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Litiumioniakkujen kehityksen myötä litiumin tarve ja kysyntä ovat kasvaneet viime 

vuodet tasaisesti noin 10 % vuosivauhdilla. Kasvun on myös ennustettu jatkuvan 

samanlaisena tulevaisuudessa, jonka takia erilaiset litiumin erotusprosessit ovat 

nousseet tutkimuksen kohteeksi. Tärkeimmät litiumlähteet sijaitsevat suola-aavikoilla ja 

-järvillä, joihin litiumia on kerääntynyt suuria määriä maanpinnan läheisyyteen. 

Litiumia erotetaan suolatasangoilla aikaa vievissä haihdutus- ja saostusvaiheissa. 

Suolaliuokset sisältävät litiumin lisäksi muita metalleja, kuten magnesiumia, kalsiumia ja 

natriumia, joista etenkin magnesium häiritsee litiumin erotusta. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa ei ole löydetty litiumille riittävän selektiivistä ioninvaihtohartsia. Tehdyissä 

tutkimuksissa muut metallit on usein erotettu selektiivisesti ennen litiumia ja litium on 

erotettu lopuksi. Litiumin erotusta voitaisiin parantaa, mikäli se onnistuisi selektiivisesti 

suoraan suolaliuoksesta.    

Tässä työssä tutkittiin litiumin selektiivistä erotusta magnesium- ja kalsiumpitoisesta 

väkevästä kloridiliuoksesta ioninvaihtohartseilla sekä molekyyliseulalla. Käytetyt neljä 

ioninvaihtohartsia olivat kaupallisia Puroliten hartseja: MN200, S940, CT151 ja A170. 

Molekyyliseula oli Sigman huokoskoon 4 Å zeoliittia. Kromatografisilla kolonnikokeilla 

saadut näytteet analysoitiin ICP-AES:lla. Tulosten perusteella ei yksikään tutkituista 

hartseista ja molekyyliseulasta ollut selektiivinen litiumille. 
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The need and demand of lithium has grown steadily in recent years about 10 % 

annually. The growth is also predicted to continue in the future, which is why the 

research of various lithium separation processes have increased. The main lithium 

sources are found in the salt deserts and salt lakes, in which lithium has accumulated in 

large quantities in the vicinity of the ground. 

Lithium is separated from the salt plains in time consuming evaporation and 

precipitation steps. Brines contain also other metals, such as magnesium, calcium and 

sodium, which interferes with the separation of lithium. Previous studies have not found 

ion exchange resins that are sufficiently selective for lithium from brines. In those 

studies other metals are separated selectively at first and lithium is separated finally as 

the last metal. Lithium separation could be improved if it could be selectively separated 

directly from the salt solution. 

In this thesis the selective separation of lithium from magnesium and calcium in chloride 

solutions is studied with ion exchange resins as well as a molecular sieve. Used four ion 

exchange resins were commercial Purolite resins: MN200, S940, CT151 and A170. The 

molecular sieve was Sigma’s zeolite which nominal pore size was 4 Å. Samples from 

the chromatographic column experiments were analyzed by ICP-AES. Based on the 

results, none of the used resins and molecular sieve were selective for lithium. 
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1 Johdanto 

Litium on tärkeä alkuaine monille eri teollisuuden aloille. Sitä käytetään esimerkiksi lasi- 

ja keramiikkateollisuudessa, erilaisissa ilmailuteollisuuden käyttämissä kevyissä 

metalliseoksissa sekä teollisten koneiden ja laitteiden voiteluaineissa. Eräs tärkeimmistä 

litiumin käyttökohteista nykyisin on kuitenkin litiumioniakku, joka on keveytensä ja 

energiatiheytensä ansiosta suosittu erilaisissa kannettavissa laitteissa sekä erityisesti 

sähköautoissa. Sähköautojen ja kuluttajaelektroniikan suosion kasvun myötä litiumin 

tarve on kasvanut merkittävästi ja se tulee vielä tulevaisuudessa kasvamaan 

huomattavasti nykyisestä. [1,6,9]  

Litium on levinnyt melko tasaisesti ympäri maankuorta. Sitä löytyy monista kivilajeista 

sekä merivedestä, mutta sen pitoisuudet ovat alhaisia. Malmeista litiumia saadaan 

erilaisista pegmatiiteista, kuten spodumeenista ja lepidoliitista, mutta suurimmat 

litiumvarat sijaitsevat suola-aavikoilla ja -järvissä. Maailman litiumvaroista arviolta lähes 

70 % sijaitseekin Etelä-Amerikan suurilla suolatasangoilla [6]. Suolajärvien litiumin 

erotusprosessiin kuuluu nykyisellään aikaa vieviä haihdutus- ja saostusvaiheita, jotka 

paitsi synnyttävät paljon jätettä käyttävät myös huomattavia määriä vettä [1]. Erotusta 

voitaisiinkin huomattavasti parantaa, mikäli litium voitaisiin ottaa selektiivisesti talteen 

suoraan suolaliuoksesta. Eräs mielenkiintoisimmista mahdollisuuksista onkin erottaa 

litium suolaliuoksesta kromatografisesti ioninvaihdolla.    

Tämän työn tarkoituksena on etsiä sopivaa ionivaihtohartsia, jolla litiumin erotus 

onnistuisi suoraan Mg- ja Ca-pitoisesta väkevästä kloridiliuoksesta. Magnesium ja 

kalsium ovat suolavedessä yleisiä metalleja ja ne häiritsevät litiumin talteenottoa. 

Bukowsky et al. [2] ja Nishihama et al. [3] ovat tutkimuksissaan erottaneet litiumia 

magnesiumia ja kalsiumia sisältävistä liuoksista, mutta molemmissa tutkimuksissa 

magnesium ja kalsium erotettiin ennen litiumia. Litiumin talteenoton kannalta olisi 

kuitenkin huomattavasti parempi, jos se saataisiin suoraan ulos liuoksesta jättäen muut 

metallit liuokseen. 
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Kokeellinen osa suoritetaan kromatografisilla kolonnikokeilla. Työssä käytetään neljää 

erilaista Puroliten ioninvaihtohartsia sekä yhtä Sigman molekyyliseulaa. Kokeissa 

tutkitaan hartsien ja molekyyliseulan kykyä erottaa litiumia selektiivisesti.  

 

2 Litium 

Litium on ensimmäiseen pääjaksoon eli alkalimetalleihin kuuluva pehmeä ja kevyt, 

hopeanharmaa metalli. Johan August Arfwedson löysi litiumin vuonna 1817 

tutkimastaan petaliittimineraalista. Seuraavana vuonna Jöns Jacob Berzelius, jonka 

laboratoriossa Arfwedson työskenteli, nimesi litiumin kreikan kielen kiveä tarkoittavan 

lithos-sanan mukaan. Pitkän aikaa litiumin käyttö oli vähäistä, kunnes 1920-luvulla sitä 

alettiin käyttämään lyijyn seassa vahvistamaan laakereita. Siitä litiumin käyttö laajeni 

erilaisiin voiteluaineisiin sekä muihin metalliseoksiin ja tuotantomäärät alkoivat kasvaa. 

[4, 9] 

2.1 Litiumin ominaisuuksia 

Litiumin järjestysluku on kolme, eli sillä on kolme protonia ja elektronia. Muiden 

alkalimetallien tapaan myös litiumin elektronikonfiguraatio on muotoa ns1 eli sillä on 

uloimmalla elektronikuorellaan yksi elektroni, jonka se luovuttaa helposti pois. 

Elektronirakenteensa takia litium on hyvin reaktiivinen. Pienen kokonsa takia elektronit 

ovat lähellä ydintä ja sen takia litium on reaktiivisuudestaan huolimatta vähiten 

reaktiivinen alkalimetalleista [4, 9].  

Sen lisäksi että litium käyttäytyy muiden alkalimetallien tapaan, se myös on esimerkki 

alkuaineesta, jolla on jaksollisessa järjestelmässä diagonaalista yhteneväisyyttä. 

Litiumin diagonaalinen yhteneväisyys on magnesiumin kanssa, jonka järjestysluku on 

12. ja se sijaitsee jaksollisen järjestelmän 2. ryhmässä eli maa-alkalimetalleissa. 

Magnesium ja litium muistuttavat hyvin paljon toisiaan ja ne reagoivat samalla tavalla 

monissa reaktioissa, jonka takia niiden selektiivinen erottaminen yhteisistä liuoksista on 

vaikeaa. [4, 9] 
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2.2 Esiintyminen luonnossa 

Litium on maaperän 25. yleisin alkuaine. Sitä löytyy noin 150:stä eri kivilajista, mutta 

sen pitoisuudet ovat yleensä pieniä ja sen takia teollisesti kannattamattomia ja vaikeita 

hyödyntää [9]. Suurimmat litiumpitoisuudet ovat erilaisissa alumiinisilikaateissa. 

Teollisesti tärkeimmät mineraalit ovat pegmatiitteihin kuuluvat spodumeeni, lepidoliitti ja 

zinnwaldiitti, joissa litiumpitoisuus voi olla jopa 10 p-% [9]. Vaikka litiumpitoisia 

pegmatiittiesiintymiä on löydetty ympäri maailmaa, ovat teollisesti hyödynnettävissä 

olevat esiintymät melko harvinaisia. Suomesta Ullavalta on löydetty 

spodumeeniesiintymä, jossa on arvioitu olevan litiumia noin 0,030 Mt [7].  Litiumpitoiset 

pegmatiitit sisältävät usein myös muita metalleja, kuten tinaa, berylliumia ja tantaalia. 

Usein nämä sivumetallit tekevät litiumin kaivamisesta kannattavaa myös hieman 

pienemmistä litiumpitoisuuksista. Monin paikoin muut metallit ovatkin olleet alunperin 

kaivoksen pääasiallisia kohteita ja kiinnostus litiumia kohtaan on noussut vasta 

lisääntyneen kysynnän ja kehittyneiden erotusprosessien myötä.  

Joissakin savikivissä esiintyy myös litiumia. Hektoriitti on savilaji, jota löytyy Pohjois-

Amerikasta. Se sisältää litiumia jopa 0,3–0,6 %. Litiumin lisäksi hektoriitti sisältää 

esimerkiksi magnesiumia. Savien hyödyntäminen on kuitenkin vasta alkutekijöissään, 

eivätkä esiintymät ole kovinkaan suuria. 

Merivedessä litiumia on keskimäärin noin 0,17 ppm [6]. Maailman merissä olevien 

litiumvarojen on arvioitu olevan niin suuret, että ne riittäisivät täyttämään kaiken litiumin 

kysynnän [6]. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu litiumin pieni pitoisuus. On laskettu, että 

nykyisellä talteenottotehokkuudella merivettä tulisi juoksuttaa erotuslaitteiden läpi yli 

yhden Niili-joen virtaaman verran, jotta litiumia saataisiin tarpeeksi. [6] 

Suurimmat hyödynnettävissä olevat litiumvarat sijaitsevat suola-aavikoilla ja -järvissä 

[1]. Siinä missä malmin kaivaminen on energiaintensiivistä ja kallista, suola-aavikoiden 

litium on helposti saavutettavissa. Suolatasankojen litium on muodostunut suotuisissa 

olosuhteissa luonnon oman uutto- ja haihdutusprosessin seurauksena. Tällaisia 

olosuhteita löytyy esimerkiksi Etelä- ja Pohjois-Amerikasta sekä Kiinasta. Etelä-

Amerikassa pienellä alueella alkaen Chilen pohjoisosista ulottuen sekä Boliviaan ja 
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Argentiinaan sijaitsevilla suurilla suolatasangoilla litiumin kerääntymiselle on erityisen 

hyvät olosuhteet ja siellä on arvioitu olevan yli 70 % kaikista taloudellisesti 

hyödynnettävissä olevista litiumvaroista.   

Parhaimmilla paikoilla Boliviassa litiumpitoisuus on 4000 ppm [5]. Kuvassa on esitetty 

litiumesiintymiä maailmassa. Neliöt ovat pegmatiittiesiintymiä ja plus-merkit suolajärviä 

ja -aavikoita. 

 

Kuva 1. Kaupallisesti hyödynnettäviä litiumesiintymiä [5]. Neliöt ovat 
pegmatiittiesiintymiä ja plus-merkit suolajärviä ja -aavikoita. 

 

2.3 Käyttö 

Litiumia käytetään monilla teollisuudenaloilla. Metalliselle litiumille on vain vähän 

käyttöä. Lähes kaikki litium käytetään yhdisteinä, kuten karbonaatteina ja klorideina. 

Litiumin valmistus- ja tuotantotilastot ilmaistaan usein litiumkarbonaattina. Aikaisemmin 

suurin litiumin käyttäjä oli lasi- ja keramiikkateollisuus. Se käyttää litiumpitoisia 

mineraaleja, kuten spodumeenia ja lepidoliittia sellaisenaan lasitteena ja juoksutteena 

sekä estämään keraamisten tuotteiden lämpölaajenemista [5]. Teollisuuden 

voiteluaineissa käytetään litiumstearaattia laajentamaan niiden käyttölämpötilaa. 

Ilmailuteollisuus käyttää litiumia metalliseoksissa keventämään ja parantamaan 

metalleja.  
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Lääketeollisuus havaitsi 1980-luvulla, että litiumkarbonaatilla on vaikutusta ihmisten 

aivoihin ja nykyään sitä käytetään laajalti mielialalääkkeissä. Ydinvoimateollisuudessa 

litiumia käytetään tritiumin tuottamiseen. Kun 6Li-isotooppia pommitetaan neutroneilla 

muodostaa se tritiumia. 

Suurimmaksi litiumin käyttäjäksi on viime vuosina noussut litiumakkuteollisuus. Se on 

myös tällä hetkellä voimakkaimmin kasvava litiumin käyttäjä. Toisin kuin esimerkiksi 

lasi- ja keramiikkateollisuus, joka käyttää litiummineraaleja sellaisenaan, akkuteollisuus 

vaatii puhdasta 99,95 %:sta litiumkarbonaattia [6].  

Litiumin tarpeen uskotaan kasvavan tulevaisuudessa huomattavasti johtuen erityisesti 

sähköautojen kasvavan suosion sekä erilaisten kannettavien elektronisten laitteiden 

määrän kasvun myötä. Litiumin käyttö lisääntyi 2000-luvun ensimmäisten kymmenen 

vuoden ajan tasaisesti noin 5 % vuodessa. Vuonna 2012 litiumia tuotettiin noin 0,15 Mt 

litiumkarbonaatiksi muutettuna ja tulevaisuudessa litiumin tarpeen uskotaan kasvavan 

hieman alle 10 % vuodessa. Kuvassa on ennustettu litiumin tarve tulevaisuudessa. 

 

Kuva 2. Ennuste litiumin tarpeen määrästä tulevaisuudessa Li2CO3:na [11]. 

 

 

 



10 

 

3 Litiumin erotusprosessit 

3.1 Litiumin erotus malmista 

Mineraaleista litiumia erotetaan pasuttamalla. Happoprosessissa pasutusuuniin lisätään 

natriumsulfaattia tai rikkihappoa, joka reagoi litiumin kanssa irrottaen sen muusta 

malmista. Liuennut litium saostetaan natriumkarbonaatin avulla litiumkarbonaatiksi. 

Emäsprosessissa pasutusuuniin lisätään kalkkikiveä tai kalsiumhydroksidia. Tällä 

tavalla saadaan litiumhydroksidia, joka kristallisoidaan haihduttimessa. 

Kloorausprosessi on vähemmän käytetty menetelmä. Siinä malmi pasutetaan 

kloorikaasun tai suolahapon kanssa, jolloin saadaan litiumkloridia.  

3.2 Litiumin erotus suolaliuoksista 

Litiumin erotusprosessissa suolaliuoksista koostuu liuoksen väkevöimisestä 

haihdutuksen avulla ja saostuksella. Haihdutus suoritetaan suolatekojärvistä 12-18 

kuukaudessa aurinkoenergian avulla. Aurinkoenergian käyttö on ratkaisevaa prosessin 

ekonomisuuden kannalta. Litiumkloridin vesiliukoisuuden takia luonnon 

haihdutusprosessi voi toimia vain kuivilla korkeilla alueilla [9]. Suolavesi sisältää 

useiden metallien kloridi- ja sulfidisuoloja, mutta niiden koostumus vaihtelee sijainnista 

riippuen. An et al. [7] ovat keränneet yhteen taulukkoon useasta tutkimuksesta monien 

kaupallisesti kannattavien suolajärvien ja -aavikoiden metallipitoisuuksia. Taulukossa 1 

on esitetty näiden suolajärvien ja -aavikoiden koostumusta. 

Taulukko I Suolajärvien ja - aavikoiden pitoisuuksia eri alueilla [7]. 

Sijainti   Na K B Li Mg Ca Cl SO4 

  
m-% m-% m-% m-% m-% m-% m-% m-% 

Clayton Valley USA 4,69 0,4 0,005 0,0163 0,019 0,045 7,26 0,34 

Salton Sea USA 5,00–7,00 1,30–2,40 0,039 0,01–0,04 0,07–0,57 2,26–3,9 14,20–20,90 42–50 

Salar de Atacama Chile 9,1 2,36 0,04 0,157 0,965 0,045 18,95 1,59 

Hombre Muerto Argentiina 9,9–10,30 0,24–0,97 
 

0,068–0,121 0,018–0,14 0,019–0,09 15,80–16,80 0,53–1,14 

Salar de Uyuni Bolivia 7,06 1,17 0,071 0,0321 0,65 0,0306 5 
 

Searles Lake USA 11,08 2,53 
 

0,0054 
 

0,0016 12,3 4,61 

Great Salt Lake USA 3,70–8,70 0,26–0,72 0,007 0,0018 0,5–0,97 0,026–0,036 7,00–15,60 0,94–2,00 

Dead Sea Israel 3,01 0,56 0,003 0,0012 3,09 1,29 16,1 0,061 

Sua Pan Intia 6 0,2 
 

0,002 
  

7,09 0,83 

Bonneville USA 8,3 0,5 0,007 0,0057 0,4 0,0057 14 
 

Zabuye Kiina 7,29 1,66 
 

0,0489 0,0026 0,0106 9,53 
 

Taijinaer Kiina 5,63 0,44   0,031 2,02 0,02 13,42 3,41 
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Haihdutuksen aikana magnesium saostetaan kalsiumhydroksidin avulla. Jonkin verran 

litiumia menetetään inkluusion vuoksi eli sitä jää muodostuvien kiteiden sisälle. 

Haihduttamisen tavoitteena on päästä 6 % litiumliuokseen. 

 

3.3 Litium kierrätyksestä 

Litiumia saadaan myös sekundaarisista lähteistä kuten kierrätetyistä litiumakuista. 

Litiumioniakkujen suosion myötä myös niiden kierrättämistä on tutkittu paljon ja useat 

suuret yhtiöt kehittävät omia prosessejaan. Vuonna 2011 akkuteollisuudessa 

kierrätettiin ja käytettiin uudelleen noin 3 % käytetystä litiumista. Kierrätys tulee 

paranemaan tulevaisuudessa. Kierrätysprosessi voi perustua kolmeen erilaiseen 

prosessiin. 

Kryogeeniprosessissa akut kastetaan nestemäiseen typpeen ja silputaan.  Kylmä 

lämpötila ehkäisee kemiallisia reaktioita ja parantaa saantoa. Pyrometallurgisissa 

prosesseissa käytetään korkeita lämpötiloja. Korkean lämpötilan avulla erotetaan 

koboltti ja nikkeli, jotka ovat arvokkaimmat metallit akuissa.  

Hydrometallurgisissa prosesseissa akuissa olevat metallit liuotetaan ja ne pyritään 

saamaan talteen. Hydrometallurgiset erotusmenetelmät ovat vielä suunnitteluasteella, 

eikä maailmassa ole vielä valmiita prosesseja. 

 

4 Ioninvaihtokromatografia 

4.1 Ioninvaihto 

Ioninvaihto on tasapainoprosessi, jossa liuoksessa olevia ioneja vaihdetaan 

ioninvaihtimessa olevien ionien kanssa. Kationinvaihtimessa vaihdettava ioni on 

yleensä vety- tai natrium-ioni ja anioninvaihtimessa hydroksidi-ioni. Ioninvaihtimet voivat 
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toimia myös ilman ioninvaihtoreaktiota. Se perustuu molekyylien ja ionien välisiin 

vuorovaikutuksiin. Mikäli kromatografikolonnissa olevassa aineessa on negatiivisesti 

varattuja ioneja, vetää se puoleensa positiivisesti varattuja aineita ja neutraalit sekä 

negatiivisesti varatut aineet liikkuvat kolonnin läpi nopeammin.  Erotettava aine jää 

ioninvaihtimeen, kun muut aineet jatkavat virtauksen mukana. Kun ioninvaihdin on 

täynnä, erotettava aine poistetaan yleensä eluoimalla joko hapolla tai emäksellä. 

Eluoinnin avulla saadaan erotettava aine talteen ja ioninvaihdinta voidaan käyttää 

uudelleen. 

4.2 Ioninvaihtimet 

Ioninvaihtimena voidaan käyttää mitä tahansa ainetta, jolla on kyky ioninvaihtoon, kuten 

esimerkiksi erilaiset savet ja zeoliitit. Suosituimpia ja yleisesti käytettyjä ioninvaihtimia 

ovat erilaiset ioninvaihtohartsit. Ioninvaihtohartsit ovat orgaanisia polymeerejä, joihin on 

lisätty funktionaalisia ryhmiä, ja nämä lisätyt ryhmät toimivat ioninvaihtimina. Eräs 

yleisimmin käytetty ioninvaihtohartsi valmistetaan sulfonoimalla divinyylibentseenillä 

silloitettua styreenipolymeeriä. PS-DVB-hartsiin lisätyt sulfonihapporyhmät toimivat 

vahvana kationinvaihtimena. 

Anionin- ja kationinvaihtohartsien lisäksi erotus voi perustua kelatoiviin 

ioninvaihtohartseihin. Kelatoivat ioninvaihtohartsit muodostavat tietyn metallin tai 

tiettyjen metallien kanssa komplekseja jolloin erotus voi olla hyvinkin spesifistä.  

 

5 Litiumin erotus liuoksista  

Litiumin erotusta suolaliuoksista on tutkittu 1970-luvulta lähtien. Tällä hetkellä käytössä 

olevat prosessit käyttävät haihdutus- ja saostusprosesseja. Ioninvaihtoa on ehdotettu 

käytettäväksi saostusvaiheiden jälkeen loppupuhdistuksessa. Litiumin erotus liuoksesta 

ilman haihdutus- ja saostusvaiheita voisi pienentää huomattavasti prosessin veden- ja 

kemikaalienkulutusta. Litiumin erotus muista metalleista, etenkin magnesiumista, on 

haastavaa. Litium ja magnesium esiintyvät jaksollisessa taulukossa kulmikkain ja niillä 
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on vahva niin sanottu diagonaalisuhde [6]. Ne molemmat ovat pieniä molekyylejä ja 

käyttäytyvät samankaltaisesti monissa kemiallisissa reaktioissa [6]. 

Litiumilla on hieman pienempi ionikoko kuin muilla suolavesissä olevilla ioneilla. Sitä 

voisi käyttää hyväksi myös ioninvaihtohartseissa. 

 

5.1 Litiumin erotus merivedestä 

Litiumin erotusta merivedestä on tutkittu melko paljon. Esimerkiksi Abe et al. [13] ovat 

tutkineet 11 erilaisen epäorgaanisen ioninvaihtimen litiumin erotuskykyä merivedestä. 

Kokeet suoritettiin sekä panoskokeilla, että kolonnikokeilla. Panoskokeiden perusteella 

parhaimpina ioninvaihtimina pidettiin mangaanidioksidia, MnO2, sekä antimonia 

sisältäviä yhdisteitä, kuten monokliinistä antimonihappoa sekä tina- ja 

titaaniantimonaatti. Samat aineet osoittautuivat parhaiksi myös kolonnikokeissa, jotka 

suoritettiin kahdella eri virtausnopeudella, 1 cm3/min ja 2 cm3/min. MnO2 osoittautui 

heikoimmaksi erotuskyvyltään, mutta silläkin saatiin 67 % litiumista talteen pienemmällä 

virtausnopeudella. Suuremmalla virtausnopeudella sen erotuskyky hieman laski ja se 

erotti 58 % litiumista. Parhaimmaksi ioninvaihtimeksi osoittautui monokliinen 

antimonihappo, joka erotti suuremmalla virtausnopeudella 90 % litiumista. 

Lopputulemana saatiin, että litiumin erotus onnistuu selektiivisesti merivedestä kaikilla 

neljällä aineella. Abe ja Hayashi [14] olivat aikaisemmin tutkineet tina-antimonaattia 

litiumin erotuksessa. Tutkimuksessa perusteella litium voidaan eluoida 10 M:lla 

typpihapolla. 

Mangaanidioksidi on osoittautunut mielenkiintoiseksi tutkimuskohteeksi. 

Mangaanidioksidin spinellimuotoinen kiderakenne on osoittautunut tärkeäksi tekijäksi 

erotusprosessissa. Spinellirakenne on saanut nimensä spinellistä, MgAl2O4:stä ja se on 

muotoa AB2O4. Kuvassa 2 on esitetty spinellirakenne. 
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Kuva 2. Spinellirakenne koostuu kuutiollisesta rakenteesta, jossa atomit voivat 

vaihdella paikkaa ja osa paikoista voi olla tyhjänä. [17] 

Spinellirakenne voi muodostua monista eri atomeista, ja sen omaavia erilaisia yhdisteitä 

tunnetaankin yli sata [17]. Rakenteen tekee mielenkiintoiseksi myös se, että kationit 

voivat sekoittua keskenään. Lisäksi spinellirakenne voi sisältää tyhjiä paikkoja 

Mangaanidioksidi-ioninvaihdin muodostetaan poistamalla litium LiMn2O4:stä 

suolahapolla, jolloin vetyioni ottaa litiumin paikan rakenteessa. Ioninvaihdon jälkeen 

eluointi voidaan suorittaa suolahapolla. Kyseessä on eräänlainen ioniseula, jonka avulla 

voidaan litiumioneita erottaa hyvin selektiivisesti liuoksista. 

Sun et al [16] ovat tutkineet myös muita litiummangaanioksidin spinellirakenteita 

muuttamalla litiumin ja mangaanin suhteita. Myös muita rakenteita on valmistettu, 

esimerkiksi Tang et al. [15] ovat valmistaneet levymäisiä kiteitä monokliinisestä 

Li2MnO3:sta. Lisäksi kiderakenteeseen voidaan lisätä muita aineita kuten rautaa, jolloin 

ioninvaihtimen ominaisuudet hieman muuttuvat [16].  

 

5.2 Litiumin erotus suolaliuoksista 

Litiumin erotus suolaliuoksista muistuttaa hieman erotusta merivedestä, mutta metalli- ja 

suolapitoisuudet ovat huomattavasti suurempia. Taulukossa I kappaleessa 3.2 on 

esitetty eri suola-aavikoiden ja -järvien metallipitoisuuksia. Saostus on suosituin 
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erotuskeino, mutta muitakin tapoja on esitetty. Ne sisältävät usein saostuksen lisäksi 

hydrometallurgisia erotuskeinoja, kuten ioninvaihtoa ja neste-neste-uuttoa. 

An et al. [7] ovat esittäneet, että Boliviassa sijaitsevasta Salar de Uyunin suolavedestä 

litium voitaisiin erottaa kaksivaiheisessa saostusmenetelmässä. Salar de Uyunissa 

ongelmana ovat korkeat magnesium- ja sulfaattipitoisuudet. Magnesium ja sulfaatti 

saostettaisiin ensin pois kalsiumhydroksidilla, ja samalla saostuisi myös boori. Jäljelle 

jäänyt magnesium ja kalsium saostettaisiin oksalaattina. Litiumliuos väkevöitäisiin 

haihdutuksella ja litium saostettaisiin natriumkarbonaatin avulla. Tavallisessa 

prosessissa magnesiumin saostuksen yhteydessä myös osa litiumista saostuu. 

Nishihama et al. [3] ovat esittäneet, että konsentroidusta liuoksesta poistettaisiin jäljellä 

olevat kahdenarvoiset ionit vahvalla kationinvaihtohartsilla SK110:llä. Litium erotettaisiin 

tämän jälkeen impregnoidun hartsin avulla. Litiumin erotus selektiivisesti 

suolaliuoksesta on osoittautunut kuitenkin haastavaksi.  

Ioniseulat ovat mielenkiinnon kohteena myös suolaliuosten erotuksessa. Chitrakat et al. 

[8] ovat syntetisoineet spinellirakenteisia raudalla vahvistettuja litium-mangaanioksideja 

Li1,33FexMn1,67−xO4. Tutkimuksessa vertailtiin erilaisia Fe/Mn-suhteita ja niiden vaikutusta 

litiumin erotukseen. Tuloksena saatiin, että pienimmällä rauta/mangaanisuhteella, 0,1, 

litiumin erotus oli parasta. Erotuskyky heikkeni raudan määrän kasvaessa ja 

huonoimmat tulokset saatiin suurimmalla rautapitoisuudella. Adsorbentit olivat kuitenkin 

hyvin selektiivisiä ja niitä voi käyttää litiumin erotukseen väkevistä suolaliuoksista. Hyvä 

selektiivisyys johtui ahtaista adsorptiopaikoista joihin muut suolavesissä esiintyvät ionit 

kuten, magnesium ja kalsium, eivät mahtuneet suuremman kokonsa takia. 

Mangaanidioksidin ohella myös muita ioniseuloja on kehitelty. Chitrakar et al. [10] ovat 

esimerkiksi syntetisoineet kuutiollista H2TiO3:a samalla tavalla kuin mangaanidioksidin 

spinellirakenteita. Litium poistettiin rakenteesta suolahapon avulla ja sen avulla 

suoritettiin myös eluointi. Titaanioksidi osoittautui erittäin selektiiviseksi litiumia kohtaan 

ja sen adsorptiokyvyn havaittiin olevan erinomainen. Se on samassa luokassa 

mangaandioksidin kanssa erinomaisena vaihtoehtona litiumin erotukseen 

suolaliuoksista. 
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6 Kokeellisen osion suorittaminen 

Tämän työn kokeellisen osion mittaukset suoritettiin Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston kemiantekniikan laboratoriossa. Kaikki laboratoriokokeissa käytetyt 

instrumentit olivat laboratorion omia.  

 

6.1 Mittalaitteisto ja käytetyt aineet 

Mittauslaitteisto koostui kolonnista, pumpusta ja fraktionkeräimestä. Kolonnina oli 

Kronlabin Eco-sarjan vaipallinen 15x120 mm kolonni. Pumppuna käytettiin Masterflex-

letkupumppua, jolla liuokset pumpattiin kolonniin. Liuoksen kulkusuunta kolonnissa oli 

ylhäältä alas. Kolonnista poistunut liuos fraktioitiin koeputkiin analyysia varten Foxy-

fraktionkeräimellä. Kolonnin vaipassa kierrätettiin vettä Lauda C6 CS -

kiertovesipumpulla, joka piti lämpötilan tasaisena 30 C:ssa.  

Työliuoksen oli tarkoitus olla koostumukseltaan lähellä luonnollista suolaliuosta. 

Työliuoksen malliksi otettiin Argentiinassa sijaitsevan Rinconin suola-aavikon 

koostumus taulukossa 1, koska sen litiumpitoisuus ja magnesium/litium-suhde on 

alueen suola-aavikoille tyypillinen.  

Taulukko 2.  Työliuoksen mallina käytetyt pitoisuudet massaprosentteina. 

  Li Mg Ca Na Cl Mg/Li 

m-% 0,033 0,303 0,06 9,46 16,06 9,29 

 

Työliuoksen valmistukseen käytettiin metallien kloridisuoloja ja käytetyt aineet olivat 

teknistä laatua ja ne toimitti VWR, lukuun ottamatta CaCl:ia, joka oli Sigma-Aldrichin 

valmistama. 

Kaikki liuokset tehtiin puhtaaseen laboratorioveteen, joka oli tuotettu Elgan Centra-R 

60–120 -laitteella. Puhdistusprosessiin kuuluvat käänteisosmoosi, UV-säteilytys, 

ioninvaihto sekä mikrosuodatus. Saatu vesi on laatuluokan 2 vettä, jonka johtokyky on 
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enintään 1,0 S/cm (25 C) ja se sopii erinomaisesti suoritettuihin kokeisiin. Samaa vettä 

käytettiin myös hartsin esikäsittelyssä kolonnikokeissa. 

Työliuosta valmistettiin kerralla noin 20 litraa ja sitä sekoitettiin sekoittimella parin 

päivän ajan. Ennen kokeita työliuoksesta suodatettiin liukenematta jäänyt aines 

imusuodatuksella. Työliuoksen tiheys mitattiin Anton Paar DMA 4500 -tiheysmittarilla. 

Työssä tutkittiin kaupallisen ioninvaihtohartsien selektiivisyyttä litiumia kohtaan 

magnesium- ja kalsiumpitoisissa väkevissä kloridiliuoksissa. Magnesiumin ja litiumin 

erotus on vaikeaa, johtuen niiden samankaltaisuudesta. Käytetyt hartsit olivat Puroliten 

Macronet -ioninvaihtohartseja. Ne ovat polystyreenipohjaisia hartseja, jotka ovat 

vahvasti diivinyylibentseenillä silloitettuja. Tämän takia hartsien huokoskoko oli pieni ja 

litiumin erotus voisi perustua kokoon.  Tarkoituksena oli tutkia monia erilaisia hartseja, 

koska litiumin erottamista kloridiliuoksista ei tunneta kovin tarkasti. 

MN-200-hartsi on PS-DVB-pohjainen hartsi, jossa ei ole lainkaan funktionaalisia ryhmiä. 

S940 on kelatoiva ioninvaihtohartsi, jonka funktionaalisena ryhmänä on 

aminofosfonihappo. C151 on vahva kationinvaihtohartsi, jonka funktionaalisena 

ryhmänä toimii sulfonihappo. A170 taas on heikko anionivaihtohartsi, jonka 

funktionaalisenryhmänä on kompleksinen amiini.  

6.2 Mittausten suorittaminen 

Mittausten suorittaminen aloitettiin hartsin esikäsittelyllä. Esikäsittelyssä hartsia 

huuhdeltiin ensin vedellä noin kolmen petitilavuuden verran. Tämän jälkeen 

samanlainen huuhtelu suoritettiin 1 M suolahapolla, jonka jälkeen jälleen vedellä. 

Vesihuuhtelun jälkeen hartsia huuhdeltiin 1 M NaOH:lla ja sen jälkeen jälleen vedellä. 

Samanlainen happo- ja emäskäsittely toistettiin. Esikäsittely päätettiin happohuuhtelun 

jälkeiseen vesihuuhteluun. Esikäsittelyn tarkoituksena on poistaa mahdolliset 

epäpuhtaudet hartsista ja avata sen huokosia. Lisäksi ioninvaihtohartsit muutettiin H+-

muotoon. 

Varsinaisessa mittauksessa työliuosta johdettiin hartsipedin läpi nopeudella 2 mL/min. 

Pedin läpäissyt liuos fraktioitiin koeputkiin kolmen minuutin aikavälein, jolloin yksi 
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koeputki sisälsi 6 mL liuosta. Virtausnopeutta valvottiin punnitsemalla noin joka 

kolmannessa koeputkessa olevan liuoksen massa. Työliuoksen tiheys määritettiin 

tiheysmittarilla ja se oli  = 1,196 g/cm3. Liuosta pumpattiin hartsipedin läpi noin 15 

petitilavuuden verran, koska kokeiden tarkoituksena oli vain tutkia onnistuuko litiumin 

selektiivinen erotus kyseisellä ioninvaihtohartsilla. Samalla kokeista saatiin ajallisesti 

sopivia. Koeputkiin laitettiin korkit ja ne jäivät odottamaan analyysia kokeiden 

päätteeksi. 

6.3 Analysointi 

Kolonnikokeiden analysointi suoritettiin ICP-AES:lla eli induktiivisesti kytketyllä plasma-

atomiemissiospektroskoopilla. Liuosten analysointi osoittautui haastavaksi suurten 

pitoisuuksien takia, erityisesti natriumin suuri määrä suhteessa muihin aineisiin aiheutti 

ongelmia 

ICP-AES kalibroimiseen tarvitaan standardiliuoksia, jotka tehtiin standardiliuosten 

tekoon tarkoitettujen aineiden avulla. Ensimmäiset analysoinnit eivät antaneet oikeita 

tuloksia, joten uudelleen tehdyissä standardiliuoksissa oli kaikkia kolmea analysoitavaa 

ainetta.  

Näytteet laimennettiin puhtaalla laboratoriovedellä suhteella 1:100. Laimennetut 

näytteet syötettiin käsin ICP:hen, koska tällä tavalla litiumin pitoisuutta pystyttiin 

haarukoimaan ja selvittämään nopeammin onko näytteissä tapahtunut litiumin 

erottumista. 

 

7 Tulokset ja tulosten tarkastelu 

Kolonnikokeiden tulokset analysoitiin ICP:lla. Tuloksista laskettiin läpäisykäyrät 

metalleille, jotka on esitetty taulukoissa 3–5. 
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Kuva 3. Läpäisykäyrät hartsille MN200 vasemmalla sekä hartsille S940 oikealla. 

 
Kuva 4. Läpäisykäyrät hartsille CT151 vasemmalla sekä hartsille A170 oikealla. 

 
Kuva 5. Läpäisykäyrät molekyyliseulalle. 

Tuloksista selviää, että käytetyillä ioninvaihtohartseilla ei onnistuttu erottamaan litiumia 

selektiivisesti. Litium tuli ulos kolonnista samaan aikaan muiden metallien kanssa 

enemmän tai vähemmän suoraan. Ainoastaan kuvassa 7 molekyylisihdillä on 

havaittavissa lievää litiumin viipymistä. 

MN200-hartsin vaikutus on kaikkein selvin, eli sillä ei ole vaikutusta tutkittuihin 

metalleihin. S940-kelatoiva hartsi ei myöskään osoita mitään merkkejä litiumin 

erotuksen suhteen. Sen sijaan sekä magnesium että kalsium viipyvät kolonnissa 

hieman pidempään ja alkavat tulemaan kolonnista samaan aikaan. Tämä viittaisi siihen, 

että hartsin funktionaalinen ryhmä reagoi kahdenarvoisten metallien kanssa. 

Magnesiumin käyrä on melko jyrkkä kun taas kalsiumin käyrä on hieman loivempi, eikä 
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se ehdi nousemaan kuuden petitilavuuden aikana yhteen. Kalsiumia siis koko ajan 

myös adsorboituu hartsiin. 

CT151 on vahva kationinvaihtohartsi, mutta ei ole selektiivinen tutkituille metalleille. 

Sama pätee myös A170-anioninvaihtohartsiin. Molekyyliseula kuvassa 5 on ainoa, 

jonka läpi magnesium tulee selvästi nopeammin kuin litium. Toisaalta kaikkien kolmen 

metallin pitoisuudet alkavat nousta alusta alkaen, joten myöskään molekyylisihti ei ole 

selektiivinen kyseisille aineille. Kalsiumpitoisuuden hidas nousu on kuitenkin hieman 

yllättävää, sillä onhan se kokonsa puolesta suurin ja molekyyliseulan huokoskoko on 

vain 4 Å. 

 

8 Yhteenveto 

Työssä tutkittiin litiumin selektiivistä erottamista magnesium- ja kalsiumpitoisista 

väkevistä kloridiliuoksista ioninvaihdolla. Kokeet suoritettiin kromatografisilla 

kolonnikokeillla ja analysoitiin ICP-AES:lla. Tuloksista havaittiin, että litiumin 

selektiivinen erotus suolaliuoksesta ei onnistunut tutkituilla ioninvaihtohartseilla eikä 

yhdellä tutkitulla molekyyliseulalla. Sinänsä tulokset ovat yhdenmukaisia, sillä 

aikaisemmatkaan tutkimukset eivät ole löytäneet ioninvaihtohartseja, jotka olisivat 

selektiivisiä litiumille. 
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