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Tiivistelmä 

 Työn tarkoituksena oli tutkia arvometalleja sisältävän liuoksen puhdistamista jat-

kuvatoimisella ioninvaihdolla. Teoriaosassa käsitellään ioninvaihdon periaate, se-

kä jatkuvatoimisen ioninvaihdon laiteratkaisuja ristivirta- ja vastavirtasysteemeis-

sä. Lopuksi esitellään Simuloidun liikkuvapedin (SMB) virtausnopeuksien laske-

miseksi käytettävä kolmiomenetelmä. 

Kokeellisen osan tarkoituksena on demonstroida laboratorioon rakennetun jatku-

vatoimisen ioninvaihtimen, Simuloidun liikkuvapedin, käyttö arvometallia sisäl-

tävän liuoksen puhdistamiseksi kahdenarvoisista metalli-ioneista. Kokeissa käy-

tettiin hopeaa sisältävää NaCl-liuosta, josta pyrittiin puhdistamaan Mg
2+

, Ca
2+

, 

Pb
2+

 ja Zn
2+

-ionit ekstraktina. Laitteistolla suoritettiin kolme ajoa, joista kaksi 

edusti vastavirtasysteemiä ja yksi ristivirtasysteemiä. 

Ensimmäisessä vastavirta-ajossa sekä ekstrakti että raffinaattin erottuva hopealiu-

os tulivat puhtaina. Toisessa vastavirta-ajossa pyrittiin parantamaan tuottavuutta 

nostamalla syötön virtausnopeutta, jolloin raffinaatin puhtaus kärsi Pb
2+

 ja Mg
2+

-

ionien kulkeutuessa liuosfaasin mukana raffinaattiin. Ristivirta-ajossa vain yksi 

kolmesta raffinaatista saavutti 100 % puhtauden. 

Kokeet osoittivat, että Mg
2+

, Ca
2+

, Pb
2+

 ja Zn
2+

-ionien erottaminen hopeaionista 

on mahdollista käyttämällämme SMB-laitteistolla. Tuottavuuden parantaminen 

syötön virtausnopeutta nostamalla kuitenkin heikentää puhtautta. Cross-flow-

systeemin erilleenkytkettyjen kolonnien ansioista painehäviö on pienempi, mikä 

mahdollistaa korkeammat virtausnopeudet, mikäli ei vaadita 100 % puhtautta.  
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Abstract 

This paper examines the purification of liquid that contains precious metals with 

continuous ion-exchange. The theory part introduces the principles of ion-

exchange as well as the cross-flow and counter-flow systems of continuous ion-

exchange. Finally, a triangle method to calculate the flow rates for Simulated 

Moving Bed (SMB) is introduced.  

The purpose of the empirical part is to demonstrate the use of laboratory installed 

SMB to purify liquid containing precious metals from bivalent metal ions. In the 

tests silver-containing liquid NaCl was purified from Mg
2+

, Ca
2+

, Pb
2+

 and Zn
2+

-

ions as extract. Three runs were executed; two of them were executed as counter-

flow system and one of them as cross-flow system. 

In the first counter-flow run both extract and silver-containing raffinate came out 

clean. In the second counter-flow run the productivity was attempted to increase 

by increasing the flow rate of the feed, when the purity of the raffinate decreased 

as Pb
2+

 and Mg
2+

 -ions were drifted into the raffinate with the aqueous solutions. 

In the cross-flow run only one of the three raffinates obtained 100% purity. 

The tests showed that separating Mg
2+

, Ca
2+

, Pb
2+

 and Zn
2+

-ions from silver ion is 

possible by using SMB device as introduced. However, increasing productivity by 

increasing the flow rate of the feed decreases purity. Due to the separated columns 

in the cross-flow system the pressure drop was smaller. Hence higher flow rates 

can be achieved if 100% purity is not required. 
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 SYMBOLILUETTELO 

 

BV  petitilavuus, - 

c konsentraatio, mol/L 

c0 alkuperäinen konsentraatio, mol/L 

H Henryn vakio, - 

K komponentin i kylläisyyden kuormituskapasiteetti 

mj käyttöparametri vyöhykkeelle j 

N komponentin i tasapainovakio 

T lämpötila, 
o
C 

t retentioaika, s 

t
*
 vaihtoaika, min 

V kolonnin tilavuus, L 

q kiintofaasin konsentraatio, mol/Lhartsi 

Q(i) virtausnopeus liuokselle i, mL/min 

  
    nesteen virtausnopeus SMB systeemissä, L/s 

ε
*
 tyhjän tilan kokonaisosuus, - 

ε tyhjän tilan osuus, - 

εp partikkelin sisäinen huokoisuus, - 
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1 Johdanto 

Tämän työn tarkoituksena on esitellä erityyppisiä jatkuvatoimisia ioninvaihtome-

netelmiä sekä niiden käyttöä arvometallia sisältävien liuosten puhdistuksessa. Ko-

keellisen osan tarkoituksena on demonstroida laboratorioon rakennetun jatkuva-

toimisen ioninvaihtimen, Simulated Moving Bed laitteiston, käyttö arvometallia 

sisältävän liuoksen puhdistamisesta kahdenarvoisista metalli-ioneista. 

Metallia sisältävän liuoksen puhdistaminen on tärkeää, jotta metalleja ja/tai liuosta 

voidaan hyötykäyttää tai hävittää turvallisesti. Esimerkiksi kaivosteollisuuden 

prosessivesistä otetaan talteen arvometallit, joiden pitoisuudet ovat taloudellisesti 

merkittävän suuruisia. Liuoksen puhdistuksen jälkeen voidaan liuos kierrättää uu-

delleen prosessiin tehokkuuden parantamiseksi.  

Arvometalleja sisältävän liuoksen puhdistaminen muista metalleista, ns. epäpuh-

tausmetalleista, voidaan toteuttaa liuosuutolla tai saostamalla metallit esimerkiksi 

pH:n tai reagenssin muutoksen vaikutuksella. Valikoitujen metallien erottaminen 

voi kuitenkin olla hankalaa tai vaatia useita eri käsittelyjä. Ioninvaihdolla arvome-

tallien liuospuhdistus on mahdollista toteuttaa selektiivisesti ja tehokkaasti ionin-

vaihtohartsin oikealla valinnalla. 

Työssä esitellään ioninvaihdon periaate sekä panostyyppisen ioninvaihdon muut-

taminen jatkuvatoimiseksi. Jatkuvatoimisen ioninvaihdon eri laiteratkaisut voi-

daan jakaa ristivirta- ja vastavirtasysteemeihin, joita työssä kuvaillaan esimerkki-

en avulla. Menetelmissä perehdytään ainoastaan liuosfaasissa tapahtuvaan erotuk-

seen jättäen pois kiintoainetta sisältävien liuosten puhdistus. 

Liuoksen puhdistaminen epäpuhtauksista jatkuvatoimisella ioninvaihdolla vaatii 

prosessin virtausnopeuksien tarkan laskennan. 100 %:n puhtauden antavat vir-

tausnopeudet lineaarista isotermiä noudattavalle liuokselle voidaan selvittää käyt-

täen kolmiomenetelmää, jonka laskentaperiaate esitellään kappaleessa 4. Epäline-

aarisen isotermin liuoksen laskenta kolmiomenetelmällä esitellään lyhyesti. 

Lopuksi kerrotaan arvometalli-liuosten puhdistuksesta ioninvaihdolla ja esitellään 

lyhyesti teollisuuden erotusprosessi, joka käyttää ioninvaihtoa hyödyksi arvome-

tallin erotukseen. Kokeellisessa osassa demonstroidaan hopeaa sisältävän kloridi-
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liuoksen puhdistaminen sen sisältämistä kahdenarvoisista metalli-ioneista. Kaksi 

vastavirta-ajoa ja yksi ristivirta-ajo demonstroidaan laboratorioon rakennetulla 

SMB-laitteistolla. 

KIRJALLISUUSOSA 

2 Ioninvaihto 

Ioninvaihtoprosessi perustuu ioninvaihtimen ja elektrolyyttiliuoksen väliseen kon-

taktiin, joka mahdollistaa joidenkin komponenttien pidättäytymisen ioninvaihti-

meen. Tähän ioninvaihtoon perustuvaa erottamista käytetään eritoten vedenpuh-

distuksessa, mutta myös mm. lääke- ja sokeriteollisuudessa sekä hydrometallurgi-

assa. 

Ioninvaihto voidaan toteuttaa kromatografisesti johtamalla nestettä kolonniin, joka 

on täytetty kiinteällä adsorbenttimateriaalilla kuten ioninvaihtohartsilla. Nestevir-

ran kulkeutuessa hartsipedin läpi nesteen ionit pidättäytyvät hartsin paikkoihin, 

joista samanmerkkiset ionit ovat irronneet. Ioninvaihdossa sekä hartsi että liuos on 

jatkuvasti elektroneutraalissa tilassa, johtuen reversiibelistä, stoikiometrisestä re-

aktiosta vaihtuvien ionien välillä. (Gruyter, 1993) (Harland, 1994) 

2.1 Ioninvaihtohartsi 

Ioninvaihtaja eli ioninvaihtohartsi on kiinteää liukenematonta materiaalia, joka 

koostuu matriisista ja siihen kiinnittyneistä funktionaalisista ryhmistä. Funktio-

naalisten ryhmien ominaisuudet määräävät mitkä liuoksen ioneista pidättäytyvät 

hartsipetiin korvautuen funktionaalisen ryhmän ioneilla tai kiinnittyen muodosta-

malla ioni- tai koordinaatiosidoksen vastakkaismerkkisen ionin kanssa. 

(Helfferich, 1995) (Elvers, et al., 1989) 

Ioninvaihtohartseja on kationisia ja anionisia. Kationinvaihtohartsin fuktionaaliset 

ryhmät sisältävät positiivisesti varautuneita ioneja, kationeja, jotka voivat korvau-

tuvat liuoksen positiivisilla ioneilla.  Anioninvaihtohartsin negatiivisesti varautu-

neet ionit, anionit, voidaan vaihtaa liuoksen samanmerkkisiin ioneihin. Ioninvaih-

timia, jotka pystyvät vaihtamaan sekä kationeita että anioneita, kutsutaan amfotee-

risiksi ioninvaihtohartseiksi. Kationinvaihtohartseja voidaan käyttää esimerkiksi 
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veden kovuuden pienentämiseen korvaamalla veden Ca
2+

 ja Ma
2+

 -ioneita hartsin 

Na
2+

 -ioneilla. (Helfferich, 1995) 

Tässä työssä käsitellään metallikationeita, joita voidaan erottaa kelatoivalla hart-

silla. Kelatoivassa hartsissa metalli tarttuu sen funktionaalisen ryhmän komplek-

soivaan tai kelatoivaan ryhmään. (Garg, et al., 1999) 

2.2  Ionien erottuminen 

Ionien erottuminen kolonnissa perustuu ionien eri etenemisnopeuksiin suunnassa, 

jossa liuos virtaa kolonnin läpi. Etenemisnopeus riippuu ionin ja funktionaalisen 

ryhmän välisestä vuorovaikutuksesta. Ionit, jotka ovat voimakkaassa vuorovaiku-

tuksessa hartsin kanssa, pidättäytyvät hartsiin pidemmän aikaa ja siksi niiden ete-

nemisnopeus on hidas. Vastaavasti heikon affiniteetin omaavat ionit etenevät ko-

lonnin läpi nopeasti.  

Aineensiirtovyöhyke on se rajapinta, jossa kullakin hetkellä tapahtuu aineensiirtoa 

alkuperäisessä muodossa olevan hartsin ja liuoksesta erotettavien ionien välillä. 

Sitä mukaan kun liuoksen ionit vaihtuvat hartsin ioneihin siirtyy aineensiirto-

vyöhyke kolonnissa alaspäin, kunnes se läpäisee kolonnin. (Helfferich, 1995) 

3 Jatkuvatoiminen ioninvaihto 

Ajaessa liuosta yhden pakatun kolonnin läpi, siirtyy aineensiirtovyöhyke vähitel-

len liuoksen virtauksen mukaisesti. Kun aineensiirtovyöhyke läpäisee kolonnin eli 

kiintofaasin koostumus on tasapainossa liuosfaasin koostumuksen kanssa, ei ero-

tusta kahden komponentin välillä enää tapahdu vaikka syöttöä jatketaan.  

Panoserotus saadaan jatkuvatoimiseksi asettamalla kaksi kolonnia rinnakkain, jol-

loin syöttö on mahdollista siirtää toiseen kolonniin ensimmäisen kolonnin täytty-

essä syöttöliuoksesta. Syötön virratessa toiseen kolonniin, voidaan toisen kolonnin 

hartsi regeneroida alkuperäiseen tilaansa (Kuva 1).  
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Kuva 1: Jatkuvatoiminen ioninvaihto 

Jatkuvatoimisen ioninvaihtimen hyötyjä ovat mm. liikkuvafaasin vähäinen kulutus 

ja suuri kiintofaasin hyötyaste sekä mahdollisuus jatkuvatoimiseen nestevirtaan 

sekä syöttö- että poistopäässä. Näiden johdosta erotetut tuotteet saadaan korke-

ammassa konsentraatiossa kuin panosprosessista, mikä parantaa tuottavuutta. Jat-

kuvatoiminen ioninvaihto voidaan toteuttaa vastavirtasysteemillä tai ristivirtasys-

teemillä. (Guiochon, et al., 2006) 

3.1 Jatkuvatoiminen ristivirtasysteemi 

Ristivirtaus saadaan aikaiseksi liikuttamalla kiintoainepetiä kohtisuoraan nestevir-

tausta vasten. Ristivirtaus voidaan toteuttaa AC-systeemillä (Annular Chomato-

graphy), jossa eluentti ja syöttöliuos syötetään jatkuvatoimisesti laitteen yläosaan, 

josta se virtaa nestevirtaa kohtisuoraan pyörivään hartsipetiin (Kuva 2). (Reissner, 

et al., 1994) 

Eluentin annetaan virrata koko kehään ennen syöttöliuoksen lisäämistä pedin yh-

teen osioon. Erottuminen perustuu komponenttien eroaviin etemisnopeuksiin ko-

lonnin pyöriessä hiljalleen, kun syöttösuulake pysyy paikoillaan. Hitaasti etenevä 

komponentti ehtii pyöriä enemmän ennen ulostuloaan kuin nopeasti etenevä kom-

ponentti, jonka eteneminen kolonnissa on lähes pystysuora. 
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Kuva 2: Jatkuvatoiminen ristivirtasysteemi, jossa B on nopeimmin etenevä komponentti ja C hitaim-

min etenevä komponentti (Ganetsos & Barker, 1993) 

Ristivirtaus useaa kolonnia käyttämällä saadaan aikaiseksi karusellisysteemillä, 

jossa hartsilla täytetyt kolonnit sijoitetaan karusellimuodostelmaan pyörivälle 

alustalle (Kuva 3). Ylä- ja alapuolella on paikoillaan pysyvä jakoventtiili, jonka 

useisiin portteihin liuoksia syötetään tai poistetaan tasaisesti. Kolonnit pyörivät 

alustallaan nytkähtämällä niin, että kaikki kolonnit ovat vuoroin kontaktissa kun-

kin syöttö- ja ulostuloportin kanssa. (Elvers, et al., 1989) 

 

 

Kuva 3: Karusellisysteemi, jossa a on kolonni, b syöttöportit ja c ulostuloportit (Elvers, et al., 1989) 
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Calgon Carbon -yhtiö on patentoinut mm. ISEP karuselli-ioninvaihtimen kaupalli-

seen käyttöön (Kuva 4). Siinä 20-30 kolonnia pyörivät tasaisella nopeudella liuos-

ten virratessa sisään- ja ulostuloporttien läpi jatkuvatoimisesti. Syöttöliuos syöte-

tään yläpuolisesta jakoportista syöttövyöhykkeeseen, jona toimii useampi kolonni. 

Regenerointiliuos syötetään alhaalta sitä vyöhykettä edustaviin kolonneihin. Ka-

rusellin osa kolonneista toimii pesu- ja huuhteluvyöhykkeenä. Aineensiirto-

vyöhykkeen pituus ja sitä vastoin liuosten virtausnopeus ja kolonnien pyörimis-

nopeus on suunniteltu niin, että kuormitetut kolonnit kerkeävät regeneroitumaan 

ennen siirtymistä adsorptiovyöhykkeeseen. (Calgon Carbon Corporation, 2004) 

(Weiss, 1992) 

 

Kuva 4: ISEP (Calgon Carbon Corporation, 2004) 

Neste virtaa jatkuvatoimisesti kolonneihin sisään ja niistä ulos. Alustan pyöriessä 

kolonni siirtyy pois syöttöportista, mutta samanaikaisesti uusi kolonni tulee tilalle. 

Näin virtauksesta saadaan keskeytymätön. ISEP:n hyötyjä ovat myös konfiguraa-

tion muutettavuus, yksinkertainen hallinta sekä hartsin ja regenerointiliuoksen 

pieni kulutus. Esimerkiksi kaliumnitraatin valmistus ISEP:llä on kaupallisesti te-

hokkaampaa kuin kiintokolonnilla sen vähäisen hartsitarpeen vuoksi. (Weiss, 

1992) 

3.2 Jatkuvatoiminen vastavirtasysteemi 

Jatkuvatoimista vastavirtasysteemiä edustaa TMB-systeemi (True Moving Bed), 

jossa kiinteäfaasi liikkuu yhtäjaksoisesti nestevirran liikkuessa vastavirtaan. Syöt-
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töliuos voidaan syöttää kolonnin keskiosaan ja erotettavat komponentit poistaa 

ekstraktina ja raffinaattina. Erotus voidaan jakaa neljään vyöhykkeeseen (Kuva 5). 

 

Kuva 5: TMB  (Mazzotti, et al., 1997) 

Kiintofaasiin heikosti adsorboituvan komponentin etenemisnopeus on liuosfaasin 

suuntainen, jolloin se poistuu kolonnista raffinaattina. Kiintofaasin kanssa voi-

makkaasti vuorovaikutuksessa olevan komponentin etenemisnopeus on kiintofaa-

sin virtauksen suuntainen ja erottuu näin ekstraktina. (Juza, et al., 2000) 

TMB kohtaa kuitenkin useita ongelmia käytännön toteutuksessa. Kiintofaasin vir-

taus on haastavaa saada katkeamattomaksi ja hartsin jatkuva kierrättäminen kulut-

taa partikkeleita, kunnes ne hioutuvat käyttökelvottomaksi. Paras jäljennös tästä 

liikkuvapedistä on SMB (Simulated Moving Bed), jossa kiintofaasin liikkuminen 

toteutetaan simuloidusti sisään- ja ulostuloportteja vaihtamalla. (Silva, et al., 

2012) 
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3.2.1 Simulated Moving Bed 

SMB-systeemissä eri aineensiirtovyöhykkeet on jaettu omiin kolonneihin, jotka 

ovat täytetty kiintofaasilla eli erottavalla hartsilla. Yhtä vyöhykettä voi edustaa 

useampi kolonni ja vyöhykkeet voivat olla toisiinsa kytketyt tai irralliset. Kiinto-

faasi pysyy paikallaan kolonnissa nestevirtauksen vaihtaessa sisään- ja ulostulo-

portteja jaksottain liikkuvafaasin kiertosuunnan mukaisesti. (Juza, et al., 2000) 

Kaupallinen esimerkki jatkuvatoimisesta vastavirta-SMB:stä on PuriTechin paten-

toima IONEX. Se on kehitetty mm. sokeriteollisuuden tarpeisiin puhdistamaan, 

erottamaan ja valkaisemaan sokereita tai niiden raaka-aineita. IONEXin toiminta 

perustuu paikallaan pysyviin kolonneihin, joihin syötetään nestevirtaa moniportti-

sen venttiilin avulla. Venttiili säätelee ja ohjaa kuhunkin kolonniin syötettävän 

nestevirran virtausnopeutta ja vaihtelee syöttöportteja pitäen virtauksen jatkuva-

toimisena. Kunkin kolonnin hartsi käy vuoroin läpi syklin, joka pitää sisällään ad-

sorptio-, desorptio-, regenerointi- ja pesuvaiheen. Koska kolonneja ei pyöritetä, 

kuten karuselli-SMB:ssä, voivat putket olla jäykkiä, mikä parantaa ilmatiiviyttä ja 

kestävyyttä. (Brewer, 2007) 

3.3 Komponenttien erotus jatkuvatoimisella ioninvaihdolla 

Jatkuvatoimisen ioninvaihdon käyttö tiettyjen komponenttien erotukseen on mah-

dollista oikeilla laite- ja ainevalinnoilla. Haluttua ionia sisältävän liuoksen puhdis-

taminen muista liuoksen ioneista onnistuu käyttäen hyväksi selektiivistä hartsia, 

eluenttia tai ionien virtausnopeuksien eroavaisuuksia. Usean komponentin tal-

teenotto puhtaana edellyttää monimutkaisemman laitejärjestelmän, joka sisältää 

useita yhteen kytkettyjä yksiköitä. 

3.3.1 Yhden komponentin erotus 

Kromatografisella ioninvaihdolla voidaan liuoksesta erotella hartsiin enemmän 

pidättäytyvä komponentti vähemmän pidättäytyvästä komponentista. Jatkuvatoi-

mista ioninvaihtoa voidaan myös käyttää erottamaan yksi komponentti tai use-

amman komponentin ryhmä erilleen muusta liuosmatriisista, kuten raskasmetallit 

muita ioneja sisältävästä vedestä. 
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Raskasmetallien poisto teollisuuden jätevesistä on tärkeää niiden myrkyllisyyden 

vuoksi. El-Moniem, et al. erotti tutkimuksessaan raskasmetalleja jätevedestä io-

ninvaihtimella, jossa hartsina käytetään raskasmetalleille selektiiviseksi valmistet-

tua kelatoivaa hartsia. Tietyllä pH:lla saadaan metallit kuten Co
2+

, Pb
2+

 ja Hg
2+

 

adsorboitumaan hartsiin metalleista puhtaan veden virratessa ohi. Tutkimuksessa 

metallipitoinen liuos ajettiin kolonnin läpi viisi kertaa, joiden välissä hartsi re-

generoitiin NH4OH:lla ja ionivaihdetulla vedellä. Prosessi on mahdollista tehdä 

jatkuvatoimisena kierrättämällä liuosta usean regeneroidulla hartsilla pakatun ko-

lonnin läpi ja kierrättää kolonnit regenoinnin kautta uudelleen käyttöön. (El-

Moniem, et al., 2005) 

Erotettava metalli eli tuote voi olla hartsiin voimakkaasti adsorboituva kompo-

nentti, jolloin se poistetaan ekstraktina tai hartsin kanssa heikosti vuorovaikutuk-

sissa oleva, jolloin tuote erotetaan raffinaattina. Seuraavassa esimerkissä hopeaio-

ni adsorboituu selektiiviseenhartsiin muiden metallien eluoituessa nestevirran 

mukana. Tämän työn kokeellisessa osassa esitellään tilanne, jossa hopeaionin vir-

tausnopeus on liuosfaasin suuntainen muiden metalli-ionien siirtyessä kiintofaasin 

mukana. 

Kalvojalostuslaitosten jätevedet sisältävät paljon hopeaa, joka pyritään ottamaan 

talteen sen arvon sekä ympäristöä saastuttavan ominaisuuden vuoksi. Cerjan-

Stefanovic, et al. erotti tutkimuksessaan hopeaa selektiivisellä ioninvaihtohartsilla, 

Amberlite A-26:lla, muista jäteveden sisältämistä metalleista, kuten Pb, Zn ja Co. 

Kokeet suoritetaan panoskolonnissa, jotta steady-state tila saavutetaan ja eri olo-

suhteet ovat vertailtavissa. Hopean adsorboitumista hartsiin tutkitaan analysoimal-

la hartsin Ag
+
 pitoisuus atomiadsortiospektrometrilla ja vertaamalla sitä alkupe-

räisen liuoksen hopeapitoisuuteen. Hopea otetaan talteen hartsista eluentilla, joka 

muodostaa hopean kanssa komplekseja. Koetilanne on mahdollista toteuttaa sa-

moissa olosuhteissa jatkuvatoimisesti erottamalla regenerointi omaksi vyöhyk-

keeksi ja poistamalla hopea ekstaktina. (Cerjan-Stefanovic, et al., 1991) 

3.3.2 Useamman komponentin erotus 

Mikäli liuoksessa on useampi erotettava komponentti, ei niitä voida erottaa SMB-

laitteistolla, jossa on vain kaksi ulostuloa. Mikäli yksi komponenteista on esim. 
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vahvasti hartsiin adsorboituva, voidaan se poistaa ekstraksina ja muut liuokseen 

jääneet metalli-ionit raffinaattina. Uudessa ajossa voidaan tämä raffinaatti-liuos 

syöttää järjestelmään uudestaan ja erottaa jälleen komponenteista ekstraktina se, 

joka adsorboituu vahvimmin hartsiin. Tätä toistetaan kunnes kaikki komponentit 

ovat erilleen. Jotta kaikki metalli-ionit saadaan erotettua toisistaan, tulee niillä olla 

selviä poikkeavuuksia retentioajoissaan. Tietyn metallin selektiivisyyttä hartsiin 

voidaan myös muuttaa esim. pH vaihtelulla. 

Kolmen komponentin erotus toisistaan voidaan toteuttaa kahden yhteen kytketyn 

SMB:n avulla (Kuva 6). Etenemisnopeudeltaan kiintofaasin suuntainen kompo-

nentti C ja liuosfaasin suuntainen komponentti A on helppo erottaa toisistaan, 

mutta niiden väliin jäävä komponentti B tuottaa usein ongelmia täysin puhtaiden 

tuotteiden saamiseksi.  

 

Kuva 6: Kaksi yhteenkytkettyä SMB:tä kolme komponenttia sisältävän liuoksen erottamiseen 

(Wankat, 2001) 

Wankat suunnitteli useita ratkaisuja kolmiarvoisen liuoksen käsittelyyn. 10-

vyöhykkeen järjestelmässä A- ja C-komponentit erotetaan ensimmäisessä 4-

vyöhykkeisessä SMB omiksi virroikseen (Kuva 7). Kumpaankin virtaan päätyvä 

komponentti B erotetaan seuraavassa 6-vyöhykkeisessä systeemissä omaksi vir-

rakseen. (Wankat, 2001) 
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Kuva 7: 10-vyöhykesysteemi kolmea komponenttia sisältävän liuoksen erottamiseen (Wankat, 2001) 

4 SMB:n suunnittelumenetelmä 

Jotta SMB:llä saataisiin haluttu lopputuote, tulee kunkin vyöhykkeen virtausno-

peudet suunnitella. Raffinaatin ja ekstraktin halutut puhtaudet saadaan valitsemal-

la tietyt virtausnopeudet vyöhykkeisiin 2 ja 3. 100 %:n puhtauden tavoittelu on 

usein tarpeetonta prosessin tuottavuuden huonontumisen vuoksi. Seuraavissa kap-

paleissa esitellään kuitenkin tilanne, jolla pyritään raffinaatin ja ekstraktin 100 

%:seen puhtauteen. 

Oletetaan tilanne, jossa nestevirrassa on hartsiin voimakkaasti adsorboituvaa 

komponenttia A ja heikosti adsorboituvaa komponenttia B. Komponentti A on 
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tällöin kerättävissä ekstraktista ja B raffinaatista. Oletetaan laitteiston koostuvan 

neljästä kolonnista, joista kukin edustaa omaa vyöhykettä kuvan 5 mukaisesti. 

Vyöhykkeen 1 tarkoitus on regeneroida hartsi alkuperäiseen muotoonsa eli irrot-

taa hartsiin adsorboitunut komponentti A. Virtausnopeus tässä vyöhykkeessä on 

oltava niin suuri, ettei komponenttia kulkeudu hartsin mukana edelliseen vyöhyk-

keeseen vaan kaikki poistetaan ekstraktina. Vyöhykkeiden 2 ja 3 väliin syötetään 

liuosta, joka sisältää erotettavia komponentteja. Vyöhykkeen 2 virtausnopeus sää-

detään niin pieneksi, että komponentti A virtaa kiintofaasin mukana vyöhykkee-

seen 1, mutta komponentti B:n virtausnopeus on liuosfaasin suuntainen. Vyöhyk-

keen 3 virtausnopeus säädetään vastaavasti niin suureksi, että komponentti B vir-

taa liuosfaasin mukana, mutta komponentti A:n virtausnopeus on kiintofaasin 

suuntainen. Vyöhyke 4 palauttaa heikommin adsorboituvan komponentin B takai-

sin edelliseen vyöhykkeeseen hartsin mukana. Tällöin vyöhykkeen 4 virtausnope-

us säädetään niin pieneksi, että kaikki komponentit virtaavat kiintofaasin mukana 

vyöhykkeeseen 3, josta ne poistetaan raffinaattina. Näin komponenttia B ei pääse 

kulkeutumaan vyöhykkeeseen 1 kierrätysvirran mukana, jolloin ekstrakti pysyy 

puhtaana.  

4.1 Virtausnopeuksien valinta kolmiomenetelmällä 

Smb laitteiston ajoparametrit tulee valita niin, että tuotekomponentin tai -

komponenttien erottuminen tapahtuu mahdollisimman täydellisesti, mutta samalla 

liuottimen kulutus on mahdollisimman pieni. (Amanullah, et al., 2007) 

100 %:n puhtauden antavat virtausnopeudet voidaan selvittää käyttäen kolmiome-

netelmää, joka perustuu tasapainoteoriaan kiinto- ja nestefaasin välillä. Menetel-

mällä voidaan laskea sellaisia käyttöparametrien mj yhdistelmiä, jotka tuottavat 

sekä ekstraktin että raffinaatin täysin puhtaana. Tulokset esitetään visuaalisesti 

kuvaajalla, johon muodostuu täydellisen erottumisen alue. Alue on muodoltaan 

kolmio, jos adsorptioisotermit ovat lineaarisia. 

Kolmiomenetelmä soveltuu sekä lineaarisen isotermin mukaisesti käyttäytyvälle 

seokselle että epälineaaristi, esim. Langmuirin isotermin mukaisesti käyttäytyvälle 

seokselle. Molemmissa tapauksissa sovelletaan tasapainoteoriaa, jonka mukaan 

adsorptiotasapaino vallitsee kaikkialla kolonnissa kaikilla ajanhetkillä.  
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SMB systeemissä kolmiomenetelmän parametreina käytetään nesteen- ja kiintoai-

neen virtausnopeuksien suhdetta kussakin neljässä vyöhykkeessä (j=1,2,3,4) (1). 

(Mazzotti, et al., 1997) 

   
                       

                            
 

  
         

       
  (1) 

jossa Qj
SMB

 nesteen virtausnopeus SMB systeemissä, L/s 

 t
*
 vaihtoaika, s 

V kolonnin tilavuus, L 

ε
*
 tyhjän tilan kokonaisosuus, - 

Tyhjän tilan kokonaisosuus saadaan hartsin partikkelien sisäisen huokoisuuden 

avulla (2). 

                (2) 

jossa ε tyhjän tilan osuus, - 

εp partikkelin sisäinen huokoisuus, - 

Vaihtoaika on valittava niin, että komponenttien A ja B retentioajat kussakin vyö-

hykkeessä toteuttavat seuraavat ehdot (3a-d).  

            (3a) 

                (3b) 

                (3c) 

            (3d) 

jossa t retentioaika, s 

 

4.1.1 Lineaarinen isotermi 

Tapauksessa, jossa liuos noudattaa lineaarista isotermiä (4) komponentille i 

(i=A,B), voidaan virtausnopeuksien suhteet määritellä Henryn vakion mukaan. 

Henryn vakio kuvastaa puhtaan i:n isotermin kulmakerrointa äärettömän laimeas-

sa liuoksessa. (Biressi, et al., 2000) 

          (4) 
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jossa q kiintofaasin konsentraatio, mol/Lhartsi 

 c nestefaasin konsentraatio, mol/L 

 H Henryn vakio, - 

Komponenttien A ja B retentioajat voidaan määritellä Henryn vakion avulla (5) 

(Rajendran, et al., 2009) 

  
  

  
      

    

  
       (5) 

Yhtälöt (6a-d) voidaan nyt esittää Henryn vakion avulla sijoittamalla niihin yhtä-

löt (1) ja (5). Näin saatujen epäyhtälöiden (6a-d) ollessa voimassa, tapahtuu kah-

den komponentin A ja B erotus täydellisesti. 

          (6a) 

            (6b) 

            (6c) 

          (6d) 

Koska komponenttien A ja B varsinainen erottuminen tapahtuu vyöhykkeissä 2 ja 

3, piirretään kuvaaja muuttujien m2 ja m3 suhteen. 

 

Kuva 8: Käyttöparametrien m2 ja m3 alueet lineaarisen isotermin mukaisesti käyttäytyvälle seokselle. 

Kolmion sisään jäävillä parametrien arvojen yhdistelmillä saadaan SMB:llä raffinaatti ja ekstrakti 

puhtaana. Kolmion ylhäällä ja vasemmalla olevissa alueissa vain toinen näistä saadaan puhtaana ja 

vasemman yläkulman alueella ei kumpaakaan saada puhtaana. (Mazzotti, et al., 1997) 
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Keskelle muodostuvassa kolmiossa on sekä raffinaatti ja ekstrakti puhdasta. Täy-

dellisen erottumisen saamiseksi valitaan toimintapiste tältä alueelta. Valitun toi-

mintapisteen (m3, m2) arvoista voidaan laskea nesteen virtausnopeus yhtälöllä (1) 

kussakin vyöhykkeessä. 

Liikkuessa kuvaajalla diagonaalin suuntaisesti ei m3 ja m2 suhde muutu, mutta 

noustessa ylös etäämmäksi diagonaalista kasvaa m3:n suhde m2:een eli nesteen 

virtaus vyöhykkeessä 3 on voimakkaampaa. Tämä kasvattaa vyöhykkeeseen 3 

syötettävän liuoksen määrää eli parantaa systeemin tuottavuutta. Paras toiminta-

piste löytyy siis pisteestä w (Kuva 8). 

Kun m2 on pieni (m2<HB), tulevat sekä raffinaatti että ekstrakti tai toinen niistä 

epäpuhtaina. m3:n arvon kasvaessa liikaa tulee raffinaatti epäpuhtaana, koska 

voimakkaasti adsorboituvakin komponentti alkaa virratta liuosfaasin suuntaisesti. 

Jos liuosvirtaus vyöhykkeessä 2 on liian pieni, kulkeutuu heikommin adsorboituva 

komponentti kiintofaasin mukana ekstraktiin, jolloin ektrakti on epäpuhdasta. 

4.1.2 Epälineaarinen isotermi 

Epälineaarisen isotermin tapauksessa periaate on vastaava kuin edellä esitetty. Li-

neaarisen isotermin tapauksessa ei kiinto- ja liuosfaasien konsentraatioilla ole kui-

tenkaan merkitystä, toisin kuin epälineaarisessa isotermissä, jossa konsentraatiot 

on huomioitava. Tällöin 100 %:n puhtauden antavat m-parametrit tulee esittää 

Henryn vakioiden sijaan epälineaarisen isotermin avulla. 

Useissa tapauksissa monikomponenttisysteeminen adsorptiotasapainoa voidaan 

kuvata epälineaarisen Langmuirin isotermin (7) avulla.  

   
      

        
    (7) 

jossa N komponentin i tasapainovakio 

 K komponentin i kylläisyyden kuormituskapasiteetti 

Epälineaarisen isotermin tapauksessa käyttöparametrien m2 ja m3 tasoon muodos-

tuu kuvaaja, jonka kolmikulmion (a,b,w) sisään jäävä alue edustaa täydellisen 

erottumisen aluetta (Kuva 9). 
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Kuva 9: Käyttöparametrien m2 ja m3 alueet epälineaarisen isotermin mukaisesti käyttäytyvälle seoksel-

le. (Mazzotti, et al., 1997) 

Kolmikulmion sivut ovat käyrät, koska niiden kulmakerroin muuttuu kiinto- ja 

liuosfaasien konsentraatioiden suhteen muuttuessa. Syötettäessä liuosta vyöhyk-

keiden kaksi ja kolme väliin, suoraan vyöhykkeeseen 2 syötettävään eluenttivir-

taan, laimentuu syöttöliuos huomattavasti alkuperäisestä. Syöttökonsentraation 

kasvaessa kolmio kaventuu ja kärki taipuu origoon päin, koska käyrän kulmaker-

toimen 
  

  
 arvo pienenee. 

Tämän työn kokeellisen osan parametrien määritykseen ei ole käytetty aiemmin 

esiteltyä kolmiomenetelmää, sillä isotermien parametreja ei ole saatavilla tälle 

systeemille. 

5 Arvometalleja sisältävien liuosten puhdistus ioninvaihdolla  

Arvometalleja ovat ne jalometallit, joilla on merkittävä taloudellinen arvo, kuten 

kulta, hopea, palladium ja platina. Myös kuparin hinta on lähivuosina noussut sen 

tarjonnan vähentyessä niin, että sitä voidaan pitää jo arvometallina (NASDAQ, 

2012). Arvometallien talteenotto on tärkeää sekä rahallisen arvon että ympäristö-

ongelmien estämisen vuoksi. Metallien talteenotto liuoksesta on yleensä haastavaa 

niiden pienten pitoisuuksien vuoksi.  



 

 

22 

Epäpuhtauksien erottaminen liuoksesta, joka sisältää arvometallia, perustuu ar-

vometallin ja muiden ionien eroaviin ominaisuuksiin. Esimerkiksi tietyllä hartsil-

la, liuosfaasin konsentraatiolla, pH:lla, kompleksoivalla aineella, hapettimella tai 

pelkistimellä voidaan aikaansaada näille ominaisuuksille selektiivisen ionin pidät-

täytyminen kolonniin muiden ionien virratessa läpi. Selektiivisen eluentin käytöllä 

voidaan irrottaa haluttu ioni hartsista, johon ionit ovat pidättäytyneet. Kromato-

grafisissa menetelmissä erotus perustuu ionien eroaviin retentioaikoihin. Pienen 

etenemisnopeuden omaavat ionit kulkeutuvat kiintofaasin suuntaisesti, kun taas 

suuri etenemisnopeus saa aikaan liuosfaasin suuntaisen kulkeutumisen. (Habashi, 

1999) 

Arvometallia sisältävän liuoksen puhdistus on tärkeä teollisuuden osaprosessi 

mm. kaivosteollisuudessa, jossa mineraalien käsittelyyn käytetyt liuokset saattavat 

sisältää huomattavia määriä arvometalleja. Esimerkiksi vanadiumin erottaminen 

mineraalien mädätykseen käytetystä fosforihaposta on kannattavaa sen taloudelli-

sen arvon sekä myrkyllisyyden vuoksi. Rossiter on kehittänyt menetelmän, jossa 

jatkuvatoimista ioninvaihtoa voidaan käyttää vanadiumin erottamiseen fosforiha-

posta (Kuva 10). (Rossiter, et al., 1992) 

 

Kuva 10: Kaaviokuva vanadiumin erottamisesta pelkistävällä strippausmenetelmällä (Rossiter, et al., 

1992) 

Menetelmä perustuu vanadiumin kiintofaasin suuntaiseen etenemisnopeuteen, jol-

loin se erottuu kulkeutuessaan hartsin mukana hapon edetessä liuosfaasin suuntai-

sesti. Systeemi koostuu useasta ioninvaihtohartsilla täytetystä kolonnista, jotka 
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ovat asetettu karusellimuodostelmaan ja kytketty syöttö- ja ulostuloportteihin 

(Kuva 3). Syötettävä fosforihappo hapetetaan ennen ioninvaihtimeen syöttämistä, 

kunnes vanadium hapettuu täysin. Adsorbointivyöhykkeessä hapettunut vanadium 

adsorboituu puhdistettuun hartsiin. (Rossiter, et al., 1992) 

Fosforihapon vanadiumpitoisuus pienenee sitä mukaa, kun se kiertää adsorp-

tiovyöhykkeen kolonnit kohti pesuvyöhykettä. Hartsin vanadiumpitoisuus on kor-

keimmillaan poistuessaan adsorptiovyöhykkeestä ja kulkeutuessaan virran 12 

suuntaisesti esistrippausvyöhykkeeseen (Kuva 10). Prosessissa kiertävä fosfori-

happo pelkistetään ja syötetään strippausvyöhykkeen kolonneihin, jolloin vana-

diumin poistuu kolonnin ulostulosta. (Rossiter, et al., 1992) 

KOKEELLINEN OSA 

7 Koejärjestely 

Kokeellisen osan tarkoituksena on demonstroida arvometalleja sisältävän liuoksen 

puhdistus laboratoriomittakaavan SMB-laitteistolla. Hopeaa sisältävän kloridiliu-

oksen epäpuhtaudet pyritään erottamaan jatkuvatoimisella vastavirtasysteemillä 

käyttämällä kahdeksaa pakattua kolonnia. Syötön virtausnopeutta nostettiin tuot-

tavuuden parantamiseksi. Hopealiuoksen puhdistaminen demonstroitiin myös ris-

tivirtasysteemillä. 

7.1 Hartsi 

Kolonnit täytettiin Lewatit 260 –hartsilla, joka oli esikäsitelty emäsmuotoon. 

Hartsi on kelatoivaa ja sen funktionaalisena ryhmänä on aminofosfonihappo. 

Aminofosfonihappo muodostaa metallien kanssa vahvan kolmihampaisen kelaa-

tin. (Vaaramaa & Lehto, 1997) 

Hartsin esikäsittely toteutettiin ajamalla vuoroin 1M NaOH:a ja 1M HCl:a käsitel-

tävällä hartsilla täytetyn lasikolonnin läpi. Kumpaakin liuosta ajettiin läpi 6 BV ja 

hartsi pestiin välillä valuttamalla 2 BV milliporevettä kolonnin läpi. Viimeisenä 

ajettiin läpi NaOH, jotta hartsi jäisi emäksiseksi ja puhdistettiin se vedellä.  
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Laitteiston kolonnit täytettiin esikäsitellyllä hartsilla niin että petitilavuus oli kai-

kissa 17 cm, josta tyhjän tilan tilavuus 2 cm. 

7.2 Laitteisto 

Kaikissa ajossa käytettiin kahdeksaa lasikolonnia. Kolonnit olivat halkaisijaltaan 

1,5 cm, jolloin kokonaispetitilavuus oli 30,0 cm
3
. Kukin kolonni oli liitetty nel-

jään yläpuolen moottoriventtiiliin sekä neljään alamoottoriventtiiliin. Yläpuolen 

moottoriventtiilit ohjasivat syötettäviä liuoksia järjestelmään. Kolonnien alle sijoi-

tetut moottoriventtiilit ohjasivat liuokset ulos järjestelmästä.  

Kuhunkin moottoriventtiiliin kytkettiin pumppu, joiden pumppausnopeuksia sää-

telemällä määritettiin liuosten virtausnopeudet kussakin vyöhykkeessä. Mahdol-

listen tukkeutumien varalta pumput kytkettiin ylipaineventtiileihin, joka ohjasi 

liuosvirran pumpun ohi paineen ylittäessä kriittisen paineen. 

Kolonnien välisiä liuosvirtoja säädeltiin solenoidiventtiilien avulla. Myös neutra-

lointivyöhykkeen natriumkloridi- ja neutralointiliuosten vuoroittaista syöttöä oh-

jattiin kahden solenoidin avulla. Solenoidien sulkeutuminen ja avautuminen oh-

jautuivat automaattisesti LabWIEW 2010 ohjelmointiympäristössä koodatun oh-

jelmistoon annettujen käskyjen mukaisesti.  

Kolonnien lämpötila pidettiin vakiona (T=50°C) lämpöhauteen avulla. Syötettävi-

en liuosten virtausnopeuksia tarkkailtiin pitämällä kirjaa syöttöpullojen vaakada-

tojen muutoksista.  

Laitteisto sisältää paljon liitosputkia kolonnien ja venttiilien sekä pumppujen vä-

lillä. Näiden lisäämä tyhjä tila otetaan huomioon laskennassa, mutta on myös 

huomioitava tyhjän tilan tasainen jakautuminen. Koska liuosten syöttö- ja poisto-

kolonnit vaihtuvat, tulee kaikkien liitosputkien olla samanmittaisia virheen eli-

minoimiseksi. 

7.3 Liuokset 

Pesuliuoksena käytettiin kaikissa ajoissa 4,5M NaCl:a. Tutkittava metalliliuos 

valmistettiin 4.5M NaCl:iin, johon metallit (Mg
2+

, Ca
2+

, Pb
2+

 ja Zn
2+

) liuotettiin 
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klorideina sekä erotettava metalli (Ag
+
) nitraattina. Regenerointiliuoksena käytet-

tiin 2M HCl:n ja 2M NaOH:n seosta.  

Neutralointiliuos valmistettiin natriumkloridista ja etikkahaposta ja pH tasattiin 

8.4:ään NaOH-rakeilla. Neutralointivyöhykkeessä syötettiin vuoroin 4,5M NaCl:a 

ja neutralointiliuosta, jolloin regeneroitu hartsi palautui haluttuun esikäsiteltyyn 

muotoon. 

7.4 Kytkennät ja ajoparametrit 

Ensimmäinen ajo (Ajo 1) koostui neutralointivyöhykkeestä, kahden kolonnin re-

generointivyöhykkeestä, eluoinnista sekä neljän kolonnin syöttövyöhykkeestä 

(Kuva 11). Neutralointivyöhykkeen ja regenerointivyöhykkeen välinen solenoidi 

oli kiinni, mikä ohjasi neutralointivyöhykkeen virtauksen ulos jätteenä. Kahden 

regenerointivyöhykkeen kolonnin välinen solenoidi oli auki, jolloin liuos kulki 

molempien kolonnien läpi ennen virtaamistaan ulos ekstraktina. Eluointivyöhyk-

keen ja syöttövyöhykkeen välinen solenoidi oli auki, jolloin syöttöliuos syötettiin 

suoraan eluenttivirtaan. Eluentti ja syöttöliuos virtasivat kaikkien neljän syöttö-

vyöhykkeen kolonnin läpi ja poistettiin raffinaattina. 

S2 S1

MV5

MV2 MV1MV4 MV3

MV6 MV8

MV7

NaCl

Neutralizing

Eluent Feed

Waste Extract

Raffinate

Regeneration

P4

P1 P3P2

NaCl

Neutralizing

 

Kuva 11: SMB-kytkennät ajossa 1. Sininen väri kuvaa neutralointivyöhykettä, vaalean sininen re-

generointivyöhykettä, virheä eluenttia ja keltainen syöttövyöhykettä. Kolonnien väliset katkoviivat 

kuvaavat kiinninnäistä solenoidia ja yhtenäinen viiva aukinaista solenoidia. Moottoriventtiilit on mer-

kitty tunnuksella MV ja pumput tunnuksella P. Kussakin vaihdossa sisään- ja ulostuloportit sekä sole-

noidien asennot siirtyvät kuvassa oikealle. 
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Ajoa 1 jatkettiin 24 vaihtoa eli kolme täyttä kierrosta. Tällöin kukin kolonni oli 

kolme kertaa syöttö-regenerointi-syklissä. Yhden vaihdon aikana syöttöä virtasi 8 

petitilavuutta eli 9.8 mL/min (Taulukko 1).  

Toisessa ajossa (Ajo 2) järjestelmää ei muutettu, mutta tehokkuutta pyrittiin pa-

rantamaan nostamalla virtausnopeutta nopeuteen 12 mL/min (Taulukko 1). Täl-

löin syöttöä virtasi yhden vaihdon aikana 11 petitilavuutta. Ajoa jatkettiin 36 

vaihdon ajan.  

Hopean erotustehokkuutta testattiin myös ristivirta eli Cross-flow-järjestelmällä 

(Ajo 3), jossa kussakin kolonnissa oli oma sisään- ja ulostulovirta ilman keskinäis-

tä kytkentää. Järjestelmässä ajettiin syöttöliuosta samanaikaisesti kolmen kolonnin 

läpi. Kustakin syöttökolonnista ulostuleva virta otetaan talteen raffinaattina. Re-

generointiliuos irrotti hartsiin adsorboituneet metalli-ionit ekstraktina. 

MV3MV4 MV5MV2 MV6 MV1 MV8MV7

Wash FeedRegeneration WashNeutralizing

P2 P5 P6P4

FeedWash Feed

P3 P1 P7 P8

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Kuva 12: SMB-kytkennät ajossa 3. Vihreä väri kuvaa pesuvyöhykkeitä, sininen väri neutralointi-

vyöhykettä, vaalean sininen regenerointivyöhykettä ja keltainen syöttövyöhykettä. Moottoriventtiilit on 

merkattu tunnuksella MV ja pumput tunnuksella P. Kolonnit on numeroitu yhdestä kahdeksaan. 

Ajo kesti 20 vaihtoa syötön virtausnopeuden ollessa 7,5 mL/min (Taulukko 1). 

Regeneroinnin virtausnopeus oli yli kaksinkertainen vastavirta-ajoihin verrattuna, 

koska regenerointi suoritettiin vain yhtä kolonnia käyttäen. 
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Taulukko 1: SMB ajojen ajoparametrit 

 

Kunkin ajon päätyttyä ajettiin kaikkien kolonnien läpi regenerointiliuosta, jotta 

kolonnien kiintoaineeseen adsorboituneet metalli-ionit saatiin otettua talteen. 

Syöttöliuoksen alkuperäiset metalli-ionipitoisuudet sekä ekstraktin, raffinaatin ja 

loppuregeneroinnin liuosnäytteet analysoitiin ionikromatografilla. 

8 Tulokset ja tulosten tarkastelu 

Tässä kappaleessa esitellään laboratoriomittakaavan SMB-laitteistolla tehtyjen 

kolmen kokeen tulokset. Ajojen tarkoitus on puhdistaa hopeaa sisältävä liuos erot-

tamalla liuoksen muut metallit ekstraktiin ja hopea raffinaattiin. Ensimmäiseksi 

esitellään samankaltaiset kytkennät omaavien ajojen 1 ja 2 tuloksia sekä verrataan 

niitä toisiinsa. Lopuksi kerrotaan Cross-flow-ajon 3 tulokset. 

Ajossa 1 käytetyillä parametreilla saadaan hopea erotettua raffinaattiin niin, että 

sekä raffinaatti että ekstrakti tulevat puhtaina. Raffinaatin hopeakonsentraatio c 

syöttöliuoksen alkuperäisestä hopeakonsentraatiosta c0 on noin 85 % lukuun ot-

tamatta ensimmäisiä vaihtoja, jotka voivat antaa virheellisiä tuloksia, koska stea-

dy-state tila ei ole ehtinyt muodostua (Kuva 13). Raffinaatin hopeapitoisuutta 

alentaa syöttövyöhykkeeseen yhdistyvä eluenttivirta. Muiden metallien pitoisuus 

raffinaatissa on nolla.  

Ajo 1 Ajo 2 Ajo 3

Vaihtoaika 25 min 25 min 25 min

Kesto 24 ∙ 25 min 36 ∙ 25 min 20 ∙ 25 min

Q(syöttö) 9.8 mL/min 12 mL/min 7.5 mL/min

Q(eluantti) 1.2 mL/min 1.2 mL/min 5.0 mL/min

Q(regenerointi) 4.8 mL/min 4.8 mL/min 12 mL/min

Q(neutralointi) 10 mL/min 10 mL/min 10 mL/min
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Kuva 13: Ajon 1 raffinaatin konsentraatio kussakin vaihdossa 

Ajon 1 ekstrakti on puhdas hopean suhteen ja muiden metallien määrä siellä on 

puolitoistakertainen syöttöön verrattuna (Kuva 14).  Korkea prosentti johtuu hart-

siin adsorboituneita metalleja poistavan regenerointiliuoksen lähes puolet pie-

nemmästä virtausnopeudesta syöttöliuoksen virtausnopeuteen verrattuna.  

 

Kuva 14: Ajon 1 ekstraktin konsentraatio kussakin vaihdossa 
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Ajossa 2 tuottavuutta pyrittiin parantamaan kasvattamalla syötön virtausnopeutta 

2.2 mL/min muiden liuosvirtojen pysyessä samoina. Ajoa jatkettiin pidempää, 

mutta vain joka toinen vaihto analysoitiin. Hopean pitoisuus raffinaatissa oli sa-

maa luokkaa kuin ajossa 1, mutta 18. vaihdon jälkeen alkaa raffinaattiin tulla lyi-

jyä ja 24. vaihdon jälkeen myös magnesiumia (Kuva 15).  

Tämä johtuu liian korkeasta syötön virtausnopeudesta, jolloin suurimman etene-

misnopeuden omaavat Pb
2+

 ja Mg
2+

 ehtivät kulkeutua liuosfaasin mukana syöttö-

vyöhykkeen ulostuloon nopeammin kuin kiintofaasi vie niitä sen suuntaisesti. Eli 

heikommin adsorboituvien lyijyn ja magnesiumin virtausnopeus kääntyy liuosfaa-

sin suuntaiseksi sinkin ja kalsiumin kulkeutuessa edelleen ekstraktiin kiintofaasin 

suuntaisesti. 

 

Kuva 15: Ajon 2 raffinaatin konsentraatio kussakin vaihdossa 

Ajon 2 ekstraktiin ei juuri päädy hopeaa (Kuva 16). Muiden metallien pitoisuus 

on korkeampi kuin ajossa 1, koska syötön virtausnopeuden kasvaessa metalleja 

syötetään järjestelmään enemmän, mutta ne eluoidaan ekstraktiin samalla re-

generointiliuosmäärällä kuin ajossa 1. 
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Kuva 16: Ajon 2 ekstraktin konsentraatio kussakin vaihdossa 

Ajojen päätyttyä suoritettiin loppuregenerointi, jossa kunkin kolonnin hartsiin 

kiinnittyneet sekä sisälle jääneen liuoksen metalli-ionit irrotettiin syöttämällä re-

generointiliuosta 4,81 mL/min. Ajossa 1 syöttökohdan (kolonni 5) pitoisuudet 

ovat korkeimmillaan (Kuva 17). Seuraavissa kolonneissa adsorboituneiden metal-

li-ioneiden (Ca, Mg, Pb ja Zn) pitoisuuden laskivat, mutta hopean pitoisuus tulisi 

pysyä tasaisena, koska sitä on kulkeutunut liuosvirran mukana koko syöttö-

vyöhykkeeseen. Tämä näkyy paremmin ajon 2 tuloksissa (Kuva 18). Kolonni 4 

sisältää vielä paljon epäpuhtausmetalleja, sillä ajon lopettamista edeltävässä vaih-

dossa tuli syöttöliuos tähän kolonniin. Kolonnit 1-3 sekä 7-8 ovat puhtaita, sillä ne 

ovat juuri käyneet läpi regenerointivyöhykkeen. 
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Kuva 17: Ajon 1 loppuregeneroinnin antamat pitoisuudet kussakin kolonnissa 

Ajossa 2 on nähtävissä vastaavanlaisesti syöttöliuoksen syöttökohta (kolonni 5) 

sekä ajon lopettamista edeltävän vaihdon syöttökolonni (kolonni 4) (Kuva 18). 

Sinkin ja magnesiumin pitoisuudet ovat korkeimmillaan kolonnissa 4, mikä kertoo 

niiden vahvasta adsorptiovaipumuksesta. Magnesiumin ja lyijyn virtausnopeudet 

ovat taasen kääntyneet liuosfaasin suuntaisiksi, sillä niiden pitoisuudet ovat suu-

rimmillaan kolonneissa 6 ja 7. Tämä oli nähtävissä myös ajon 2 raffinaatissa 

(Kuva 15). 
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Kuva 18: Ajon 2 loppuregeneroinnin antamat pitoisuudet kussakin kolonnissa 

Cross-flow-ajo aloitettiin Kuva 12 mukaisesti. Syöttöliuos virtasi kolmeen kolon-

niin, joista ne poistettiin raffinaattina. Hopeasta suuresta etenemisnopeudesta joh-

tuen se tulee ulos raffinaattiin (Kuva 19). Viimeisen syöttökolonnin raffinaatti on 

puhtainta, koska kiintofaasin suuntaiset komponentit ei pääte etenemään sinne as-

ti. Kolmanteen syöttökolonniin syötettävästä hopeasta vain noin 65 % ehtii edetä 

kolonnin ulostuloon ennen vaihtoa. Ensimmäisen syöttökolonnin hopeapitoisuus 

on korkein ja paikoin hieman yli 100 %, koska sieltä poistuu myös toiseen ja kol-

manteen syöttökolonniin syötettyä hopeaa. 
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Kuva 19: Ajon 3 raffinaatin konsentraatio kolmessa syöttökolonnissa kussakin vaihdossa 

Syöttökoloinneista poistumaton hopea eluoituu viimeistään pesuvyöhykkeessä 

(Kuva 20). Pesuvyöhykkeen virtausnopeuden on oltava suuri, jotta kaikki hopea 

poistuu tässä vaiheessa eikä päädy tällöin ekstraktiin. Suuren virtausnopeuden 
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vuoksi myös muita metalleja eluoituu pesuliuoksen mukana. Vain pienimmän ete-

nemisnopeuden omaava sinkki jää kolonniin ja poistuu vasta regenerointivyöhyk-

keessä. 

 

Kuva 20: Ajon 3 regenerointi- ja syöttövyöhykkeiden välissä olevan pesuvyöhykkeen konsentraatio  

Regenerointivyöhykkeestä ulostuleva ekstrakti ei ensimmäiseen kahteen vaihtoon 

sisällä mitään metalleista, koska sinne tuleviin kolonneihin on syötetty vain re-

generointi- ja pesuliuosta (Kuva 21). Kolmannesta vaihdosta eteenpäin re-

generointivyöhykkeeseen tuleviin kolonneihin on syötetty 1-3 vaihdon ajan syöt-

töliuosta, joten se sisältää kaikkia epäpuhtausmetalleja. Hartsiin adsorboitumaton 

hopea on tullut kolonnista viimeistään pesuvyöhykkeessä, joten sen pitoisuus 

ekstraktissa on nolla. Muiden metallien pitoisuus on noin 160 %, koska re-

generointiliuoksen virtausnopeus on pienempi syöttöliuoksen virtausnopeus.  
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Kuva 21: Ajon 3 ekstrakti 

Loppuregenerointi suoritettiin kuten aiemmissa ajoissa ajamalla regenerointiliuos-

ta 4,81 mL/min kunkin kolonnin läpi. Metallien pitoisuudet ovat korkeimmillaan 

ensimmäisessä syöttökolonnissa (kolonni 6), koska sinne syötettiin syöttöliuosta 

myös lopettamista edeltävässä vaihdossa (Kuva 22). Regeneroinnissa olleet ko-

lonnit 1-4 eivät sisällä mitään metalleista ja hopeaa on vain kolonneissa 6-7, joi-

hin syöttöliuosta syötettiin. 

 

Kuva 22: Ajon 3 loppuregeneroinnin antamat pitoisuudet kussakin kolonnissa 
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9 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämän kandityön tarkoituksena oli demonstroida arvometallia sisältävän kloridi-

liuoksen puhdistus Kahdenarvoisista metalli-ioneista SMB-laitteistolla. Tutkitta-

vasta hopea-liuoksesta pyrittiin erottamaan kalsium-, magnesium-, lyijy- ja sinkki-

ionit laboratorioon rakennetulla jatkuvatoimisella kromatografisella ioninvaihti-

mella, jonka kolonnit olivat täytetty esikäsitellyllä Lewatit 260- ioninvaihtohart-

silla. 

Vastavirtatyyppisellä järjestelmällä suoritettiin kaksi koetta, joissa tutkittavaa liu-

osta ajettiin neljän yhteen kytketyn kolonnin läpi ja poistettiin raffinaattina. Syöt-

tövyöhykkeen jälkeen kolonnit regeneroitiin 2M HCl:n ja 2M NaOH:n seoksella, 

joka eluoi adsorboituneet metalli-ionit ektraktiin. Hopea, jonka virtausnopeus on 

nestevirran suuntainen, poistui raffinaattiin ja kalsium-, magnesium-, lyijy- ja 

sinkki-ionit, joiden virtausnopeudet ovat kiintofaasinsuuntaisia, poistuivat ekst-

raktiin.  

Hopealiuoksen puhdistusta demonstroitiin myös Cross-flow-järjestelmällä, jossa 

kolonnit eivät olleet kytkettyinä toisiinsa vaan jokaisessa kolonnissa oli oma ulos-

tulonsa. Tutkittavaa liuosta syötettiin kolmeen kolonniin, joiden ulostuloihin ho-

pea erottui raffinaattina. Kiintofaasin suuntaiset Kahdenarvoiset metalli-ionit erot-

tuivat ekstraktina kolonnien regeneroimisen myötä. 

Kokeet osoittivat, että kalsium-, magnesium-, lyijy- ja sinkki-ionien erottaminen 

hopeaionista on mahdollista käyttämällämme vastavirtatyyppisellä SMB-

laitteistolla. Tuottavuutta voidaan parantaa syötön virtausnopeutta nostamalla, 

mutta liian suuri virtausnopeus aiheuttaa epäpuhtautta raffinaattiin. Teoriaosiossa 

esitellyn parametrien optimoinnin merkitys SMB-erotuksessa on siis merkittävä 

ekstraksin ja raffinaatin puhtauksien takaamiseksi. 

Sekä vastavirta- että ristivirta-ajoissa ekstrakti saatiin täysin puhtaana oikeilla 

ajoparametrien valinnoilla. Cross-flow-ajon kolmesta raffinaatista vain yksi tuli 

täysin puhtaana. Cross-flow-ajossa puhdistettavaa arvometallia päätyi myös mer-

kittävä määrä pesuliuokseen, mikä huonontaa hopean saantoa. 

Cross-flow-ajon etuna on mahdollisuus syöttää syöttöliuosta kolmeen kolonniin ja 

parantaa näin tuottavuutta. Pesuliuoksen ja epäpuhtaiden raffinaattien uudelleen 

ajo järjestelmään mahdollistaisi paremman saannon ja puhtaammat tuotteet. 
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Cross-flow-systeemin erilleenkytkettyjen kolonnien ansioista painehäviö on pie-

nempi, minkä johdosta virtausnopeutta voitaisiin teoriassa kasvattaa ja tehokkuut-

ta näin parantaa. 
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