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Litteät nestekidenäytöt sisältävät pieniä määriä arvokkaita metalleja, joita ei tällä hetkellä 

kerätä talteen. Tässä työssä tutkittiin indiumin erotusta nestekidenäyttöjen (LCD) 

lasipaneeleissa olevasta indiumtinaoksidikerroksesta (ITO). Esikäsittelyssä LCD-lasit 

murskattiin sekä polarisoivien kalvojen kanssa, että ilman niitä ja liuotettiin 1 M 

H2SO4:lla sekä huoneenlämmössä, että 80 °C:ssa. Indium erotettiin liuoksesta pilot-

mittaluokan neste-nesteuuttolaitteistolla. Uuttoreagenssina käytetiin D2EHPA:a (di-(2-

etyyliheksyyli)-fosforihappo) kerosiinissa.  

Huoneenlämpötilassa suoritetussa liuotuksessa vain noin 20 % indiumista liukeni 

emäliuokseen, joten liuotuksen lämpötilaksi valittiin 80 °C. Polarisoivista kalvoista 

liukeni emäliuokseen orgaanista ainesta, joka aiheutti uuttolaitteiston tulvimisen. Sen 

takia polarisoivat kalvot on poistettava ennen liuotusta.  

Neste-nesteuutto suoritettiin 0,25 M D2EHPA:lla. Yhdellä sekoitin-selkeytinyksiköllä 

indiumia uuttautui noin 90 %. Kahdella yksiköllä indiumin uuttoasteeksi saatiin 99 %. 

Takaisinuutto ei onnistunut 1 M HCl:lla. 

ITO-kerroksen voi erottaa LCD-lasin pinnalta myös raaputtamalla. LCD-lasipaneelin 

etummaisesta lasiruudusta, CF-substraatista, ITO-kerros voidaan raaputtaa täysin pois. 

Takimmaisesta ruudusta, TFT-substraatista, ITO-kerroksen raaputus osoittautui 

vaikeammaksi. Raaputuksen avulla saadusta aineesta indium erotettiin onnistuneesti 

liuottamalla se 1 M tai 2 M H2SO4:oon.  
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Flat-panel liquid crystal displays, LCD, contain small amounts of valuable metals that are 

not currently being recovered. In this paper we study the indium separation from the 

indium tin oxide layer (ITO) in glass panels of LCDs. In the pretreatment, the glasses were 

crushed with and without the polarizing films and dissolved in 1 M H2SO4 both at room 

temperature and at 80 ° C. Indium was extracted from the solution in a pilot scale liquid-

liquid extraction apparatus using 0,25 M D2EHPA diluted in kerosene as extractant. 

At room temperature, only about 20% of the indium dissolved in the leach liquor so the 

solution temperature was chosen to be 80 ° C. From the polarizing films dissolved organic 

material to the leach liquor that caused the solvent extraction equipment to flood. 

Therefore, the polarizing films should be removed prior to dissolution. 

With one mixer-settler unit indium extraction was 90 %. With two units, the indium 

extraction was 99 %. Indium stripping from the organic phase did not succeed with 1 M 

HCl in one extraction unit. 

The ITO layer can also separate from the surface of the LCD using scraper. From the front 

glass of the LCD-panel, CF substrate, ITO layers can be completely scraped off. From the 

rear glass, TFT substrate, it proved to be more difficult. Indium was successfully separated 

from the scraped material dissolving it in 1M or 2M H2SO4. 
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LCD   nestekidenäyttö (engl. liquid crystal display) 
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PGMEA  propyleeniglykolimonometyylieetteriasetaatti 

TFT   ohutkalvotransistori (engl. thin film transistor) 

TBP   tributyylifosfaatti 
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Versatic 10  neodekaanihappo 
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1 Johdanto 

Tieteen nopea kehittyminen viimeisten vuosikymmenten aikana on johtanut moniin 

uudenlaisiin keksintöihin ja innovaatioihin. Vanhoista laitteista kehitetään uusia, 

parempia ja tehokkaampia versioita sekä luodaan kokonaan uudenlaisia laitteita. Uusien 

laitteiden myötä käyttöön on otettu harvinaisempia metalleja, joita ei aiemmin ole käytetty 

teollisessa valmistuksessa. Näiden metallien jatkuvasti kasvava käyttö on havahduttanut 

maailman niiden tärkeyteen nykyisessä ja erityisesti tulevaisuuden yhteiskunnassa. Osasta 

metalleja on tullut strategisesti tärkeitä valtioille, jotka haluavat turvata omia intressejään. 

Euroopan Unioni on myös luonut omat listansa erilaisista kriittisistä raaka-aineista ja 

luokitellut ne sen mukaan kuinka tärkeitä ne ovat taloudelle, missä niiden varannot 

sijaitsevat ja kuinka tärkeää tulevaisuuden kannalta on turvata niiden saanti. Indium on 

yksi niistä metalleista, joiden tuotanto tapahtuu pääosin EU:n ulkopuolella, ja joiden 

käyttö on kasvanut merkittävästi viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Kasvaneen 

taloudellisen merkityksen ja kohtalaisen toimitusriskin takia indium on luokiteltu 

kriittisten raaka-aineiden joukkoon EU:n alueella. [1] 

Elektroniikkateollisuus käyttää nykyisin 90 % tuotetusta indiumista. Tärkeimpiä indiumin 

käyttökohteita ovat litteät nestekidenäytöt sekä puolijohteet. Nestekidenäytöissä indiumia 

käytetään indiumtinaoksidikalvoissa niiden hyvän sähkönjohtokyvyn ja optisten 

ominaisuuksien takia. ITO-kalvoista on tullut suurin indiumin käyttökohde 

nestekidenäyttöjen nopeasti kasvaneen määrän takia. Samalla on kasvanut myös 

nestekidenäyttöjen osuus elektroniikkajätteestä, mikä on tehnyt niiden kierrättämisen 

houkuttelevammaksi. Kiertotalous on noussut myös ympäristön suojelun takia tärkeäksi 

tutkimuskohteeksi. Kierrätys on hyvä tapa saada metallit talteen vanhoista laitteista, ja 

samalla pienenee tarve käyttää yhä pieneneviä primäärisiä varantoja. 

Tämän työn tavoitteena on liuottaa indium nestekidenäyttöjen lasista, eli LCD-lasista, ja 

erottaa indium selektiivisesti neste-nesteuuton avulla. Kirjallisessa osassa tutustutaan 

aluksi indiumiin ja neste-nesteuuttoon sekä tutkitaan LCD-lasipaneelin rakennetta. Tämän 

jälkeen käydään läpi LCD-lasin esikäsittelyvaiheita ja liuotusta, sekä indiumin erotusta 
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LCD-lasista neste-nesteuutolla. Kokeellisessa osassa, LCD-lasin esikäsittelyn ja 

liuotuksen jälkeen, pyritään luomaan teollisuuteen sopiva indiumin kierrätysprosessi 

pilot-mittakaavan neste-nesteuuttolaitteiston avulla. Lisäksi tutkitaan indiumin 

selektiivistä erottamista LCD-lasista poistamalla ITO-kerros lasin pinnalta mekaanisesti 

ja liuottamalla indium saadusta kiintoaineesta rikkihappoon. 

2 Indium 

Vuonna 1863, etsiessään talliumia sinkkimalmista, saksalaiset kemistit Ferdinand Reich 

ja Theodor Richter havaitsivat spektrografissa indigon värisiä spektriviivoja, jollaisia ei 

ollut millään aiemmin tunnetulla alkuaineella. Richter eristi alkuaineen seuraavana 

vuonna ja sille annettiin nimeksi indium, spektriviivojen värin mukaan. [2] 

Indium on 13. ryhmään eli booriryhmään kuuluva pehmeä, hopeanharmaa, 

diamagneettinen metalli. Sen järjestysluku on 49, eli se sijaitsee jaksollisessa 

järjestelmässä kadmiumin ja tinan välissä. Indiumilla on kaksi luonnossa esiintyvää 

isotooppia, 113In ja 115In. Niistä yleisempi 115In (95,78 %) on heikosti radioaktiivinen, sen 

puoliintumisaika on 4,41 x 1014 vuotta. Indiumin sulamispiste on matala (157 °C). [2-6]  

Indiumin elektronirakenne on [Kr] 4d10 5s2 5p1 eli sillä on uloimmalla elektroni-

kuorellaan kolme elektronia, jotka se luovuttaa helposti. Liuoksissa ja yhdisteissä indium 

esiintyy yleisesti hapetusasteella +III, mutta joissain yhdisteissä sen hapetusluku voi olla 

myös +I tai jopa +II [3]. Esimerkiksi klorideista tunnetaan InCl3, InCl2(In2Cl4) ja InCl [7]. 

Metallinen indium on hyvin pehmeää, sitä voi esimerkiksi leikata veitsellä ja naarmuttaa 

kynnellä. Taivutettaessa metallista indiumia sen kristallirakenteet muuttavat muotoaan, 

jolloin metallista kuuluu tunnusomainen kimeä ääni. Indium alentaa metalliseoksissa 

seoksen sulamispistettä, esimerkiksi, kun indiumia ja galliumia painaa toisiaan vasten 

huoneenlämpötilassa, metallit sulavat ja muodostavat nestemäisen metalliseoksen. 

Syntyvä liuos, kuten monet indiumin metalliseokset, tarttuvat moniin ei-metallisiin 

pintoihin, kuten lasiin ja kvartsiin, muodostaen hermeettisen sulun. Niitä voidaan käyttää 

esimerkiksi korroosiota kestävien peilien valmistukseen. [8] 
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2.1 Indium vesiliuoksissa 

Vesiliuoksissa vain kolmenarvoinen indium on pysyvä [7], In+- ja In2+-ioneja voi esiintyä 

ainoastaan hyvin pieninä pitoisuuksina, sillä ne hapettuvat nopeasti In3+:ksi. Indium ei 

liukene emäksisiin vesiliuoksiin.  Emäksisissä vesiliuoksissa indium saostuu 

hydroksidina. [7] Neutraaleissa vesiliuoksissa indium-ionit hydrolysoituvat nopeasti ja 

käyttäytyvät hapon tavoin, mikä on tyypillistä sekä kolmen- ja neljänarvoisille metalleille, 

että pienille kahdenarvoisille metalleille, [9] yhtälössä (1) esitetyllä tavalla. 

n

x2 )M(OH ⇌  H(OH))M(OH 1)-(n

1-x2    (1) 

Lisäksi indium-ionit voivat muodostaa neutraaleissa vesiliuoksissa erilaisia yksi- ja 

moniytimisiä hydroksokomplekseja, kuten In(OH)2
+, In2(OH)2

4+ ja In4(OH)6
6+. [10] 

Näiden ominaisuuksien vuoksi indiumin solvatoitumisen tutkiminen on ollut haastavaa. 

[11] Vesiliuoksessa solvatoitunut indium muodostaa oktaedrisen heksa-akvakompleksin 

[In(OH2)6]
3+:n [2], jossa kuusi vesimolekyyliä muodostavat ensimmäisen solvaattiverhon 

eli hydrataatiokuoren metalli-ionin ympärille. Lisäksi solvatoituneella indiumilla on 

toinen hydrataatiokuori, joka koostuu ideaalisesti 12 vesimolekyylistä. [12] Ensimmäisen 

hydrataatiokuoren ligandit vaihtuvat todennäköisesti Ia-mekanismilla eli assosiatiivisella 

korvausmekanismilla [13], jossa hydrataatiokuorelle tulee uusi ligandi ja kompleksin 

koordinaatioluku kasvaa hetkellisesti, ennen kuin jokin alkuperäisistä ligandeista irtoaa 

kompleksista. Ia-mekanismissa saapuvalla ligandilla on huomattavaa vuorovaikutusta 

metalli-ionin kanssa siirtymävaiheessa [9]. Oktaedrisille komplekseille tyypillisempi 

ligandin vaihtoreaktio tapahtuu dissosiaatiomekanismilla, jossa kompleksi menettää 

ligandin ja koordinaatioluku laskee hetkellisesti, ennen kuin uusi ligandi ottaa poistuneen 

ligandin paikan kompleksissa. [14] Ia-mekanismi tarkoittaa myös sitä, että kompleksin 

ligandinvaihtoreaktion reaktionopeus nukleofiilien, eli Lewis-emästen, kanssa vaihtelee 

nukleofiilin mukaan. Yleensä myös erilaiset reaktioiden aktivoitumisparametrit, kuten 

aktivoitumisenergia ja -entalpia ovat pienempiä, kuin dissosiaatiomekanismilla. [9] 

Kloridi-ionien kanssa indium muodostaa useita komplekseja. [7] Vesiliuoksissa myös 

indiumkloridikompleksit ovat solvatoituneita ollen muotoa [In(H2O)6-nCln]
3-n. Kuvassa 1 
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on esitetty indiumin spesiaatiokuva kloridiliuoksessa, joka on laskettu Medusa-ohjelman 

avulla. 

 
Kuva 1. Indiumin spesiaatiokuva kloridi-ionien funktiona piirrettynä Medusa-

ohjelmalla. In-pitoisuus 1 mM, pH 2, liuoksen ionivahvuus I = 2 M ja 

lämpötila 25 °C. 

Kuten kuvasta 1 nähdään, kloridi-ionien määrä kompleksissa nousee, kun kloridi-ionien 

pitoisuus liuoksessa kasvaa. Kuvassa 1 ei ole esitetty negatiivisia ioneja, joita myös syntyy 

kun kloridipitoisuus nousee, jonka takia [In(H2O)3Cl3]:n osuus ei nouse todellisuudessa 

kuvan 1 osoittamalla tavalla. Kuvassa 2 on esitetty keskimääräinen kloridi-ionien 

lukumäärä indiumkompleksissa suolahappopitoisuuden funktiona.  
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Kuva 2. Keskimääräinen kloridien lukumäärä indiumkompleksissa [In(H2O)6-

nCln]
3-n HCl-pitoisuuden (mol/L) funktiona, kun In-pitoisuus [In] = 5 g/L. 

[15] 

Väkevissä kloridiliuoksissa (8 M) indium esiintyy pääosin [In(H2O)2Cl4]
-:na ja erittäin 

väkevissä kloridiliuoksissa [In(H2O)Cl5]
2-:na. Lisäksi neutraaleissa kloridiliuoksissa voi 

esiintyä moniytimisiä indiumyhdisteitä, kuten di-indiumioni In2(OH)Cl4+. [16] 1–6 M 

kloridiliuoksissa neutraali [In(H2O)3Cl3] on yleisin kompleksi, ja toisin kuin varatut 

kompleksit, se ei ole hydratoitunut voimakkaasti vesiliuoksessa. [15] 

Vahvoissa nitraattiliuoksissa nitraatti-ioni voi muodostaa sekä kompleksin hydratoituneen 

indiumin kanssa [In(OH2)5ONO2]
2+ että ioniparin [In(OH2)6

3+NO3
-]2+. Kompleksi ei ole 

kovin stabiili ja se häviää nopeasti laimennettaessa liuosta. Sulfaattiliuoksissa sen sijaan 

indiumin ja sulfaatin kompleksi [In(OH2)5OSO3]
+ on stabiili myös pienillä 

sulfaattikonsentraatioilla. 1,659 M In(SO4)3-liuoksissa 23 °C:ssa noin 60 % kaikista In3+-

ioneista esiintyy kompleksina. Indium ei muodosta stabiileja komplekseja ammoniakin 

kanssa veden läsnäollessa [7]. [11] 

2.2 Käyttö 

Indiumia alettiin käyttää kaupallisesti 1930-luvulla, 70 vuotta löytymisensä jälkeen. 

Ensimmäisiä käyttökohteita olivat kultaseokset hampaiden paikkauksessa. Suuremmassa 
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laajuudessa sitä alettiin käyttämään toisen maailmansodan aikana esimerkiksi 

lentokoneiden laakereiden pinnoitteena suojaamaan öljyn aiheuttamalta korroosiolta. 

Myöhemmin sen käyttö laajeni juotosmetalleihin, metalliseoksiin ja elektroniikkaan. 

Metalliseoksissa indium parantaa seoksen vahvuutta ja korroosion kestävyyttä. 

Juotosmetallina indiumia käytetään sen lämmönjohtavuuden, matalan sulamispisteen, 

sitkeyden ja helpon muokattavuuden takia. Sitä voidaan myös käyttää korvaamaan osittain 

lyijy juotosmetalleissa. Matalan sulamispisteen takia sitä voidaan käyttää myös monissa 

paloturvallisuuslaitteissa ja lämmönsäätimissä. [2]  

1980-luvulla indiumia ryhdyttiin käyttämään puolijohteissa ja nestekidenäytöissä. 

Puolijohteissa indiumia käytetään esimerkiksi arseenin ja fosforin kanssa 

indiumarsenidina, InAs, ja indiumfosfidina, InP. Näitä käytetään muun muassa 

infrapunailmaisimissa, laser-diodeissa sekä korkeataajuuselektroniikassa. 

Nestekidenäytöissä indiumia käytetään ohuessa indiumtinaoksidikalvossa, jolla näytön 

kuvapisteet pinnoitetaan. Indiumtinaoksidi eli ITO on indiumoksidin, In2O3, ja 

tinaoksidin, SnO2, seos, jossa In2O3:a on noin 90 %:a ja SnO2:a noin 10 %:a. Seossuhde 

vaihtelee hieman riippuen ITO:n käyttökohteesta. ITO on läpinäkyvää ohuena kerroksena, 

se johtaa hyvin sähköä ja heijastaa infrapunasäteilyä. [2] ITO-kalvoista tuli suurin 

indiumin käyttökohde jo 1990-luvun alkupuolella ja nykyään indiumin tuotannosta noin 

85 % arvioidaan käytettävän ITO-kalvoihin. [5] ITO-kalvojen suurin käyttökohde on 

erilaiset nestekidenäytöt. Muita käyttökohteita ovat esimerkiksi lentokoneiden 

ohjaamojen ikkunat ja autojen tuulilasit sekä aurinkopaneelit. Lentokoneiden ja autojen 

laseissa sitä käytetään jäätymisen estoon, sillä hyvän sähkönjohtokykynsä takia sillä 

voidaan lämmittää koko lasi tasaisesti.  

2.3 Terveysvaikutukset 

Indiumin vaikutuksia terveyteen on tutkittu vain vähän. Metallista indiumia ei yleisesti 

pidetä vaarallisena aineena, mutta ionisen indiumin on kuitenkin havaittu aiheuttavan 

vahinkoa sekä keuhkoille, että immuunijärjestelmälle. Vereen injektoituna se voi 

aiheuttaa munuaisvaurioita. Lisäksi indiumpöly voi aiheuttaa lievää ärsytystä silmissä. 

Eläinkokeissa indiumin on havaittu olevan myrkyllistä rotan alkioille. [17] 
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Indiumyhdisteistä puolijohteina käytettävien indiumfosfidin, InP, ja indiumarsenidin, 

InAs, on eläinkokeissa havaittu olevan keuhkoille vaarallisia, karsinogeenisia aineita. 

Myös indiumtinaoksidin on havaittu olevan keuhkoille haitallista. Pääosin indiumille 

altistuminen tapahtuu keuhkojen kautta ilmassa olevan pölyn takia. Tämän takia muun 

muassa Japanissa työpaikoille ilmassa olevalle indiumille on asetettu 0,1 mg/m3:n raja-

arvo. [18] 

2.4 Esiintyminen luonnossa ja tuotanto 

Indium on melko harvinainen aine maankuoressa, sen pitoisuus on noin 0,05 ppm. [19] 

Pitoisuudeltaan indiumia verrataan usein hopeaan, mutta toisin kuin hopea, indium on 

jakautunut verrattain tasaisesti maankuoreen, eikä sillä ole omia malmimineraaleja. 

Suurempina pitoisuuksina sitä esiintyy lähinnä värimetallien sulfidimalmien yhteydessä 

roquesiitti-mineraalina, CuInS2. [20] Indium on monien sinkki-, tina-, lyijy- ja 

kuparikaivosten tärkeä sivutuote, ja se voidaan ottaa talteen erilaisista prosessijäämistä, 

lentopölystä, kuonasta tai metallisista välituotteista. [6] Kaupallisesti tärkein indiumin 

tuotanto tapahtuu sinkkijalostamoissa, joista saatava indium kattaa yli 95 % maailman 

primäärisestä indiumtuotannosta. [20] Sinkkimalmeissa indiumin pitoisuus voi vaihdella 

paljon jopa esiintymän sisällä, ollen tyypillisesti kuitenkin noin 10–20 ppm [6].  

Sinkkijalostamoissa indium otetaan talteen sinkin valmistusprosesseissa syntyvistä 

jätevirroista. Jätevirta sisältää usein muitakin metalleja ja talteenottoprosessit vaihtelevat 

tehdaskohtaisesti. Perinteinen prosessi pitää sisällään useita liuotus- ja puhdistusvaiheita. 

Liuotus suoritetaan yleensä joko rikki- tai suolahapolla tai prosessiin voi kuulua liuotus 

molemmilla hapoilla. Erotusvaiheet suoritetaan usein saostamalla, joiden jälkeen indium 

liuotetaan uudelleen. Tämän jälkeen indium erotetaan happoliuoksesta neste-nesteuutolla 

ja lopullinen puhdistus suoritetaan sähköisesti. [8, 18]  

Nestekidenäyttöjen ITO-kalvo kiinnitetään lasin pinnalle sputterointiprosessilla. 

Sputterointiprosessi on vakuumiprosessi, jossa inertin kaasun, yleensä argonin, avulla 

ITO-kappaleesta irrotetaan molekyylejä, jotka kiinnittyvät lasilevyn pinnalle pinnoittaen 

sen. Prosessissa syntyy paljon hukkamateriaalia, sillä vain noin 30 % ITO:sta kiinnittyy 
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lasin pintaan. [22] Lähes kaikki syntynyt hukkamateriaali saadaan kerättyä talteen ja se 

voidaan kierrättää. Nestekidenäytöt ovat yleistyneet 2000-luvulla nopeasti ja vuodesta 

2007 lähtien indiumia on tuotettu enemmän sekundäärisistä lähteistä kuin primäärisista 

raaka-aineista, juuri ITO-prosessin valmistuksessa syntyvän jätteen takia. Suurimmista 

indiumin tuottajamaista esimerkiksi Japanilla ei ole lainkaan omia indiumvarantoja vaan 

kaikki tuotettu indium tulee sekundäärisistä lähteistä, eli lähinnä ITO-kalvon 

valmistuksessa syntyvästä jätteestä. Taulukossa I on esitetty indiumin suurimmat tuottajat 

vuosina 2013–2015. 

Taulukko I Indiumin suurimmat tuottajamaat vuosina 2013–2015 U.S. Geological 

Surveyn mukaan. Luvut ovat tonneja. [4] 

 2013 2014 2015 

Belgia 30 25 25 

Etelä-Korea 150 150 150 

Japani 72 72 72 

Kanada 65 65 65 

Kiina 415 460 370 

Peru 11 14 15 

Ranska 33 43 38 

Saksa 10 10 10 

Venäjä 13 5 10 

Yhteensä 799 844 755 

Maailman indiumista käytettiin vuonna 2013 jopa 85 % ITO-kalvojen valmistukseen. [5] 

Näyttöjen käyttöikä vaihtelee paljon riippuen niiden käyttötarkoituksesta, mutta on 

esitetty arvio, että keskimäärin se on pienin kännyköillä, noin 4 vuotta, ja suurin 

televisioilla, noin 8,7 vuotta. [23] Riippumatta käyttöiästä LCD-näytöt muodostavat jo nyt 

merkittävän osan elektroniikkajätteestä ja lähitulevaisuudessa niiden osuus tulee vielä 

kasvamaan. Vielä 2009 LCD-näyttöjen indiumista kierrätettiin vain 1 %, mutta 

tulevaisuudessa LCD-näyttöjen kierrätys tulee muodostamaan merkittävän osan indiumin 

lähteistä. [24] 

Indiumia myydään erilaisilla puhtausasteilla. Yleisin puhtaus on niin sanottu 4N eli 

99,99 %:n puhtaus (engl. four nines). Se on muodostunut standardiksi ja hintatiedot 

perustuvat siihen. [25] Muita puhtauksia ovat esimerkiksi 3N7 (99,97 %) ja 5N 
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(99,999 %). Puolijohdeteollisuus vaatii indiumin puhtaudeksi vähintään 99,99999 %:n 

(7N) puhtautta. [6] Indiumin puhdistus lopulliseen puhtauteen suoritetaan usein 

elektrolyyttisesti. Elektrolyyttisen puhdistuksen apuna voidaan käyttää tyhjiötislausta tai 

vyöhykesulatusta, tai molempia. [6] Indiumin keskihinta on vaihdellut viime vuosina 

600 $/kg:n molemmin puolin (kuva 3). 

 
Kuva 3. Vuoden keskimääräinen indiumin hinta New Yorkin pörssissä vuosina 

2010–2015. [22] 

3 Neste-nesteuutto 

Neste-nesteuutto on hydrometallurgian alaan kuuluva kemiallinen erotusmenetelmä. Sitä 

käytettiin ensimmäisen kerran suuressa mittakaavassa Manhattan-projektissa uraanin 

tuotantoon. [26] Metallit erotetaan raaka-aineesta, yleensä malmista tai 

kierrätysmateriaalista, liuottamalla ne hapolla tai emäksellä. Samalla haluttu metalli 

saadaan konsentroitua liuokseen, josta metalli tai metalliyhdiste voidaan ottaa talteen 

neste-nesteuuton avulla selektiivisesti. Neste-nesteuutto perustuu erotettavan 

komponentin erilaiseen jakaantumiseen kahden toisiinsa sekoittumattoman faasin, 

orgaanisen faasin ja vesifaasin, välillä.  

A ⇄ A        (2) 

jossa  A  komponentti A vesifaasissa 

  A   komponentti A orgaanisessa faasissa. 

Tasapainotilassa komponentti on jakaantunut molempiin faaseihin suhteessa, joka riippuu 

komponentin affiniteetista faaseja kohtaan. Jakaantumisvakio D on komponentin 
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konsentraatioiden suhde ekstraktifaasissa ja raffinaattifaasissa, eli orgaanisessa faasissa ja 

vesifaasissa tasapainotilassa 

aq

org

c

c
D         (3) 

jossa  D  jakaantumisvakio, - 

  corg  metallipitoisuus orgaanisessa faasissa, g/L 

caq  metallipitoisuus vesifaasissa, g/L. 

Termodynamiikan lakien mukaisesti, mikäli jakaantumisvakio on muu kuin yksi, 

komponentin aktiivisuuskerroin on erilainen eri faaseissa. Ero johtuu komponentin ja 

liuottimien välisistä erilaisista vuorovaikutuksista. Vuorovaikutukset voivat johtua 

esimerkiksi vetysidosten muodostumisesta, polaarisuuseroista tai kemiallisista reaktioista. 

Kemialliset reaktiot tapahtuvat komponentin ja orgaanisessa faasissa olevan yhdisteen, 

uuttoreagenssin välillä. Uuttoreagenssit muodostavat metallien kanssa hydrofobisia 

organometallisia komplekseja, jotka siirtyvät orgaaniseen faasiin. [27] Näissä 

komplekseissa metallit ovat sitoutuneet hapen, typen, rikin tai vedyn kanssa 

koordinaatiosidoksilla. Uutossa tapahtuvat reaktiot ovat yleensä tasapainoreaktioita, joten 

reaktion suuntaa voidaan muuttaa, jolloin metallit vapautuvat komplekseista ja palautuvat 

vesifaasiin. Näin metallit voidaan siirtää uuteen puhtaaseen vesiliuokseen. Uutolle 

vastakkaista reaktiota kutsutaan takaisinuutoksi eli strippaukseksi. Takaisinuuton 

jakaantumisvakio on  

org

aq

c

c
D '        (4) 

Takaisinuuton jälkeen orgaaninen faasi voidaan käyttää uudelleen. 

Uuttoaste, E, kertoo kuinka paljon metallia on siirtynyt alkuperäisestä liuoksesta 

uuttoliuokseen. 
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%100
0,


aqaq

orgorg

Vc

Vc
E       (5) 

jossa  E  uuttoaste, % 

  caq,0  metallipitoisuus vesifaasissa ennen uuttoa, g/L 

  Vaq  vesifaasin tilavuus, L 

  Vorg  orgaanisen faasin tilavuus, L 

Mikäli vesifaasissa on muita komponentteja, eivät uuttoaste ja jakautumisvakio riitä 

kertomaan riittävästi uutosta. Tällöin tarvitaan erotustekijä, β, joka kertoo kuinka 

selektiivinen erotus on komponentille A suhteessa komponenttiin B 

B

A

D

D
        (6) 

jossa  β  erotustekijä, - 

  DA  komponentin A jakaantumisvakio, - 

  DB  komponentin B jakaantumisvakio, -. 

Neste-nesteuutossa tapahtuvat reaktiot ovat rajapintareaktioita. Käytettäviä laitteita on 

monenlaisia, mutta kaikkien toiminta perustuu pyrkimykseen saada aikaan dispersio eli 

mahdollisimman suuri kontaktipinta orgaanisen faasin ja vesifaasin välille, kuitenkin 

siten, että faasit erottuvat kontaktin jälkeen hyvin toisistaan. Sen takia sekoitus on yleensä 

tärkeä osa neste-nesteuuttoa; liian heikko sekoitus johtaa hitaaseen aineensiirtoon, kun 

taas liiallinen sekoitus voi johtaa hitaaseen faasinerotukseen. 

Sekoitin-selkeytinlaitteisto koostuu kahdesta osasta, sekoitusosasta, jossa faasit 

sekoitetaan halutussa suhteessa ja selkeytinosasta, jossa faasit erottuvat toisistaan.  
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Kuva 4. Sekoitin-selkeytinlaitteiston periaatekuva. [28] 

Sekoitin-selkeytinyksiköitä voidaan laittaa monta peräkkäin, jolloin voidaan suorittaa 

monivaiheinen uutto. Faasien virtausta yksiköiden välillä voidaan muuttaa 

prosessikohtaisesti myötä-, vasta- tai ristivirtaukseksi. Koska faasit erottuvat täysin 

selkeyttimessä, voidaan prosessiin lisätä myös useita pesu- sekä takaisinuuttovaiheita. 

[U29] 

Kolonnit ovat myös paljon käytettyjä neste-nesteuutossa ja niitä on monenlaisia. [26, 27] 

Ne voidaan jakaa sen voiman perusteella, joka tuottaa faasidispersion. Perinteisessä 

kolonnissa raskaampi neste johdetaan kolonnin yläosaan ja keveämpi alaosaan, jolloin 

keveämpi neste lähtee nousemaan kohti kolonnin yläosaa ja raskaampi laskeutuu 

vastaavasti kohti alaosaa. Nesteet kohtaavat kolonnin puolivälissä ja sekoittuvat eli 

dispersiovoiman tuottaa maan vetovoima. Faasien välistä rajapintaa voidaan suurentaa 

esimerkiksi pakkaamalla kolonni inertillä materiaalilla tai laittamalla reikälevyjä 

kolonniin. Tällaisia kolonneja ovat esimerkiksi täytekappalekolonnit ja seulakolonnit. 

Kolonniin voidaan lisätä sekoitus, jolloin dispersiota parannetaan mekaanisesti 

sekoittamalla. Keskipakoiskolonnissa sekoitus saadaan aikaan keskipakoisvoiman avulla. 

[26] 

Keskipakoiskolonneja käytetään kun faasien välinen tiheysero ei ole riittävän suuri ja 

gravitaatio ei pysty synnyttämään riittävää virtausta. [29] Keskipakoiskolonneilla  on 
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mahdollisuus kontrolloida faasien kontaktiaikaa tarkemmin kuin muilla laitteilla. Niillä 

voidaan suorittaa epätasapainouuttoja (engl. Non-equilibrium extraction), joissa 

hyödynnetään eri osaslajien erilaista uuttonopeutta. Esimerkiksi indiumin ja raudan 

erotukseen on mahdollista käyttää epätasapainouuttoa. [30] 

Neste-nesteuutossa käytettävät uuttoreagenssit luokitellaan usein reaktiomekanismin ja 

syntyvän kompleksin perusteella. Uuttoreaktio voi perustua ioninvaihtoon, 

solvatoitumisreaktioon tai kelaatin muodostukseen. Hyvän uuttoreagenssin 

ominaisuuksia ovat selektiivisyys, suuri kapasiteetti ja mahdollisuus helppoon 

takaisinuuttoon. Lisäksi ne eivät saisi olla myrkyllisiä, eivätkä muutenkaan vaarallisia, ja 

niiden pitäisi olla stabiileja sekä kestää uutto-olosuhteet. [27] 

Tärkeitä uuttoreagenssien kemiallisia ominaisuuksia ovat niiden hydrofiiliset ja 

lipofiiliset ominaisuudet. Reagenssit ovat amfifiilisiä, ne muodostuvat hydrofobisesta eli 

lipofiilisestä osasta ja hydrofiilisestä osasta. Reagenssien funktionaaliset ryhmät ovat 

hydrofiilisiä ja sisältävät usein elektronegatiivisia atomeja kuten happea, typpeä tai rikkiä. 

Hydrofobinen osa on yleensä hiilivetyketju ja sen vaikutuksesta kompleksi siirtyy 

orgaaniseen faasiin, ja toisaalta uuttoreagenssi pysyy orgaanisessa faasissa eikä liukene 

vesifaasiin. Lisäksi hiiliketjut voivat toimia steerisinä esteinä ja parantaa siten 

uuttoreagenssin selektiivisyyttä.  

Uuttoreagenssit ovat usein viskooseja nesteitä, joten ne laimennetaan orgaaniseen 

liuottimeen, jotta orgaanisen faasin fysikaaliset ominaisuudet, kuten viskositeetti ja tiheys, 

muuttuisivat suotuisammiksi neste-nesteuuttoon. Liuottimena käytetään veteen 

liukenemattomia orgaanisia aineita, kuten esimerkiksi bentseeniä tai kerosiinia. 

Liuottimen valinnalla on väliä, sillä se vaikuttaa uuttoreagenssin kykyyn uuttaa metalleja 

vesifaasista. [27] 

3.1 Kationinvaihtimet 

Kationinvaihtoreaktiossa uuttoreagenssin ionisoituva protoni vaihtuu metallikationiin 

yhtälön (7) mukaisesti lisäten vesiliuoksen happamuutta  
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 HRM nn  ⇌  HMR nn      (7) 

Jossa  M  metallikationi 

  HR  uuttoreagenssi 

  MR  kationin ja reagenssin muodostama kompleksiyhdiste 

  n  kokonaisluku. 

Yhtälön (7) tasapaino riippuu pH:sta ja uuttoreagenssien ja metallien välistä 

vuorovaikutuksista vahvuutta kuvataan pH1/2-arvolla, joka on pH, jossa metalli on 

uuttautunut 50 %:sti eli jakaantumisvakio on 1.  

Tyypillisiä kationinvaihtouuttoreagensseja ovat erilaiset karboksyyli-, fosfori- ja 

sulfonihapot, sekä niiden johdannaiset. Kuvassa 5 on esitetty fosforihapon johdannaisia, 

organofosfaattireagensseja, jotka voidaan jaotella organofosfori, -fosfoni ja –fosfini-

happoihin.  

 
Kuva 5. Fosforihapon johdannaisia. X ja X’ voivat olla joko O tai S. [28] 

Poolittomissa liuoksissa fosforihapon johdannaiset muodostavat dimeerejä vetysidosten 

välityksellä. Metallikompleksin muodostuksessa dimeerin toinen vetysidos aukeaa ja 

protoni vaihtuu metalli-ioniin. Kolmenarvoisten ionien, kuten In3+, kanssa ne voivat 

muodostaa kuvan 6 kaltaisia metallikomplekseja. 
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Kuva 6. Indiumkompleksin muodostuminen dialkyylifosforihapon kanssa. Kuva 

on yhdistelmä Wilson et al. [28] ja Yin et al. [31] artikkeleista. 

Esimerkkejä organofosfaattireagensseista ovat D2EHPA eli di-(2-etyyliheksyyli)-

fosforihappo, PC-88A eli 2-etyyliheksyyli-2-etyyliheksyylifosfonihappo ja Cyanex 272 

eli bis(2,4,4-trimetyylipentyyli)fosfinihappo. Nämä kolme ovat kaupallisia usein 

käytettyjä uuttoreagensseja. D2EHPA erityisesti on halpaa verrattuna moniin muihin 

uuttoreagensseihin ja se kestää hyvin happamia olosuhteita. 

Muita yleisesti käytettyjä kationinvaihtoreagensseja ovat erilaiset karboksyylihapot, joista 

etenkin Versatic 10 eli 2-metyyli-2-etyyliheptaanihappo on paljon käytetty reagenssi, se 

on halpaa ja stabiilia, eikä se ole myrkyllistä. Versatic 10:n ja muiden uuttoreagenssina 

käytettävien karboksyylihappojen huono puoli on, että ne ovat hieman vesiliukoisia. [27] 

3.2 Kelatoivat uuttoreagenssit 

Kelatoivat uuttoreagenssit muodostavat metallin kanssa kompleksin, jossa metalli 

muodostaa useamman sidoksen saman molekyylin kanssa. Kelatoivilla uuttoreagensseilla 

on vähintään kaksi funktionaalista ryhmää, puhutaan monihampaisista ligandeista. Niiden 

kemiallinen reaktio noudattaa kationinvaihtoreaktiota. (7) Erilaiset oksiimit ovat 

tyypillisiä kelatoivia uuttoreagensseja, niitä käytetään esimerkiksi kuparin neste-

nesteuutossa.  
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3.3 Anioninvaihtimet 

Jotkin metallit muodostavat vesiliuoksissa anionisia yhdisteitä, MXy
n- ja tällöin 

uuttoreaktio voi olla anioninvaihtoreaktio (8)  

  n

yn MXYR ⇌  YMXR nyn     (8) 

jossa  R  uuttoreagenssi 

  Y-  anioni 

  MXy
n-  anioninen metallikompleksi. 

Toinen tapa on käyttää neutraaleja uuttoreagensseja, jotka protonoituvat happamissa 

liuoksissa ja muodostavat sitten ionipareja anionisten yhdisteiden kanssa, kuten yhtälössä 

(9) 

n-

ynn MXRH  ⇌ yn MX(RH)     (9) 

Kloridi-ionit, kuten muutkin halidit, muodostavat tyypillisesti anionisia komplekseja 

metallien kanssa vesiliuoksissa. Tyypillisiä anioninvaihtoreagensseja ovat primääriset, 

sekundaariset ja tertiääriset alkyyliamiinit. [28]  

3.4 Solvatoivat uuttoreagenssit 

Jotkut vastaionit, kuten esimerkiksi Cl- tai NO3
-, voivat muodostaan metallien ja 

uuttoreagenssin kanssa sähköisesti neutraaleja komplekseja yhtälön (9) mukaisesti. 

Voidaan sanoa, että uuttoreagenssi solvatoi metallisuolan, jolloin syntynyt kompleksi 

siirtyy orgaaniseen faasiin 

RMX pn  ⇌ pnRMX      (10) 

Tributyylifosfaatti (TPB), trioktyylifosfiinioksidi (TOPO) ja metyyli-isobutyyliketoni 

(MIBK) ovat tunnettuja, solvatoivia uuttoreagensseja. [32] 
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3.5 Synergistinen uutto 

Joissain tapauksissa kahden uuttoreagenssin muodostamalla seoksella on suurempi 

erotustehokkuus, kuin kummallakaan reagenssilla yksinään. Synergiaetu voi syntyä 

monella eri tavalla riippuen käytetyistä uuttoreagensseista. Esimerkiksi toinen 

uuttoreagenssi voi muodostaa kompleksin metalliyhdisteen kanssa ja toinen reagenssi 

uuttaa syntyneen kompleksin helpommin kuin pelkän metalliyhdisteen. Tai ensimmäinen 

uuttoreagenssi muodostaa kompleksin, jonka jälkeen liuoksessa oleva toinen 

uuttoreagenssi vaihtaa ensimmäisen reagenssin kanssa paikkaa kompleksissa, jonka 

jälkeen ensimmäinen uuttoreagenssi on jälleen vapaa muodostamaan uuden kompleksin. 

[27] Tunnettu synergiaetu on esimerkiksi nikkelin erotuksessa LIX 63:n (α-

hydroksioksiimi) ja Versatic 10:n seoksella. Kumpikaan niistä ole yksinään kovinkaan 

tehokas nikkelin uuttaja, mutta niiden seoksen pH1/2-arvo on yli kaksi yksikköä pienempi 

kuin kummallakaan uuttoreagenssilla yksinään. Muita esimerkkejä ovat jaksollisen 

järjestelmän f-lohkon metallien erotus fosforihappojohdannaisten seoksilla. [28] 

 4 LCD-paneelin rakenne 

Nestekidenäyttöjen rakenne voi hieman vaihdella käyttötarkoituksen mukaan, mutta 

yleensä ne koostuvat etupaneelista, LCD-paneelista, muovikotelosta, useista kalvoista, 

takapaneelista, sekä valo- ja virtalähteestä ja ohjausyksiköstä. [33] LCD-paneeli (kuva 7) 

koostuu kahdesta lasilevystä, joiden välissä ovat nestekiteet. Molempien lasien 

sisäpuolella on ITO-kerros, joka toimii elektrodina ja johtaa sähkövirran nestekiteisiin. 

Molempien lasiruutujen ulkopinnalla on polarisoiva kalvo, joka koostuu yleensä 

selluloosatriasetaatista (CTA) ja polyvinyylialkoholista (PVA). [34] Polarisoiva kalvo on 

kiinnitetty lasin pintaan paineherkällä liima-aineella (engl. pressure sensitive adhesive, 

PSA). 
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Kuva 7. LCD-paneelin rakenne Ma et al. (2013):n mukaan. [34] 

LCD-paneelin perusrakenne on samanlainen kaikissa LCD-näytöissä, mutta kerrosten 

kemiallinen koostumus voi vaihdella jonkin verran. Eri valmistajat käyttävät erilaisia 

materiaaleja ja erilaisia kerrosten paksuuksia riippuen käyttökohteesta. Taulukossa II on 

esitetty nestekidepaneelin rakenne ja niissä käytettyjä materiaaleja. 

Taulukko II Nestekidepaneelin rakenne ja materiaalit. [35] 

Rakenne Materiaali 

Polarisoiva kalvo CTA, PVA 

Lasi Alkaliton lasi 

Musta aine Cr / akryylihartsi + musta materiaali 

Värisuodin Akryylihartsi tai -yhdiste, tai PGMEA 

Elektrodi (ITO-kerros) 90 % In2O3 + 10 % SnO2 

Suuntauskerros Polyimidi (PI) 

Nestekide Polysyklinen aromaattinen yhdiste 

Välilevy Akryylihartsi, lasikuitu 

Tiiviste Epoksihartsi 

Kuvapiste-elektrodi (ITO) 90 % In2O3 + 10 % SnO2 

Passivaatiokerros SiNx 

Lähde-/nieluelektrodi Mo/Al 

Puolijohdekerros A-Si tai P-Si 

Hilaelektrodi Al, Cr, Mo tai Ta 
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Taulukossa II olevat passivointi- ja puolijohdekerros sekä lähde-, nielu- ja hilaelektrodit 

muodostavat kuvapisteen, eivätkä ne näy kuvassa 7. Esimerkiksi polarisoiva kalvo voi 

koostua edellä mainittujen CTA:n ja PVA:n lisäksi myös muista polymeereistä, kuten 

polyeteenitereftalaatista (PET) ja trifenyylifosfaatista (TPP). [34] Lisäksi polarisoivien 

kalvojen pinnalla voi olla erilaisia polymeerikerroksia. Esimerkiksi Fontana et al. [36] 

havaitsivat, että etummaisen polarisoivan kalvon ulommainen osa koostuu epoksihartsista 

ja takimmaisen polarisoivan kalvon takapinnalla on joko epoksihartsia, 

asetyyliselluloosaa tai polybutyylitereftalaattia. Samassa tutkimuksessa havaittiin, että 

kalvon kiinnitykseen käytetään esimerkiksi akryylipolymeerejä. 

Ulommaista lasiruutua (kuvassa 7 alempi ruutu), johon värisuodin on kiinnitetty, 

kutsutaan CF-substraatiksi (engl. color filter) ja sisempää ruutua TFT-substraatiksi (engl. 

thin film transistor). CF-substraatti sisältää indiumia jopa useita kertoja enemmän kuin 

TFT-substraatti. Muutenkin ruutujen alkuainekoostumukset poikkeavat merkittävästi 

toisistaan. [35] Taulukossa III on esitetty yhden LCD-paneelin lasien 

alkuainekoostumukset. 

Taulukko III Yhden LCD-paneelin lasien alkuainekoostumus. TFT on paneelin sisempi 

ruutu ja CF paneelin ulompi ruutu. [35] 

TFT     CF 

Alkuaine Massa-%     Alkuaine Massa-% 

C 1,48    C 6,16 

N 22,0    O 23,7 

O 12,9    Al 3,96 

Al 5,23    Si 20,1 

Si 47,4    Cl 2,35 

Ca 3,38    K 1,15 

Mo 3,61    Ca 2,44 

In 3,65    Cr 8,76 

Sn 0,38    In 28,0 

        Sn 3,40 

Taulukossa IV on esitetty erään LCD-lasierän keskimääräinen alkuainekoostumus 
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Taulukko IV Erään LCD-lasierän alkuainekoostumus. [37] 

Alkuaine Si Al Ca Sr Ba Fe As K Zn Ti In Cu Sn Cr 

Massa-% 69,78 14,37 9,58 3,43 0,85 0,34 0,9 0,34 0,18 0,13 0,06 0,02 0,01 0,01 

Kuten taulukoista III ja IV voidaan havaita, LCD-lasin koostumus vaihtelee merkittävästi 

riippuen valmistajasta ja käyttökohteesta. Edellä esitettyjä taulukoita ei voida yleistää 

koskemaan kaikkia LCD-laseja vaan ne ovat lähinnä vain suuntaa antavia ja kertovat 

metallien välisistä suhteista. Lisäksi paneelista löytyy usein pieniä määriä monia muita 

metalleja, kuten esimerkiksi harvinaisia maametalleja. 

Savvilotidou et al. [38] ovat tutkineet LCD-paneelin haitallisia ja myrkyllisiä metalleja. 

Laseista ei löytynyt elohopeaa, jota käytettiin ensimmäisten litteiden nestekidenäyttöjen 

taustavaloissa, ja krominkin pitoisuudet olivat alle suositusrajojen. Arseeni nousi 

kuitenkin esiin tutkimuksessa. Arseenia lisätään lasiin optisen kirkkauden lisäämiseksi ja 

lisäksi sitä käytetään elektroniikkateollisuudessa virtapiireissä puolijohteena esimerkiksi 

galliumarsenidi-yhdisteenä. Arseeni voi olla myrkyllistä jo pieninä pitoisuuksina ja se voi 

aiheuttaa syöpää päästessään veteen tai ilmaan. Lisäksi esimerkiksi aiemmin mainitut 

puolijohteissa käytettävät yhdisteet, kuten InAs, voivat aiheuttaa keuhkosairauksia ja 

syöpää. [38]  

Lasien paksuus ja kemiallinen koostumus vaihtelevat sen mukaan tuleeko näyttö suureen 

taulutelevisioon tai esimerkiksi pieneen kannettavaan tietokoneeseen. Keskimäärin 

lasiruudun massa on noin 1600 g/m2, jolloin LCD-näytössä keskimääräinen lasin massa 

on kaksinkertainen 3200 g/m2. Myös ITO-kerroksen paksuus vaihtelee eri ruutujen välillä, 

ja siten myös indiumin määrä vaihtelee merkittävästi. Böni et al. [39] ovat taulukoineet 

eri tutkimuksissa saatuja ITO-kerrosten paksuuksia ja ne vaihtelivat 30 nm:sta 

2990 nm:iin. Omassa tutkimuksessaan Böni et al. [39] olettivat LCD-lasin ITO-kerroksen 

paksuudeksi 125 nm, joka vastaa noin 234 mg indiumia/m2. 

Lasiruutujen välissä olevat nestekiteet ovat aromaattisia polymeerejä, joilla on sekä 

nesteen että kiinteän aineen ominaisuuksia. Ne koostuvat fenyylisykloheksaanista ja 

bifenyyleistä, joihin voi olla kiinnittyneenä syanoryhmiä, fluoria, bromia ja klooria. 
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Yhteensä nestekide koostuu 10–25 erilaisesta komponentista. [33, 39, 40] Nestekiteet 

eivät ole akuutisti myrkyllisiä tai mutageenisiä, eikä niiden ole havaittu olevan 

karsinogeenisia. [40] Osa niistä voi kuitenkin aiheuttaa ihoärsytystä tai olla haitallista 

iholle tai silmille.  Ympäristölle nestekiteet voivat olla riski, mikäli niitä ei hävitetä oikein 

ja ne pääsevät kerääntymään suuriksi pitoisuuksiksi. Tämän takia EU:ssa on päätetty, että 

yli 100 cm2:n LCD-näytöt on kerättävä erilleen muusta elektroniikkajätteestä. [41] 

Nestekiteet voidaan poistaa helposti liuottamalla ne orgaaniseen liuottimeen. Esimerkiksi 

Zhao et al.[35] ovat tutkineet kolmea eri orgaanista liuotinta, n-heksaania, etyyliasetaattia 

ja asetonia. Liuotuskyvyn todettiin paranevan, kun liuottimen polaarisuus pienenee, joten 

asetoni, joka on tutkituista liuottimista polaarittomin, liuottaa parhaiten nestekiteitä. Myös 

muita liuottimia on tutkittu. Zhuang et al. [33] tutkivat ionivaihdetun veden sekä 

isopropanolin (16,7 til.-%) ja natriumdodekyylibentseeni-sulfonaatin (SDBS) 

(0,06 mol/L) vesiliuoksien kykyä liuottaa nestekiteitä LCD-lasista. Näistä kolmesta 

isopropanolin vesiliuos osoittautui parhaimmaksi liuottimeksi ennen deionisoitua vettä. 

Lisäksi ultraäänihauteen ja lämpötilan todettiin parantavan nestekiteiden liukenemista 

huomattavasti. Ultraäänihauteessa 60 °C:ssa nestekiteet liukenivat täysin 45 minuutissa. 

5 Indiumin erotus LCD-lasista 

Indiumin erotusta kierrätetystä LCD-lasista on tutkittu useissa tutkimuksissa ja niissä on 

ehdotettu monenlaisia tekniikoita, joita esimerkiksi Zhang et al. [42] käyvät läpi 

katsausartikkelissaan. Ensimmäiseksi LCD-lasi on eroteltava muusta näytöstä, minkä 

jälkeen se yleensä murskataan. Ennen lasin murskausta siitä voidaan irrottaa polarisoiva 

kalvo ja nestekiteet pois tai murskaus voidaan tehdä poistamatta polarisoivaa kalvoa tai 

muuta orgaanista ainetta. Kuivatislaus- eli pyrolyysiprosesseissa LCD-lasin orgaaninen 

aines muutetaan pyrolyysiöljyksi ja -kaasuksi kuumentamalla sitä hapettomissa 

olosuhteissa, joko tyhjiössä tai inertissä kaasussa. Orgaanisen aineksen poiston jälkeen 

indium voidaan erottaa esimerkiksi kloorausreaktion avulla [34] tai hiilen avulla 

pelkistysreaktiona [43]. Pyrolyysiprosessien ongelmana ovat kuitenkin suuri energian 

kulutus ja syntyvät kaasumaiset päästöt ja niiden hallinta. Indium voidaan myös 

sementoida suoraan liuotuksen jälkeen sinkin avulla, mikäli liuotuksella saadaan riittävän 
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puhdasta, alumiini saostuu indiumin kanssa, ja indiumpitoista (> 2 g/L) liuosta. [44] 

Indiumin erotusta on myös tutkittu muilla menetelmillä kuten impregnoiduilla hartseilla 

[45] ja biosorptiolla [46], mutta ne eivät ole vielä sopivia laajamittaiseen teolliseen 

prosessiin, hinnan ja heikon saannon takia. Neste-nesteuutto sen sijaan on paljon käytetty 

tekniikka indiumin erotukseen erityisesti sinkkijalostamoissa. Sillä on mahdollista saada 

erittäin puhdasta indiumia. Lisäksi neste-nesteuutossa tarvittavat laitteet ovat 

yksinkertaisia ja halpoja verrattuna moniin muihin tekniikoihin. 

5.1 LCD-lasin esikäsittely 

LCD-lasipaneeli voidaan ottaa talteen nestekidenäytöstä joko irrottamalla paneeli käsin 

muovikehyksestään tai murskaamalla mekaanisesti koko näyttö kaikkine muoveineen. 

Mekaanisen murskauksen jälkeen murskeesta on vielä erotettava mahdolliset 

metalliesineet sekä suurin osa muovista. Böni et al. [47] ovat tutkineet LCD-näyttöjen 

esikäsittelyä ja tulleet siihen tulokseen, että manuaalinen irrotus on parempi tapa saada 

nestekidenäyttöjen indium kierrätykseen.  Mekaanisessa prosessissa indiumia häviää eri 

prosessivaiheissa ja indiumin saannon arvioitiin olevan vain 9 %, kun käsin ruudut 

irrottamalla indiumin saannoksi arvioitiin 74 %. Lisäksi mekaanisen prosessin rikkihapon 

tarpeen arvioitiin olevan yli nelinkertainen verrattuna manuaaliseen prosessiin.  

Mikäli arvokkaat metallit halutaan ottaa talteen, käsin suoritettava prosessi LCD-ruudun 

kierrättämiseksi on tällä hetkellä ylivertainen verrattuna mekaaniseen prosessiin. 

Tulevaisuudessa, mikäli nestekidenäyttöjen valmistajat kiinnittäisivät enemmän huomiota 

jo suunnittelussa näyttöjen kierrätykseen, voitaisiin kustannuksia yhä pienentää ja koko 

prosessi mahdollisesti jopa automatisoida. [48] 

5.1.1 Polarisoivan kalvon poisto 

Indiumia voidaan liuottaa LCD-lasista, jossa on polarisoiva kalvo vielä mukana, tai kalvo 

voidaan poistaa ennen liuotusta. Kuten aiemmin todettu (kts. LCD-paneelin rakenne) 

polarisoiva kalvo koostuu orgaanisista polymeereistä, kuten selluloosatriasetaatista ja 

polyvinyylialkoholista ja ne on liimattu lasin pintaan esimerkiksi akryylipohjaisella liima-

aineella. Polarisoivan kalvon poistoon on kokeiltu erilaisia tapoja, kuten kalvon poisto 
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käsin lämpökäsittelyn jälkeen, liuotusta orgaanisen liuottimen avulla ja muunto 

pyrolyysiöljyksi pyrolyysilaitteistolla. Jokaisessa tavassa on kuitenkin ongelmia, eikä 

mikään niistä ole osoittautunut sopivaksi teolliseen prosessiin.  

Termogravimetrisessä analyysissä on havaittu, että LCD-lasin massan menetys tapahtuu 

200–400 °C:n välillä. [49] Li et al. [50] tutkivat polarisoivan kalvon poistamista 

lämpöshokin avulla. Kalvot olivat rakenteeltaan kerrosmaisia, joissa PVA-kerrosta 

suojasi molemmin puolin CTA-kerros. Tutkimuksessa lämpötilaa nostettiin 10 °C/min ja 

siinä havaittiin, että PVA alkaa pehmetä 160 °C:ssa ja yli 220 °C:ssa se alkaa hajoamaan, 

jolloin myös kaasumaiset päästöt lisääntyvät. CTA, joka suojaa PVA:ta, alkoi kuitenkin 

pehmetä vasta 220 °C:ssa. Lämmityksessä syntyneet kaasut sisälsivät kalvojen 

hajoamistuotteita, kuten etikkahappoa ja asetaldehydiä. Optimaaliseksi lämpötilaksi 

saatiin 230–240 °C, jolloin kaasumaiset päästöt pysyivät pieninä eikä hiiltymistä ehtinyt 

tapahtua. Lämpökäsittelyn jälkeen kalvo poistettiin lasin pinnalta käsin harjaamalla. Tällä 

tavalla kalvosta saatiin poistettua 90 %. Lämmityksen lisäksi polarisoiva kalvo voidaan 

poistaa jäähdytyksen avulla. Fontana et al. [36] ovat esimerkiksi käyttäneet nestemäistä 

typpeä kalvon poistoon. Lasit upotettiin 10–20 minuutiksi nestemäiseen typpeen, jonka 

jälkeen kalvot saatiin poistettua lasin pinnalta lähes kokonaan.  

Polarisoivan kalvon liuottamista on myös tutkittu. Esimerkiksi Fontana et al. [36], 

vertailivat limoneenia, asetonia ja etyyliasetaattia polarisoivan kalvon liuotukseen. Näistä 

etyyliasetaatti oli paras liuotin ennen asetonia. Limoneenin avulla kalvo saatiin irti LCD-

lasista vain ultraäänihauteen avulla. Ultraäänen avulla liuotusaika voidaan puolittaa; 

asetonilla liuotusaika laski 8 h:sta 4 h:iin ja etyyliasetaatilla 5 h:sta 2–3 h:iin. Toisessa 

tutkimuksessa Silveira et al. [51] vertailivat useita liuottimia polaarisen kalvon erotukseen 

kännyköistä saaduista nestekidenäytöistä. Tolueeni, heksaani, kerosiini, etanoli, 

natriumhydroksidin vesiliuos ja etikkahapon vesiliuos eivät irrottaneet kalvoa lasin 

pinnalta. Kloroformilla irrotus onnistui, mutta se ei sovellu teolliseen prosessiin 

myrkyllisyytensä ja kalleutensa takia. Asetoni oli tutkituista liuottimista paras ja sen 

avulla kalvo lähti lasin pinnalta kokonaan, eikä lasin pinnalle jäänyt jäämiä polymeereistä. 

Myös nestekiteet liukenivat asetoniin. Metyylietyyliketonin (MEK) avulla kalvon poisto 



26 
 

onnistui myös, mutta se on kalliimpaa kuin asetoni. Asetonia voidaan myös käyttää 

uudelleen ja tarvittaessa puhdistaa helposti tislaamalla. Korkeampi lämpötila nopeutti 

kalvon liuottamista, mutta samalla liuotinta haihtui enemmän, joten 25 °C todettiin olevan 

optimaalinen lämpötila. Liuotusaika asetonilla oli 20 h, ja nesteen ja kiintoaineen suhde 

1:10. [51] 

Lasin rikkominen pieniksi paloiksi nopeuttaa kalvojen liuottamista, koska silloin liuotin 

pääsee suoraan kosketuksiin liiman kanssa. Zhao et al. [35] ovat vertailleet kokonaisen 

LCD-paneelin ja pienten LCD-lasin palasten liuottamista asetonilla. Kokonaisen paneelin 

kalvo muuttui 9 tunnin liuotuksen jälkeen täysin pehmeäksi ja se repeili, jos sitä yritti 

poistaa käsin. Lasin palasista polarisoiva kalvo oli irronnut 9 tunnin jälkeen, ilman 

manuaalista työtä. Samalla myös nestekiteet liukenivat asetoniin.  

Irrotettujen polarisoivien kalvojen jatkokäsittelyyn ei ole kiinnitetty paljon huomiota, ne 

joko viedään kaatopaikalle tai poltettavaksi. Esimerkiksi Yu et al. [49] ovat tutkineet 

mahdollisuutta tehdä niistä etikkahappoa. Vaikka etikkahapon valmistus on mahdollista 

saannon ollessa noin 40 %, se ei ole kannattavaa tällä hetkellä. 

5.1.2 LCD-lasin murskaus 

Partikkelikoolla on merkitystä LCD-lasin liuotuksessa, sillä pienellä partikkelilla on 

suurempi ominaispinta-ala, jolloin happoliuos liuottaa metalleja nopeammin. 

Murskaukseen voidaan käyttää erilaisia myllyjä. Silveira et al. [51] vertailivat 

kuulamyllyä, vasaramyllyä ja veitsimyllyä LCD-lasin murskauksessa. Kuulamyllyn 

todettiin olevan paras, polarisoivan kalvon poistamisen jälkeen, sillä sen avulla saatiin 

pienin keskimääräinen partikkelikoko ja materiaalia menetettiin vähiten. Mikäli 

polarisoivaa kalvoa ei poistettu, veitsi- ja vasaramylly olivat parempia, sillä kuulamylly 

ei kyennyt rikkomaan kalvoa. Veitsi- ja vasaramylly repivät polarisoivan kalvon pieniksi 

paloiksi, mutta lasin palaset jäivät kiinni kalvoon, minkä takia indiumin liuotus hidastui.  

Myös murskausajalla on havaittu olevan vaikutusta indiumin saantoon liuotuksessa. Lee 

et al. [52] käyttivät tutkimuksessaan HEBM-kuulamyllyä (engl. High Energy Ball Mill) 

LCD-lasin, josta oli poistettu polarisoiva kalvo, murskaukseen. Tutkimuksessa havaittiin, 
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että keskimääräinen partikkelikoko pienenee kuulamyllyssä ensimmäisen minuutin 

aikana, mutta sen jälkeen partikkelikoko alkaa kasvamaan hitaasti kuvan 8 mukaisesti.   

 
Kuva 8. Keskimäärinen partikkelikoko LCD-lasin murskauksessa HEBM-

kuulamyllyllä. [52] 

Kasvaminen johtuu agglomeroitumisesta, eli pienet partikkelit yhdistyvät suuremmiksi 

partikkeleiksi. Samalla havaittiin, että indiumin liukeneminen heikkenee huomattavasti 

murskeesta, joka on ollut kuulamyllyssä yli minuutin (kuva 9). 

 
Kuva 9. Liuenneen indiumin määrä lasimurskeesta eri murskausajoilla. [52] 

Todennäköinen syy heikentyneeseen liukenemiseen johtuu agglomeroitumisesta 

johtuvasta arvoalueiden pinta-alojen pienenemisestä, eli ITO-kalvo jää kasvavien 

partikkelien sisälle. [52] 
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Indiumiin määrä vaihtelee eri partikkelikokoluokissa. Rochetti et al. [44], murskasivat 

LCD-lasin polarisoivien kalvojen kanssa. Murskaus suoritettiin veitsimyllyllä, jossa oli 

10 mm:n sihti. Murskauksen jälkeen partikkelit jaettiin raekokonsa perusteella viiteen 

ryhmään ja niiden metallipitoisuudet analysoitiin (kuva 10). 

 
Kuva 10. LCD-lasimurskan raekokojakauma (palkit), indiumin ja tinan 

konsentraatiot (symbolit). [44] 

Mitä pienempi kokoluokka, sitä suurempi on indiumin pitoisuus. ITO-kerros sijaitsee 

lasin päällä, joten se voi lohjeta lasista irti, kun lasi hajoaa myllyssä. Suuremmissa 

kokoluokissa lasi on kiinnittyneenä polarisoivaan kalvoon, joka myös osaltaan selittää 

miksi indiumin pitoisuus on niissä pienempi. Myös Rasenack et al. [53] ovat havainneet 

saman ilmiön. Kuvassa 11 on esitetty indiumin ja muovin määrä murskatun LCD-lasin eri 

raekokoluokissa. Noin puolet lasimurskeen massasta koostuu alle 2 mm:n raekoon 

partikkeleista, mutta ne sisältävät noin 70 % indiumista ja alle 20 % kaikesta muovista. 

Toisaalta suurin raekokoluokka muodostaa hieman alle 20 % kokonaismassasta ja se 

sisältää yli 40 % kaikesta muovista ja vain noin 10 % indiumista. LCD-lasin 

indiumpitoisuus oli 180–200 ppm ja muovin osuus kokonaismassasta 4 %. 
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Kuva 11. Indiumin ja muovin (polarisoivan kalvon) kumulatiivinen osuus eri 

raekokoluokissa murskatussa LCD-lasissa. [53] 

5.2 Indiumin liuotus 

Ennen neste-nesteuuttoa indium erotetaan LCD-lasista liuottamalla. Liuotus on tärkeä osa 

indiumin erotusprosessissa. Sen tavoitteena on saada mahdollisimman suuri osa 

indiumista nestefaasiin, mutta kuitenkin välttää uuttoa häiritseviä epäpuhtausmetalleja 

kuten rautaa tai muuten haitallisia metalleja kuten arseenia. Mineraalihappojen on todettu 

toimivan erinomaisesti indiumin liuotuksessa. [54] ITO-kalvon liuotuksessa indiumoksidi 

ja tinaoksidi liukenevat reaktioissa 10 ja 11 esitetyillä tavoilla. 

In2O3 + 6H+ → 2In3+ + 3H2O      (11) 

SnO2 + 4H+ → Sn2+ + 2H2O      (12) 

ITO-kalvon liuotukseen vaikuttavia muuttujia käytettävien happojen lisäksi ovat hapon 

konsentraatio ja lämpötila. Niiden lisäksi liuotusta voidaan parantaa liuoksen 

sekoituksella ja sopivalla partikkelikoolla. Vahvempi happo liuottaa nopeammin. 

Esimerkiksi Virolainen et al. (2011) [55] liuottivat ITO-jauhetta H2SO4:lla ja HCl:lla. 1 M 

H2SO4:lla ja 1 M HCl:lla indiumin ja tinan pystyi liuottamaan 6 h:ssa, kun 0,1 M hapoilla 
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kumpikaan metalli ei ollut liuennut edes vuorokauden liuotuksen jälkeen. Suurilla 

happopitoisuuksilla HCl liuottaa indiumia nopeammin kuin H2SO4 tai HNO3 (kuva 12). 

 
Kuva 12. Indiumin liuotus murskatusta LCD-lasista kuningasvedellä (aqua regia) 

sekä 3 M suola-, typpi- ja rikkihapoilla. [45] 

Vahvan hapon ja vahvan hapettavan hapon seoksen, kuten HCl ja HNO3 tai HCl ja H2SO4, 

on todettu nopeuttavan indiumin liuottumista. Kuten kuvasta 12 nähdään, kuningasvesi, 

joka on typpi- ja suolahapon seos, liuottaa indiumia nopeiten. Vahvat hapot ja niiden 

seokset kuitenkin liuottavat myös muita metalleja, jotka häiritsevät neste-nesteuuttoa. 

Yleisimmät epäpuhtausmetallit ovat rauta ja alumiini. [54] Vahvojen typpi- ja 

suolahappojen on havaittu myös liuottavan polarisoivia kalvoja, mikäli ne ovat mukana 

liuotuksessa. Aikaisemmin on havaittu, että liuotettaessa ITO-jauhetta matalampi 

happopitoisuus on selektiivisempi indiumille, kuin korkea happopitoisuus. [55] 

Matalampi happopitoisuus myös alentaa kemikaalikustannuksia. 

Myös Yang et al. [54] ovat vertailleet rikki-, typpi- ja suolahappoja indiumin liuotukseen 

LCD-lasista. Kuvassa 13 on vertailtu eri happojen liuotuskykyä. 
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Kuva 13. Indiumin liuotus rikki-, typpi- ja suolahapolla eri happopitoisuuksilla murskatusta LCD-

lasista. S/L = 0,1 g/mL. [54] 

Myös Yang et al. [43] havaitsivat, että suurissa happopitoisuuksissa (>1 M) suolahappo 

liuottaa indiumia nopeiten. Laimeammissa liuoksissa rikkihappo liuottaa indiumia 

nopeiten. Tutkimuksessa ehdotetaan, että liuotukseen käytettäisiin joko 1 M HCl:a tai 1 M 

H2SO4:a. Rochetti et al. [44] päätyivät suosittelemaan 2 M rikkihappoa omassa 

tutkimuksessaan, koska se takaa happamammat olosuhteet kuin 1 M rikkihappo ja näin 

liuotus nopeutuu. 

Liuotus tulisi suunnitella sellaiseksi, että muiden metallien liukeneminen on 

mahdollisimman vähäistä. Esimerkiksi indium ja tina liukenevat hieman eri nopeudella 

happoliuoksissa, jolloin liukenemisen kinetiikkaa voisi käyttää hyödyksi erotuksessa. [55] 

Ruan et al. [37] vertailivat tutkimuksessaan eri happoja ja happoseoksia. Liuotus 

suoritettiin lasireaktorissa 160 °C:ssa, faasisuhteilla 1:1 ja 3:4. Kokeiden perusteella 

puhtaan rikkihapon todettiin toimivan kyseisissä olosuhteissa parhaiten. Verrattuna 

suolahappoon rikkihappo liuotti vähemmän muita epäpuhtausmetalleja, erityisesti 

arseenia. Ainoastaan rautaa ja kromia liukeni enemmän kuin suolahapolla. Kahdella 

käytetyllä faasisuhteella ei havaittu olleen selvää eroa, joten Ruan et al. [37] päätyivät 

suhteeseen 1:1. Rikkihapon etuna verrattuna muihin happoihin on sen halpa hinta ja 

verrattain vähäinen haitallisuus ympäristölle. Se aiheuttaa myös vähemmän korroosiota, 

kuin esimerkiksi suolahappo.  

Wang et al. [56] etsivät optimaalisia olosuhteita rikkihappoliuotukselle. Tutkimuksessa 

päädyttiin rikkihappoon aikaisempien kokeiden perusteella, joissa oli havaittu, että indium 
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liukenee siihen hieman nopeammin kuin suolahappoon ja huomattavasti nopeammin kuin 

typpihappoon. Happoliuotustesti rikkihapolla sisälsi kolme muuttujaa: lämpötila (50–

70 °C), konsentraatio (0,3–0,7 mol/L) ja aika (30–50 min). Lämpötilan havaittiin olevan 

merkittävin muuttuja, 50 °C lämpötilassa liuotus ei onnistu edes kokeen väkevimmällä 

liuoksella. Tutkimuksessa käytetyn mallin avulla laskettu optimaalisin olosuhde oli 42,2 

min, 65,6 °C ja 0,6 M. Rasenack et al. [53] ovat tutkineet LCD-lasin liuotusta rikkihapolla 

ja havainneet myös, että käytettävällä lämpötilalla on suuri vaikutus indiumin 

liukenemiseen (kuva 14). 

 
Kuva 14. Indiumin liuotus LCD-lasista 1 M H2SO4:lla eri lämpötiloissa ajan 

funktiona. Kiintoaineen ja vesifaasin suhde, s/l = 1/5.[53] 

Kuvan 14 mukaan indiumia liukenee LCD-lasimurskasta 30 °C lämpötilassa vain 20 % 

tunnissa, kun 80 °C:ssa 90 % indiumista liukenee jo noin 15 minuutissa.   

Lämpötilan lisäksi hyvä sekoitus parantaa indiumin liuotusta ja pienentää tarvittavaa 

liuotusaikaa. Liuotusajan pidentäminen kasvattaa muiden metallien, erityisesti raudan, 

alumiinin ja kalsiumin, konsentraatiota (kuva 15). [44] LCD-lasin rakenne selittää, miksi 

indium ja tina liukenevat nopeasti. 10 minuutin liuotus 80 °C:ssa havaittiin olevan paras 

vaihtoehto, koska tällöin muut metallit eivät vielä ehdi liueta lasin sisäosista. Kuvassa 15 
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on esitetty murskatusta LCD-lasista liuenneiden metallien pitoisuuksia kolmella eri 

ajanhetkellä. 

 
Kuva 15. Murskatusta LCD-lasista liuenneiden metallien pitoisuus rikkihappo-

liuoksessa ja liuotustehokkuus 10, 30 ja 60 minuutin kohdalla. Lämpötila 

80 °C, lasimurskan määrä 0,2 kg/L. [44] 

Kiintoaineen määrä liuoksessa ei saa olla liian korkea, sillä suurilla 

kiintoainepitoisuuksilla sekoitus vaikeutuu. Nesteen ja kiintoainepartikkelien välinen 

suhteellinen nopeus tulisi olla suuri, jolloin aineensiirtofilmi pysyy ohuena ja aineensiirto 

sen läpi helpottuu. Lisäksi LCD-lasimurske laskeutuu nopeasti liuoksessa, minkä takia 

sen sekoittaminen vaatii paljon energiaa. Sekä Rasenack et al. [53], että Rochetti et al. 

[44] käyttivät lasimurskeen ja happoliuoksen sekoitussuhteena 0,2 kg/L, jota voidaan 

pitää sopivana suhteena teollisessa prosessissa. Tällöin kuitenkin indium-pitoisuus jää 

pieneksi emäliuoksessa. Lisäksi he ehdottavat artikkeleissaan ristivirtaliuotusta LCD-

lasin liuottamiseksi. Monen askelman liuotuksessa säästetään kemikaalikustannuksissa ja 

saadaan konsentroidumpaa metalliliuosta.  
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Yhteenvetona LCD-lasin liuotuksesta voidaan todeta, että rikki- ja suolahappo toimivat 

parhaiten indiumin liuottamiseksi LCD-lasista. Rikkihapolla on kuitenkin omat etunsa 

verrattuna suolahappoon. Rikkihappo on edullista ja vähemmän haitallista ympäristölle. 

Lisäksi kloridi-ionit muodostavat helposti metallien kanssa komplekseja liuoksessa, 

jolloin niiden erotus muuttuu monimutkaisemmaksi. 

5.3 Indiumin neste-nesteuutto 

Erilaisten uuttoreagenssien kykyä erottaa indiumia on alettu tutkia jo 1960-luvulla ja 

indiumin neste-nesteuuttoon liittyviä patentteja alkoi ilmaantua 1980-luvulle tultaessa. 

[32] Indium erotetaan LCD-lasista liuottamalla hapolla, joten uuttoreagenssin on kyettävä 

erottamaan indium happamista liuoksista (pH < 1). Indiumin erotukseen on kokeiltu 

monia erilaisia uuttoreagensseja, kuten hydroksikinoliineja ja muita kelatoivia 

reagensseja, erilaisia fosforihapon johdannaisia, karboksyylihappoja ja solvatoivia 

uuttoreagensseja (TPB ja TOPO). [5] Etenkin monien fosforihapon johdannaisten on 

havaittu uuttavan indiumia metalliliuoksista ja olevan selektiivisiä sille. [32] 

Selektiivisyyttä voidaan selittää HSAB-periaatteella (Hard Soft Acid Base), sillä In3+ 

luokitellaan kovaksi Lewis-hapoksi, joten fosforihapporyhmä on selektiivinen sille, kuten 

myös esimerkiksi harvinaisille maametalleille. [46] HSAB-taulukoissa indium merkitään 

usein rajatapaukseksi (engl. borderline acid), johtuen siitä, että vaikka In3+-ioni on kova 

Lewis-happo, In+ ei ole sellainen. Sama ilmiö liittyy rautaan: Fe3+ luokitellaan kovaksi 

hapoksi ja fosforihapon johdannaiset ovat selektiivisiä myös sille, kun taas Fe2+:n kovuus 

on kovan ja pehmeän hapon välillä, eikä se muodosta yhtä helposti yhdisteitä fosforihapon 

johdannaisten kanssa. [57] 

5.3.1 Orgaaninen liuotin 

Käytetyllä orgaanisella liuottimella on vaikutusta uuttoreagenssien kykyyn erottaa 

metalleja vesiliuoksista. Vaikutus on riippuvainen muun muassa uuttoreaktiosta. Indiumin 

neste-nesteuutto onnistuu parhaiten kationinvaihtoreagensseilla [32] ja 

kationinvaihtoreaktiot onnistuvat parhaiten liuottimissa joiden dielektrisyysvakio on 

pieni, koska ne eivät suosi uuttoreagenssin polymerisoitumista vetysiltasidosten kautta 
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orgaanisessa faasissa. [27] Alifaattisten hiilivetyjen dielektrisyysvakio on pienempi kuin 

aromaattisten hiilivetyjen, joten kerosiini, jonka dielektrisyysvakio on ε = 1,8, on parempi 

liuotin indiumin uutossa kuin esimerkiksi bentseeni, jonka dielektrisyysvakio ε = 2,3. [27] 

Kuvassa 16 on vertailtu indiumin jakaantumisvakiota eri D2EHPA-konsentraatioilla 

kerosiinissa ja bentseenissä. 

 
Kuva 16. D2EHPA:n konsentraation vaikutus indiumin jakaantumisvakioon kerosiinissa 

(vasemmanpuoleinen kuvaaja) ja bentseenissä (oikeanpuoleinen kuvaaja). [58] 

Jotkut liuottimet voivat parantaa uuttoa osallistumalla itse suoraan uuttoon. Esimerkiksi 

sykloheksanonin happiatomilla on vapaa elektronipari, jonka avulla se voi muodostaa 

sidoksia suoraan epäorgaanisten yhdisteiden kanssa [43]. Yang et al. [54] vertailivat 

tutkimuksessaan eri liuottimia ja havaitsivat, että sykloheksanonissa, riippumatta 

uuttoreagenssista, metallien jakaantumisvakiot olivat lähes yhtä suuria tai suurempia kuin 

kerosiinissa. Se myös kasvatti erityisesti tinan ja raudan jakaantumisvakioita, mikä ei ole 

indiumin neste-nesteuuton selektiivisyyden kannalta hyvä asia. Sykloheksanoni on myös 

kalliimpaa ja vesiliukoisempaa, kuin esimerkiksi kerosiini. Lisäksi se on perimälle, 

sikiölle tai lisääntymiselle vaaraa aiheuttava aine. [59] 
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Kerosiini on hyväksi todettu liuotin useissa neste-nesteuuttoprosesseissa, sillä se on 

halpaa ja se on veteen sekoittumatonta. Lisäksi sillä on pieni viskositeetti ja se erottuu 

nopeasti vesifaasista, myös indiumin uutossa kerosiini on käytetyin liuotin.   

5.3.2 Uuttoreagenssi 

Indiumin uuttamiseksi erilaisista happoliuoksista on tutkittu monia erilaisia 

uuttoreagensseja useissa eri tutkimuksissa alkaen 1960-luvulta, joita esimerkiksi Paiva 

[32] on käynyt läpi ja koonnut yhteen katsausartikkelissaan. Tutkituista uuttoreagensseista 

fosforihapon johdannaiset ovat osoittautuneet parhaimmiksi ja niistä etenkin D2EHPA on 

suosittu reagenssi sen suuren latauskapasiteetin ja selektiivisyyden takia. Kelatoivia 

uuttoreagensseja on tutkittu indiumin erotukseen jonkin verran. Usein niiden kanssa on 

käytetty solvatoivia reagensseja kuten TPB:a tai TOPO:a, jolloin on saavutettu 

synergiaetuja. Tutkimuksissa ei kuitenkaan ole usein tutkittu selektiivisyyttä tai 

takaisinuuttoa. [32] Anioninvaihtoreagensseja on myös tutkittu jonkin verran kloridi- 

ja/tai suolahappoliuoksista, mutta niidenkään selektiivisyyttä ei ole usein tutkittu.  

D2EHPA:n on siis havaittu olevan hyvä uuttoreagenssi indiumille. Sen seoksia toisen 

uuttoreagenssin kanssa on myös tutkittu. Wang et al. [60] havaitsivat, että D2EHPA ei saa 

synergiaetuja Cyanex 923:sta, TRPO:sta tai TPB:sta (kuva 17). Lisäksi EHEHPA:a, eli 

PC-88A:ta, ja Cyanex 923:a vertailtiin keskenään. TRPO on neljän 

trialkyylifosfiinioksidin seos, kuten Cyanex 923:kin. Kuvasta 17 nähdään myös miten 

kaikkien tutkittujen, indiumia uuttavien uuttoreagenssien tehokkuus pienenee 

happamuuden noustessa. 
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Kuva 17. Rikkihappoliuoksen happamuuden vaikutus indiumin uuttoon eri 

uuttoreagensseilla ja niiden sekoituksilla. [60] 

Nestekidenäyttöjen kasvaneen suosion myötä viime vuosina on alkanut jälleen ilmestyä 

uusia tutkimuksia indiumin neste-nesteuutosta. Lupi et al. (2014) [61] ovat tutkineet 

indiumin erottamista eri happoliuoksista (HCl, H2SO4, HNO3) käyttämällä neljää eri 

uuttoreagenssia D2EHPA:a, Lix 984:a, Cyanex 272:a ja IONQUEST 801:a. Liuottimena 

käytettiin kerosiinia. Lix 984 on kahden oksiimin, 5-dodekyylisalisyylialdoksiimin ja 2-

hydroksi-5-nonyyliasetofenonioksiimin, seos. Se on kelatoiva uuttoreagenssi, kun muut 

kolme uuttoreagenssia ovat fosforihapon johdannaisia, jotka erottavat indiumia 

kationinvaihtoreaktiolla. Lix 984 ei uuta indiumia kovin happamissa olosuhteissa, parhain 

erotus saavutettiin pH:ssa 4 ja sitä suuremmilla pH-arvoilla. Cyanex 272 ei myöskään 

erota indiumia vahvoista happoliuoksista. IONQUEST 801:lla erottaminen onnistui 

jokaisesta happoliuoksesta. D2EHPA:lla erottaminen oli hyvin samanlaista, paitsi 

suolahappoliuoksista, joista D2EHPA:lla ei onnistuttu erottamaan indiumia yhtä 

tehokkaasti. 
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Kuva 18. Neljän eri uuttoreagenssin pH-isotermit indiumin uutolle typpihapossa, 

rikkihapossa ja suolahapossa. Uuttoreagenssien pitoisuus 3 til.-% (0,09 M) 

kerosiinissa. Vesiliuoksen pitoisuudet: 1,3 g/L In, 3,2 g/L Fe, 5,3 g/L Zn 

ja 1,1 g/L Cu. Faasisuhde A/O = 1. [61] 

Alkyylifosforiyhdisteiden happamuus lisääntyy järjestyksessä fosfini-, fosfoni-, 

fosforihappo. Tämä voi selittää miksi Cyanex 272 ei erota yhtä tehokkaasti kuin 

esimerkiksi D2EHPA. [61] Kloridiliuoksessa indiumin erotus D2EHPA:lla on heikompaa 

kuin nitraatti- ja sulfaattiliuoksissa, joissa reaktiomekanismi noudattaa 

kationinvaihtoreaktiota. Kloridiliuoksissa vastaava reaktio on  

2)(
2 )HR)(1(InCl  mm aq ⇌ )(2)1(2 H2HRClIn aqmmm m 

    (13) 

Korkeissa happopitoisuuksissa (> 2 M) järjestys kääntyy ja erotus suolahappoliuoksista 

on nopeinta. [62] D2EHPA uuttaa indiumia vain kationinvaihdolla myös vahvoissa typpi- 

ja rikkihappoliuoksissa, [62] mutta vahvoissa kloridiliuoksissa syntyy erilaisia 

klorokomplekseja, kuten InCl3, joita D2EHPA voi uuttaa solvatoitumismekanismilla. 

)(2)(3 )HR(InCl
orgaq

 ⇌ )(3 HR2InCl org     (14) 
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Lisäksi esimerkiksi InCl3-kompleksi on neutraali, eikä se solvatoidu niin voimakkaasti, 

kuin varaukselliset kompleksit, jolloin uuttoreagenssi pääsee helpommin reagoimaan sen 

kanssa. 

Happamuuden lisääntyessä riittävän korkeaksi tippuu myös D2EHPA:n uuttotehokkuus. 

Uuttotehokkuus pienenee sitä nopeammin mitä pienempi pitoisuus D2EHPA:a on 

orgaanisessa faasissa (kuva 19). [21] 

 
Kuva 19. Indiumin uuttoprosentti pH:n muuttuessa eri D2EHPA-pitoisuuksilla. 5 % 

(v/v) on noin 0,15 M ja 30 % (v/v) noin 0,9 M D2EHPA-liuos. [21] 

5.3.3 Selektiivisyys 

Neste-nesteuutossa tärkeää on myös reagenssin selektiivisyys. LCD-lasista liukenee hyvin 

monia metalleja, joista osa häiritsee indiumin uuttoa. Kuten yleensä monissa muissakin 

neste-nesteuutoissa, rauta(III) on selektiivistä erotusta eniten häiritsevä metalli. Sitä 

liukenee LCD-lasista enemmän kuin indiumia ja samat uuttoreagenssit, jotka erottavat 

indiumia erottavat myös rauta(III):a. Kuvassa 20 on esitetty indiumin, raudan ja sinkin 

pH-isotermit D2EHPA:lle rikkihappoliuoksesta.  
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Kuva 20. Indiumin, raudan ja sinkin uuton pH-isotermit 5 til-% (0,15 M) 

D2EHPA:lla kerosiinissa rikkihappoliuoksesta. Faasisuhde O/A = 1. [63] 

Kuten kuvasta 20 voidaan nähdä rautaa ja indiumia ei voida erottaa toisistaan D2EHPA:lla 

suoraan uuttamalla rikkihappoliuoksista, toisaalta indiumin erottaminen sinkistä on 

mahdollista. 

Muita uuttoa häiritseviä metalleja ovat muun muassa alumiini, kupari ja sinkki. Kuvassa 

21 on esitetty useampien eri metallien uuttoprosentti rikkihappoliuoksesta käytettäessä 

D2EHPA:a. Edellä mainittujen metallien lisäksi kuvasta 21 nähdään, että myös gallium ja 

kadmium häiritsevät indiumin erotusta, mutta etenkin kadmiumin pitoisuus emäliuoksessa 

on hyvin suuri, joka vaikuttaa tuloksiin. Kuvan 21 mukaan alumiinia ei uuttautuisi 

lainkaan happamimmissa olosuhteissa, mikä voi johtua myös kadmiumin ja sinkin 

suurista pitoisuuksista emäliuoksessa. 
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Kuva 21. Eri metallien uuton pH-isotermit 25 til.-% (0,76 M) D2EHPA:lle ShellSol 

D70:ssa (kerosiini) rikkihappoliuoksesta. Faasisuhde A/O = 1, 40 °C. 

Vesifaasi: Cd 72 g/L, Zn 17 g/L, Co 0,9 g/L, Ni/Fe/Al 0,5 g/L, In/Ga/Ge 

0,03 g/L. [64] 

Tina on metalli, joka myös häiritsee indiumin erotusta, mutta sitä on noin kymmenesosa 

indiumin määrästä, joten sen määrät jäävät yleensä pieniksi. Virolainen et al. [55] tutkivat 

D2EHPA:n, TBP:n ja niiden seoksen kykyä erottaa indium ja tina toisistaan kolmesta eri 

haposta. Tutkimuksessa havaittiin, että typpihappoliuoksissa tinaa ja indiumia ei saatu 

erotettua millään käytetyllä uuttoreagenssilla. Myöskään uuttoreagenssin konsentraation 

laimentaminen kymmenesosaan ei vaikuttanut metallien erotukseen missään hapossa. 

Rikkihapossa D2EHPA on huomattavasti selektiivisempi indiumille kuin tinalle, tosin 

tinaa tuli mukaan riippuen happamuudesta aina vähintään 20 %. HCl-liuoksista indium ja 

tina voidaan erottaa TBP:n avulla tinan uuttautuessa ja indiumin jäädessä vesifaasiin. 

Myös TBP:n ja D2EHPAn seoksella (0,8 M ja 0,2 M) avulla erotus onnistui HCl-

liuoksista, mutta se vaatisi jatkokäsittelyä, koska myös 5 % indiumia tuli mukaan. [55] 

Lupi et al. [61] ovat tutkineet D2EHPA:n selektiivisyyttä raudan, kuparin ja sinkin avulla 

(kuva 22).  Kuten aiemmin on osoitettu, D2EHPA ei ollut täysin selektiivinen indiumille 

raudan suhteen, mutta sen avulla indium voidaan erottaa kuparista ja sinkistä melko 

tehokkaasti, vaikkakin kuparia tuli mukaan noin 10 %.  
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Kuva 22. Kuparin, raudan, indiumin ja sinkin uuton saannot 3 til.-% D2EHPA:lla 

sulfaattiliuoksesta. Vesiliuoksen pitoisuudet: 1,3 g/L In, 3,2 g/L Fe, 5,3 g/L 

Zn ja 1,1 g/L Cu. Faasisuhde A/O = 1. [61] 

Liuoksen pH vaikuttaa voimakkaasti rauta(III):n erotukseen, kun indiumin erotukseen 

sillä ei ole niin suurta vaikutusta. Lupi et al. [61] ehdottavat, että mikäli uuttoreagenssina 

käytetään D2EHPA:a, niin uutto olisi hyvä suorittaa pH:ssa 1, jolloin saadaan aikaan 

parempi raudan ja indiumin erotus. IONQUEST 801 osoittautui tutkimuksessa vielä 

D2EHPA:kin hieman selektiivisemmäksi reagenssiksi indiumille raudan, kuparin ja 

sinkin suhteen. Sillä suoritettava erotus voisi tapahtua pH:ssa 0,5. Kuvassa 23 on esitetty 

D2EHPA:lle ja IONQUEST 801:lle indiumin ja raudan välinen erotustekijä. 

 
Kuva 23. Erotustekijät indiumin ja raudan välillä D2EHPA:lla ja IONQUEST 

801:lla. [61] 
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Vaikka metallien uuttautuminen olisi yhtä suurta tasapainotilassa, voi niiden kinetiikassa 

olla suuriakin eroja. Raudan uuttautumisen kinetiikka käytettäessä D2EHPA:a on melko 

hidasta. [65] Indiumin erottumisen kinetiikka on hyvin nopeaa, tasapainotila saavutetaan 

jo alle yhdessä minuutissa, lisäksi rikkihappoliuoksissa faasien erottuminen on nopeaa. 

[61] Täten uuttoajan valinnalla voidaan vaikuttaa selektiivisyyteen. Esimerkiksi Ruan et 

al. [37] valitsivat uuttoajaksi 5 min raudan hitaamman uuttokinetiikan takia. Indiumille 

saavutettiin yli 95 % uuttotehokkuus 20 % D2EHPA-liuoksella (0,6 M). Artikkelissa 

päädyttiin 30 % (0,9 M) DEHPA-liuokseen, koska epäpuhtausmetallien pitoisuudet eivät 

nousseet häiritsevälle tasolle ja viskositeetti ei ollut vielä liian suuri. Lisäksi samassa 

artikkelissa havaittiin myös, että faasisuhteen A/O suuretessa uuttotehokkuus pienenee. 

Faasisuhteilla A/O = 3–6 indiumin uuttoprosentti oli korkea, koska faasit sekoittuivat 

hyvin ja D2EHPA:an mahtuu paljon metalleja. Faasisuhteen ollessa yli A/O = 12 

indiumin uuttoprosentti oli alle 90 % ja orgaaninen faasi emulgoitui vesifaasiin. Syntyi 

emulsio, jossa vesi oli jatkuvana faasina. Suurten faasisuhteiden todettiin lisäävän 

hävikkiä, tutkimuksessa päädyttiin valitsemaan faasisuhteeksi A/O = 5. Rautaa tulee 

kuitenkin aina mukaan, joten lopullinen raudan ja indiumin erotus on suoritettava 

takaisinuuttovaiheessa. 

Indiumin erotusprosessin lopputulosta voidaan myös parantaa saostamalla häiritseviä 

metalleja liuoksesta ennen uuttoa. Esimerkiksi kuparisementoinnin ideana on poistaa 

kuparia ja pelkistää rauta(III) rauta(II):ksi, sillä D2EHPA ei uuta Fe(II):ta lähes lainkaan. 

Saostamisen haittapuolena, kustannusten lisäksi, on kuitenkin, että indiumia saostuu aina 

mukana jonkin verran. [21]. 

Selektiivisyyttä voidaan parantaa myös käyttämällä uuttolaitteistoja, joilla nestefaasien 

kontaktiaikaa voidaan säädellä tarkasti. Chang et al. [66] käyttivät indiumin neste-

nesteuuttoon rautaa sisältävästä rikkihappoliuoksesta pyörivää täytekappalekolonnia, IS-

RPB:ta, jossa kontaktiaikaa säädellään keskipakoisvoiman avulla. Pienissä H2SO4-

pitoisuuksissa sekä raudan että indiumin erotus D2EHPA:lla oli tehokasta, jonka 

seurauksena indiumin ja raudan erotustekijä oli pieni. H2SO4-pitoisuuden lisäys pienensi 

raudan erottumisen kinetiikkaa selvästi enemmän kuin indiumin. 0,3 M H2SO4-
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pitoisuudessa indiumin ja raudan erotustekijä oli suurimmillaan, βIn/Fe ≈ 2300, sitä 

suuremmissa H2SO4-pitoisuuksissa erotustekijä alkoi pienetä. Sulfaattipitoisuudella ei 

havaittu olevan vaikutusta erottumiseen. [66] 

5.4 Takaisinuutto 

Strippauksella eli takaisinuutolla metalli siirretään orgaanisesta faasista takaisin 

vesifaasiin. Kationinvaihtoreagensseilla takaisinuutto suoritetaan vahvalla hapolla, joka 

muuttaa uuttoreaktion reaktion suuntaa ja metalli siirtyy vesifaasiin. Silti edes vahva 

rikkihappo ei pysty takaisinuuttamaan indiumia D2EHPA-liuoksesta kokonaan. [60] 

Suolahappo onkin osoittautunut paremmaksi vaihtoehdoksi (kuva 24). 

 
Kuva 24. Indiumin takaisinuuttotehokkuus eri suolahapon konsentraatioilla ja 

faasisuhteilla. [21] 

Tinan saa hyvin erotettua indiumista takaisinuutolla, sillä tinan takaisinuuttautuminen 

suolahapolla on hyvin vähäistä. [55] Indiumin ja raudan erottaminen strippauksen avulla 

on vaikeampaa. Esimerkiksi Lupi et al. [61] Suorittivat takaisinuuttokokeet eri 

suolahappokonsentraatioilla ladatusta orgaanisesta faasista, joka sisälsi 1 g/L molempia 

indiumia ja rauta(III):a. Sekoitusaika oli 15 minuuttia ja faasisuhde O/A = 1 (kuva 25). 
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Kuva 25. Indiumin ja raudan takaisinuutto D2EHPA:sta eri HCl-pitoisuuksilla. [61] 

Lupi et al. [61] eivät onnistuneet erottamaan rautaa ja indiumia toisistaan tehokkaasti. 

Erottaminen onnistuu vain konsentraatioissa 0,5 M ja 1 M, jolloin rautaa ei erotu, mutta 

myös indiumin erottuminen on hyvin pientä. Artikkelissa ehdotetaan, että takaisinuutto 

tehtäisiin toisella tavalla, esimerkiksi pelkistysuutolla. 

6 Koejärjestelyt 

Kokeellista osiota lähdettiin suorittamaan aikaisemmin tehtyjen tutkimusten pohjalta. 

Liuotus suoritettiin 1 M H2SO4:lla ristivirtaliuotuksena. Uuttoreagenssina käytettiin 

0,25 M D2EHPA:a, kerosiinissa. Takaisinuuttoon käytettiin 1 M HCl:a. Liuotus 

suoritettiin aluksi huoneenlämpötilassa, jonka jälkeen siirryttiin 80 °C:een. Neste-

nesteuutto suoritettiin jatkuvatoimisella pilot-mittakaavan sekoitin-selkeytinlaitteistolla. 

Kokeissa muuteltiin erotusaskelten määrää sekä faasisuhteita. Neste-nesteuuton lisäksi 

indiumia erotettiin LCD-lasista suoraan poistamalla ITO-kalvo mekaanisesti ja 

liuottamalla indium rikkihappoliuokseen. Kaikkien kokeiden liuokset analysoitiin ICP–

MS:lla. 

6.1 Käytetyt kemikaalit 

Työssä käytetyt kemikaalit on esitetty taulukossa V. 
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Taulukko V Kokeellisessa osassa käytetyt kemikaalit. 

Kemikaali Laatu Toimittaja 

H2SO4 95 % analyysi Merck KGaA 

H2SO4 96 % tekninen Orikem OY 

HCl 37 % analyysi VWR International 

D2EHPA tekninen Outotec OY 

Exxsol D80 tekninen ExxonMobil Chemical Company 

6.2 LCD-lasin esikäsittely 

Tutkimuksessa käytetty LCD-lasi saatiin kierrätyslaitokselta kokonaisina paneeleina, 

jotka oli manuaalisesti irrotettu muusta näytöstä. Paneelit olivat erilaisista 

nestekidenäytöistä ja niiden koko vaihteli pienistä noin 15 tuuman paneeleista suuriin 50 

tuuman paneeleihin. Paneelit koostuvat kahdesta lasiruudusta, jotka voitiin erottaa 

toisistaan helposti esimerkiksi puukon avulla. Puukon terä työnnettiin lasien väliin, jolloin 

ne erottuivat kun terällä vedettiin sivun suuntaisesti. Ruutujen välissä olevat nestekiteet 

poistettiin pyyhkimällä ruutuja asetoniin kastetulla paperilla. 

Liuotusta varten lasi erotettiin polarisoivasta kalvosta. Aluksi suunnitelmana oli käyttää 

lämpöshokkimenetelmää. Aikaisempien tutkimusten perusteella [50], päädyttiin 

lämmittämään laseja uunissa 200 °C:n lämpötilassa 7 minuuttia. Uunin lämpötilan 

pitäminen tasaisena osoittautui hankalaksi, koska uunin oven avaus madalsi lämpötilaa 

uunin sisällä. Lisäksi ruutujen lämmitys aiheutti savukaasuja, jotka levisivät laboratorioon 

aina oven aukaisun yhteydessä. Tämän takia lämmitys täytyi tehdä hyvin ilmastoidussa 

tilassa. Osasta ruutuja muovikalvot lähtivät hieman helpommin lämpöshokin jälkeen kuin 

ilman lämpöshokkia, mutta useimmiten kalvojen poisto vaikeutui, sillä niistä tuli 

jäykempiä ja hauraampia. Osasta laseja polarisoiva kalvo ja etenkin sen alapuolella oleva 

liima muuttui hartsimaiseksi, kovaksi aineeksi, eikä sitä voitu poistaa lasin pinnalta. 

Ensimmäisten lasien jälkeen kalvoja alettiin poistamaan käsin ilman lämpökäsittelyä 

käyttäen työkaluja, kuten puukkoa ja alumiinilastaa.  
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Kuva 26. Polarisoivan kalvon irrottaminen käsin LCD-paneelista.  

Muovin poisto osoittautui erittäin työlääksi ja aikaa vieväksi vaiheeksi. Pienemmissä 

laseissa muovi oli yleensä paksumpaa ja vain reunat oli liimattu lasiin, jolloin sen 

irrottaminen oli myös helpompaa, kuten kuvassa 26. Suuremmissa ruuduissa käytetty 

polarisoiva kalvo oli ohuempaa ja se oli kiinnitetty kauttaaltaan ruudun pintaan liimalla 

tai ohuella kalvolla, joka muistutti kaksipuoleista teippiä. Usein itse polarisoiva kalvo lähti 

isoina paloina melko helposti, mutta sen alla ollut kiinnitysaine jäi lasin pintaan kiinni. 

Tämä ohut teippi lähti pienissä paloissa puukon avulla vetämällä, mutta tällöin muovin 

erottamisesta tuli erittäin hidasta. Mikäli kalvo irtosi helposti kokonaisena, kuten kuvassa 

26, sen poistamiseen meni aikaa alle puoli minuuttia. Vastaavasti, jos kalvo ei lähtenyt 

helposti irti, se repeili ja sen poistaminen muuttui hitaaksi. Pienellä 10 minuutin kokeella 

selvisi, että hitaimmillaan puhdasta lasia kertyi noin gramma minuutissa. Yhtä neste-

nesteuuttoajoa varten tarvittiin noin 10 litraa liuosta, ja sen valmistamiseksi tarvittiin 6 kg 

lasia, joka sisältää arviolta noin 2,5 g indiumia, joten työmäärä lasin ja muovin 

irrottamiseksi käsin oli suuri.  

LCD-lasi murskattiin Retsch GmbH:n tyypin SK1 vasaramyllyllä, jossa käytettiin 8 mm:n 

seulaa. Lasin murskaaminen oli nopeaa, kun lasi oli ensin esimurskattu myllyn 

syöttöaukkoon sopivaksi. Esimurskaus suoritettiin jo polarisoivaa kalvoa irrotettaessa 

käsin. Lasin keskimääräistä raekokoa ei määritelty mittaamalla, mutta se vaihteli arviolta 

hieman alle senttimetristä, 8 mm:n seulan takia, hienojakoiseen pölymäiseen jauheeseen. 
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LCD-lasia murskattiin myös polarisoivan kalvon kanssa. Polarisoiva kalvo hidasti 

murskausta, sillä aika ajoin muovin palaset tukkivat seulan ja palat piti poistaa myllystä 

käsin. Vasaramylly ja sen liikkuvat osat on tehty raudasta, minkä seurauksena murskeen 

joukkoon tuli myös rautapölyä, joka vaikeutti osaltaan tulevaa indiumin erotusta. 

Polarisoivaa kalvoa yritettiin poistaa myös liuottamalla. Liuottimina kokeiltiin tolueenia, 

asetonia ja ksyleeniä. Kaikki liuottimet pehmensivät kalvoa ja liuottivat sitä osittain, mutta 

yksikään liuottimista ei poistanut kalvoa lasin pinnalta kokonaan. Lasin pinnalle jäi usein 

vaaleaa muovimaista ainetta, joka piti poistaa harjaamalla. Edes harjaamalla ei voitu 

poistaa kaikkea muovia, kuten esimerkiksi Li et al. [50] ovat todenneet omassa 

tutkimuksessaan. 

6.3 Lasimurskeen liuotus 

Rochetti et al. [44] suosittelivat artikkelissaan kymmenen askeleen ristivirtaliuotusta, jotta 

emäliuokseen saadaan suuri metallipitoisuus. Ottaen huomioon käytettävissä olleen ajan 

ja lasimäärän, tässä työssä päädyttiin kolmeen liuotusaskeleeseen. Liuotuksessa yhtä litraa 

happoliuosta kohti sekoitettiin 0,2 kg lasimurskaa kerrallaan. Ensimmäiseen neste-

nesteuuttoajoon käytettiin 1 M H2SO4-liuosta. Liuotus suoritettiin huoneenlämpötilassa 

seitsemän litran reaktorissa, jossa oli neljä virtauksenestolevyä. Sekoitukseen käytettiin 

nelilapaista teflonpäällysteistä sekoitinelintä ja Heidolph RZR 50 -sekoitinta. Sekoittimen 

pyörimisnopeus oli 1400 kierrosta minuutissa, jolla saatiin aikaan liuoksen hyvä 

sekoittuminen. Liuotusaika oli 20 minuuttia. Ensimmäisen liuotusvaiheen jälkeen liuos 

kaadettiin reaktorista lasiastiaan sihdin läpi, jolloin kiintoaines jäi sihtiin. Liuos siirrettiin 

takaisin reaktoriin ja ladattiin uudella lasimurskeella. Kolmen liuotuskerran jälkeen liuos 

suodatettiin imusuodatuksella Büchner-suppilon avulla ja siirrettiin 10 litran lasipulloon. 

Imusuodatuksessa käytettiin Whatmanin tason 4 suodatinpaperia, jonka huokoskoko on 

20–25 µm. Imusuodatuksesta huolimatta lasipullon pohjalle laskeutui kahden päivän 

jälkeen ohut sakkakerros. 

Ensimmäisten uuttokokeiden jälkeen selvisi, että huoneenlämpötilassa metallien 

liukeneminen on hyvin heikkoa, kuten esimerkiksi Rasenack et al. [53] ovat osoittaneet 
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(kts. kuva 14). Loput liuotukset suoritettiin kolmen litran vaipallisessa lasireaktorissa 

80 °C:n lämpötilassa. Sekoitukseen käytettiin edelleen samaa sekoitinta samalla 

teflonpäällysteisellä varrella. Lämmitykseen käytettiin Laudan termostaattia. Liuotus 

suoritettiin kuten aiemmin, mutta kiintoaineen poistossa liuos ehti hieman jäähtyä, joten 

ennen kuin tuore lasimurska lisättiin 1 M H2SO4-liuoksen joukkoon, nostettiin liuoksen 

lämpötila takaisin 80 °C:een. Liuotusaskeleet pidettiin kolmessa. Liuotusajaksi valittiin 

15 minuuttia, jolla kuvan 14 perusteella saavutetaan noin 90 %:n saanto indiumin 

liuotukselle. Kuvassa 27 on esitetty käytetyn liuotuslaitteiston kaaviokuva.  

 
Kuva 27. Liuotukseen käytetyn laitteiston kaaviokuva. 

Ensimmäiset liuotukset 80 °C:n lämpötilassa suoritettiin lasille, joka oli murskattu 

polarisoivan filmin kanssa. Jo liuotusvaiheessa havaittiin liuoksessa syntyvää vaahtoa, 

joka johtui poistamattomasta polarisoivasta kalvosta tai liima-aineesta, jolla se oli 

kiinnitetty lasiin. Myös liuoksen suodattamisessa havaittiin ongelmia, liuos tukki 

suodatinpaperin lähes heti suodatuksen aloituksen jälkeen. Liuosta ehti mennä 

suodatinpaperin läpi vain noin 100 mL, minkä jälkeen sitä tuli suodattimen läpi vain 
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tipoittain. Myös esimerkiksi Yang et al. [54] olivat havainneet suodattamisen 

vaikeutuneen kun polarisoivat kalvot oli jätetty lasin joukkoon liuotuksessa. 

Suodatinpaperi vaihdettiin 12–25 µm:n huokoskoon Schleicher & Schuell:n (S&S) 604 

suodatinpaperiksi, jolla suodatus onnistui paremmin. Nopeampi suodatus voi johtua siitä, 

että S&S 604 on hieman ohuempi (190 µm) kuin Whatman 4 –suodatinpaperi (205 µm), 

muuten suodatinpaperit ovat hyvin toistensa kaltaisia. [67, 68] Suodatuksen yhteydessä 

kuitenkin havaittiin edelleen vaahtoamista, minkä lisäksi imusuodattimen alapuolelle 

ilmaantui kiinteää hyytelömäistä ainetta, jota pitkin nestepisarat tippuivat liuokseen. 

Liitteessä IV on kuva liuoksen vaahtoamisesta. Koska liuoksessa ollut orgaaninen aines 

häiritsi uuttoa, loput liuotukset tehtiin kuten edellä, mutta polarisoivat kalvot poistettiin 

ennen LCD-lasin murskausta. 

6.4 Indiumin erotus neste-nesteuutolla 

6.4.1 Koelaitteisto 

Neste-nesteuuton koelaitteistona oli VTT:n omistama, SX-Kinetics Laboratoryn 

toimittama, pilot-mittaluokan neste-nesteuuttolaitteisto. Se koostuu kuudesta sekoitin-

selkeytinyksiköstä. Laitteisto on suunniteltu vastavirtauuttoon ja se on tehty 

borosilikaattilasista. Sekoitussäiliöiden tilavuus on 270 mL ja selkeyttimien 1050 mL. 

Laitteisto ilman pumppuja ja letkuja on esitetty kuvassa 28. Pumppuina käytettiin 

MasterFlexin mallin 07528-30 letkupumppuja. Sekoittimina käytettiin laitteistoon 

kuuluvia Caframo LabSolutionsin BDC 2002 sekoittimia. Kuusilapaiset neste-

nesteuuttoon tarkoitetut puoliavoimet sekoitinelimet tulivat myös laitteiston mukana. 

Sekoittimien pyörimisnopeutena käytettiin 900 min-1. 
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Kuva 28. SX-Kineticsin VTT:lle toimittama neste-nesteuuttolaitteisto [69]. 

6.4.2 Orgaanisen faasin valmistus 

Ensimmäisiin ajoihin saatiin aiemmin valmistettua 0,5 M D2EHPA:a Exxsol D80:ssa. 

Exxsol D80 on alifaattisista hiilivedyistä koostuva liuotin. Liuos pestiin 0,5 M kaksi 

kertaa rikkihappoliuoksella ja lopuksi kerran puhtaalla vedellä. Pesut suoritettiin kolmen 

litran lasireaktorissa faasisuhteella A/O = 1. Jokaisen pesun kesto oli 10 minuuttia, jonka 

jälkeen faasien annettiin erottautua. Vesifaasi poistettiin kolonnin alaosan venttiilin avulla 

ennen kuin seuraava pesuliuos kaadettiin reaktoriin. Viimeisen pesukerran jälkeen 

orgaanisesta faasista poistettiin siihen mahdollisesti jääneet pienet vesijäämät, jotka eivät 

erottautuneet faasierotuksessa tai tulivat orgaaniseen faasiin pienistä pisaroista, jotka 

jäivät lasireaktorin seiniin kiinni faaseja erotettaessa. Veden erotus orgaanisesta faasista 

suoritettiin Whatmanin 1 PS faasinerottajan avulla imusuodatuksella.  
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6.4.3 Neste-nesteuuton suorittaminen pilot-laitteistolla 

Neste-nesteuuttolaitteistolla tutkittiin indiumin selektiivistä erotusta 1 M H2SO4-

liuoksesta D2EHPA:n avulla. Ensimmäisessä uuttokokeessa D2EHPA-pitoisuus oli 0,5 M 

ja lopuissa 0,25 M. Uuttokokeissa muutettiin erotusvaiheiden lukumäärää sekä 

faasisuhteita ja tila-aikaa. Taulukkoon VI on koottu tehdyt muutokset ajoparametreissä eri 

uuttokertojen välillä. Takaisinuutot suoritettiin yhdessä takaisinuuttovaiheessa uutoille B–

D ja niiden faasisuhde oli O/A = 1. 

Taulukko VI Neste-nesteuuttokokeiden ajoparametrien muutokset. 

Uutto 
Erotusvaiheiden 

lukumäärä 
Faasisuhde A/O Tila-aika, min 

D2EHPA:n 
konsentraatio, 

mol/L 

1 3 1,0 5 0,50 

2 3 1,0 5 0,25 

A 1 1,5 10 0,25 

B 2 3,0 10 0,25 

C 2 5,0 10 0,25 

D 2 3,0 5 0,25 

Neste-nesteuutto suoritettiin vastavirtauuttona (kuva 29). Laitteiston mukana tulleiden 

ohjeiden mukaan faasisuhteen suositellaan olevan sekoittimessa 0,5–1,5 välillä. 

Suuremmat faasisuhteet voidaan saavuttaa kierrättämällä toista faasia sekoittimessa. Tällä 

tavoin näennäinen faasisuhde pidetään sekoittimessa raja-arvojen sisällä, mutta todellinen 

faasisuhde voi olla suurempi (tai pienempi). 

 
Kuva 29. Neste-nesteuuton yksinkertaistettu virtauskaavio, kun käytössä on kaksi 

uuttovaihetta (E1 ja E2) ja yksi takaisinuuttovaihe (S1). 
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Neste-nesteuuttolaitteiston käytössä pumput ovat tärkeässä asemassa. Säätämällä 

virtausnopeudet sopiviksi voidaan faasisuhde asettaa halutuksi. Faasisuhde saatiin 

sopivaksi ekstraktifaasin kierrätyksellä. Kierrätysvirtaa suurennettiin ja pienennettiin 

venttiilien avulla. Kahdessa ensimmäisessä sekoitin-selkeytinyksikössä käytettiin 

teflonisia mittatilausventtiilejä ja lopuissa yksiköissä pilot-laitteen mukana toimitettuja 

venttiilejä. Teflonisten venttiilien käyttö oli helppoa ja ne toimivat erinomaisesti, mutta 

mukana tulleiden venttiilien kanssa täytyi olla varovainen ja tarkka, sillä hyvin pienten 

liikkeiden teko oli haastavaa, ja faasisuhde saattoi heitellä paljonkin (kuva 30). Kaikkien 

uuttojen uuttoparametrikuvaajat löytyvät liitteestä I. 

 
Kuva 30. Uuton A uuttoparametrikuvaaja; 1 uuttovaihe ja 2 takaisinuuttovaihetta, 

joista jälkimmäisessä (S2) käytettiin laitteiston mukana tullutta venttiiliä. 

Neste-nesteuutossa mitattiin lämpötilaa jatkuvatoimisesti. Tutkitun prosessin pH oli 

negatiivinen, eivätkä laitteiston pH-mittarit kyenneet mittaamaan niin pieniä arvoja, joten 

pH:ta ei mitattu prosessin aikana. Myös faasisuhdetta seurattiin koko kokeen ajan. 

Sekoitussäiliöstä otettiin sopivin aikavälein näyte pipetillä mittalasiin faasisuhteiden 

määrittämiseksi. Mittausten perusteella uuttofaasin kierrätystä sekoittimeen muutettiin. 

Kun faasisuhteet oli saatu stabiileiksi, prosessin annettiin jatkua tietyn ajan, kunnes 

oletettiin, että se oli tasapainossa. Näytteitä alettiin ottaa hieman ennen kuin faasisuhteet 
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oli saatu stabiloitua ja jatkettiin prosessin loppuun asti. Näytteet otettiin sekä vesifaasista, 

että orgaanisesta faasista. Vesifaasinäyte otettiin ylivuotoputkesta ennen sekoitinta ja 

orgaanisen faasin näyte otettiin selkeytinkolonnin pinnalta. 

Kokeiden aikana faasien rajapinnalle muodostui valkeaa ainesta, crudia, joka on 

tyypillinen ongelma neste-nesteuuttoprosessissa. Se voi johtua monista eri asioista, kuten 

esimerkiksi emäliuokseen jääneestä hienojakoisesta kiintoaineesta tai liuotuksessa 

liuenneesta orgaanisesta aineesta. Kuvassa 31 on kuvattu muodostunutta kiinteää ainetta 

yhdessä selkeytinkolonnissa kokeiden lopettamisen jälkeen. 

 

 
Kuva 31. Faasien rajapinnalle muodostunutta kiinteää ainetta, crudia (valkoinen 

aine).  

Takaisinuutto suoritettiin uuttovaiheiden perään samassa uuttolaitteistossa. Mikäli 

uuttokokeet tehdään jatkuvatoimisina, aiheuttavat samankokoiset sekoitin-

selkeytinyksiköt rajoitteita takaisinuuttoon. Takaisinuuton tila-aika on tällöin 

riippuvainen orgaanisen faasin virtausnopeudesta eli uuttovaiheissa käytettävästä 

faasisuhteesta ja tila-ajasta. Mitä suurempi faasisuhde A/O on uuttovaiheissa, sitä 

hitaammin orgaaninen faasi liikkuu laitteistossa, mikäli tila-aika uutossa pidetään 

vakiona.  
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6.5 ITO-kalvon mekaaninen erotus 

Koska lasin ja polarisoivan kalvon erotus oli ajoittain erittäin hidasta, kokeiltiin myös 

muita keinoja ITO-kalvon erottamiseksi lasin pinnalta. Eräs vaihtoehto oli ITO-kalvon 

hionta lasin pinnalta hiomakoneen avulla. Ajatuksena oli hioa lasin pintaa pois, jolloin 

myös ITO-kalvo irtautuisi lasista, koska se on päällimmäisenä lasin sisäpinnalla. Hiontaan 

käytettiin käsihiomakonetta ja kahta erilaista karkeaa hiomapaperia. Käytetyt 

hiomapaperit eivät kuitenkaan kyenneet hiomaan lasin pintaa toivotulla tavalla, myös 

hiomapölyn keräys osoittautui hankalaksi. Käytännössä hionta olisi hyvä suorittaa 

märkähiontana, jolloin hioma-aines saataisiin paremmin talteen.  

Lasipinnan hiomisen aikana havaittiin, että ulommaisen lasin sisäpinnalla oleva musta 

aine lähtee raaputtamalla irti. Musta aine poistettiin kokonaan raaputtamalla pienellä 

terällä ja se analysoitiin märkäpolton avulla. Tuloksista selvisi, että se sisältää indiumia 

lähes 20 %, eli ITO-kalvo irtoaa raaputetun mustan aineen mukana. ITO-kalvon poistoa 

tutkittiin raaputtamalla kahdeksasta erilaisesta lasiruudusta. Lisäksi raaputtamalla 

saadulle aineelle tehtiin yhteensä neljä liuotuskoetta rikkihapolla.  

7 Tulokset ja tulosten tarkastelu 

Kiinteiden ja nestemäisten näytteiden metallipitoisuudet analysoitiin Agilent ICP–MS-

laitteella. Induktiivisesti kytketty plasma – massaspektrometri on laite, jolla voidaan 

analysoida kaikkien metallien pitoisuudet näytteessä samanaikaisesti. ICP–MS:lla 

analysoitiin kuuden metallin, indiumin, tinan, alumiinin, raudan, kuparin ja sinkin 

pitoisuudet. 

7.1 LCD-lasin koostumus 

LCD-lasin koostumus määriteltiin Milestone MA149 –märkäpolttolaitteiston avulla. 

Märkäpoltossa koeputkeen punnittiin ensin 0,1 g hienonnettua lasijauhetta, jonka jälkeen 

sinne lisättiin 4 mL HNO3:a ja 1 mL HCl:a. Molemmat hapot olivat ICP-laatua. Näytteet 

laitettiin märkäpolttolaitteeseen, jossa paine nostettiin 40 bar:iin ja lämpötila 250 °C:een 

10 minuutin ajaksi. Paineen ja lämpötilan alennuksen jälkeen happoon liuennut aines 
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laimennettiin puhtaalla vedellä 50 mL:n koeputkessa. Lasien koostumus on esitetty 

taulukossa VII. 

Taulukko VII Neljän lasimurskenäytteen analysointitulokset (1–4). Pöly 1 ja 2 ovat 

kahden vasaramyllystä saadun pölynnäytteen analysointitulokset. Murske 

on kalvojen poiston yhteydessä syntyneen lasimurskeen analysointitulos.  

  In Sn Al Fe Cu Zn 

  mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

1 283 35,5 1160 301 9,43 27,1 

2 296 63,1 1350 1110 18,5 21,2 

3 227 41,2 1390 342 12,5 15,7 

4 281 45,8 1320 516 18,5 15,3 

       

Pöly 1 837 142 3360 3900 45,7 52,0 

Pöly 2 879 143 2890 3960 62,7 43,2 

       

Murske 630 71,4 1120 58,5 47,9 12,3 

Taulukossa VII on esitetty neljä eri lasimurskenäytteen (1–4) metallipitoisuudet. Näytteet 

on otettu neljästä eri pisteestä lasimurske-erästä. Niistä selviää, että analysoitujen 

metallien pitoisuudet pysyvät muuten murskeessa kutakuinkin samalla tasolla, paitsi 

raudan arvot vaihtelevat runsaasti. Indiumin määrä on hieman alle 300 mg/kg, mikä vastaa 

hyvin aikaisemmista tutkimuksista saatuja pitoisuuksia. [34, 47] Näytteessä 3 oli muita 

näytteitä vähemmän indiumia ja vastaavasti näytteessä 2 oli tinaa muita näytteitä 

enemmän. Tämän perusteella voidaan todeta, että lasimurskeessa esiintyy jonkin verran 

vaihteluja metallien pitoisuuksissa, joten ristivirtaliuotuksella saatujen liuosten 

metallipitoisuudet voivat vaihdella riippuen LCD-lasin metallipitoisuuksista.  

Tinan pitoisuudet ovat yllättävän suuria verrattuna indiumin pitoisuuksiin, sillä ITO-kalvo 

sisältää 90 % In2O3:a ja 10 % SnO2:a. Tällöin tinaa tulisi olla noin 12 % indiumin 

määrästä. Lasimurskeen tinan pitoisuus vaihtelee 12,5 %:n ja 21,5 %:n välillä, keskiarvon 

ollessa noin 17 %. Sen määrä on kuitenkin samansuuntainen kuin esimerkiksi Ruan et 

al.:n [37] tutkimuksessa (taulukko IV), jossa tinaa on noin kuudesosa indiumin määrästä, 

eli 16,7 %. Ilmeisesti LCD-lasi sisältää pienen määrän tinaa muuallakin kuin ITO-
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kalvossa. Raudan pitoisuuksien vaihtelu voi johtua siitä, että näytteeseen on joutunut 

rautapölyä, jota irtosi mahdollisesti vasaramyllystä. 

Murskauksessa vasaramyllyssä syntyi hienojakoista jauhetta, joka myös analysoitiin. 

Jauhe sisälsi huomattavasti enemmän indiumia, alumiinia ja rautaa kuin itse lasinäytteet 

(taulukko VII). Vasaramyllystä itsestään irtoaa selvästi rauta- ja alumiinipölyä. Pölyn 

sisältämän suuren indiumpitoisuuden johdosta se päädyttiin ottamaan talteen 

vasaramyllyn sisäpinnoilta. Samalla kuitenkin lisättiin raudan ja alumiinin pitoisuuksia 

lasimurskeessa ja vaikeutettiin tulevaa indiumin erotusta neste-nesteuutolla. 

Polarisoivan kalvon poiston yhteydessä, ja etenkin lasia esimurskatessa, syntyi pientä 

lasimurua. Myös sen metallipitoisuudet analysoitiin (taulukko VII). Lasimurun raudan 

pitoisuus oli hyvin pieni verrattuna vasaramyllyn läpi menneeseen murskeeseen, joka 

edelleen vahvistaa käsitystä, että myllystä irtoaa rautapölyä. Raudan pitoisuus on myös 

lähempänä todellista raudan pitoisuutta LCD-lasissa. [37] Todellisessa prosessissa on 

hyvä ottaa huomioon erilaiset raudan lähteet ja suunnitella prosessi siten, että rautaa tulisi 

uuttovaiheeseen mahdollisimman vähän. 

7.2 Liuotuksen tulokset 

Taulukossa VIII on esitetty kuuden eri syöttöliuoksen koostumus. 

Taulukko VIII Kuudessa eri 1 M H2SO4-liuotuksessa saatujen syöttöliuosten 

metallipitoisuudet. Kaksi ensimmäistä liuosta (1–2) ovat 

huoneenlämpötilassa, kolmella liuotusvaiheella saatuja liuoksia (20 

min/askel). Kirjaimella merkityt (A–D) liuokset ovat 80 °C:ssa 

liuottamisesta saatuja (15 min/askel). 

  In Sn Al Fe Cu Zn 

  mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

1 25,4 2,3 62,1 504,9 1,2 2,1 

2 26,4 2,2 27,1 548,9 2,0 5,9 

A 106,4 8,9 77,2 449,4 2,0 3,5 

B 119,5 10,8 82,1 366,3 5,5 3,3 

C 131,4 11,5 68,4 536,3 4,2 2,3 

D 122,0 11,0 59,1 368,2 3,8 2,9 
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Raudan liukeneminen on huomattavaa jo huoneenlämpötilassa 1 M H2SO4:lla. Kaikkien 

tutkittujen metallien pitoisuudet jäivät edelleen melko pieniksi, pois lukien raudan 

pitoisuus. Raudan suuri määrä johtuu todennäköisesti murskausvaiheessa syntyneestä 

rautapölystä, sillä LCD-lasista liukenevan raudan määrän pitäisi olla samaa luokkaa 

indiumin kanssa. [32] Kolmella ristiliuotusvaiheella yhteen litraan liuosta liuotettiin 

yhteensä 0,6 kg lasia.  

7.3 Neste-nesteuutto 

Indiumin erotus neste-nesteuutolla suoritettiin SX Kineticsin toimittamalla 

uuttolaitteistolla. Taulukossa IX on esitetty kahden ensimmäisen ajon tulokset. 

Taulokkoon X on laskettu metallien uuttoasteet. 

Taulukko IX Metallipitoisuudet vesifaasissa (aq) ja orgaanisessa faasissa (org) neste-

nesteuuton jälkeen. Orgaanisen faasin pitoisuudet on laskettu 

vesifaasianalyysin perusteella. D2EHPA-pitoisuus oli uutossa 1 0,5 M ja 

uutossa 2 0,25 M. Faasisuhde A/O = 1:1, 3 vaihetta, tila-aika 5 min. 

  In Sn Al Fe Cu Zn 

 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

  aq org aq org aq org aq org aq org aq org 

Uutto 1 0,01 25,4 0,44 1,89 29,4 32,7 466 38,9 1,22 0,00 2,17 0,00 

Uutto 2 0,02 26,4 0,07 2,14 24,8 2,31 492 57,1 2,02 0,00 5,35 0,50 

Taulukko X Uuttojen 1 ja 2 metallien uuttoasteet. 

  In Sn Al Fe Cu Zn 

  % % % % % % 

Uutto 1 99,96 81,2 52,7 7,7 0,0 0,0 

Uutto 2 99,92 97,0 8,5 10,4 0,0 8,6 

Ensimmäiseen uuttoon (uutto 1) käytettiin 0,5 M D2EHPA-liuosta ja toiseen uuttoon 

(uutto 2) 0,25 M D2EHPA-liuosta. Molemmat uutot tehtiin huoneenlämpötilassa eikä 

takaisinuuttovaihetta ollut. Erotusvaiheiden faasisuhde molemmissa uutoissa oli 1:1. Tila-

aika sekoittimessa oli 5 minuuttia. Pumppausnopeudet olivat siten 27 mL/min 

molemmille faaseille, kun sekoittimen tilavuus Vmixer = 270 mL. Indium uuttautui 

kokonaan molemmissa uutoissa, kuten myös suurin osa tinasta.  Rautaa uuttautui 

orgaaniseen faasiin noin 10 %, mutta kokonaismäärältään sitä oli eniten. Alumiinia 
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uuttautui ensimmäisessä uutossa melko paljon, yli 50 %, mutta lähtötaso oli korkeampi 

kuin uutossa 2, jossa sitä uuttautui 8,5 %. Ero alumiinin uuttautumisessa saattaa johtua 

raudan suuremmasta määrästä uutossa 2 ja toisaalta D2EHPA:n pienemmästä 

pitoisuudesta, sillä D2EHPA on selektiivisempää raudalle kuin alumiinille. Kuparin 

lähtötasot olivat jo valmiiksi hyvin pienet, eikä sitä uuttautunut havaittavissa määrin 

orgaaniseen faasiin. Myös sinkkiä oli emäliuoksessa vain vähän, eikä sitä uuttautunut 

ensimmäisessä uutossa. Toisessa uutossa sinkkiä oli kaksinkertainen määrä 

emäliuoksessa, jolloin sitä uuttautui hieman alle 10 %. Kaiken kaikkiaan 0,5 M ja 0,25 M 

D2EHPA:n välillä ei havaittu selviä eroja metallien uutossa, pois lukien alumiini. 

Ensimmäisessä uutossa indiumin osuus kaikista analysoiduista metalleista orgaanisessa 

faasissa oli 25,7 % ja toisessa uutossa 29,8 %, eli puhtaus parani pienemmällä D2EHPA-

pitoisuudella. Syynä voi olla se, että D2EHPA:n kyky uuttaa metalleja happamasta 

liuoksesta on sitä heikompi, mitä pienempi sen pitoisuus on (kuva 24, s. 44). D2EHPA on 

selektiivinen indiumille, joten liuoksessa on pienempi määrä D2EHPA:a, joka voisi uuttaa 

muita metalleja. 

Uuttoihin A–D LCD-lasi liuotettiin 80 °C:n lämpötilassa, jotta metallipitoisuus saatiin 

nostettua syöttöliuoksessa. Ensimmäisten uuttojen tulosten perusteella lopuissa uutoissa 

päädyttiin käyttämään 0,25 M D2EHPA-liuoksia. Myös Yang et al. [70] ehdottivat 

artikkelissaan uuttoa 0,25 M D2EHPA:lla. Erotusvaiheiden määrä muutettiin uuttoon A 

yhteen ja faasisuhteeksi asetettiin A/O = 1,5. Tuloksista taulukoissa XI ja XII voidaan 

nähdä, että indiumia uuttautuu yhdellä uuttovaiheella noin 90 %, minkä takia seuraaviin 

uuttoihin (uutot B–D) lisättiin yksi uusi uuttovaihe. Taulukossa XI on esitetty neljän 

jälkimmäisen uuton (A–D) vesifaasin ja orgaanisen faasin metallipitoisuudet neste-

nesteuuton jälkeen ja taulukoissa XII ja XIII on esitetty uuttokokeiden A–D eri metallien 

uuttoaste orgaaniseen faasiin ja indiumin puhtaus orgaanisessa faasissa ennen 

takaisinuuttovaihetta uuttokokeiden lopussa, kun prosessi oli saavuttanut tasapainon. 



60 
 

Taulukko XI Vesifaasin (aq) ja orgaanisen faasin (org) metallipitoisuus neste-

nesteuuton jälkeen ajoissa A–D. Orgaanisen faasin pitoisuudet ovat 

laskettu vesifaasianalyysin perusteella. 

  In Sn Al Fe Cu Zn 

 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

  aq org aq org aq org aq org aq org aq org 

A 6,75 149 5,40 5,3 52,8 36,6 289 241 0,91 1,69 1,84 2,48 

B 1,04 355 4,28 19,6 49,8 97,0 275 275 3,34 6,35 1,79 4,55 

C 1,49 649 4,77 33,5 57,2 56,2 434 510 3,96 1,20 2,22 0,33 

D 1,66 361 2,08 26,9 49,5 28,7 293 224 3,31 1,58 2,47 1,25 

Taulukko XII Uuttokokeiden A–D analysoitujen metallien uuttoasteet 

vesifaasianalyysien perusteella ennen takaisinuuttoa. 

  In Sn Al Fe Cu Zn 

  % % % % % % 

A 90,4 8,6 8,4 14,9 19,9 10,4 

B 99,1 60,4 39,4 25,1 38,8 45,8 

C 98,9 58,4 16,4 19,0 5,7 2,9 

D 98,6 81,2 16,2 20,3 13,7 14,5 

Taulukko XIII Indiumin puhtaus orgaanisessa faasissa ennen takaisinuuttoa 

vesifaasianalyysien perusteella. 

  Puhtaus 

  % 

A 34,2 

B 46,9 

C 51,9 

D 56,1 

Yhdellä uuttovaiheella saadaan uutettua noin 90 % indiumista 0,25 M D2EHPA:lla 

10 min tila-ajalla. Indiumin lisäksi kaikkia analysoituja metalleja uuttautui orgaaniseen 

faasiin, indiumia oli vain 34,2 % analysoidusta metallipitoisuudesta. Eniten uuttautui 

rautaa, jota oli selvästi eniten myös emäliuoksessa. Jotta indiumin uuttoastetta saataisiin 

nostettua ja muiden metallien suhteellista osuutta pienennettyä orgaanisessa faasissa, 

nostettiin seuraaviin uuttoihin (B, C ja D) uuttovaiheiden määrää yhdellä ja samalla 

nostettiin faasisuhdetta. Nostamalla faasisuhdetta saadaan D2EHPA:n latausastetta 

korkeammalle ja sitä kautta parannettua indiumin puhtautta. 
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Uutossa B kahdella uuttovaiheella indiumin uuttoaste saatiin nostettua 99,1 %:iin 

faasisuhteella A/O = 3:1 ja 10 min tila-ajalla. Myös indiumin osuus orgaanisessa faasissa 

nousi verrattuna uuttoon A, huolimatta siitä, että muidenkin metallien uuttoasteet 

nousivat. Koska indiumin uuttoaste nousi yli 99 %:n, tutkittiin seuraavissa kahdessa 

uutossa, kuinka faasisuhteen nosto, ja toisaalta tila-ajan pienentäminen vaikuttavat 

indiumin uuttoon. 

Uutossa C faasisuhde nostettiin 5:1:een. Indiumin ja tinan uuttoasteet pysyivät lähes 

samoina kuin uutossa B, mutta muiden metallien uuttoasteet pienenivät selvästi. 

Esimerkiksi raudan uuttoaste putosi yli 6 prosenttiyksikköä uutosta B, vaikka sitä oli 

uuton C syöttöliuoksessa 46 % enemmän. Indiumin suurempi pitoisuus orgaanisessa 

faasissa on todennäköisesti syynä muiden metallien uuttoasteiden pienenemiseen, sillä 

D2EHPA on selektiivinen indiumille ja mitä enemmän indiumia on uuttoliuoksessa, sitä 

vähemmän reagenssimolekyylejä on vapaana muille metalleille. Indiumin pitoisuus 

raffinaattifaasissa nousi B-uuton 1,0 mg/L:sta 1,5 mg/L:aan. 

Uutossa D tutkittiin tila-ajan lyhentämisen vaikutusta indiumin uuttoon. Tila-ajaksi 

valittiin 5 min, faasisuhde oli 3:1. Tila-ajan puolittaminen pienensi indiumin uuttoastetta 

98,6 %:iin, mutta paransi hieman indiumin puhtautta. Etenkin raudan ja alumiinin 

pitoisuudet pienenivät huomattavasti verrattuna uuttoon B, tinan pitoisuus sen sijaan nousi 

hieman. 

Indiumin puhtaus nousi selvästi siirryttäessä yhdestä uuttovaiheesta kahteen vaiheeseen 

ja nostamalla faasisuhde A/O 1,5:1:sta 3:1:een. Faasisuhteen nosto edelleen 5:1:een nosti 

D2EHPA:n latausastetta ja paransi indiumin puhtautta 51,9 %:iin. Tila-ajan puolittaminen 

paransi puhtautta vielä enemmän, 56,1 %:iin. Indiumin uuttokinetiikka D2EHPA:lla on 

nopeaa verrattuna muihin metalleihin ja lyhyemmällä kontaktiajalla saadaan puhtaampaa 

indiumia. 

7.4 Takaisinuutto 

Takaisinuuttoon käytettiin 1 M HCl:a, jota esimerkiksi Yang et al. [70] olivat suositelleet 

artikkelissaan. Takaisinuutto suoritettiin vain neljässä viimeisessä uutossa (uutot A–D). 
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Takaisinuuton virtauksen hallinta osoittautui haasteelliseksi, sillä faasisuhdetta 

sekoittimessa oli vaikea saada stabiloitua halutulle tasolle. Kierrätysventtiilin avaamisessa 

piti olla erittäin tarkkana, ja silti faasisuhde saattoi muuttua nopeasti venttiiliin asentoon 

tehtyjen muutosten jälkeen. Uutossa A käytettiin kahta takaisinuuttovaihetta, joista 

ensimmäisen takaisinuuttovaiheen faasisuhde onnistuttiin pitämään jokseenkin tasaisena, 

mutta toisen takaisinuuttovaiheen faasisuhde vaihteli paljon (kuva 30). Siitä syystä uutosta 

A ei ole takaisinuuton näytepisteitä. Uutoissa B, C ja D käytettiin vain yhtä 

takaisinuuttovaihetta, mutta myös niissä faasisuhde saattoi muuttua yllättäen, vaikka 

kierrätysventtiilin asentoa ei ollut muutettu. Faasisuhteiden muutos voi osittain johtua 

laitteistosta, sillä orgaaninen faasi etenee uuttovaiheiden välillä pulssimaisesti, jolloin 

myös faasisuhteet muuttuvat pulssin mukaan. Lisäksi happoliuos on tiheämpää kuin 

orgaaninen liuos, minkä takia kierrätysvirtausta ei pystynyt seuraamaan visuaalisesti. 

Taulukoissa XIV ja XV on esitetty takaisinuuton tulokset. 

Taulukko XIV Metallipitoisuudet takaisinuuton jälkeen 1 M suolahappoliuoksessa. 

Takaisinuuttojen faasisuhde O/A = 1. Takaisinuuton tila-ajat olivat 

uutossa B 25 min, uutossa C 41,6 min ja uutossa D 12,5 min. 

  In Sn Al Fe Cu Zn 

  mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

B 89,9 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 

C 183,2 0,0 0,2 0,4 0,0 0,1 

D 101,6 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 

Taulukko XV Takaisinuuton indiumin saanto ja puhtaus. 

  Saanto Puhtaus 

  % % 

B 25,1 99,3 

C 27,9 99,6 

D 27,8 99,6 

Takaisinuuton saannot jäivät mataliksi 1 M suolahappoliuoksella yhdellä 

takaisinuuttovaiheella.   Liuoksen puhdistaminen takaisinuuttovaiheessa onnistui sen 

sijaan hyvin. Suurimpana epäpuhtautena olivat rauta ja alumiini, joita oli eniten myös 

orgaanisessa liuoksessa. Tila-ajalla ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta indiumin 

eikä muidenkaan metallien takaisinuuttoon. Esimerkiksi raudan määrä pysyi lähes samana 
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kaikilla tila-ajoilla, riippumatta kuinka paljon sitä oli orgaanisessa faasissa. Jotta indiumin 

saantoa saataisiin suuremmaksi ja pitäisi takaisinuutto suorittaa useammassa vaiheessa, 

myös suolahappoliuoksen pitoisuutta pitäisi nostaa hieman. Esimerkiksi Virolaisen et al. 

[55] ehdottama kaksi takaisinerotusvaihetta >1,5 M suolahappoliuoksella voisi toimia 

hyvin, myös faasisuhteen O/A nosto arvoon 2:1 olisi mahdollista. Tässä työssä 

uuttolaitteisto asetti rajat takaisinuutolle, koska uuttokokeet suoritettiin jatkuvatoimisina, 

jolloin uuttovaiheen faasisuhde ja tila-aika vaikuttavat takaisinuuton tila-aikaan.  

7.5 ITO-kalvon mekaaninen erotus 

Indiumtinaoksidikalvoa poistettiin sekä hiomalla, että raaputtamalla. Alkuun erotus 

suoritettiin hiomalla, mutta pian havaittiin, että raaputtamalla kalvon irrotus on 

huomattavasti helpompaa. Taulukossa XVI on esitetty metallipitoisuudet kussakin 

aineessa. 

Taulukko XVI Raaputtamalla ja hiomalla saatujen näytteiden metallipitoisuudet. Musta 

aines on raaputtamalla saatu purumainen aine. Hiontapöly saatiin lasin 

pinnalta hiomalla. Kaksi pölynäytettä (Pöly 3 ja Pöly 4) kerättiin laatikon 

pohjalta, jossa hionta suoritettiin. 

  In Sn Al Fe Cu Zn 

  g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg 

Musta aines 1 188 18,1 3,67 1,14 6,33 0,08 

Musta aines 2 374 36,0 4,22 1,56 0,38 0,03 

       

Hiontapöly 1 4,71 0,49 20,8 4,05 0,02 0,04 

Hiontapöly 2 8,10 0,84 13,4 3,65 0,45 0,06 

       

Pöly 3 0,62 0,06 8,00 0,57 0,02 0,02 

Pöly 4 0,42 0,04 7,02 0,48 0,01 0,01 

Vertailtaessa tuloksia taulukon VII tuloksiin, havaitaan, että indiumin pitoisuudet ovat 

huomattavasti suurempia ”mustassa aineksessa” ja hiontapölyssä, kuin LCD-lasissa. 

Hiomapaperinkin avulla on mahdollista erottaa ITO-kalvoa, mutta samalla 

hiomapaperista irtoaa pölyn joukkoon metalleja, alumiinia ja rautaa. Pölynäytteet 3 ja 4 

otettiin hionnan jälkeen laatikon pohjalta, jossa hionta oli suoritettu. Näytteet sisälsivät 

selvästi hiomapaperista irronnutta ainesta. Hiomapölyn kerääminen oli vaikeaa, sillä suuri 
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osa pölystä lähti lentoon. Pölyn keräämiseksi olisi tarvittu imuri tai muu systeemi, jolla 

pölyn olisi saanut helpommin talteen. Indiumin talteenotto imurilla on tärkeää paitsi 

prosessin tehokkuuden kannalta, mutta myös työntekijöiden kannalta, sillä indiumpölyllä 

on havaittu olevan keuhkoja vahingoittava vaikutus (kappale 2.3). Märkähionta voisi olla 

eräs keino estää pölyn leviäminen ympäristöön ja samalla ottaa indium hallitusti talteen 

sekä pienentää alumiinin ja raudan määrää pölyssä. 

Raaputtamalla saatu aines osoittautui sisältävän erittäin suuren määrän indiumia. ITO-

kalvo on siis ”mustan aineen” päällä ja irtoaa sen mukana helposti. Tätä mustaa ainesta 

on vain lasipaneelin toisessa lasilevyssä. Kyseessä on siis värisuotimen alapuolella oleva 

aine (kts. kuva 7). Indiumin raaputtamista tutkittiin tarkemmin kahdeksalla erilaisella 

LCD-lasiruudulla, joista neljässä oli värisuodin ja kaksi muuta ruutua olivat ”vaaleampia” 

eli niissä värisuodinta ei ollut. Lasien pintaan rajattiin 1515 cm2:n alue, josta raaputettiin 

pinta pois. Raaputtimena käytettiin pientä terää. Laseista, joissa värisuodinta ei ollut, ITO-

pinnan poisto oli vaikeampaa. Terää piti painaa suuremmalla voimalla lasia vasten ja 

lasista irtosi huomattavasti vähemmän ainetta, minkä takia sen talteen ottaminen oli 

vaikeampaa. 

Irrotetusta aineesta otettiin näytteet, kuten myös lasista josta kerros oli raaputettu pois ja 

lasista jossa kerros oli vielä tallella. Näytteet märkäpoltettiin ja liuokset analysoitiin ICP–

MS:lla. Laseista leikattiin palat, jotka punnittiin ja joiden pinta-alat mitattiin. Lasien 

polarisoivat kalvot poistettiin ennen punnitusta. Pinta-alojen mittaus suoritettiin ottamalla 

laseista valokuvat, joista ImageJ-tietokoneohjelman avulla laskettiin pinta-ala. Saadut 

tulokset on esitetty taulukossa XVII. 
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Taulukko XVII LCD-lasin massa laskettuna pinta-alaa kohti ilman polarisoivaa 

kalvoa, indiumin pitoisuus lasissa ja lasissa, josta pinta raaputettu 

pois sekä raaputetun pinnan indium-pitoisuus. 

  Neliömassa In-pitoisuus In-pitoisuus In-saanto In-pitoisuus 

  koko lasi ITO pois  raaputettu pinta 

  g/m2 mg/m2 mg/m2 % g/kg 

Ruutu 1 1819 896,6 76,8 91,4 198,1 

Ruutu 2 1642 742,4 21,3 97,1 175,5 

Ruutu 3 1670 804,9 2,7 99,7 167,0 

Ruutu 4 1658 164,3 2,0 98,8 31,5 

      

Ruutu 5 1619 196,6 156,4 20,5 51,7 

Ruutu 6 1169 212,3 103,8 51,1 9,5 

Yang et al. [54] mittasivat LCD-paneelin massaksi 3,2 kg/m2, jolloin yhden ruudun 

massaksi tulee 1,6 kg/m2, joka vastaa melko hyvin saatuja tuloksia. Tutkituista ruuduista 

ruudut 1 ja 6 erosivat hieman muista. Ruutu 1 oli hieman painavampi, kun taas ruutu 6 oli 

selvästi muita ruutuja keveämpi, joten myös lasiruuduissa voi olla suuria eroavaisuuksia. 

Indiumin määrä vaihtelee LCD-laseissa melko paljon, etulasissa, jossa on värisuodin, 

indium-pitoisuus on selvästi suurempi kuin takalasissa, jossa värisuodinta ei ole. Laseista, 

joissa on värisuodin, ITO-kerros irtoaa huomattavasti helpommin. Aikaisemmin Buchert 

et al. [24] ovat esimerkiksi saaneet indiumin pitoisuudeksi nestekidenäytöissä noin 

700 mg/m2.  

Raaputettu pinta sisältää suuren määrän indiumia. LCD-paneelin etulasista saatavan 

mustan aineen indium-pitoisuus on lähes 20 %. Neljännessä lasissa oleva indiumpitoisuus 

on huomattavasti pienempi kuin muiden vastaavien lasien. Se oli myös ulkoisesti erilainen 

verrattuna muihin laseihin, sillä siinä missä muissa laseissa raaputuksen jäljiltä jäi tasainen 

lasipinta, neljänteen lasiin jäi selvästi silmin erottuva verkkorakenne. 

Raaputtamalla saadulle aineelle tehtiin aluksi kolme liuotuskoetta, jossa liuotettiin 2 g 

ainetta 50 mL:aan rikkihappoa. Kaksi liuotusta tehtiin 50 °C:ssa 1 M ja 2 M H2SO4:lla ja 

kolmas liuotus 25 °C:ssa 1 M H2SO4:lla. Lasin pinnan raaputtamiseen käytettiin 

puuhöylän terää. Terä tylsyi melko nopeasti hidastaen prosessia. Raaputus onnistui myös 

tylsyneellä terällä muuttamalla terän kulmaa. 
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Liuotuskokeet tehtiin 70 mL:n vaipallisessa lasireaktorissa. Lämmitykseen käytettiin 

vesikiertoa. Sekoittimena oli Kinematican CH-6014 Littau-Lu -sekoitin, jossa oli 

tefloninen yksilapainen sekoituselin. Sekoitusnopeus oli 1000 kierrosta minuutissa. 

Kuvissa 32–34 on esitetty liuotuskokeiden tulokset. Metallianalyysit suoritettiin ICP–MS-

laitteistolla, jolla tutkittiin indiumin, tinan, alumiinin, raudan, kuparin ja sinkin 

pitoisuudet.  

 
Kuva 32. Raaputetun aineen liuotuskoe 1 M H2SO4:ssa, lämpötila 50 °C. Indiumin 

puhtaus laskettuna analysoitujen metallien perusteella. Teoreettinen 

saanto, oletuksena, että raaputettu aine sisältää 15 m-% In. 
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Kuva 33. Raaputetun aineen liuotuskoe 2 M H2SO4:ssa, lämpötila 50 °C. 2 g ainetta 

50 mL:ssa happoa. Indiumin puhtaus laskettuna analysoitujen metallien 

perusteella. Teoreettinen saanto, oletuksena, että raaputettu aine sisältää 

15 m-% In. 

 

Kuva 34. Raaputetun aineen liuotuskoe 1 M H2SO4:ssa, lämpötila 25 °C. 2 g ainetta 

50 mL:ssa happoa. Indiumin puhtaus laskettuna analysoitujen metallien 

perusteella. Teoreettinen saanto, oletuksena, että raaputettu aine sisältää 

15 m-% In. 

Raaputettu aine on hyvin kevyttä ja sen sekoittaminen vesiliuokseen liuotuskokeen alussa 

oli haasteellista. Iso osa aineesta jäi kellumaan happoliuoksen pinnalle, minkä lisäksi se 

tarttui lasireaktorin seinämiin. Näytteet otettiin kertakäyttöpipettien avulla ja ainetta 
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tarttui myös pipetin pinnalle. Näistä syistä johtuen osa reaktoriin punnitusta aineesta 

menetettiin. Musta aines ei liuennut happoliuokseen kokonaan, vaan liuoksissa oli mustaa 

sakkaa vielä seitsemän päivän liuotuksen jälkeen. 

Aineessa ollut indium liukeni melko nopeasti, jo viiden tunnin liuotuksen jälkeen 

50 °C:ssa indium oli liuennut lähes kokonaan. 25 °C:ssa indiumin liukeneminen oli 

hitaampaa ja kuvan 32 perusteella voidaan todeta, että indiumin konsentraatio oli 

saavuttanut maksimin reilussa 10 tunnissa. Aikaisemmissa tutkimuksissa, joissa indiumia 

on liuotettu, lämpötilalla on ollut suuri vaikutus sen liukenemiseen. [44, 53] 

Raaputus tehtiin rautaterällä, josta irtosi ainekseen rautaa ja sitä kautta rautaa liukeni 

lisäämään epäpuhtautta. Kolmen liuotuskokeen lisäksi tehtiin neljäs liuotus, mutta 

neljännen liuotuksen mustan aineen raaputus tehtiin nikkelipalalla ja keraamisella 

veitsellä. Nikkelipalan terävä kulma tylsyi kuitenkin nopeasti. Keraaminen veitsi 

osoittautui parhaaksi työkaluksi. Se oli terävä eikä se tylsynyt raaputuksen aikana ja 

pinnan raaputus oli nopeampaa, kuin muilla käytetyillä terillä. Neljäs liuotus tehtiin 50 

°C:ssa 1 M H2SO4:lla, kuten ensimmäinen liuotus, kuvassa 35 on esitetty neljännen 

liuotuksen metallipitoisuudet ajan funktiona. 
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Kuva 35. Raaputetun aineen liuotuskoe 1 M H2SO4:ssa, lämpötila 50 °C. 2 g ainetta 

50 mL:ssa happoa. Raaputukseen käytettiin nikkelipalaa ja keraamista 

veistä. Indiumin puhtaus laskettu analysoitujen metallien perusteella. 

Teoreettinen saanto, oletuksena, että raaputettu aine sisältää 15 m-% In. 

Indiumin määrä liuoksessa oli neljännessä liuotuksessa selvästi suurempi kuin 

aikaisemmissa liuotuksissa. Ero voi johtua erilaisesta raaputusmateriaalista, tai sitten 

keraamisella terällä ITO-kerroksen irrotus onnistui paremmin. Lisäksi, liuotuskokeen 

alussa, raaputettu aine saatiin hieman paremmin sekoittumaan happoliuokseen, eikä 

ainetta jäänyt reaktorin reunoille niin paljoa kuin aikaisemmissa kokeissa. Nikkelipalalla 

ja keraamisella veitsellä raaputettaessa saatiin raudan pitoisuus tippumaan kolmen 

ensimmäisen kokeen noin 50 ppm:stä noin 2 ppm:ään. Taulukossa XVIII on esitetty 

metallien määrät eri liuoksissa liuotuksen lopussa. 

Taulukko XVIII Analysoitujen metallien pitoisuudet liuoksessa liuotuksen lopussa. 

  Al Fe Cu Zn In Sn 

  mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

1 6,9 64,6 2,1 2,9 3979,2 18,5 

2 6,8 66,5 2,4 2,7 3998,3 72,5 

3 5,6 43,3 3,3 1,7 3194,7 5,8 

4 3,6 3,2 3,0 0,9 5315,7 35,5 
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Indiumia oli taulukon XVII mukaan keskimäärin noin 15 % raaputetusta aineesta, minkä 

perusteella laskettiin indiumin saanto. Liuoksen puhtaus laskettiin tutkittujen metallien 

osalta. Tulokset on esitetty taulukossa XIX. 

Taulukko XIX Indiumliuoksen puhtaus analysoitujen metallien pitoisuuksien 

perusteella. Teoreettinen saannon oletuksena 15 m-% In-pitoisuus 

raaputetussa aineessa. 

  puhtaus teor. saanto 

  % % 

1 97,7 66,3 

2 96,4 66,6 

3 98,2 52,7 

4 99,1 88,6 

8 Yhteenveto 

LCD-näyttöjen määrä on kasvanut paljon viimeisen vuosikymmenen aikana ja ne 

muodostavat jo nyt suuren osan elektroniikkajätteestä. Niissä olevien metallien 

kierrättäminen on ollut hyvin pientä näihin päiviin asti. Tässä työssä tutkittiin indiumin 

erottamista ja selektiivistä talteenottamista LCD-lasista. 

Esikäsittelyssä LCD-lasin murskaus onnistui vasaramyllyllä helposti. Murskaus hidastui, 

mikäli polarisoivaa kalvoa ei poistettu ennen murskausta, koska pienet muovinpalat 

tukkivat seulan. Liuotusta muovinpalat eivät häirinneet, mutta niiden seurauksena liuos 

alkoi vaahtoamaan ja sen suodatus vaikeutui huomattavasti. Liuotuksessa mukana ollut 

orgaaninen aine aiheutti neste-nesteuuttolaitteiston tukkeutumisen ja liuosten tulvimisen. 

Vaalea muovimainen aine oli tukkinut virtausputket ja kietoutunut sekoittimen varren 

ympäri. Lisäksi selkeyttimet täyttyivät vaahdolla. Ongelmat poistuivat, kun lasi ja muovi 

erotettiin toisistaan ennen liuotusta. Indiumin liukenemisen LCD-lasista havaittiin olevan 

hyvin riippuvainen lämpötilasta, joten kahden ensimmäisen uuttoajon jälkeen liuotus 

tehtiin 80 °C:n lämpötilassa. 

Orgaanisen aineen lisäksi toinen neste-nesteuuttoa häirinnyt asia oli rauta(III):n suuri 

määrä liuoksessa. Raudan ja indiumin erottaminen neste-nesteuutolla, D2EHPA:n 

toimiessa uuttoreagenssina, onnistui kohtalaisen hyvin kahdessa erotusvaiheessa 
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0,25 M D2EHPA:lla, riippumatta siitä, että rautaa oli emäliuoksessa runsaasti. Indiumin 

uuttokinetiikka D2EHPA:lla on nopeampaa, kuin raudalla, joten nopeammalla uutolla 

saavutetaan parempi puhtaus. Faasisuhteella A/O = 3:1 5 min tila-ajalla saatiin hieman 

puhtaampaa indiumliuosta (56,1 %), kuin faasisuhteella A/O = 5:1 10 min tila-ajalla 

(51,9 %), mutta saanto oli aavistuksen pienempi (98,6 % < 98,9 %). Päätös faasisuhteeksi 

ja tila-ajaksi on siis saannon ja puhtauden välinen kompromissi. Raudan lisäksi myös 

muita metalleja uuttautui mukana, kuten alumiinia ja tinaa, mutta niiden määrät olivat 

pienempiä eivätkä ne häiritse indiumin uuttoa yhtä paljon kuin rauta. 

Takaisinuutossa 1 M HCl:n avulla ei saatu uutettua kaikkea indiumia takaisin 

vesiliuokseen, mutta toisaalta muitakaan metalleja ei uuttautunut mukana, joten lopullinen 

indiumin puhtaus oli yli 99 %. Saanto jäi alle 30 %:n. Osa metalleista jää joka tapauksessa 

orgaaniseen faasiin ja ne täytyisi poistaa sieltä aika ajoin. Erityisesti raudan ja tinan 

täydellinen poistaminen orgaanisesta faasista on osoittautunut vaikeaksi. 

ITO-kerros voidaan poistaa LCD-lasin pinnalta raaputtamalla. CF-substraatista ITO-

kerroksen sai raaputettua täysin pois lasin pinnalta, mutta TFT-substraatista 

raaputtaminen ei ollut yhtä tehokasta. Indium saadaan erotettua selektiivisesti raaputetusta 

aineesta liuottamalla sitä 1 M H2SO4:lla 50 °C:ssa. Liuoksesta voidaan suoraan 

sementoida puhdasta indiumia. Raaputtamiseksi on helppo kehittää parempia, kenties jopa 

automatisoituja, työkaluja kuin tässä tutkimuksessa käytetyt terät, mutta jo nyt raaputus 

osoittautui huomattavasti helpommaksi tavaksi erottaa indium LCD-lasin pinnalta, kuin 

murskaus, liuottaminen ja neste-nesteuutto. 
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Neste-nesteuuton faasisuhteet ja lämpötilat ajojen aikana 

 
Kuva 1.  Ajo 1: 0,5 M D2EHPA, tila-aika 5 min, faasisuhde A/O = 1:1, kolme erotusvaihetta.  

 
Kuva 2.  Ajo 2: 0,25 M D2EHPA, tila-aika 5 min, faasisuhde 1:1, kolme erotusvaihetta. 
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Kuva 3. Ajo A: 0,25 M D2EHPA, tila-aika 10 min, faasisuhde 1,5:1, yksi erotusvaihe (kaksi 

takaisinuuttovaihetta). 

 
Kuva 4. Ajo B: 0,25 M D2EHPA, tila-aika 10 min, faasisuhde 3:1, kaksi erotusvaihetta, yksi 

takaisinuuttovaihe, takaisinuuttovaiheen faasisuhde 1:1. 
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Kuva 5. Ajo C: 0,25 M D2EHPA, tila-aika 10 min, faasisuhde 5:1, kaksi erotusvaihetta, yksi 

takaisinuuttovaihe, takaisinuuttovaiheen faasisuhde 1:1. 

 
Kuva 6. Ajo D: 0,25 M D2EHPA, tila-aika 5 min, faasisuhde 3:1, kaksi erotusvaihetta, yksi 

takaisinuuttovaihe, takaisinuuttovaiheen faasisuhde 1:1. 
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Neste-nesteuuttoajojen vesifaasien metallipitoisuuden analysointitulokset  

Taulukko I Uuton 1 vesifaasin metallipitoisuuksien analysointitulokset. 0,5 M D2EHPA, tila-aika 

5 min, faasisuhde A/O = 1:1. Erotus 1 on uuttovaihe, johon johdettiin orgaaninen faasi. 

Erotus 3 on uuttovaihe, johon johdettiin vesifaasi. 

Erotus 1       

Aika Al Fe Cu Zn In Sn 

min mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

120 23,32 356,30 1,04 2,87 0,06 0,14 

150 36,27 530,28 1,55 3,47 0,03 0,08 

180 30,62 476,94 1,25 3,04 0,02 0,34 

195 29,37 465,99 1,22 2,17 0,01 0,44 

Erotus 2       

Aika Al Fe Cu Zn In Sn 

min mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

120 35,04 539,82 1,32 2,78 0,34 1,11 

150 35,64 555,16 1,34 2,38 0,16 1,02 

180 31,19 487,26 1,16 1,85 0,08 0,79 

195 25,04 395,16 0,93 1,51 0,05 0,67 

Erotus 3       

Aika Al Fe Cu Zn In Sn 

min mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

120 32,54 507,88 1,17 1,97 1,13 0,76 

150 34,83 532,13 1,22 1,94 1,12 1,18 

180 32,47 469,69 1,11 1,76 0,97 1,19 

195 29,32 434,54 1,01 1,54 0,82 1,07 
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Taulukko II Uuton 1 vesifaasin metallipitoisuuksien analysointitulokset. Erotus 1 on uuttovaihe, johon 

johdettiin orgaaninen faasi. Erotus 3 on uuttovaihe, johon johdettiin vesifaasi. 

Erotus 1       

Aika Al Fe Cu Zn In Sn 

min mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

120 49,62 703,03 2,77 12,47 0,09 1,25 

150 34,87 494,53 1,93 8,61 0,04 0,79 

180 39,09 552,09 2,10 9,74 0,03 0,66 

210 48,86 687,69 2,59 12,14 0,05 0,44 

240 48,84 712,69 2,69 12,25 0,07 0,76 

255 24,77 491,76 2,02 5,35 0,25 0,07 

Erotus 2       

Aika Al Fe Cu Zn In Sn 

min mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

120 42,26 614,25 2,29 10,46 0,45 1,43 

150 47,18 686,61 2,52 11,67 0,42 1,41 

180 45,92 663,79 2,45 11,57 0,31 1,55 

210 52,21 746,65 2,75 12,99 0,30 1,64 

240 38,14 604,35 2,27 9,21 0,21 1,44 

255 33,69 568,77 2,26 7,94 0,08 0,17 

Erotus 3       

Aika Al Fe Cu Zn In Sn 

min mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

120 36,08 535,40 1,96 9,06 2,73 1,70 

150 36,98 542,88 1,95 8,75 2,25 1,74 

180 46,20 677,08 2,46 12,68 2,61 1,96 

210 41,00 626,51 2,30 10,07 2,26 1,89 

240 35,18 690,02 2,65 7,72 2,14 1,90 

255 46,01 702,57 2,67 11,22 0,02 1,17 
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Taulukko III Uuton A vesifaasin metallien analysointitulokset. 

Erotus 1       

Aika In Sn Al Fe Cu Zn 

min mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

150 7,14 5,00 53,40 288,01 0,45 1,91 

162 6,64 4,92 52,52 280,27 0,44 1,89 

191 6,31 4,98 52,44 280,44 0,43 1,92 

220 7,07 5,67 55,50 316,84 0,57 2,03 

250 8,14 6,91 65,26 365,61 1,11 2,25 

280 5,99 5,03 47,11 259,97 1,05 1,62 

325 6,13 5,22 46,69 252,63 1,49 1,53 

355 6,55 5,46 49,42 265,57 1,76 1,54 

 



LIITE II, 4(6) 
 

Taulukko IV Uuton B vesifaasin metallien analysointitulokset. Erotus 1 on uuttovaihe, johon johdettiin 
orgaaninen faasi. Erotus 2 on uuttovaihe, johon johdettiin vesifaasi. 

Erotus 1       

Aika In Sn Al Fe Cu Zn 

min mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

185 3,60 9,73 98,66 506,69 4,99 2,84 

206 3,08 9,08 92,92 475,89 4,68 2,64 

270 2,61 7,00 72,18 367,11 3,68 1,97 

300 1,04 4,02 49,71 267,01 3,11 1,52 

340 0,97 4,33 48,44 267,74 2,97 1,39 

375 1,05 4,34 48,99 273,53 3,07 1,45 

410 1,08 4,43 52,08 289,75 4,20 2,82 

Erotus 2       

Aika In Sn Al Fe Cu Zn 

min mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

185 15,39 7,94 70,39 468,63 3,53 2,40 

206 15,75 12,14 104,19 517,30 3,74 2,48 

270 17,04 9,18 77,39 398,10 3,96 2,07 

300 10,69 5,07 48,57 267,83 3,05 1,48 

340 9,78 5,19 48,49 259,31 3,23 1,47 

375 10,83 5,43 50,13 273,04 3,05 1,58 

410 11,12 5,64 52,13 281,18 4,77 3,52 

Takaisinuutto      

Aika In Sn Al Fe Cu Zn 

min mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

300 102,31 0,02 0,14 0,55 0,00 0,03 

340 81,35 0,01 0,10 0,53 0,00 0,02 

375 81,38 0,01 0,09 0,47 0,00 0,02 

410 94,52 0,01 0,11 0,51 0,00 0,01 
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Taulukko V Uuton C vesifaasin metallien analysointitulokset. Erotus 1 on uuttovaihe, johon johdettiin 
orgaaninen faasi. Erotus 2 on uuttovaihe, johon johdettiin vesifaasi. 

Erotus 1       

Aika In Sn Al Fe Cu Zn 

min mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

245 1,69 5,99 67,57 517,56 4,52 2,81 

305 1,44 4,68 56,37 427,27 4,02 2,18 

365 1,53 4,72 58,05 437,40 4,36 2,91 

390 1,51 4,91 57,08 438,39 3,50 2,26 

Erotus 2       

Aika In Sn Al Fe Cu Zn 

min mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

245 17,98 6,91 67,51 521,33 6,09 4,86 

305 14,95 6,34 52,91 402,28 3,25 1,75 

365 14,53 5,43 54,20 393,08 4,10 2,54 

390 15,80 6,94 53,87 407,63 3,04 1,75 

Takaisinuutto      

Aika In Sn Al Fe Cu Zn 

min mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

305 166,05 0,02 0,17 0,39 0,02 0,14 

365 172,35 0,02 0,17 0,42 0,03 0,11 

390 183,19 0,02 0,18 0,45 0,03 0,10 
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Taulukko VI Uuton D vesifaasin metallien analysointitulokset. Erotus 1 on uuttovaihe, johon johdettiin 

orgaaninen faasi. Erotus 2 on uuttovaihe, johon johdettiin vesifaasi. 

Erotus 1       

Aika In Sn Al Fe Cu Zn 

min mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

90 2,84 2,76 47,89 317,93 3,49 2,37 

120 2,51 2,97 53,90 336,07 4,46 3,48 

150 1,72 1,95 46,74 280,22 3,44 2,45 

180 2,05 2,39 60,73 362,24 4,19 3,11 

210 1,66 2,08 49,50 293,45 3,31 2,47 

Erotus 2       

Aika In Sn Al Fe Cu Zn 

min mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

90 21,73 6,16 50,98 319,04 4,67 3,44 

120 20,24 6,28 49,72 307,82 3,99 2,82 

150 17,45 6,22 48,09 300,04 3,44 2,49 

180 16,12 5,55 45,81 280,61 3,54 2,70 

210 16,16 5,59 48,23 288,07 4,07 5,96 

Takaisinuutto      

Aika In Sn Al Fe Cu Zn 

min mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

90 131,18 0,02 0,15 0,36 0,00 0,00 

120 119,56 0,02 0,14 0,38 0,00 0,00 

150 107,13 0,02 0,08 0,33 0,02 0,00 

180 107,85 0,02 0,11 0,32 0,01 0,00 

210 101,62 0,02 0,11 0,31 0,01 0,00 
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Neste-nesteuuttojen virtauskaaviot laskettuna vesifaasien perusteella 

 

 
Kuva 1.  Uutto 1. 

 
Kuva 2.  Uutto 2. 

 
Kuva 3.  Uutto A. 
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Kuva 4.  Uutto B. 

 
Kuva 5.  Uutto C. 

 
Kuva 6.  Uutto D. 
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Kuvia polarisoivien kalvojen aiheuttamista ongelmista 

 

Kuva 1. LCD-lasimurskan, jossa mukana polarisoivat kalvot, liuotuksesta saadun liuoksen 

vaahtoaminen, kun se kaadettiin 10 L:n lasipulloon imusuodatuksen jälkeen. Vaahdon 

laskeutuminen eli koalesenssi oli hidasta. 
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Kuva 2. Neste-nesteuuttolaitteiston tulvimisen jälkeen otettu (hieman epätarkka) kuva 
sekoitussäiliöstä. Pumput ja sekoitus on juuri sammutettu. Liuoksessa näkyy vielä kuinka 

sinne muodostui kiinteää ainesta verkkomaiseksi rakenteeksi, lisäksi liuoksen pinta on 

edelleen koholla sekoitussäiliössä. 

 

Kuva 3. Kuva samasta säiliöstä kuin yllä, mutta kiinteää ainesta on jo poistettu liuoksesta. Kuvasta 

näkyy, miten kiinteää ainesta on takertunut lämpötila-anturin (1) ja sekoitinvarren (2) 

ympärille. 
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Kuva 4.  Kuvissa 2 ja 3 esiintyvää ainesta tarttui pieneen pulloharjaan, kun sitä uitti liuoksessa. 
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LCD-ruutujen ja raaputetun aineksen metallipitoisuuksien analysointitulokset  

Taulukko I LCD-ruutujen raaputuksen analysointituloksia. Raaputukseen käytettiin alumiinilastaa ja 

rautaterää. Ruudut 1–4 ovat LCD-paneelin etummaisia ruutuja ja 5–6 paneelin 

takimmaisia ruutuja. 

    Al Fe Cu Zn In Sn 

    mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Ruutu 1 raaputettu pinta 1290 1180 7060 449 198000 18400 

 lasi, pinta pois 2760 14,2 3,61 1,61 42,2 2,27 

 lasi 2600 22,7 24,3 4,62 493 41,1 

        

Ruutu 2 raaputettu pinta 1360 395 176 5400 176000 13600 

 lasi, pinta pois 2670 30,6 43,9 9,86 12,9 25,9 

 lasi 2730 14,6 1,78 3,18 452 66,0 

        

Ruutu 3 raaputettu pinta 1480 705 3930 752 167000 12900 

 lasi, pinta pois 2180 11,1 2,66 3,67 1,61 10,7 

 lasi 3990 17,9 12,6 1,61 482 75,7 

        

Ruutu 4 raaputettu pinta 7240 948 13500 451 31500 n.m. 

 lasi, pinta pois 3360 22,2 205 21,0 1,21 36,6 

 lasi 2670 24,8 271 6,93 99,0 25,1 

        

Ruutu 5 raaputettu pinta 114000 16000 422 553 51700 2190 

 lasi, pinta pois 3590 16,2 1,81 5,34 96,6 39,4 

 lasi 2960 11,9 1,00 1,65 121 32,0 

        

Ruutu 6 raaputettu pinta 202000 7940 30,3 264 9480 n.m. 

 lasi, pinta pois 3070 33,1 0,09 2,4 88,8 38,8 

  lasi 5270 26,0 0,80 145 182 77,9 
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ITO-jauheen liuotuskokeiden tulokset 

Taulukko I Liuotuskokeen metallipitoisuudet eri ajan hetkillä. 1 M H2SO4, lämpötila 50 °C. 

Raaputukseen käytettiin rautaterää. 

  1 M H2SO4, 50 °C         

  Pitoisuus liuoksessa, ppm (mg/L)   

Aika, h Al Fe Cu Zn In Sn 

0,08 5,90 41,6 0,835 1,19 583 47,7 

0,17 5,31 63,1 1,02 1,36 1340 15,0 

0,25 3,87 63,0 1,81 1,75 1690 9,12 

0,33 4,24 63,1 3,22 2,25 2170 8,51 

0,50 7,48 64,2 3,40 1,62 2320 8,51 

0,75 11,0 78,9 4,82 2,54 3370 11,0 

1,50 3,32 33,4 2,89 1,23 2010 1,79 

2,50 12,6 45,0 5,04 2,47 2650 2,30 

5,00 19,9 81,6 4,22 2,41 3410 3,67 

21,00 5,19 65,5 4,28 3,20 4000 23,0 

27,00 6,94 64,6 2,11 2,92 3980 18,5 

Taulukko II Liuotuskokeen metallipitoisuudet eri ajan hetkillä. 2 M H2SO4, lämpötila 50 °C. 

Raaputukseen käytettiin rautaterää. 

  2 M H2SO4, 50 °C         

  Pitoisuus liuoksessa, ppm (mg/L)   
Aika, h Al Fe Cu Zn In Sn 

0,08 2,86 36,5 5,58 2,11 435 38,6 

0,17 3,16 54,4 2,30 2,90 1080 97,8 

0,25 4,00 57,3 1,71 1,69 1780 163 

0,33 6,49 68,5 2,19 2,33 2510 195 

0,5 9,67 75,4 4,38 3,29 3060 131 

0,75 4,95 71,3 3,62 4,49 4060 74,1 

1,5 4,04 65,8 6,63 3,11 3690 42,3 

2,5 4,42 63,5 5,00 4,03 3760 41,6 

3,5 4,80 63,2 8,62 7,37 3670 95,1 

19,5 5,41 62,1 2,58 2,87 3750 63,5 

25,5 6,83 66,5 2,35 2,66 4000 72,5 
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Taulukko III Liuotuskokeen metallipitoisuudet eri ajan hetkillä. 1 M H2SO4, lämpötila 25 °C. 

Raaputukseen käytettiin rautaterää. 

  1 M H2SO4, 25 °C         

  Pitoisuus liuoksessa, ppm (mg/L)   
Aika, h Al Fe Cu Zn In Sn 

0,17 3,11 16,5 4,70 6,79 96,4 7,37 

0,33 3,06 26,2 2,82 2,50 193 15,7 

0,67 2,71 35,8 1,44 1,55 405 34,9 

1,5 4,23 41,4 3,46 1,74 937 2,73 

3,5 5,68 43,1 2,15 2,03 1890 3,06 

26,5 4,92 43,3 3,39 1,96 3160 4,53 

50,5 5,55 43,3 3,34 1,69 3190 5,85 

Taulukko IV Liuotuskokeen metallipitoisuudet eri ajan hetkillä. 1 M H2SO4, lämpötila 50 °C. 

Raaputukseen käytettiin nikkelipalaa ja keraamista terää. 

  1 M H2SO4, 50 °C Ni-pala & keraami     

  Pitoisuus liuoksessa, ppm (mg/L)   
Aika, h Al Fe Cu Zn In Sn 

0,08 2,40 1,48 2,85 0,95 502,3 44,7 

0,17 2,05 1,71 2,14 0,81 1170 75,5 

0,25 2,66 1,77 2,63 0,90 1890 38,0 

0,33 2,76 1,92 2,69 0,86 2510 48,7 

0,67 2,30 2,15 1,68 0,72 4260 30,6 

1 2,37 2,29 1,63 0,77 4910 38,5 

1,5 3,20 2,31 3,31 0,75 4970 42,7 

3,5 3,22 2,64 2,17 0,77 5310 55,1 

25,17 3,63 3,18 3,01 0,88 5320 35,5 

 

 

 

 

 

 


