5-laimennuksia. Niitä valmistettiin neljä kappaletta, 

joiden pH:t säädettiin mahdollisimman lähelle arvoja 1, 2, 3 ja 4. Ennen näytteiden pH:n säätöä 

pH-mittarin kalibrointi suoritettiin pH:n 4, 7 ja 10 omaavilla puskuriliuoksilla. Liuosten pH:n 

säätäminen suoritettiin lisäämällä liuoksiin aluksi 5 M NaOH-liuosta. Liuoksen pH alkoi 

kasvaa nopeasti, kun pH oli noin 2,5, joten pH säädettiin loppuun näytteiden pH 3 ja pH 4 

kohdalla 2,5 M NaOH-liuoksella. pH:n säätämisen aikana lämpötila oli 20 ℃. Taulukossa 8 on 

esitetty pH:n arvot jokaiselle liuokselle ennen pH:n säätöä ja sen jälkeen. Taulukossa 9 on 

puolestaan esitetty kahdella eri aallonpituudella määritetyt palladiumin pitoisuudet sekä 

kahdella eri ioninvaihtomateriaalilla määritetyt talteenottoprosentit eri pH-arvoissa, kun 

laimennussuhteena on ollut 1:5 ja kontaktiaikana 2 h.  

 

Taulukko 8. Liuosten pH:t ennen niiden säätämistä ja säätämisen jälkeen 

Tavoite pH pH alussa pH lopussa 

1 0,51 0,99 

2 0,50 1,97 

3 0,50 3,05 

4 0,50 3,96 

 

 

 



49 

 

Taulukko 9. Palladiumin pitoisuudet liuoksissa ennen ja jälkeen talteenoton sekä 

talteenottoprosentit Dowex® 21K ja Lewatit® MonoPlus M 500 ioninvaihtomateriaaleilla eri 

pH-arvoista määritettynä 

pH λ (nm) calku  

(mg L-1)  

Talteenotto-% 

Dowex® 21K 

cloppu    

(mg L-1) 

Talteenotto-% 

Lewatit® M 500 

cloppu      

(mg L-1) 

1 
340,458 

324,270 

18,2 

18,5 

94,4 

94,3 

1,0 ± 0,2 

1,1 ± 0,2 

95,3 

95,3 

0,86 ± 0,09 

0,86 ± 0,09 

2 
340,458 

324,270 

14,0 

13,7 

95,5 

95,3 

0,634 ± 0,002 

0,6397 ± 0,0013 

94,9 

95,1 

0,72 ± 0,12 

0,67 ± 0,08 

3 
340,458 

324,270 

13,0 

12,7 

95,4 

95,3 

0,592 ± 0,003 

0,5994 ± 0,0009 

94,9 

94,7 

0,67 ± 0,06 

0,67 ± 0,06 

4 

 

340,458 

324,270 

12,6 

13,0 

95,7 

95,9 

0,54 ± 0,07 

0,53 ± 0,07 

94,3 

94,5 

0,72 ± 0,06 

0,72 ± 0,05 

 

Tarkasteltaessa taulukkoa 9 voidaan huomata, että talteenottoprosentit eivät kasva merkittävästi 

pH:n kasvaessa. Ne ovat kuitenkin hieman parempia kuin talteenottoprosentit, jotka on saatu 

vastaavan laimennussuhteen liuoksista, joiden pH:ta ei ollut säädetty (taulukko 7). 

Ioninvaihtomateriaalien välillä ei ollut juuri eroa talteenottoprosenteissa. Toisaalta ennen kuin 

liuos on edes saatettu kontaktiin ioninvaihtomateriaalien kanssa, palladiumin pitoisuus on 

pienentynyt merkittävästi, kun pH:ta on kasvatettu. Tämä palladiumhäviö liuoksessa on ollut 

jo melko runsasta, kun pH on ollut 2, ja se johtuu todennäköisesti palladiumin saostumisesta. 

Metallisieppareilla suoritettavan talteenoton kannalta tämä ei ole toivottavaa, joten 

kontaktiaikatarkasteluja päätettiin suorittaa pH:lla 1 sekä liuoksilla, joiden pH:ta ei ollut 

säädetty ollenkaan.   

 

9.1.3 Kontaktiajan määritys 

Tutkittaessa kontaktiajan vaikutusta liuoksilla, joiden pH:ta ei ollut säädetty, kummankin 

ioninvaihtomateriaalin talteenottokyvyn tutkimiseksi valmistettiin 1:5-laimennukset. Dowex® 

21K:lla talteenottoon käytetyn liuoksen Pd-pitoisuus alussa oli aallonpituudella 340,458 nm 

mitattuna 20,9 mg L-1 ja aallonpituudella 324,270 nm mitattuna 21,8 mg L-1. Vastaavasti 

Lewatit® MonoPlus M 500:lla talteenottoon käytettiin liuosta, jonka Pd-pitoisuus alussa oli 

aallonpituudella 340,458 nm mitattuna 20,1 mg L-1 ja aallonpituudella 324,270 nm 

20,5 mg L-1. Taulukkoon 10 on koottu tulokset molemmille ioninvaihtomateriaaleille 
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kontaktiaikamäärityksistä, kun pH:ta ei ollut säädetty. Pitoisuudet on jälleen mitattu kahdella 

eri aallonpituudella.  

 

Taulukko 10. Palladiumin pitoisuudet liuoksissa ennen ja jälkeen talteenoton, sekä 

talteenottoprosentit Dowex® 21K ja Lewatit® MonoPlus M 500 ioninvaihtomateriaaleilla eri 

kontaktiajoilla, kun pH:ta ei ole säädetty  

Aika 

(min) 

λ (nm) Dowex® 21K  

Talteenotto-%  

cloppu 

(mg L-1) 

Lewatit® M 500 

Talteenotto-% 

cloppu 

(mg L-1) 

5 340,458 

324,270 

42,2  

44,1 

12,09 ± 0,02 

12,16 ± 0,02 

63,3 

62,8 

7,4 ± 1,3 

7,6 ± 1,1 

15 340,458 

324,270 

77,2 

77,6 

4,76 ± 0,04 

4,9 ± 0,2 

87,5 

87,2 

2,5 ± 0,3 

2,6 ± 0,2 

30 340,458 

324,270 

89,9 

89,7 

2,12 ± 0,10 

2,25 ± 0,10 

92,5 

92,5 

1,5 ± 0,2 

1,5 ± 0,2  

45 340,458 

324,270 

93,1 

93,2 

1,44 ± 0,08 

1,48 ± 0,07 

93,1 

93,0 

1,39 ± 0,07 

1,44 ± 0,07 

60 340,458 

324,270 

93,4 

93,5 

1,370 ± 0,004 

1,408 ± 0,004 

93,3 

93,2 

1,353 ± 0,011 

1,390 ± 0,014 

90 340,458 

324,270 

93,5 

93,6 

1,35 ± 0,09 

1,40 ± 0,11 

92,6 

92,6 

1,48 ± 0,10 

1,52 ± 0,10 

 

Kontaktiajan vaikutusta tutkittiin myös liuoksella, jonka pH oli 1. Tätä varten valmistettiin 1:5-

laimennus, jonka pH:ksi mitattiin 0,35. Ennen pH:n säätämistä laimennuksesta otettiin näyte 

ICP-OES-mittauksia varten, jotta nähtäisiin saostuuko palladiumia jo silloin, kun pH nostetaan 

yhteen. Kyseisen liuoksen pH säädettiin arvoon 1,00 lisäämällä liuokseen 5 M NaOH-liuosta 

lämpötilan ollessa 20 ℃. Kyseiselle näytteelle saadut Pd-pitoisuudet molemmilla 

aallonpituuksilla mitattuna sekä ennen että jälkeen pH:n säätämisen on esitetty taulukossa 11. 

Lisäksi taulukkoon on laskettu, kuinka suuri osa liuoksessa olevasta palladiumista on saostunut 

pH:n säätämisen aikana.  
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Taulukko 11. Pd-pitoisuudet liuoksissa ennen ja jälkeen pH:n säätämisen sekä niistä laskettu 

Pd-häviön suuruus 

 

 

 

 

Taulukosta 11 nähtävien tulosten mukaan Pd-pitoisuus pienenee merkittävästi jo silloin, kun 

pH nostetaan yhteen, sillä pH:ta nostettaessa palladiumia häviää liuoksesta hieman yli 15 %. 

Toisaalta tässä Pd-pitoisuuden häviössä ei ole huomioitu tilavuuden kasvua, joka on seurausta 

NaOH:n lisäämisestä. Tilavuuden kasvu ei kuitenkaan selitä koko Pd-häviötä, joten 

oletettavasti palladiumia saostuu jo pH:n noustessa yhteen. Taulukkoon 12 on koottu 

kontaktiaikatarkastelujen tulokset kahdella eri aallonpituudella määritettynä molemmille 

ioninvaihtomateriaaleille, kun pH oli 1,00.  

 

Taulukko 12. Palladiumin pitoisuudet liuoksissa ennen ja jälkeen talteenoton, sekä 

talteenottoprosentit Dowex® 21K ja Lewatit® MonoPlus M 500 ioninvaihtomateriaaleilla eri 

kontaktiajoilla, kun pH on 1,00 

Aika 

(min) 

λ (nm) Dowex® 21K  

Talteenotto-%  

cloppu 

(mg L-1) 

Lewatit® M 500 

Talteenotto-% 

cloppu 

(mg L-1) 

5 340,458 

324,270 

52,9 

52,8 

7,9 ± 0,7 

8,1 ± 0,8 

73,3 

74,3 

4,5 ± 1,1 

4,41 ± 1,01 

15 340,458 

324,270 

83,5 

83,5 

2,8 ± 0,3 

2,8 ± 0,3 

94,8 

94,9 

0,88 ± 0,06 

0,87 ± 0,04 

30 340,458 

324,270 

92,9 

93,0 

1,19 ± 0,11 

1,20 ± 0,10 

96,9 

97,0 

0,52 ± 0,10 

0,52 ± 0,10 

45 340,458 

324,270 

95,4 

95,4 

0,7763 ± 0,0012 

0,793 ± 0,004 

96,6 

96,7 

0,57 ± 0,08 

0,57 ± 0,09 

60 340,458 

324,270 

95,9 

95,9 

0,69 ± 0,07 

0,71 ± 0,08 

96,9 

96,9 

0,524 ± 0,011 

0,528 ± 0,010 

90 340,458 

324,270 

96,8 

96,8 

0,54 ± 0,03 

0,55 ± 0,03 

96,0 

96,1 

0,67 ± 0,02 

0,67 ± 0,03 

 

λ (nm) Pd-pitoisuus, kun 

pH=0,35 (mg L-1)  

Pd-pitoisuus, kun 

pH=1,00 (mg L-1)  

Pd-häviö 

(%) 

340,458 19,8 16,8 15,1 

324,270  20,4 17,2 15,9 
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Taulukon 10 perusteella voidaan sanoa, että kun liuokseen ei ole tehty pH:n säätöä, Lewatit® 

MonoPlus M 500 on nopeampi ottamaan palladiumia talteen kuin Dowex® 21K. 5 ja 15 

minuutin kohdalla talteenottoprosenttien ero materiaalien välillä on erittäin merkittävä. 

Kuitenkin kontaktiajan pidentyessä vähintään 45 minuuttiin materiaalien välisessä 

talteenottotehokkuudessa ei ole juurikaan eroa. Vastaavasti tarkasteltaessa taulukkoa 12 

huomataan, että pH:ssa 1 Lewatit® MonoPlus M 500 on materiaaleista selvästi nopeampi 

palladiumin talteenotossa. 15 minuutin kohdalla Lewatit® MonoPlus M 500-siepparilla 

saavutettiin lähes 95 % talteenotto, kun Dowex® 21K-siepparilla se oli vajaa 84 %. Kuitenkin 

jälleen vähintään 45 minuutin kontaktiajalla materiaalien talteenottotehokkuuden välinen ero ei 

ole enää merkittävä. Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siis siltä, että Dowex® 21K:lla saadaan 

pidemmällä kontaktiajalla hieman parempia talteenottoprosentteja, mutta Lewatit® 

MonoPlus M 500 ottaa palladiumia tehokkaasti talteen jo lyhyemmällä kontaktiajalla. 

Kuvaajaan 1 on piirretty molempien ioninvaihtomateriaalien talteenottoprosentit ajan funktiona 

molemmilla pH-arvoilla, kun mittausaallonpituutena on käytetty 340,458 nm. Kuvaaja 

havainnollistaa yllä esitettyjä päätelmiä siitä, että lyhyemmillä kontaktiajoilla erot ovat 

suurempia kuin pidemmillä kontaktiajoilla, joissa erot eivät ole enää yhtä merkittäviä.  

 

 

Kuvaaja 1. Ioninvaihtomateriaalien talteenottoprosentit kontaktiajan funktiona 

aallonpituudella 340,458 nm mitattuna. 
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Kuten aiemmin mainittiin ja myös taulukosta 11 nähdään, palladiumia saostuu jo silloin, kun 

pH nostetaan arvoon 1,00. Tästä johtuen päätettiin, ettei pH:ta ole välttämättä järkevää nostaa 

ollenkaan, vaikka saantoprosentit olivatkin hieman parempia korkeammalla pH:lla. 

Talteenottoprosentiksi saatiin kuitenkin jopa yli 93 % molemmille materiaaleille, kun pH:ta ei 

säädetty. Tästä huolimatta edellä kuvattujen alustavien testien tuloksia tarkasteltaessa 

päädyttiin testaamaan vielä kahta eri laimennusta yhä parempien talteenottoprosenttien 

toivossa. Näistä testeistä tulokset on esitetty jo aiemmin optimaalisten laimennussuhteiden 

määrityksen yhteydessä (taulukko 7).  

 

9.2 Kinetiikan vaikutus talteenottoon ioninvaihtohartsilla ja 3D-tulostetulla siepparilla 

3D-tulostetun siepparin ja ioninvaihtohartsin välisiä eroja palladiumin 

talteenottotehokkuudessa vertailtiin pumppaamalla näyteliuosta materiaalien läpi eri 

virtausnopeuksilla. Nämä kokeet suoritettiin käyttämällä ioninvaihtohartsia Lewatit® MonoPlus 

M 500. Tutkituissa 3D-sieppareissa oli PA12-polymeerirunko, johon oli sekoitettu 50 m-% 

Lewatit® MonoPlus M 500 ioninvaihtomateriaalia. Testit suoritettiin asettamalla 10 ml:n 

ruiskuun joko yksi toiminnallinen 3D-tulostettu PA12+M 500 -filtteri tai punnitsemalla 1 ml:n 

tilavuutta vastaava määrä granulamateriaalia kahden PA12-filtterin väliin (kuva 12). Sekä 

PA12 että PA12+M 500 -filtterit olivat myös tilavuudeltaan 1 ml. Granulan massasta usein yli 

puolet on vettä, kun taas 3D-sieppari valmistetaan kuivana. Näin ollen vaikka tutkituissa 3D-

sieppareissa on vain 50 m-% Lewatit® MonoPlus M 500 -ioninvaihtomateriaalia, voidaan 

riittävällä tarkkuudella olettaa, että granulassa ja 3D-siepparissa samaa tilavuusyksikköä 

kohden on yhtä paljon funktionaalista ainetta. Tasaisemman näyteliuoksen virtaamisen 

mahdollistamiseksi filttereiden läpi niitä ei asetettu ruiskun pohjalle asti.  
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Kuva 12. Havainnollistavat kuvat ruiskuihin asetetuista sieppareista. Yllä ruiskuun on asetettu 

3D-tulostettu PA12+M 500 -filtteri, alla kahden PA12-filtterin väliin on asetettu 1 ml 

Lewatit® MonoPlus M 500 -granulaa.   

 

9.2.1 Kinetiikkakokeet standardiliuoksella  

Kokeita varten valmistettiin pitoisuudeltaan 100 mg L-1 Pd-liuos 0,05 M happotaustalla 

(HCl + HNO3). Valmistettua Pd-liuosta syötettiin ruiskuissa olevien 3D-sieppareiden ja 

granulamateriaalin läpi peristalttisen pumpun avulla. Näytemääränä oli 250 ml kussakin 

testissä. Näytettä pumpattiin 3D-siepparin ja granulamateriaalin läpi vaihtumilla 50, 150 ja 

300 h-1. Vaihtuma kuvaa tunnin aikana käsiteltävän liuoksen määrää suhteessa filtterin tai 

hartsin tilavuuteen. Tässä tapauksessa 3D-sieppareiden ja hartsin tilavuuksina oli 1 ml, jolloin 

haluttujen vaihtumien saavuttamiseksi liuosta syötettiin ruiskuissa olevien 3D-sieppareiden ja 

granulan läpi nopeuksilla 50, 150 ja 300 ml h-1, jotka vastaavat nopeuksia 0,83; 2,5 ja 

5 ml min-1. Kuvassa 13 on esitetty kinetiikkakokeissa käytetty koeasetelma. ICP-OES-

mittauksia varten otettiin näytteet noin 50 ml:n välein 3D-sieppareiden ja granulan läpi 

syötetyistä liuoksista.  
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Kuva 13. Kinetiikkakokeissa ja siepparien lataamisessa käytetty koeasetelma.  

 

Saaduista tuloksista piirrettiin kuvaajat, joissa kuvataan eri vaihtumilla määritettyjen 3D-

tulostettujen sieppareiden ja granulamateriaalien talteenottoprosentteja niiden läpi syötetyn 

liuoksen määrän funktiona (kuvaaja 2). Tarkemmat tiedot palladiumin pitoisuuksista liuoksissa 

ennen ja jälkeen talteenoton, sekä niistä lasketut talteenottoprosentit löytyvät taulukoituna 

liitteestä 1. Talteenottoprosentit on laskettu yhtälön (4) avulla. ICP-OES:llä (Avio) 

kalibraatioalueena käytettiin tässä mittauksessa 0–100 mg L-1.  

 

 

Kuvaaja 2. Talteenottoprosentit sieppareiden läpi syötetyn Pd-standardiliuoksen määrän 

funktiona eri vaihtumilla.  
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3D-tulostetut siepparit olivat testien perusteella odotetusti tehokkaampia. Niillä saatiin hyvä 

talteenottotehokkuus kaikilla testatuilla vaihtumilla, kuten voidaan myös kuvaajasta 2 havaita. 

3D-tulostettujen siepparien tapauksessa jokaisella vaihtumalla saatiin aluksi 100 % talteenotto 

ja vasta aivan määrityksen lopussa palladiumia on päässyt hieman siepparin läpi liuokseen. 

Toisin sanoen siepparit eivät ole pystyneet ottamaan kaikkea palladiumia talteen, vaan 

talteenottoprosentit ovat lähteneet laskuun. Kuitenkaan täysin latautuneita sieppareista ei vielä 

tullut. Kuvaajasta voidaan myös havaita, että 3D-siepparien tapauksessa vaihtumalla 50 h-1 

talteenottoprosentti laskee eniten. Arveltiin, että hitaammalla nopeudella Pd-liuoksessa oleva 

happo mahdollisesti liuottaa siepparista jo samalla siihen sitoutunutta palladiumia takaisin 

liuokseen, jolloin talteenottoprosentti pienenee merkittävimmin. Tuloksista havaittiin myös, 

että sieppariin sitoutuneen palladiumin määrä on pienin vaihtumalla 50 h-1, joka tukee edellä 

esitettyä pohdintaa. Tämä on kuitenkin arvelua, ja suurempien johtopäätösten tekemiseksi tulisi 

tehdä rinnakkaisia testejä, jotta myös sattuman mahdollisuus voitaisiin sulkea pois.  

Granulasiepparien tapauksessa vaihtuman ollessa 50 h-1 talteenottoprosentti huononi melko 

tasaisesti hartsia ladattaessa, eikä hartsi kyennyt enää ottamaan talteen niin paljoa palladiumia 

lopussa kuin mitä alussa, mikä nähdään vastaavasti myös kuvaajasta 2. Aluksi hartsilla saatiin 

jopa lähes 90 % palladiumista talteen kyseisellä nopeudella, mutta lopussa enää vain 65 %. 

Toisaalta vaihtumalla 300 h-1 talteenottoprosentit pysyivät tasaisempina koko määrityksen läpi. 

Ne olivat kuitenkin lähtökohtaisesti paljon alhaisempia (alussa 73 %, lopussa 67,5 %). 

Suuremman vaihtuman alhaisemmat talteenottoprosentit voidaan mahdollisesti selittää sillä, 

ettei palladium ole ehtinyt reagoida granulamateriaalin kanssa niin hyvin, eikä se siten ole 

myöskään latautunut yhtä hyvin kuin alhaisemmalla nopeudella. Vaihtuman 150 h-1 tulokset 

sopivat loogisesti näiden väliin.  

Tuloksien perusteella granulamuotoinen hartsi vaatisi siis pienen vaihtuman eli alhaisen 

virtausnopeuden hyvän talteenottoprosentin saavuttamiseksi. 3D-tulostettujen sieppareiden 

muodossa sama hartsi toimii kuitenkin huomattavasti tehokkaammin, ja sillä saadaan tiettyyn 

pisteeseen asti jopa kvantitatiivinen talteenotto palladiumille.  

 

9.2.2 Kinetiikkakokeet näyteliuoksella  

Vastaavanlaiset testit suoritettiin myös näyteliuoksella, joka oli teollisten katalyyttien 

pesuhappoa. Tutkitut 3D-sieppari- ja granulamateriaalit olivat samoja, eli ioninvaihtohartsina 

käytettiin Lewatit® MonoPlus M 500. Koeolosuhteet olivat muuten samat kuin mitä testattaessa 

talteenottoa eri vaihtumilla Pd-standardiliuoksella, ainoastaan sieppareiden läpi syötettävä liuos 
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oli eri. Tavoitteena oli saada näyteliuoksen pitoisuudesta noin 200 mg L-1, joka olisi suurempi 

kuin käytetyn standardiliuoksen pitoisuus. Alkuperäistä näyteliuosta päätettiin laimentaa 

0,05 M hapolla (HCl + HNO3) suhteessa 1:4, jolla sitten suoritettiin talteenottokokeet. Kuten 

aiemminkin, koe toistettiin eri vaihtumilla, ja näytteitä otettiin noin 50 ml:n välein.  

Muutamasta näytteestä tehtiin myös semikvantitatiivinen mittaus ICP-OES:llä (Optima). 

Semikvantitatiivisessa mittauksessa määritettiin näytteet kahdesta laimennetusta 

lähtöliuoksesta. Lisäksi mitattiin ensimmäisen 50 ml:n jälkeen saadut näytteet, kun sekä 3D-

siepparin että granulan talteenottokykyä tutkittiin vaihtumalla 50 h-1. Mittaamalla myös nämä 

näytteet nähtäisiin, jäikö sieppariin mahdollisesti jotain muuta kuin palladiumia, vai onko se 

selektiivinen palladiumia kohtaan. Taulukkoon 13 on koottu tulokset semikvantitatiivisesta 

mittauksesta niiden alkuaineiden osalta, joiden pitoisuus pystyttiin mittaamaan hyvällä 

tarkkuudella.  

 

Taulukko 13. Semikvantitatiivisen mittauksen tulokset  

Näyte Al (mg L-1) 

396,153 nm 

Ca (mg L-1) 

317,933 nm 

Cr (mg L-1) 

267,716 nm 

Fe (mg L-1) 

238,204 nm 

K (mg L-1) 

766,490 nm 

Näyteliuos 1 0,833 4,182 3,039 10,783 52,539 

50 h-1 3D1 0,688 2,015 3,021 10,662 21,591 

Näyteliuos 2 0,621 2,023 2,966 10,828 19,422 

50 h-1 G1 0,590 3,008 2,929 10,808 27,988 

 Na (mg L-1) 

589,592 nm 

Ni (mg L-1) 

231,604nm 

P (mg L-1) 

213,617 nm 

Pd (mg L-1) 

340,458 nm 

 

Näyteliuos 1 9967,389 1,965 5,796 184,572  

50 h-1 3D1 10108,177 1,911 9,504 0,101  

Näyteliuos 2 9928,920 1,894 1,883 180,675  

50 h-1 G1 9804,008 1,851 4,340 17,389  

 

Semikvantitatiivisen mittauksen mukaan näyteliuos sisälsi palladiumin lisäksi todella runsaasti 

natriumia, mutta myös jonkin verran kaliumia ja rautaa. Näiden lisäksi näytteissä esiintyi pieniä 

määriä alumiinia, kalsiumia, kromia, nikkeliä sekä fosforia. Tuloksia tarkasteltaessa voidaan 

kuitenkin huomata, että sieppareihin kyseisistä alkuaineista ei jää palladiumin lisäksi muita 

alkuaineita. Siepparit siis vaikuttavat olevan myös hyvin selektiivisiä palladiumia kohtaan.  
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Lisäksi kaikki talteenottokokeista saadut näytteet mitattiin ICP-OES:llä (Optima) 

kalibraatioalueella 0–20 mg L-1, sillä näytteet laimennettiin vedellä suhteessa 1:20 mittauksia 

varten. Tuloksia tarkasteltiin kuitenkin talteenottokokeissa käytetyillä pitoisuustasoilla 

ottamalla laimennussuhde huomioon. Saaduista tuloksista piirrettiin kuvaajat, joissa kuvataan 

eri vaihtumilla määritettyjä talteenottoprosentteja siepparien läpi syötetyn liuoksen määrän 

funktiona (kuvaaja 3). Talteenottoprosentit laskettiin yhtälöllä (4). Liitteeseen 2 on koottu 

palladiumin pitoisuudet liuoksissa ennen ja jälkeen talteenoton, sekä lasketut 

talteenottoprosentit.  

 

 

Kuvaaja 3. Talteenottoprosentit sieppareiden läpi syötetyn Pd-näyteliuoksen määrän 

funktiona eri vaihtumilla. 

 

Palladiumin pitoisuus 1:4 laimennetussa näyteliuoksessa oli noin 170 mg L-1, eli jonkin verran 

suurempi kuin standardiliuoksessa. Tästä syystä palladiumia pääsi 3D-sieppareiden läpi 

liuokseen jo jonkin verran aiemmin kuin standardiliuoksella testattaessa, ja talteenottoprosentit 

alkoivat laskea nopeammin, kuten kuvaajasta 3 nähdään. Lopussa 3D-sieppareiden 

talteenottoprosentit laskivat kaikilla vaihtumilla alle 30 %:iin. Granuloilla tapahtui hyvin 

samantapainen ilmiö kuin standardiliuoksellakin testattaessa, eli talteenottoprosentit 

huononivat tasaisesti. Myös eri vaihtumien välillä havaittiin samankaltaiset erot, ja niiden 

perusteella vaihtumalla 50 h-1 saadaan edelleen parhaat tulokset. Lisäksi kuten kuvaajasta on 

hyvin nähtävissä, 3D-sieppareilla talteenottoprosentit putoavat huomattavasti jyrkemmin kuin 

granuloilla. Usein talteenotossa onkin toivottua, että talteenottoaste putoaisi mahdollisimman 
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jyrkästi tasaisen huononemisen sijaan. Samalla kuitenkin kapasiteetin tulee olla hyvä, eli 

materiaalin tulee sitoa hyvin liuoksen sisältämää metallia. Prosessin tehokkuuden 

maksimoimiseksi liuosta tulisi pyrkiä ajamaan mahdollisimman paljon prosessin läpi ennen 

kuin havaitaan selkeä aleneminen talteenottoasteessa. Kun tiedetään paljonko liuosta pystytään 

käsittelemään ennen kuin talteenottoprosentit laskevat selvästi, siepparit voidaan vaihtaa 

ajoissa uusiin. Samalla käytetyt siepparit voidaan eluoida ja regeneroida seuraavaa 

käyttökierrosta varten. Näin prosessissa saavutetaan jatkuvasti mahdollisimman korkeat 

talteenottoprosentit.   

Tuloksista havaittiin, että talteenottoprosenttien pienenemisen lisäksi myös granulasieppariin 

sitoutuneen palladiumin määrä väheni huomattavasti, kun vaihtumaa kasvatettiin. Tämäkin 

johtuu mahdollisesti siitä, ettei palladium ehtinyt reagoimaan granulasiepparin kanssa yhtä 

hyvin, kun liuoksen virtausnopeutta kasvatettiin. 3D-sieppareiden tapauksessa tällaista 

merkittävää eroa sitoutuneen palladiumin määrässä ei nähty. Standardiliuoksella tehdyissä 

testeissä sitoutuneen palladiumin määrässä ei ollut havaittavissa eroa, joten Pd-pitoisuuden 

kasvaminen mahdollisti tällaisen eron näkymisen. Kumpikaan materiaali ei kuitenkaan 

latautunut aivan täyteen näissäkään testeissä, sillä siepparit ottivat palladiumia vielä lopussakin 

talteen.  

Latauskokeet tehtiin vielä uudelleen muuten vastaavasti, mutta 1:20-laimennokset tehtiin veden 

sijaan jo aiemmin käytetyllä 0,05 M happoseoksella. pH:n vaikutusta testattaessa todettiin, että 

pH:n kasvaessa palladium alkaa saostua liuoksesta. Näin ollen ajateltiin, että osa palladiumista 

on saattanut saostua, kun näytteet laimennettiin vedellä, eivätkä saadut tulokset välttämättä 

vastaa todellisia pitoisuuksia. Tämän vuoksi näytteet päätettiin laimentaa hapolla veden sijaan. 

Liitteeseen 3 on koottu palladiumin pitoisuudet liuoksissa ennen ja jälkeen talteenoton sekä 

lasketut talteenottoprosentit, kun näytteet on laimennettu hapolla. Talteenottoprosenttien 

laskemiseen on käytetty jälleen yhtälöä (4). Alle on piirretty havainnollistamiseksi kuvaajat 

sekä 3D-sieppareille että granulalle kaikilla eri vaihtumilla saaduista tuloksista sekä vedellä 

laimennetuista että hapolla laimennetuista näytteistä (kuvaaja 4). Mustat käyrät kuvaavat 

ensimmäisiä testejä, joissa näytteiden laimentamiseen käytettiin vettä. Siniset käyrät kuvaavat 

puolestaan jälkimmäisiä testejä, joissa näytteiden laimentamiseen käytettiin happoa.  

 



60 

 

 

 

 

Kuvaaja 4. Talteenottoprosentit sieppareiden läpi syötetyn liuoksen määrän funktiona vedellä 

ja hapolla laimennettuna, kun tarkasteltiin A: 3D-siepparia vaihtumalla 50 h-1, B: granulaa 

vaihtumalla 50 h-1, C: 3D-siepparia vaihtumalla 150 h-1, D: granulaa vaihtumalla 150 h-1, 

E: 3D-siepparia vaihtumalla 300 h-1 ja F: granulaa vaihtumalla 300 h-1. 

 

Luomalla yleissilmäyksen kuvaajiin 4A-F näyttäisi siltä, että sininen käyrä kulkee hieman 

alempana, eli hapolla laimennettaessa on saatu hieman alhaisemmat talteenottoprosentit. Toisin 
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sanoen hapolla laimennettujen näytteiden tapauksessa palladiumpitoisuus on ollut sieppareiden 

läpi tulleissa liuoksissa hieman suurempi suhteessa alkuperäisen liuoksen pitoisuuteen kuin 

vedellä laimennetuilla näytteillä. Tämän perusteella voisi ajatella, että vedellä laimennetuissa 

näytteissä on tapahtunut hieman saostumista. Poikkeus tapahtuu 3D-tulostetun siepparin 

tapauksessa vaihtumalla 150 h-1 (kuvaaja 4C), jossa tilanne oli päinvastainen. Suurimmat erot 

vedellä ja hapolla laimennettujen näytteiden välisissä talteenottoprosenteissa havaitaan 3D-

siepparilla vaihtumalla 50 h-1 (kuvaaja 4A).  

Vedellä ja hapolla laimennetuista näytteistä määritettyjen talteenottoprosenttien välisten erojen 

merkitsevyyden tutkimiseksi tehtiin tilastollisia testejä. Koska talteenottoprosentit pienenevät 

syötetyn liuoksen määrän kasvaessa ja ovat siten erisuuruisia, menetelmillä saatujen tulosten 

keskiarvoja ei voida verrata toisiinsa. Tästä johtuen verrattiin yksittäisiä tulospareja parittaisen 

t-testin avulla (yhtälö 5). Parittaista t-testiä voitiin käyttää, sillä talteenottoprosenttien erotukset 

(di) olivat normaalisti jakautuneet, eli ne saivat sekä positiivisia että negatiivisia arvoja. 

Tehtyjen parittaisten t-testien t-tunnusluvut on esitetty jokaiselle vaihtumalle erikseen 

taulukossa 14. Kriittinen arvo on kaksisuuntaisessa t-testissä kaikille t4 = 2,78 (P = 0,05), joka 

alittuu kaikkien tehtyjen t-testien tapauksessa. Näin ollen tehtyjen t-testien perusteella 

talteenottoprosenttien välinen ero ei ole merkitsevä 5 % merkitsevyystasolla millään vaihtuman 

arvolla, ja erot selittyvät siten satunnaisena virheenä.  

 

Taulukko 14. Parittaisen t-testin t-tunnusluvut molemmille siepparimateriaaleille jokaisella 

vaihtumalla, t4 = 2,78 (P = 0,05)  

 3D 50 h-1 3D 150 h-1 3D 300 h-1 Granula 50 h-1 Granula 150 h-1 Granula 300 h-1 

|𝒕| 0,81 1,84  1,54 0,27 2,71 0,29  

 

3D-sieppareiden ja granulan välisiä eroja talteenoton tehokkuudessa selittää niiden 

huokoisuuserot. 3D-siepparit ovat rakenteeltaan hyvin huokoisia, sillä partikkeleiden pinnat 

ovat vain osittain sulaneet yhteen, ja niiden väliin jää onteloita. Tämän huokoisuuden vuoksi 

liuos kykenee vuorovaikuttamaan partikkeleiden pinnan kanssa järjestämättä niitä uudelleen, 

eikä epätoivottua kanavoitumista pääse syntymään. Lisäksi 3D-sieppareissa reaktiopinta-ala on 

kohtalaisen suuri, sillä kuten kirjallisessakin osassa todettiin, partikkelit ovat kiinnittyneet 

toisiinsa vain hyvin pienellä osalla niiden kokonaispinta-alasta. Tästä syystä pinta-alaa, jossa 

myös funktionaalisen lisäaineen on todettu jakautuvan homogeenisesti, jää runsaasti 

reaktioiden tapahtumiselle. 3D-siepparin huokoisuuden vuoksi se siis täyttyy paremmin 
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liuoksella. Granulasieppariin puolestaan jää isompia rakoja, sillä granula ei pakkaudu yhtä 

tiiviisti. Tällöin liuoksen ja granulan vuorovaikuttaessa keskenään granula voi järjestäytyä 

uudelleen, jolloin voi muodostua epätoivottua kanavoitumista. Koska kyseessä on geelihartsi, 

siinä ei välttämättä ole ollenkaan tai on vain vähän huokosia, ja sen sisäinen rakenne on tiheä. 

Näin ollen ionit eivät pääse granulan keskelle niin hyvin, eivätkä ne siten kohtaa yhtä paljon 

aktiivisia ryhmiä kuin makrohuokoisissa 3D-sieppareissa. Mahdollisesti tästä syystä 

granuloiden latautuminen on siis heikompaa.  

Kaikkien latauskokeiden jälkeen tuloksia tarkasteltaessa pohdittiin, että onko pH mahdollisesti 

kasvanut jo alkuperäistä näyteliuosta laimennettaessa 0,05 M hapolla niin paljon, että se olisi 

mahdollisesti vaikuttanut liuoksen Pd-pitoisuuteen. Kuten projektin aikana on tullut jo 

useammin esiin, pH:n nostaminen saattaa aiheuttaa palladiumin saostumista liuoksessa. 

Alkuperäisen laimentamattoman näyteliuoksen pH oli 0,43 ja 1:4 laimennetussa 

näyteliuoksessa pH oli 0,93. Alkuperäisessä laimentamattomassa näyteliuoksessa on siten ollut 

hieman vahvempi happotausta. Laimennetun liuoksen pH puolestaan lähenee yhtä, josta 

aiemmin todettiin, että silloin tapahtuu jo merkittäviä Pd-häviöitä. Tämän vuoksi pohdittiin, 

että osa näyteliuoksen palladiumista on voinut saostua jo ennen mitään testejä. Hieman 

vahvempi happotausta voisi olla parempi, jotta palladium saataisiin kokonaisuudessaan 

paremmin otettua talteen. Talteenottoprosentteihin itsessään tämä ei kuitenkaan olisi 

vaikuttanut merkittävästi. Näin ollen saatuja tuloksia 3D-sieppareiden tehokkuudesta 

verrattuna granulaan voidaan silti pitää luotettavana. Mikäli aihetta tutkisi lisää, pH:n arvoihin 

olisi kuitenkin hyvä kiinnittää enemmän huomiota.  

 

9.3 Latauskapasiteettien määritys  

3D-siepparien latauskapasiteetti eli adsorptiokapasiteetti määritettiin edellä saaduista 

tuloksista. Tulokset siis saatiin pumppaamalla näyteliuosta ruiskuissa olleiden 3D-sieppareiden 

läpi eri virtausnopeuksilla. Sieppareihin sitoutuneen palladiumin määrän (Qe) laskemiseen 

käytettiin yhtälöä (6), ja sen avulla pystyttiin hyödyntämään Langmuirin isotermiä 

latauskapasiteetin määrittämiseksi (yhtälö 7). Langmuirin isotermin mukaan piirrettiin kuvaaja, 

jossa y-akselille sijoitettiin liuokseen jääneen palladiumin pitoisuuden suhde sieppareihin 

sitoutuneen palladiumin määrään (Ce/Qe) ja x-akselille liuokseen jääneen palladiumin pitoisuus 

(Ce). Latauskapasiteetti Qmax saatiin kyseisen kuvaajan kulmakertoimen käänteislukuna.  

Edellisessä luvussa todettiin, että vedellä ja hapolla laimennettujen näytteiden välillä ei ole 

merkittävää eroa. Tästä johtuen latauskapasiteetit 3D-sieppareille määritettiin niistä laskettujen 
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keskiarvojen avulla. Yksiköstä mg g-1 päästiin yksikköön eq L-1 hyödyntämällä palladiumin 

moolimassaa sekä valenssia. Palladium on liuoksessa todennäköisesti joko muodossa [PdCl4]
2- 

tai [PdCl6]
2-, jolloin sen valenssi on kaksi. Jokaiselle vaihtumalle määritettiin 

latauskapasiteettien arvot erikseen, jotka on esitetty taulukossa 15. Lisäksi kuvaajaan 5 on 

piirretty latauskäyrät 3D-sieppareille eri vaihtumilla. Tuloksista havaitaan, että vaihtuman 

kasvattaminen ei merkittävästi vaikuta 3D-sieppareiden latauskapasiteettien suuruuteen näillä 

vaihtuman arvoilla. Mikäli vaihtuman arvoja kasvatettaisiin vielä suuremmaksi, 3D-

sieppareiden talteenottoprosentit huononisivat, eikä latauskapasiteettien arvoja luultavasti 

pystyttäisi enää määrittämään samalla liuosmäärällä.    

 

Taulukko 15. 3D-sieppareille määritetyt latauskapasiteetit eri vaihtumille 

Vaihtuma Latauskapasiteetti (mg g-1) Latauskapasiteetti (eq L-1) 

50 h-1 50,84  0,96  

150 h-1 48,46  0,91  

300 h-1 51,67  0,97   

 

  

Kuvaaja 5. Eri vaihtumilla saadut latauskäyrät 3D-sieppareille. Latauskäyrät saadaan 

sitoutuneiden palladiumionien määränä siepparigrammaa kohden (Qe) liuokseen jääneen 

palladiumin pitoisuuden (Ce) funktiona.  
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Granulalle ei onnistuttu määrittämään latauskapasiteetin arvoja tällä tekniikalla, sillä niille 

saatiin joko negatiivisia arvoja tai liian suuria arvoja, jotka todettiin käytännössä 

mahdottomiksi. Granulasiepparit eivät mahdollisesti ehtineet reagoimaan niiden läpi virtaavan 

palladiumliuoksen kanssa ja siten latautumaan yhtä hyvin, jolloin latauskapasiteettia oli hankala 

määrittää. Täten päätettiin testata granulan kapasiteettiä vielä panoskokeena eri 

liuostilavuuksilla. Kapasiteettikokeista tehtiin kaksi rinnakkaismääritystä. Granulaa punnittiin 

kutakin testiä varten 0,6–0,7 g, ja niihin lisättiin 10, 25, 50 ja 100 ml näyteliuosta, jonka Pd-

pitoisuus oli 560,3 mg L-1. Granulan ja liuoksien annettiin olla kontaktissa 2 tuntia, jonka 

jälkeen määritettiin paljonko palladiumia siepparit ovat ottaneet talteen. Näytteiden Pd-

pitoisuudet analysoitiin jälleen ICP-OES:llä (Optima), kun kalibraatioalueena oli 0–20 mg L-1. 

Kuvaajassa 6 on esitetty latauskäyrä granulalle kahden rinnakkaismittauksen tulosten 

perusteella.  

 

 

Kuvaaja 6. Latauskäyrä granulalle, joka saadaan sitoutuneiden palladiumionien määränä 

granulagrammaa kohden (Qe) liuokseen jääneen palladiumin pitoisuuden (Ce) funktiona. 

 

Kapasiteetti saatiin määritettyä tuloksista vastaavasti kuin 3D-siepparienkin tapauksessa, eli 

hyödyntämällä yhtälöä (6) ja Langmuirin isotermiä (yhtälö 7). Näin maksimaaliseksi 

latauskapasiteetiksi saatiin granulalle 43,4 mg g-1, joka vastaa arvoa 0,82 eq L-1. 3D-

sieppareille saatiin siis selvästi suurempi latauskapasiteetti kuin granulalle, eli 3D-siepparit 

kykenevät sitomaan liuoksen sisältämää palladiumia huomattavasti enemmän kuin granula. 

Valmistajan ilmoittama latauskapasiteetin arvo Lewatit® MonoPlus M 500 hartsille on 

1,3 eq L-1 (eli 69,2 mg g-1)58, joten sekä 3D-tulostetuilla sieppareilla että granulalla määritetyt 

y = 10,073ln(x) - 32,412

R² = 0,9966
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kokeelliset arvot ovat jonkin verran sitä pienempiä. 3D-sieppareiden ja granulan väliset erot 

voivat tässäkin selittyä materiaalien huokoisuuseroilla, vastaavasti kuten aiemmin 

kinetiikkakokeiden kohdalla tarkasteltiin.  

 

9.4 Eluointi 

Eluointikokeissa hyödynnettiin aiemmin ladattuja metallisieppareita, joiden tuloksia on esitelty 

yllä. Metallisieppareita kuitenkin ladattiin vielä lisää vastaavalla tavalla kuin aiemmin, eli 

kuvassa 13 olevan koeasetelman mukaan. 3D-siepparien lataamiseen käytettiin vaihtumaa 

150 h-1 ja granulan lataamiseen vaihtumaa 50 h-1. Kuvassa 14 on esitetty, miltä näyttää ladattu 

3D-sieppari ja granulasieppari.  

 

 

Kuva 14. Ladatut siepparit ruiskuissa valmiina eluointia varten. Yllä granulasieppari ja alla 

3D-sieppari. 

 

Eluenttina käytettiin ammoniakin ja ammoniumkloridin seosta (NH3 + NH4Cl). Kaikissa 

kokeissa käytettiin 8 % ammoniakkipitoisuutta. Eluointi suoritettiin vastakkaiseen suuntaan 

kuin mitä lataus oli suoritettu. 3D-siepparin ja granulan eluointitehokkuutta tutkittiin ensin eri 

eluointinopeuksilla ja ottamalla näytteitä tiheämmin, jolloin nähtäisiin millainen määrä 

eluenttia mahdollisesti riittäisi. Sen jälkeen pyrittiin optimoimaan ammoniumkloridin 

pitoisuutta eluentissa ammoniakkipitoisuuden ollessa 8 %.  
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9.4.1 Eluentin määrän ja eluoinnin nopeuden vaikutus  

3D-tulostetun siepparin ja granulamateriaalin välisiä eroja palladiumin eluointitehokkuudessa 

vertailtiin tutkimalla millainen määrä eluenttia mahdollisesti riittäisi materiaalien tehokkaaseen 

eluointiin. Samalla testattiin eluoinnin nopeuden vaikutusta syöttämällä eluenttia siepparien 

läpi hieman eri nopeuksilla. Kyseistä eluointitestiä varten valmistettiin liuos, joka oli 

ammoniakin suhteen 8 %:sta ja NH4Cl-pitoisuus oli 40 g L-1. Kuhunkin eluointiin käytettiin 

10 ml eluenttia, ja näyte otettiin 1 ml:n välein. Eluoinnit suoritettiin testaten hieman hitaampia 

nopeuksia, kuin millä sieppareiden lataukset oli suoritettu. Testatut eluointinopeudet olivat noin 

0,66; 1,66 ja 3,33 ml min-1. Nopeudet olivat kuitenkin kohtalaisen epätarkkoja, sillä eluointi 

suoritettiin puristamalla ruiskun mäntää käsin. Mittaukset suoritettiin ICP-OES:llä (Optima), ja 

kalibraatioalueena käytettiin 0–20 mg L-1. Näytteet laimennettiin vedellä mittauksia varten 

suhteessa 1:100, ja muutamaa näytettä jouduttiin laimentamaan vielä lisää 10- tai 20-kertaisesti. 

Taulukossa 16 on esitetty eluoinnin saantoprosentit, jotka laskettiin yhtälöiden (8) ja (9) 

mukaan. Taulukon arvot kertovat kuinka monta prosenttia sieppariin ladatusta palladiumista on 

kokonaisuudessaan eluoitunut aina kunkin millilitran jälkeen.  

 

Taulukko 16. Eluointikokeen saantoprosentit eri nopeuksilla 

 Saanto-% 

V (ml) 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

3D-tulostettu sieppari 

0,66 ml min-1 95,3 96,8 97,0 97,2 97,3 97,3 97,4 97,4 97,4 97,5 

1,66 ml min-1 120,7 130,0 131,7 132,4 132,6 132,8 132,9 133,0 133,0 133,1 

3,33 ml min-1 92,3 100,8 103,4 104,7 105,3 105,8 106,1 106,4 106,4 106,6 

Granula 

0,66 ml min-1 21,0 51,0 67,1 78,4 83,9 87,0 89,5 90,2 90,5 91,1 

1,66 ml min-1 17,6 33,6 42,7 50,1 55,8 63,3 67,1 69,7 71,2 73,2 

3,33 ml min-1 15,3 26,4 34,6 43,9 50,9 55,1 62,3 66,3 69,3 71,9 

 

Granulalle saadut tulokset näyttävät melko johdonmukaiselta. 1 ml eluenttia ei riitä eluoimaan 

palladiumia juurikaan, mutta kun eluenttia oli kulunut 10 ml, oli saatu eluoitua jopa yli 91 % 

sieppariin sitoutuneesta palladiumista. Tuloksien perusteella on kuitenkin aika selvää, että 

granula täytyy eluoida hitaammin aivan kuten niiden lataamisenkin tapauksessa. Lisäksi 

granula vaatii lähes 10 ml:a kyseistä eluenttia, jotta saantoprosentti olisi hyvä. 3D-sieppareiden 
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kohdalla jo heti ensimmäisen millilitran aikana suurin osa palladiumista eluoituu, ja oikein hyvä 

saantoprosentti saadaan jo 5 ml:lla eluenttia. Myös eluoinnissa havaittavat erot 3D-sieppareiden 

ja granulan välillä voivat selittyä materiaalien huokoisuuseroilla, joita on pohdittu aiemmin 

kinetiikkakokeiden kohdalla. 3D-siepparien tapauksessa eluoinnin saantoprosenteiksi saatiin 

kuitenkin yli 100 prosenttia. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan osattu huomioida sitä, että vaikka 

eluenttia syötettiin ruiskuun 10 ml, sitä ei ruiskun läpi ole tullut aivan niin paljoa. Näin ollen 

todellinen lopputilavuus on hieman pienempi, joka saattaa selittää korkeat saantoprosentit. 

Tämä johtuu puolestaan siitä, että liuosta jää hieman etenkin näiden 3D-sieppareiden sisään. 

Kuvassa 15 on esimerkit eluoinnin seurauksena saaduista liuoksista, kun on eluoitu 3D-

siepparia ja granulaa.  

 

 

 

Kuva 15. Liuokset eluoinnin jälkeen noin 1 ml:n välein. Yllä eluoitu 3D-tulostettua siepparia, 

alla granulaa. 

 

9.4.2 Ammoniumkloridipitoisuuden optimointi 

Seuraavissa testeissä tutkittiin eri ammoniumkloridipitoisuuksien vaikutusta eluoinnin 

tehokkuuteen. Vaikka yllä todettiin, että 3D-sieppareille voisi riittää 5 ml eluenttia, testit 

suoritettiin edelleen 10 ml:lla. Eluointi suoritettiin nyt syöttämällä 10 ml eluenttia ruiskun läpi 

samaan sentrifugiputkeen, jonka jälkeen syötettiin vielä 5 ml vettä ruiskun läpi. Koska 

lopullinen tilavuus jäi jälleen hieman vajaaksi, täytettiin putket vedellä 15 ml:n tilavuuteen, 

jolloin tilavuudesta saatiin riittävän tarkka. Nämä eluointitestit suoritettiin kaikki suurin piirtein 

samalla nopeudella, eli noin 0,8 ml min-1. Eluointiliuoksissa oli kaikissa 8 % ammoniakki, 

mutta ammoniumkloridin pitoisuuksina testattiin 40, 20 ja 10 g L-1. Jokaisella pitoisuudella 
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tehtiin kaksi rinnakkaista eluointia sekä granulalle että 3D-sieppareille. Eluoinnin koeasetelma 

on esitetty kuvassa 16. Mittaukset suoritettiin ICP-OES:llä (Optima), ja kalibraatioalueena 

käytettiin 0–20 mg L-1. Taulukkoon 17 on koottu tulokset näistä eluointitesteistä laskemalla 

saantoprosentit yhtälöiden (8) ja (9) avulla, sekä laskettu saantoprosenttien keskiarvot ja 

keskihajonnat rinnakkaisille näytteille yhtälöillä (2) ja (3).  

 

 

Kuva 16. Eluoinnin koeasetelma. 
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Taulukko 17. Eluointikokeiden tulokset, kun ammoniumkloridin pitoisuutta on muutettu 

Sieppari Sitoutunut Pd (mg g-1) Eluoitu Pd (mg g-1) Saanto-% x̅ ± s (%) 

8 % NH3 + 40 g L-1 NH4Cl 

3D 1 52,068 50,477 96,9 97,4 ± 0,7 

3D 2 52,072 50,985 97,9 

Gr 1 46,326 45,804 98,9 94 ± 8 

Gr 2  35,974 31,958 88,8 

8 % NH3 + 20 g L-1 NH4Cl 

3D 1 48,975 43,455 88,7 88,8 ± 0,2 

3D 2 53,655 47,724 88,9 

Gr 1 40,996 38,762 94,6 95,0 ± 0,7 

Gr 2  44,847 42,813 95,5 

8 % NH3 + 10 g L-1 NH4Cl 

3D 1 47,582 43,616 91,7 95 ± 5 

3D 2 47,456 46,704 98,4 

Gr 1 59,949 44,265 73,8 74,2 ± 0,6 

Gr 2  58,683 43,801 74,6 

 

Taulukosta 17 nähtävien tulosten perusteella sekä granulalle että 3D-sieppareille saatiin hyvät 

eluoinnin saantoprosentit, kun ammoniumkloridipitoisuus oli 40 g L-1. Granulan tapauksessa 

kahden rinnakkaisen välillä oli kuitenkin huomattava ero, joten se vaatisi lisää rinnakkaisia 

testejä todellisen tehokkuuden varmistamiseksi. Kun ammoniumkloridipitoisuus pudotettiin 

puoleen eli 20 g L-1, 3D-sieppareiden kohdalla tapahtui saantoprosenteissa notkahdus ja 

granulan eluointi näyttäisi olleen tehokkaampaa kuin 3D-siepparien. Kun 

ammoniumkloridipitoisuus pudotettiin 10 g L-1, granulan eluointitehokkuudessa havaittiin 

huomattava lasku. 3D-sieppareita sen sijaan pystyttiin eluoimaan vielä kohtalaisesti silläkin 

pitoisuudella. Tarkempien ja luotettavampien tulosten saamiseksi testit pitäisi kuitenkin 

toteuttaa hieman suuremmassa mittakaavassa.  

 

 

  



70 

 

10 Yhteenveto 

Kirjallisessa osassa huomattiin, että kiertotalous nousee olennaiseen osaan siirryttäessä kohti 

ilmastoneutraaliutta.4 Raaka-aineiden kysyntä ja maailmanlaajuinen kilpailu raaka-aineista 

kuitenkin voimistuu, mutta Eurooppa on edelleen riippuvainen Euroopan ulkopuolelta 

hankituista raaka-aineista.3 Lisäksi tälläkin hetkellä maailmalla käynnissä olevat kriisit 

aiheuttavat epävarmuutta kriittisten raaka-aineiden toimitusketjuihin. Siksi onkin tärkeää tutkia 

vaihtoehtoja kriittisten raaka-aineiden talteenottamiseksi erilaisista jätevirroista. Tällöin on 

mahdollista vähentää jätteen määrää ja samalla arvokkaita raaka-aineita saataisiin paremmin 

kiertoon. Eräs monien tutkimuksien kohteena oleva kriittinen raaka-aine on platinaryhmän 

metalleihin kuuluva palladium, jonka talteenottoon sekundäärisistä lähteistä on hyödynnetty 

esimerkiksi saostamista, neste-nesteuuttoa ja ioninvaihtoa.21 Erilaisia selektiivisiä 

ioninvaihtomateriaaleja eli metallisieppareita on tutkittu paljon palladiumin talteenotossa, ja 

niillä on saatu palladiumia talteen erinomaisillakin talteenottoasteilla.  

Kokeellisessa osassa oli tavoitteina määrittää ioninvaihtohartseille optimaalisia talteenotto-

olosuhteita tutkimalla laimennussuhteen, pH:n ja kontaktiajan vaikutusta palladiumin 

talteenoton tehokkuuteen. Optimaalisten talteenotto-olosuhteiden määrityksessä onnistuttiin 

melko hyvin, mutta pH:n arvoihin olisi ollut hyvä kiinnittää tarkemmin huomiota. 

Tarkoituksena oli myös vertailla granulamuotoisen ioninvaihtohartsin ja 3D-tulostettujen 

metallisieppareiden välisiä eroja niiden talteenottotehokkuudessa, kinetiikassa ja 

latauskapasiteeteissa. Näissä määrityksissä tavoitteet saavutettiin erinomaisesti, ja eroja saatiin 

selvästi näkyviin. Lisäksi oli tarkoitus vertailla eluoinnin tehokkuutta materiaalien välillä ja 

optimoida eluentin NH4Cl-pitoisuutta. Eluoinnin suhteen tavoitteet saavutettiin osittain, mutta 

parempien johtopäätösten tekemiseksi tarvittaisiin lisää testausta.  

Kahdelle ioninvaihtohartsille, Dowex® 21K Cl- ja Lewatit® MonoPlus M 500, määritettiin 

optimaaliset palladiumin talteenotto-olosuhteet panoskokeina. Molemmilla materiaaleilla 

saavutettiin parhaat tulokset, kun käytettiin happotaustana 0,05 M vetykloridihapon ja 0,05 M 

typpihapon seosta. Huomattiin myös, että palladiumia alkaa saostua pH:n kasvaessa arvoon 1. 

Parhaat tulokset antanut happotausta testattiin kuitenkin vasta pH- ja kontaktiaikatestien 

jälkeen, eikä sen pH:ta mitattu ollenkaan. Näin ollen on mahdollista, että sen pH-arvo on 

hieman liian korkea, ja optimaalisin happotausta olisi voinutkin olla hieman vahvempi. 

Hartseista Lewatit® MonoPlus M 500:lla saavutettiin nopeammin yli 90 % saanto, mutta 

kontaktiajan pidentyessä hartsien välisessä talteenottotehokkuudessa ei ollut juurikaan eroa.  

Granulamuotoisen hartsin Lewatit® MonoPlus M 500 ja samasta hartsista valmistettujen 3D-

tulostettujen metallisieppareiden välisessä talteenottotehokkuudessa havaittiin merkittäviä 
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eroja. Niiden kinetiikkaa tutkittiin lataamalla niitä vaihtumilla 50, 150 ja 300 h-1. Todettiin, että 

3D-sieppareilla saadaan systemaattisesti parempia tuloksia kuin granulalla. 3D-sieppareilla 

saavutettiin jopa kvantitatiivinen talteenotto kaikilla tutkituilla vaihtumilla, kun granulalla 

paras saavutettu talteenottoaste oli 90 %, joka saavutettiin vain hetkellisesti vaihtumalla 50 h-1. 

Kun vaihtuman arvoa kasvatettiin, granulalla saavutettu talteenotto heikkeni huomattavasti. 

Koska 3D-sieppareilla voidaan käyttää suurempaa vaihtuman arvoa, niillä pystytään samassa 

ajassa käsittelemään moninkertainen määrä liuosta verrattuna granulaan.   

Latauskapasiteetiksi eli adsorptiokapasiteetiksi määritettiin 3D-metallisieppareille vaihtumasta 

riippuen 0,91–0,97 eq L-1. Lewatit® granulalle latauskapasiteettia ei pystytty määrittämään 

kinetiikkakokeiden tuloksista kuten 3D-sieppareiden tapauksessa, vaan ne määritettiin 

panoskokeina. Granulan latauskapasiteetiksi saatiin 0,82 eq L-1. Granulaan siis sitoutuu 

palladiumia selvästi vähemmän kuin 3D-sieppareihin, eli myös kapasiteettien arvoista voitiin 

havaita 3D-sieppareiden tehokkuus verrattuna granulaan.  

Materiaalien välisiä eroja vertailtiin myös eluoinnissa tutkimalla paljonko eluenttia vaaditaan 

palladiumin tehokkaaseen eluointiin. Kyseisissä eluointikokeissa eluenttina käytettiin 8 % 

ammoniakin ja 40 g L-1 ammoniumkloridin seosta. Tulosten perusteella todettiin, että 3D-

siepparit tarvitsivat vähemmän eluenttia tehokkaaseen eluointiin. 3D-sieppareilla saatiin 

erinomaisia tuloksia jo 5 ml:lla eluenttia, kun taas granulan tapauksessa palladium ei ollut 

peseytynyt yhtä hyvin pois edes 10 ml:lla eluenttia. Ammoniumkloridin pitoisuutta pyrittiin 

optimoimaan tutkimalla eluoinnin tehokkuutta ammoniumkloridipitoisuuksilla 40, 20 ja 

10 g L-1, kun ammoniakkipitoisuus oli 8 %. Suurempi ero eluointitehokkuudessa havaittiin 

vasta ammoniumkloridipitoisuuden ollessa 10 g L-1, jolloin granulan eluoinnin saantoprosentti 

heikkeni merkittävästi. Kuitenkin suurempien johtopäätösten tekeminen eluoinnin 

tehokkuudesta tai optimaalisesta ammoniumkloridipitoisuudesta vaatisi laajempaa testausta.   

Seuraavaksi voitaisiin tehdä samoja eluointikokeita vielä laajemmassa mittakaavassa sekä 

pyrkiä optimoimaan ammoniumkloridin lisäksi myös ammoniakin pitoisuutta. Näin voitaisiin 

mahdollisesti ehkäistä turhaa reagenssien käyttöä, mikäli pienemmätkin pitoisuudet riittäisivät 

tehokkaaseen eluointiin. Lisäksi pH-arvoihin olisi hyvä kiinnittää jatkossa vielä enemmän 

huomiota. Kaiken kaikkiaan 3D-tulostetut metallisiepparit osoittautuivat erittäin 

kilpailukykyiseksi sovellukseksi metallien talteenottoon verrattuna ioninvaihtohartseihin. 3D-

tulostus mahdollistaa myös eri muotoisten ja kokoisten kappaleiden valmistamisen, jolloin niitä 

voidaan hyödyntää laajalti erilaisissa sovelluksissa. Lisäksi ne ovat tehokkaita ja 

helppokäyttöisiä, joka lisää niiden kiinnostusta varmasti myös teollisuudessa.    
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Liite 3. Eri vaihtumilla näyteliuoksella suoritettujen talteenottokokeiden tulokset, kun näytteet 
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LIITE 1 

Pd-standardiliuoksella suoritettujen talteenottokokeiden tulokset, kun tutkittiin eri vaihtumien 

vaikutusta. 

V (ml) calku (mg L-1)   

 

Granula  

Talteenotto-%  

cloppu 

(mg L-1) 

3D-sieppari 

Talteenotto-% 

cloppu 

(mg L-1) 

Vaihtuma 50 h-1 

50  106,470 89,4 11,260 100 -0,180 

100 86,2 14,681 100 -0,188 

150 79,8 21,548 100 -0,077 

200 72,1 29,671 94,1 6,243 

250 65,3 36,939 81,3 19,914 

Vaihtuma 150 h-1 

50  106,367 80,3 20,933 100 -0,173 

100 78,1 23,243 100 -0,185 

150 76,4 25,059 100 -0,135 

200 73,8 27,830 100 -0,187 

250 71,6 30,195 99,8 0,188 

Vaihtuma 300 h-1 

50  120,148 73,1 32,317 100 -0,167 

100 72,3 33,254 100 -0,177 

150 70,5 35,432 100 -0,155 

200 69,5 36,696 99,4 0,725 

250 67,5 39,063 95,1 5,907 
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LIITE 2 

Eri vaihtumilla näyteliuoksella suoritettujen talteenottokokeiden tulokset, kun näytteet 

laimennettiin vedellä.  

V 

(ml) 

calku  

(mg L-1)   

Granula  

Talteenotto-%  

cloppu 

(mg L-1) 

calku  

(mg L-1)   

3D-sieppari 

Talteenotto-% 

cloppu 

(mg L-1) 

Vaihtuma 50 h-1  

50  170,446 90,7 15,925 172,501 100 -0,839 

100 77,9 37,634 100 -1,001 

150 63,7 61,922 95,6 7,636 

200 49,1 86,743 60,2 68,725 

250 37,5 106,531 17,2 142,846 

Vaihtuma 150 h-1 

50  172,501 79,4 35,621 170,446 100 -0,815 

100 69,3 52,874 99,1 1,519 

150 59,7 69,523 83,8 27,627 

200 51,8 83,136 48,0 88,652 

250 45,4 94,237 26,0 126,062 

Vaihtuma 300 h-1 

50  172,501 68,0 55,152 172,501 100 -0,794 

100 58,5 71,536 99,2 1,313 

150 51,5 83,633 88,3 20,209 

200 44,8 95,135 53,7 79,799 

250 42,9 98,569 24,2 130,755 
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LIITE 3 

Eri vaihtumilla näyteliuoksella suoritettujen talteenottokokeiden tulokset, kun näytteet 

laimennettiin hapolla.  

V (ml) calku (mg L-1)  

 

Granula  

Talteenotto-%  

cloppu 

(mg L-1) 

3D-sieppari 

Talteenotto-% 

cloppu 

(mg L-1) 

Vaihtuma 50 h-1 

50  187,876 89,7 19,288 99,6 0,830 

100 76,4 44,259 94,0 11,346 

150 62,6 70,287 67,8 60,509 

200 50,3 93,310 46,4 100,754 

250 41,0 110,830 34,9 122,382 

Vaihtuma 150 h-1 

50  197,159 76,7 45,968 99,9 0,266 

100 62,7 73,606 98,3 3,336 

150 48,6 101,425 88,7 22,285 

200 42,2 114,015 63,4 72,149 

250 46,0 106,517 34,0 130,037 

Vaihtuma 300 h-1 

50  187,876 68,2 59,657 99,8 0,393 

100 65,3 65,196 95,6 8,254 

150 49,3 95,163 76,6 43,960 

200 41,7 109,491 51,6 90,843 

250 38,3 115,880 24,8 141,233 
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