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Bayer-prosessin energiankulutuksen vähentämiseksi saostetaan gibbsiitin (Al(OH)3) sijasta 

alumiinihydroksidia nimeltä böömiitti (AlOOH) ylikylläisestä natriumaluminaattiliuoksesta. 

Böömiitin saostukseen vaikuttavat natriumhydroksidin konsentraatio 

natriumaluminaattiliuoksessa, kiteytyslämpötila, sekä böömiittisiemenen käyttö. Böömiitin 

tehokas saostuminen suoritetaan böömiitisiementen avulla, jotka tehostavat huomattavasti 

böömiitin saostuksen saantoa. (Dash et al., 2007) 

 

Kokeellisessa osassa tutkittiin, millä adsorbenttihartsilla pystytään erottamaan 

natriumhydroksidia natriumaluminaatti liuoksesta kokoekskluusiokromatografian avulla 

mahdollisimman hyvin.  Sopivaksi hartsiksi valittiin MN-270 (Purolite). Valitun hartsin avulla 

tutkittiin, miten saadaan saostettua böömiittiä natriumaluminaattiliuoksesta. Böömiitin 

saostamisessa kokeiltiin kiteytymislämpötilan muutosta, kiteytymisaikaa, sekä 

natriumhydroksidin konsentraation muutosta. Lähes puhdasta böömiittiä saatiin saostettua, kun 

MN-270-hatrsilla käsitelty natriumaluminaattiliuos kiteytettiin 90 ℃:ssa.   
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Bayer process's energy consumption can be reduced by precipitating aluminum hydroxide called 

boehmite from the supersaturated sodium aluminate solutions. The precipitation of boehmite is 

influenced by the concentration of sodium hydroxide in the sodium aluminate solution and the 

crystallization temperature. The effective precipitation of boehmite can be achieved by using 

boehmite seeds which can greatly improve the yield of boehmite precipitation. (Dash et al., 

2007) 

In the experimental, part the investigation focused on size exclusion chromatography. And the 

choosing of a resin. It was investigated that with which resin it is possible to separate sodium 

hydroxide from sodium aluminate solutions with size exclusion chromatography as effectively 

as possible. MN-270 (Purolite) was chosen as the suitable resin. With help of the selected resin 

it was investigated how to precipitate boehmite from the sodium aluminate solution. 

Precipitation of boehmite was tested with a change in crystallization temperature, crystallization 

time, and a change in sodium hydroxide concentration. Almost pure boehmite was precipitated 

when sodium aluminate solution was run through the MN-270 resin and crystallized at 90 °C.  
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1 JOHDANTO 

 

Alumiinituotanto on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista kaivosteollisuuden aloista.  Vuonna 

2017 maailmalla tuotettiin yhteensä 63 miljoonaa tonnia alumiinia (International Aluminium 

Institute, 2017). Alumiinia valmistetaan Hall–Héroult-metelmän ja Bayer-prosessin avulla. 

Bayer-prosessissa valmistetaan alumiinioksidia bauksiitti nimisestä malmista ja Hall–Héroult- 

menetelmässä valmistetaan alumiinioksidista alumiinia.  Bayer-prosessi luotiin jo vuonna 1988, 

eikä siihen ole suuria muutoksia sen jälkeen tullut. (Hind et al., 1999; Habashi, 1999, 241-248) 

Bayer-prosessin parantamiseksi on kehitetty kuitenkin parannettu versio, missä saostetaan 

Bayer-prosessin saostusvaiheessa alumiinihydroksidia nimeltä böömiitti. Tämän hetkisessä 

Bayer-prosessissa saostetaan gibbsiitti nimisestä alumiinihydroksidia, jonka kalsinointiin 

vaaditaan suuri osuus koko Bayer-prosessin energiakulutuksesta. Böömiitin kalsinointi 

vähentäisi huomattavasti alumiinioksidin valmistuskustannuksia. (Kontopoulos et al., 1998). 

Kokeellisessa osassa tutkittiin kokoeksluusiokromatografian (SEC) avulla, miten voitaisiin 

valmistaa böömiittiä natriumaluminaattiliuoksesta (Al2O3Na2O-H2O). 

Kokoekskluusiokromatografian tarkoitus oli poistaa natriumhydroksidia 

natriumaluminaattiliuoksesta, jotta saataisiin saostettua böömiittiä.  Tutkimuksen pääpaino oli 

löytää sopiva adrosbenttihartsi natriumhydroksidin erotukselle kromatografisesti, sekä löytää 

böömiitin saostukselle kokeelliset olosuhteet.  
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2 BAYER-PROSESSI 

 

Alumiinin valmistuksessa on jo pitkän aikaa ollut käytössä vuonna 1888 kehitetty Bayer-

prosessi. Bayer-prosessia käytetään vieläkin maailman laajuisesti nykyajan alumiinitehtaissa. 

Karl Josef Bayer luomassa prosessissa valmistetaan bauksiitti nimisestä malmista 

alumiinioksidia. Bauksiitti koostuu melkein kokonaan kolmesta eri alumiinihydroksidista 

gibsiitistä, böömistä ja diasporesta. Bayer-prosessin ideana on valmistaa bauksiitista saadusta 

alumiinihydroksidista kiinteää alumiinioksidia. Valmistus bauksiitista alumiinioksidiksi sisältää 

Bayer-prosessin kolme päävaihetta, jotka ovat bauksiitin hajottaminen, alumiinihydroksidin 

saostaminen ja alumiinihydroksidin kalsinointi. (Hind et al., 1999; Habashi, 1999, 241-248) 

Hajottamisen vaiheessa bauksiitti liuotetaan emäksiseen natriumhydroksidiliuokseen korkeassa 

paineessa ja lämpötilassa muodostaen emäksistä aluminaattiliuosta, jossa alumiini on Al(OH)-

4(aq)-ionien muodossa. Saostamisen vaiheessa alumiinihydroksidi saostetaan kristallimuotoiseen 

alumiini(III)hydroksidi muotoon eli gibbsiitiksi (Al2O3.3H2O). Saostaminen tehdään hyvin 

emäksisessä liuoksessa, jossa pH-arvo voi olla jopa 14. Kalsinointi vaiheessa vesi kuivatetaan 

pois gibbsiitistä ja saadaan täten alumiinioksidia. (Hind et al., 1999; Habashi, 1999, 241-248) 

 

      

 

3 BÖÖMIITIN SAOSTAMISEN HYÖDYT BAYER PROSESSISSA 

  

Bayer-prosessin energiankulutuksen pienentäminen on taloudellisesti merkitsevää, koska suurin 

osa prosessin tarvitsemasta energiasta saadaan polttoaineesta ja sähköstä, joihin vaaditaan suuria 

määriä resursseja. Bayer-prosessissa gibbsiitin kalsinointiin vaadittava energian määrä on 

merkittävä osa koko   prosessin energiakulutusta. Kalsinointi vaiheen kuluttama energiamäärä 

on karkeasti noin 25% koko Bayer-prosessin energian kokonaiskulutuksesta, tarkoittaen noin 3 

gigajoulen energiakulutusta per valmistettua alumiinioksidi tonnia kohti. Kalsinointivaiheen 

energiankulutus pienenisi huomattavasti, jos siinä käytettäisiin böömittiä gibbsiitin sijasta. 

Böömiitin kalsinointiin vaadittava entalpia on huomattavasti alempi kuin gibbsiitin, joten se 

voidaan kuivata alhaisemmissa lämpötiloissa. Tämä perustuu böömiitin molekyylirakenteeseen, 



3 
 

jossa on vain yksi vesimolekyyli, kun taas gibbtiisissä on kolme vesimolekyyliä. (Kontopoulos 

et al., 1998) 

Böömiitin kalsinointi tapahtuu noin 700 ℃:n lämpötilassa ja tarvitsee energiaa kalsinointiin 

1.9GJ /t alumiinioksidia. Gibsiitti vaatii kalsinointivaiheessa 900-1200 ℃:n lämpötilan. 

Böömiitillä on siis huomattavasti taloudellisempi kalsinointivaihe kuin gibbsiitillä. 

Kalsinointivaiheen gibbsiitin reaktioyhtälö on esitetty yhtälössä (1) ja böömiitin yhtälössä (2). 

Yhtälössä (1) ja (2) on myös esitetty reaktioentalpiat (KJ/mol). (Kontopoulos et al., 1998) 

Al2O3.3H2O -> Al2O3 +3H2O                     H=187 kJ/mol Al2O3                                                (1) 

Al2O3.H2O - Al2O3. H2O                             H = 72 kJ/mol Al2O3                                (2) 

Kalsinoinnin reaktioentalpien perusteella böömiitin kalsinointi vaatii vähemmän energiaa. 

Gibbsiitin kolmen vesimolekyylin haihduttamiseen tarvittavasta energian määrästä seuraa, että 

kalsinointivaihe vaatii 350 kg/t kuivattavaa materiaalia enemmän kuin böömiitin kalsinointi 

yhtä alumiinioksidi tonnia kohti. Böömitin valitseminen saostamisvaiheeseen voisi jopa 

vähentää lopulta noin 40% kalsinointivaiheen kustannuksista, sekä vähentää noin 10 % koko 

Bayer-prosessin energiakulutuksesta, eli noin 1,1 GJ/t alumiinioksidia. (Kontopoulos et al., 

1998) 

 

4 BÖÖMIITIN SAOSTAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

Böömitti saostetaan teollisesti ylikyllästytetystä natriumaluminaattiliuoksesta (Al2O3Na2O-

H2O)aq. Ylikyllästetyn liuoksen olosuhteita, aineiden alkukonsentraatioita ja saostamisreaktion 

ylläpitämisestä on tutkittu laajasti eri tahojen puolesta. Laajinten böömiitin saostusta on tutkittu 

Ateenan kansallisessa teknillisessä korkeakoulussa, missä on myös kehitetty teoreettinen 

laskentamalli böömiitin saostumisesille (Kontopoulos et al., 1998). Tärkeimpiä tavoitteita 

tutkimuksissa oli, kuinka saadaan mahdollisimman paljon böömiittiä saostusreaktiosta ja mitkä 

tekijät vaikuttavat böömiitin saostumiseen ja liukoisuuteen. (Kontopoulos et al., 1998). 
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Ylikyllästetyn liuoksen valmistamisessa ilmeni tärkeäksi alumiinioksidin (Al2O3) ja 

natriumhydroksidin konsentraatiot. Natriumhydroksidin konsentraatio on ilmaistu myös 

natriumoksidin (Na2O) muodossa, koska kokeellisissa olosuhteissa natriumaluminaattiliuos 

valmistetaan alumiinioksidista ja natriumoksidista, mistä sitten muodostuu natriumhydroksidia 

liuokseen. Erityisesti alumiinioksidin ja natriumoksidin massakonsentraatioiden suhde (Al2O3/ 

Na2O), eli A/C-suhde, vaikutti olevan avain asemassa böömiitin saostumiselle. Olosuhteiden 

puolesta lämpötilalla ilmeni tutkimuksissa olevan rajallinen vaikutus saostumisreaktiolle. 

Ylikyllästetyn liuoksen valmistelussa osoittautui tärkeäksi myös niin sanotun 

böömiittisiemenen lisääminen liuokseen, joka on böömiitistä koostuvaa materiaalia. 

Saostumisreaktion ajallinen kesto osoittautui myös merkitseväksi tekijäksi.  (Dash et al., 2009) 

Natriumhydroksidin alkukonsentraatiota ylikyllästetyssä liuoksessa on tutkittu laajasti. 

Dimitrios Paniasen tutkimuksessa (Panias et al., 2001a) selveni, mitä korkeampi 

alkukonsentraatio natriumhydroksidilla sitä suurempi liukoisuus böömiitillä.  Lämpötilan 

vaikutusta tutkittiin yhdessä natriumoksidin konsentraation kanssa ja tuloksena tutkimuksessa 

päädyttiin lämpötilan kasvun parantavan böömiitin liukoisuutta. Lämpötilan ja natriumoksidin 

vaikutukset on kuvattu taulukossa I (Panias et al., 2001a).   Taulukon I kokeessa testattiin 30-

150 ℃:n välillä olevia lämpötiloja, sekä natriumoksidin pitoisuuksia 60-140g/l välillä.  

Taulukosta I huomataan kuinka liukoisuus kasvaa lämpötilan ja natriumhydroksidin 

konsentraation noustessa. Lämpötilan nousu osoittautui kriittisemmäksi liukoisuuden kannalta 

korkeammissa lämpötiloissa. Böömiitin liukoisuus ei kuitenkaan vastaa alumiinihydroksidin 

saostumista, koska böömiitin saostusreaktion on todettu itsehidastuvan tietynlaiseen 

vakionopeuteen. Böömiitin saostusreaktio ei näin saavuta böömiitin liukoisuutta liuoksessa. 

Tästä aiheesta enemmän kappaleessa 4.2. (Panias et al., 2001a) 

 

Taulukko I  Böömiitin liukoisuus (g Al2O3/l ) eri natriumhydroksidin konsentraatiolla (g  

Na2O/l) ja lämpötilan (℃)  arvoilla.  (Panias et al., 2001a) 

       

 Lämpötila ℃ 60g Na2O/l 80g Na2O/l 100g Na2O/l 120g Na2O/l 140g Na2O/l 

 30 6,5 9,2 11,7 14,7 17,9 

 40 7,7 10,9 13,7 17,2 20,9 
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 50 9,1 12,8 16,1 20,1 24,2 

 60 10,6 14,9 18,6 23,2 27,9 

 70 12,4 17,3 21,5 26,7 32,0 

 80 14,4 19,9 24,8 30,5 36,4 

 90 16,6 22,9 28,4 34,8 41,4 

 100 18,9 26,0 32,1 39,3 46,4 

 110 21,5 29,4 36,2 44,0 51,8 

 120 24,2 33,0 40,2 49,0 57,4 

 130 27,0 33,6 44,7 54,0 63,1 

 140 29,9 40,5 49,2 59,2 68,9 

 150 32,9 44,2 53,7 64,3 74,5 

 

 

Ylikylläisen natriumaluminaattiliuoksen A/C-suhteen havaittiin Barsha Dashin tutkimuksen 

(Dash et al., 2007) mukaan määräävän muodostuvan alumiinihydroksidin rakenteen. Kokeen 

muuttujina olivat lämpötila ja A/C-suhde. Kyseisessä tutkimuksessa selvitettiin, millä A/C-

suhteella muodostuu böömiittiä gibbsiitin sijasta. Samaisessa tutkimuksessa ilmeni lämpötilan 

olevan kytköksissä A/C-suhteen käyttöön, kun saostetaan böömiittiä. Koe suoritettiin 8 tunnin 

saostumisreaktiona, jossa käytettiin alumiinioksidin alkumassakonsentraatiota 150g/l. Kokeen 

A/C-suhteen asettelussa tiedettiin jo ennestään Bayer-prosessissa käytettävän suhteen olevan 

1.0 tai 1.1, joten niiden lisäksi kokeiltiin suhteita 0.95 ja 0.85. Taulukossa II on esitetty Barsha 

Dashin tutkimuksen koe. Kokeessa ilmeni pienempien A/C-suhteiden 0.85 ja 0.95 tuottavan 

böömittiä koko kokeen lämpötila-alueella. Korkeammissa A/C-suhteissa 1,1 ja 1.0 lämpötila 

osoittautui rajalliseksi tekijäksi, koska böömiittiä saostui vain lämpötilassa 85 ℃:, sekä sitä 

korkeammissa lämpötiloissa. (Dash et al., 2007) 

 

Taulukko II  Böömiitin saostumisen saanto (g/l) eri lämpötilan (℃) ja A/C suhteen (g/l)  

arvoilla 8 tunnin kiteytymisajalla. (Dash et al., 2009) 
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Kyseisen kokeen perustella tärkeimmät johtopäätökset olivat korkeampien A/C-suhteiden 

olevan gibbsiitin saostumisille suotavammat ja pienempien suhteiden böömiitin saostamiselle. 

Korkeat suhteet yli 0.95 tuottavat alhaisemmissa alle 80℃:n lämpötiloissa gibsiittiä, kun taas 

alhaisemmat suhteet suosivat böömiittin saostumista samoissa lämpötiloissa. Korkeissa yli 85 

℃ :n lämpötiloissa saadaan kuitenkin böömiittiä kaikilla kokeen A/C-suhteilla, joka perustuu 

böömiitin aktivoitumisenergiaan. Kokeessa ilmeni myös ajan olevan saostumisreaktiolle 

olennainen tekijä, koska kokeessa huomaatti reaktion ajan kasvun suurentavan saostuksen 

saantia.  Kokeen johtopäätösten perusteella böömiittiä voidaan saostaa jopa niinkin alahaisissa 

lämpötiloissa kuin 60 ℃, mikä olisi merkittävä etu Bayer-prosessille böömiittiä käytettäessä. 

(Dash et al., 2007)  

 

4.1 BÖÖMIITIN KITETYMINEN 

 

Kiyoshi Okadan tutkimuksessa (Okada et al., 2002) perehdyttiin böömiitiin kiteytymiseen 

natriumaluminaattiliuoksesta ilman böömiittisiementä. Tutkmuksessa selvitettiin esimerkiksi, 

minkälaisissa olosuhteissa kiteytyy bayeriittiä (α-Al(OH)3 ) tai gibsiittiä  (γ-Al(OH)3) böömiitin 

(γ-AlOOH) sijasta. Bayeriitti on yksi gibbsiitin polymorfisista kidemuodoista. (Okada et al., 

2002) 

Alumiinihydroksidin kiteytymiseen havaittiin vaikuttavan taas natriumhydroksidin 

konsentraatio, jota Okadan tutkimuksessa tutkittiin pH-luvun muodossa.  Böömiitin havaittiin 

kiteytyvän parhaiten pH-alueella 7-10, kun taas bayeriitin pH-alueella 12 ja gibbsiitin yli 12 pH-
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luvuissa. Alumiinihydroksidin kiteytymiseen vaikuttaa pH:n lisäksi myös kiteytymisaika, koska 

tietyissä olosuhteissa muodostuneet alumiinihydroksidin kiderakenteet voivat ajan kanssa 

muuttaa muotoaan. Böömiitin on havaittu olevan helposti muuttuva kiteytymisrakenne, jos se 

saostuu pienessä partikkelikoossa, eli pseudo-böömiittinä. Pseudo-böömiitin on havaittu olevan 

epävakaa kiderakenne, joka voi muuttua bayeriitiksi ajan kuluessa ja bayeriitin jälkeen vielä 

gibbsiitiksi. Böömiitin kiteytyminen suosii lyhyttä kiteytymisaikaa, jos se saostuu pienessä 

partikkelikoossa. Suuressa partikkelikoossa böömiitin on kuitenkin todettu olevan vakaampi 

faasi, jolloin kiteytymisaika vaikuttaa positiivisesti saostumisen saantoon. Lämpötilan nousu 

havaittiin olevan myös böömiitin kiteytymiselle edullinen, koska lämpötilan nostamisen on 

todettu suurentavan böömiitin kidekokoa, eli täten parantavan sen saostuneen böömiitin saantoa. 

(Okada et al., 2002) 

  

4. 2 BÖÖMIITTISIEMEN 

 

Perinteisessä Bayer prosessissa käytetään gibbsiiitin siemeniä saostuksen tehostamiseksi. Sama 

pätee böömiitin saostuksessa, eli böömiitin saostuksessa kannattaa käyttää siementä.  

Böömiittisiementen käytössä tärkeimmiksi tekijöiksi ilmeni sen koostumus, partikkelikoko ja 

sen syöttömäärä ylikyllästettyyn aluminaatti liuokseen. Böömiittisiemen valmistetaan 

hydrotermisellä muuttamisella gibsiisiitistä 195 ℃:n lämpötilassa (Dash et al., 2009). 

Siementen lisäämisen alkuliuokseen on todettu vaikuttavan positiivisesti böömiitin saostumisen 

saantoon ja nopeuttavan böömiitin saostumisreaktiota (Kontopoulos et al., 1998). Siementen 

partikkelikoon ja määrän vaikutusta ylikylläisessä alkuliuoksessa tutkittiin Barsha Dashin 

kokeessa (Dash et al., 2009). Siementen määrän vaikutus saantoon alkuliuoksessa on esitetty 

kuvassa 1 ja partikkelikoko kuvassa 2. Kokeissa käytettiin lämpötiloja 90℃ ja 85℃.. A/C -

suhteena käytettiin arvoa 1.0 ja aikana 8 tuntia. Kuvan 1 perusteella voidaan päätellä 300g/l 

siemeniä teettävän optimaalisen saannon, Kuvan 2 perustelaa voidaan todeta, että mitä 

hienojakoisempaa, sekä mitä suurempi partikkelikoko siemenellä, sitä parempi saanto. (Dash et 

al., 2009) 
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Kuva 1  Böömiittisiementen määrän (g/l) vaikutus böömiitin saantoon(g/l) lämpötiloissa   

90℃ ja 85℃. (Dash et al., 2009) 

 

                                                                    

                                                                        

 

Kuva 2  Böömiittisiementen partikkelikoon (μm) vaikutus böömiitin  

                  saantoon (g/l) lämpötiloissa 90 -ja 85℃. (Dash et al., 2009) 
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     4.3 KINEETTISET ESTOT BÖÖMIITIN SAOSTUSREAKTIOLLE 

 

Böömiitiin saostuksessa ilmeni kaksi kineettistä estoa. Ensimmäinen esto liittyy böömitiin 

suhteellisen korkeaan aktivoitumisenergiaan 89 kJ/mol. Sen korkea aktivoitumisenergia 

tarkoittaa käytännössä 85-90℃ lämpötilaa saostumisreaktion alkamiseksi, jos 

aktivoitumisenergiaa ei muilla keinoilla saada pienennettyä. Gibbsiitin aktivoitumisenergia 

59 kJ/mol mahdollistaa alhaisemmat lämpötilat saostusreaktiolle, jota kannattaisi böömiitin 

saostuksen tehokkuuden kannalta myös tavoitella. (Skoufadis et al., 2003) 

Toinen kineettinen esto liittyy böömiitin saostusreaktion nopeuden hidastumiseen ajan 

kuluessa. Skoufadsin, Paniasen ja Paspaliarisen tutkimuksissa (Skoufadis et al., 2003) on 

havaittu saostusreaktion itsehidastuvan ajan kuluessa, ja saavuttavan lopulta eräänlaisen 

tasapainotilan. Tämä reaktion itsehidastuva ominaisuus on erittäin epäedullinen böömiitin 

saannon kannalta, koska saavuttaessaan reaktion tasapainotilan saostumisreaktio 

käytännössä pysähtyy. (Skoufadis et al., 2003)  

Saostusreaktion itsehidastuminen on esitetty kuvassa 3, missä saostuminen on esitetty 

ylikylläisessä aluminaattiliuoksessa alumiinioksidin konsentraatio ajan funktiona. Kuvasta 

3 huomataan saostumiskäyrän loiventuminen, joka tarkoittaa saostuvan reaktion 

hidastumista. Saostumiskäyrä vaikuttaa saavuttuvan vakio arvon ajan kuluessa, joka 

tarkoittaa saostumisreaktion tasapainotilaa. Tämä kuvan 3 saavutettu tasapainotila ei ole 

böömiitin saostusreaktion todellinen tasapainotila, vaan se on kokeellisesti havaittu tila 

Dimitrios Paniasen tekemässä tutkimuksessa. (Panias et al., 2001b). Kuvassa 3 on esitetty 

myös böömiitin teoreettinen liukoisuus vaakasuorana viivana, joka kuvastaa virallista 

böömiitin tasapainotilaa. Kokeesta huomataan havaittavan tasapainotilan olevan 1,7-1,9 

kertaa suurempi kuin todellinen tasapainotila (Panias et al., 2001b).  
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Kuva 3  Böömiitin saostuminen (g/l) 90 ℃ lämpötilassa alumiinioksidin konsentraation 

(g/l) ajan (h) funktiona. Olosuhteissa 132 gAl2O3/l, 120g/l Na2O, reaktioaika 8h 

20min ja böömsiementen konsentraationa 230g/l. (Panias et al., 2001b) 

 

 

Kuvan 3 kokeen tuloksista voidaan päätellä jonkin kineettisen tekijän estävän todellisen 

tasapainotilan saavutusta. Tämä kineettisen eston aiheuttaja on todettu olevan 

saostumisreaktiossa muodostuvan natriumhydroksidin konsentraation kasvu. 

Saostumisreaktion reaktioyhtälöstä yhtälö (3) huomataan, että saostumisreaktio tuottaa 

natriumhydroksidia samalla nopeudella kuin itse saostumisreaktio böömiittiä.    

             

               Al(OH)-
4(aq)= Al(OH)(s) + OH-

(aq) +H2O                                                    (3) 

 

Vapaiden hydroksidi-ionien määrän kasvu on todettu saostamisreaktion lopulliseksi 

lopettajaksi. Syy hydroksidi-ionien kineettisen eston tekijäksi liittyy böömiitiin 
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saostumisreaktion mekanismiin. Böömiitin saostuminen tapahtuu käytännössä 

böömiittisiementen partikkeleiden pinnalla, jos böömiittisiemeniä on lisätty alkuliuokseen. 

Ylikyllästetyn alkuliuoksen aluminaatti-ionit (Al(OH)-
4(aq)) adsorboituvat 

saostumismekanismissa böömiittipartikkelien pinnalla oleviin alumiinihydroksidiryhmiin 

(>AlOH0). Saostumisreaktiossa muodostuvien natriumhydroksidi-ionien on todettu estävän 

aluminaatti-ionien adsorboituminen böömiittipartikkelien pinnalle ja näin estäen tyypillisen 

saostumismekanismin jatkumisen. Tämä johtuu natriumhydroksidi-ionien reagoimisesta 

böömiittipartikkelien AlOH0-ryhmien kanssa reaktioyhtälön (4) mukaisesti (Skoufadis et al., 

2003) 

 

                               >AlOH0 + OH- => AlOH- + H2O                                               (4) 

 

Reaktioyhtälössä 4 avulla voidaan todeta natriumhydroksidi-ionien synnyttävän negatiivisesti 

varautuneita AlOH-ioneja, jotka täten aiheuttavat negatiivisen varautumisen 

böömiittipartikkelien pinnalle.  Näin saostusmekanismi hidastuu, kun böömiittipartikkelien 

pinnoilla kasvavat negatiiviset varautumiset estävät aluminaatti-ioneja absorboitumasta niiden 

pinnalle. Kasvavan varauksen myötä tarvittaisiin enemmän energiaa, että aluminaatti-ionit 

liittyisivät taas böömiittipartikkelien pinnalle. (Skoufadis et al., 2003) 

Saostumisreaktion aikana tapahtuvan natriumhydroksidin konsentraation kasvun vaikutusta   

ylikylläiselle liuokselle on myös tutkittu kokeellisesti Skoufadisen tutkimuksessa (Skoufadis et 

al., 2003). Tehdyissä kokeissa tutkittiin natriumhydroksidin konsentraation kasvua ajan 

kuluessa ja sen aiheuttamien negatiivisesti varauksellisten ionien kasvua. Kuvassa 4 on esitetty 

natriumhydroksidin alkukonsentraation vaikutus havaittavan tasapainotilan natriumhydroksidi 

konsentraatiolle. ylikyllästetyssä liuoksessa. (Skoufadis et al., 2003) 
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   Kuva 4   Kuvassa on esitetty liuoksen vapaa natriumhydroksidimäärä g Na2O/l ajan ja 

      natriumhydroksidin alkukonsentraation funktiona. (Skoufadis et al., 2003) 

 

Kuvan 4 kokeesta huomataan natriumhydroksidin määrän tuplaantuvan sen 

alkukonsentraatioon, mikä on seuraus reaktioyhtälön 3 reaktiosta. Tärkeä tulos kokeessa oli 

natriumhydroksidin alkukonsentraation määrän kasvattavan tasapainotilan natriumhydroksidin 

konsentraatiota ja täten estäen kineettisesti enemmän saostumisreaktiota etenemistä.  

Kuvassa 5 on taas esitetty AlO- -ionien prosentuaalisen osuuden kasvu böömiittipartikkelien 

pinnalla ylikyllästetyssä liuoksessa pH-luvun muutoksen avulla, kun saostumisreaktio etenee 

reaktion 4 mukaisesti muodostaen natriumhydroksidia. Natriumhydroksidin konsentraation 

kasvu on esitetty kuvassa 5 emäksisyyden kasvuna, eli pH-luvun kasvuna. Kuvan 5. kokeesta 

nähdään selkeästi AlO-ionien kasvu, kun pH kasvaa. (Panias et al., 2001b) Natriumhydroksidin 

konsentraation kasvu on näin todistettu tuottavan saostumisreaktiossa böömiittipartikkelien 

pinnalle negatiivisia varauksia, jotka johtavat saostumisreaktion hidastumiseen. Täten böömitin 

saostumisen toinen kineettinen esto on löydetty. (Skoufadis et al., 2003; Panias et al., 2001b)  
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Kuva 5  AlO- -ionien osuus (%) böömiittipartikkelien pinnalla  

                        muodostuminen pH-funktiona. (Panias et al., 2001b) 

 

5 BÖÖMIITIN SAOSTAMISEN TEHOSTAMINEN 

Kineettisten estojen takia böömiitin saostusreaktiota tulisi parantaa, jotta siitä saataisiin 

gibbsiitin saostusta kannattavampi valinta. Böömiitin saostuksen tehostamiseen liittyvät lähinnä 

sen korkean aktivoitumisenergian pienentäminen, böömiittipartikkelien pinnan negatiivistesti 

varauksellisten ionien vähentäminen ja saostusreaktiossa muodostuvan natriumhydroksidin 

poistaminen tai neutralisointi liuoksesta. (Panias et al., 2001b) 

Yksinkertaisin böömiitin saostusreaktion tehostaminen onnistuu lisäämällä böömiittisiementen 

määrää ylikyllästetyssä alkuliuoksessa. Saostuminen tehostuu, kun siementen konsentraatiota 

kasvatetaan alkuliuoksessa, koska sen kasvun myötä saadaan vähennettyä böömiittipartikkelien 

negatiivisia pinnan varauksia. Tämä perustuu siementen konsentraation kasvun myötä 

kasvavien AlOH0-ionien määrän kasvuun liuoksessa, jollain negatiivisesti varautuneiden ionien 

määrä vähenee liuoksessa. Näin saostuminen onnistutaan suorittamaan tehokkaammin kuin 

ilman siemeniä.  Myös natriumhydroksidin poistoa säännöllisesti saostusprosessista 
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hiilidioksidin avulla on kokeiltu, mutta se ei toiminut yhtä tehokkaasti korkean 

böömittisiemnsyötön prosessi. (Panias et al., 2001b) 

 

 

6 KOKOEKSKLUUSIOKROMATOGRAFIA 

Kokoekskluusiokromatografia (SEC) on nestekromatografinen erotusmenetelmä, jota voidaan 

käyttää aineiden erotukseen ja niiden analysointiin. Erotusmenetelmässä 

kokoeksklusiokromatografiaa käytetään erilaisten aineiden ja komponenttien erottamiseen 

toisistaan perustuen niiden molekyylikokoon ja molekyylimassaan. Tätä menetelmää voidaan 

hyödyntää esimerkiksi epäorgaanistensuolojen erottamiseen proteiineista, sekä. SEC:lla 

pystytään myös määrittämään molekyylien moolimassat, sekä moolimassajakaumat erilaisista 

yhdisteistä, kuten polymeereistä. (Davankov et al., 2005) 

Kokoeksluusiokromatografinen erotus toteutetaan kolonnissa, jonka sisällä on 

stationäärifaasina adrsobenttihartsista koostuva peti ja virtaavana faasina eluentti. Kolonnin 

petin läpi virtaa eluentti, sekä sen läpi kuljetetaan erotettavan komponentin sisältämää liuosta. 

Erotettavat komponentit erottuvat kolonnin petissä hartsiin, jossa tärkeänä tekijänä on 

adsorbenttihartsin huokoiskoko. Adsorbenttihartsin huokoiskokoa pienemmät pääsevät hartsin 

huokosien sisälle, kun taas huokoiskokoa isommat molekyylit ohittavat hartsin huokoset. 

Hyötynä molekyylien kokoerosta pienemmät molekyylit jäävät pitemmäksi aikaan kolonnin 

hartsiin ja suuremmat kulkevat suoraan eluentin mukana ulos kolonnista. Näin saadaan erotettua 

pienemmät molekyylit suurempi kokoisista, kun hartsin huokoisuuskoko on valittu oikein. 

(Davankov et al., 2005) 

 

7 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Kokeellisen osan tarkoitus oli saostaa böömiittiä natriumaluminaattiliuoksesta 

kokoekskluusiokromatografian avulla. Kokoekskluusiokromatografisella erotuksella haluttiin 

erottaa natriumhydroksidia natriumaluminaattiliuoksesta, jotta saataisiin vähennettyä 
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alkuliuoksen emäksisyyttä. Natriumhydroksidin erottamisen tavoitteena oli saada 

natriumaluminaattiluoksen aluminaatti-ja emäskonsentraatioiden suhde böömiitin 

saostumisreaktiolle suotuisaksi.  

Kokoekskluusiokromatografiassa tutkittiin erilaisten adsorbenttihartsien kykyä erottaa 

natriumhydroksidia. Tutkittiin myös lämpötilan, pH:n ja alkuliuoksen konsentraatiosuhteiden 

vaikutusta adrsopenttihartsien erotuskykyyn. Natriumhydroksidin erottaminen perustuu 

kokoekskluusiossa hydroksidi-ionien pieneen kokoon verrattuna niitä suurempiin aluminaatti-

ioneihin. Pienet hydroksidi-ionit jäävät pitemmäksi ajaksi kolonnin adsorbenttihartsin 

huokoisiin kiinni, kun taas aluminaatti-ionit tulevat ensimmäisenä ulos konnista eluentin 

mukana. Näin saadaan erotettua natriumhydroksidi natrium-aluminaattiliuoksesta erilleen. 

Kaikki testattavat adsorbenttihartsit eivät kuitenkaan noudata kokoekskluusiokromatografiaa, 

vaan niiden erotuskyky voi perustua muihinkin tekijöihin.  

Natriumhydroksidin erotuksen lisäksi tutkittiin, saostuuko lopputuotteena böömiittiä, gibsiittiä 

vai bayeriittiä. Tavoitteena oli myös määrittää kokeelliset saostumisolosuhteet, missä saostuu 

böömiittiä gibbsiitin ja bayeriiitin sijasta. Saostumisessa tutkittiin lämpötilan, ajan ja A/C-

suhteen vaikutusta lopputuotteen kiteytymisen rakenteeseen. 

 

 

 

7.1 MATERIAALIT 

Syöttöliuoksena käytettiin natriumaluminaattijauheesta valmistettua ylikylläistä 

natriumaluminaattiliuosta. (Riedel-de Haen). Syöttöliuoksen A/C-suhteen muokkaamiseksi 

käytettiin kiintoaine muodossa olevaa natriumhydroksidia (VWR Chemicals). Syöttöliuos 

valmistettiin laskemalla 150g/l Al2O3-massakonsetraatiota vastaava natriumaluminaattijauheen 

määrä, jonka A/C-suhteeksi tuli 1,3. Syöttöliuos, johon lisättiin natriumhydroksidia, 

valmistettiin laskemalla tarvittava natriumhydroksidimäärä, kun haluttiin toteuttaa 1.0 A/C-

suhde. Adsorbenttihartseina käytettiin polystyreenihartseja, kuten MN-270 (Purolite) ja 
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Retardion 11A8 50-100 Mesh (Dowex). Muut käytössä olleet hartsit olivat selluloosapohjainen 

GH-25 (Cellufine), geelisuodatushartsi G15 (Sephadex) sekä CA166-Na+-hartsi (Finex Oy).  

 

7.2 KOELAITTEISTO 

Kokeet suoritettiin laboratoriomitoitetulla kolonnilla, johon oli pakattu adrorbenttihartsit. 

Kolonnin läpi pumpataan eluenttinä toimivaa vettä pumpulla, sekä syöttöliuosta omalla 

pumpullaan. Kolonnin pohjalta tuleva virta on yhdistetty RI-detektoriin, UV-detektoriin ja 

johtokyky-detektoriin. Kolonnin viereen on kytketty termostaatti, joka lämmittää kolonnin 

sisällä virtaavan vesikierron. Detektorien läpi mennyt virta kulkee joko jäteastiaan tai 

näytekerääjään.  Koeajoja varten syöttöliuoksen ja eluentin virrat on ohjattu venttiiliin, joka 

kuljettaa syöttövirran syöttöpulssin aikana kolonniin, sekä syöttöliuoksen pulssin loputtua 

takaisin syöttöliuosastiaan. Koelaitteisto on esitetty kuvassa 6. 

Koelaitteiston kolonnin pakatun hartsin korkeudet vaihtelivat koeajoissa 10-15cm välillä. 

Kolonnin halkaisija oli 15mm. Kuvassa 17 esitetyn koelaitteiston lisäksi näytteiden 

analysoinnissa käytettiin XRD:tä (Bruker). XRD:tä varten käytettiin sentrifugia näytteiden 

sakan erottamiseen nesteestä, sekä uuneja sakkojen kuivattamiseksi. Myös Raman-spektriä 

kokeiltiin, mutta ilman tuloksia. Näytteiden pH-luvut mitattiin pH-mittarilla, joka kalibroitiin 

emäksisiä liuoksia varten sopivaksi.  
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Kuva 6  Työssä käytetty koelaitteisto. 

 

 

 

 

7.3 KOKEIDEN SUORITTAMINEN 

Ennen koeajojen suorittamista valmistettiin natriumaluminaattijauheesta syöttöliuosta. 

Syöttöliuoksen haluttiin vastaavan Bayer-prosessissa käytetyn natriumaluminaattiliuoksen 

ylikylläisyyttä, joten alumiinioksidin massakonsentraatioksi asetettiin 150g Al2O3/l (Dash et al., 

2009). (konsentraationlähde). Aluminaattijauheesta tehdyn syöttöliuoksen A/C –suhde oli 1,3, 
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joka oli tarpeeksi lähellä böömitin tai gibbsiitin saostumisen vaatimaa A/C-suhdetta. Syöttöliuos 

suodatettiin ennen kolonnin koeajoja, koska siinä ilmeni pieniä määriä epäpuhtauksia.   

Kokeellisen osan alkupuolen kokeiden tarkoitus oli löytää tehokas adsorbenttihartsi 

natriumhydroksidin erotukseen, sekä tutkia näytteistä saostuneen sakan molekyylirakennetta. 

Testattavia hartseja olivat MN-270, GH-25, Retardion 11A8 50-100 Mesh, geelisuodatushartsi 

G15 ja CA166-Na+-hartsi. MN-270-ja GH-25-hartsejen koeajoissa testattiin myös 80C-asteisen 

kolonnin vesikierron vaikutusta erotusprosessiin. Kaikilla testattavilla hartseilla tehtiin koeajot 

kuvan 17 koelaitteistolla, jonka läpi ajettiin syöttöliuosta. Koeajoja ennen kolonni pakattiin 

adsorbenttihartsilla, jonka korkeus kolonnissa mitattiin jokaisen hartsin yhteydessä ylös.  

Koeajojen suorittaminen toteutettiin hartsien pakkaamisen jälkeen kuvan 17 koelaitteistolla. 

Poikkeuksena polystyreenihartsin MN-270 testiajot tehtiin vain yhdellä pumpulla. Kolonnin 

läpi tulleesta näytevirrasta mitattiin UV-signaali (mV) ja johtokyky (mV). Johtokyvyllä 

mitattiin kolonnin läpi tulevan näytevirran sisältävien varauksellisten ionien määrää. 

Johtokyvyn avulla pystyttiin tutkimaan, millä ajan hetkellä aluminaatti-ionit ja 

natriumhydroksidi tulevat ulos kolonnista. Myös UV-signaalin avulla pystyttiin huomaamaan, 

kolonnin läpi tulleita yhdisteitä. Suurimmasta osasta hartseilla testatuista koeajoista otettiin 

näytteet talteen näytteenkerääjällä säännöllisin aikavälein. Koeajojen näytteistä mitattiin pH-

luvut, jotta voitaisiin seurata näytteiden natriumhydroksidin konsentraation muutosta eri 

ajanhetkillä.  

Koeajojen UV-ja johtokyky-detektorien keräämistä datoista tehtiin kuvaajat, joista voitiin tutkia 

johtokyvyn ja UV-signaalin muutoksia kolonnin eluenttitilavuutta kohden. UV-signaalin ja 

johtokyvyn keräämät datat olivat yksikössä (mV).  Eluenttitilavuus laskettiin yhtälöllä (5) 

  

                                       BV = (t v-Vl)/Vp                                                                              (5) 

jossa   BV   eluenttitilavuus petitilavuutta kohden 

           t       koeajon aika, [min] 

          v       kolonnin läpivirtaavan syöttöliuoksen virtausnopeus, [ml/min] 
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          Vl      koloniin yhdistettyjen letkujen tilavuus, [ml] 

          Vp     kolonnissa olevan pedin tilavuus, [ml] 

 

 

Koeajojen UV-signaalin ja johtokyvyn tulokset esitettiin yhtälöllä (5) lasketun 

eluenttitilavuuden avulla. Koeajojen saostuneista sakkoja näytteistä tutkittiin XRD:llä. XRD:tä 

varten koeajojen näytteiden sakat erotettiin sentrifugilla nesteestä. Sakat pestiin puhtaalla 

vedellä ja kuivatettiin 60℃ uunissa. XRD-tuloksien diagrammeista etsittiin böömittille ja 

gibsiitille tyypillisiä piikkejä.  

 

 

HARTSIEN VALINNAN TULOKSET 

 

Natriumhydroksidin erottamiseksi kokeiltiin erilaisia adsorbenttihartseja. Hartseista tutkittiin 

niiden kykyä erottaa natriumhydroksidia natriumalumnaattiliuoksesta. Erotuskykyä mitattiin 

johtokykymittarilla, UV-spektrillä ja pH-mittarilla. Hartsien testiajojen UV-signaalien ja 

johtokykyjen tulokset on esitetty kuvissa 7-13. Myös hartsien erotustuotteita analysoitiin 

XRD:llä, missä tutkittiin saostuneen alumiinihydroksidin molekyylirakennetta.  
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Kuva 7  MN-270-hartsin UV-signaali (mV) ja johtokyky (mV) petitilavuutta kohden     

                        lämpötilassa 20℃.                               

 

Ensimmäinen testiajo tehtiin polystryreenisellä MN-270-hartsilla. Polystyreenihartsi toimi 

kolonnissa kokoeksluusiokromatografian tavoin ja erotti natriumhydroksidia tehokkaasti 

syöttöliuoksesta. MN-270-hartsin erotus lämpötilassa 20℃ on esitetty kuvassa 7.  Kuvan 7 

johtokykykäyrän tuloksista huomattiin selkeästi alumiinin ja natriumhydroksidin erottuminen 

eluenttitilavuutta kohden. Eluenttitvuuden kohdassa 0,32 johtokykykäyrä nousee jyrkästi ylös, 

mikä johtuu aluminaatti-ioneista. Alumiinaatti-ioinen tuottama johtokyvyn muutos saavuttaa 

huippunsa eluenttitilavuuden kohdassa 0,5, jonka jälkeen nähdään loivempi käyrä aina 

tilavuuteen 1,1 asti. Loivan käyrän johtokyvyn nousu johtuu natriumhydroksidin määrän 

kasvusta kolonnista ulos tulleessa virrassa. Eluenttitilavuuden 1,1-1,85 kolonnista ulos tuleva 

liuoksen johtokyky pysyy vakiona, eli liuoksen yhdisteiden konsentraatiot eivät muutu. 

Johtokäyrän loppupuoliskolla nähdään natriumhydroksidipiikki, missä loputkin syöttöliuoksen 

natriumhydroksidista pääsevät ulos kolonnista. Natriumhydroksidipiikin jälkeen johtokyky 

laskee jyrkästi, koska syöttöliuoksen pulssin aluminnaatti-ionit ja natriumhydroksidi ovat lähes 

kokonaan loppuneet. 
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MN-270-hartsin UV-signaalin käyrä vastaa aika hyvin johtokyvyn käyrää. Myös siinä näkyy 

aluminaattiionien erottuminen ulos konnista ensimmäisenä eluenttitilavuuden välillä 0,32-0,5.  

UV-detektori ei pysty havaitsemaan natriumhydroksidia liuoksesta, joten UV-signaalin 

käyrässä ei näy natriumhydroksidin erottumista. UV-signaalin käyrästä puuttuu täten 

natriumhydroksidipiikki kokonaan. UV-signaalin kuitenkin kertoo eluenttitilavuutta kohden, 

milloin aluminaatti-ionit tulevat ulos kolonnista, sekä milloin syöttöliuoksen aineet ovat 

lopullisesti tulleet kolonnista ulos.  

MN-270-hartsin johtokyvyn käyrän tuloksista voitiin päätellä yhdisteiden erottumisen malli. 

Kokoekskluusiokromatografian tavoin ensimmäisenä kolonnista pääsevät ulos 

molekyylikooltaan isommat alumiinaatti-ionit, mikä havaitaan jyrkkänä käyränä. Pienempi 

kokoiset natriumhydroksidimolekyylit alkoivat erottua ulos kolonnista kunnolla vasta 

eluenttitilavuudessa 0,35. Johtokyvyn ja UV-signaalin käyrien tasaisella alueella kolonnista 

tulee ulos aluminaatti-ioneja, sekä natriumhydroksidia. Tämä alue vastaa syöttöliuoksen 

konsentraatioiden suhdetta. Johtokyvyn natriumhydroksidipiikin kohdalla aluminaaatti-ionit 

ovat tulleet jo ulos kolonnista, mutta loput syöttöliuoksen natriumhydroksidista pääsevät vasta 

tällöin ulos konnista. 

MN-270-hartsilla kokeiltiin myös kolonnin lämpötilan vaikutusta sen erotuskykyyn. 

Lämpötilan toteutettiin lämmittämällä kolonnin vesikierto termostaatilla. Kuvassa 7 on esitetty 

80℃:n lämpöisen vesikierron tulokset. Johtokyvyn käyrä muistuttaa kuvan 8 käyrää, mutta 

näyttää erottavan aluminaatti-ioneja vähän heikommin. Kun verrattaan aluminaatti-ionin 

johtokykykäyrien jyrkkyyttä, huomataan huonelämpötilassa tehdyn koeajon käyrän olevan 

jyrkempi. Myös natriumhydroksidipiikki on suurempi 22℃:ssa tehdyssä erotuksessa. 
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Kuva 8  MN270-hartsin UV-signaali (mV) ja johtokyky (mV) eluenttitilavuutta BV  

kohden lämpötilassa 80℃. 

 

Toisena hartsina testattiin sellupohjaista GH-25 hartsia. GH-25-hartsi on yleisesti tehokas hartsi 

erottamaan yhdisteitä molekyylimassan perusteella, sekä se soveltuu korkeiden 

virtausnopeuksien erotuksien suorittamiseen. GH-25-hartsin huoneenlämpötilassa tehty testiajo 

on esitetty kuvassa 9 ja 80℃:n koeajo kuvassa 10. GH-25-hartsin huoneenlämpötilassa 

tehdyssä koeajossa alkupään näytteet saostuivat geelimäiseen muotoon heti kolonnista ulos 

tullessaan. Tämän koeajon johtokykykäyräkin oli hyvin poikkeava. Kolonnista tulee vasta 

eluenttitilavuudessa 0,63 syöttöliuosta ulos, joten GH-25-hartsi on pitänyt syöttöliuoksen 

komponentteja vähän kauemmin huokosissaan kiinni. GH-25-hartsin natriumhydroksidin erotus 

ei ole onnistunut ideaalisesti, vaikka eluenttitilavuuden 0,63-0,84 väillä saatiin aluminaatti-

ioneja tehokkaasti erilleen.  Natriumhydroksidi vaikuttaa tulevan muutoin tasaisesti ulos 

kolonnista, koska johtokyvyn käyrän natriumhydroksidipiikki nousee ja laskee melkein 

lineaarisesti. Myös UV-signaaliin mukaan kolonnista tulee aluminaatti-ioneja ulos 

eluenttitilavuudessa 0,63, vaikka sen käyrä tekee toesenkin piikin eluenttitilavuudessa 3,45.  
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Kuva 9  GH-25-hartsin UV-signaali (mV) ja johtokyky (mV) eluenttitilavuutta BV   

kohden lämpötilassa 22℃.  

 

 

 

Kuva 10  GH-25-hartsin UV-signaali (mV) ja johtokyky (mV) eluenttitilavuutta BV 

kohden lämpötilassa 80℃.  
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80℃:n lämmössä tehty GH-25-hartsin koeajo oli enemmän muiden hartsien koeajoja 

muistuttava, eikä siinä saostunut geelimäistä sakkaa kesken ajon. Natriumhydroksidin 

erottaminen ei ollut kuitenkaan tässä lämpötilassakaan erityisen tehokasta, koska 

natriumhydroksidipiikki jäi matalaksi. 

Kolmantena hartsina kokeiltiin Retardion 11A8-hartsia. Retardion 11A8 on erotustoiminnaltaan 

ionien hidastuttaja, eli se absorboi ioneja itseensä (Dowex).  Retardion 11A8-hartsin koeajo 

huoneenlämpötilassa on esitetty kuvassa 8. Koeajon johtokyvyn käyrässä huomataan 

natriumhydroksidipiikki, joka on kuitenkin huomattavasti pienempi arvoltaan (mV) kuin 

esimerkiksi MN-270-hartsin natriumhydroksidipiikki. Johtokykykäyrän alkuvaiheessa 

havaitaan ensin aluminaatti-ionien vapautuminen kolonnista eluenttitilavuudessa 0,3, sekä 

natriumhydroksidin vapautumisen eluenttitilavuuden kohdassa 0,4. UV-signaalin käyrä näyttää 

aluminaatti-ionien vapautumisen kolonnista hyvin, koska sen käyrässä havaitaan jyrkkä nousu 

samassa eluenttitilavuudessa kuin johtokykykäyrän nousu. Alhaisten johtokykylukemien 

perusteella voidaan päätellä Retardion 11A8-hartsin natriumhydroksidin eroituksen olevan 

keskinkertainen.  

 

 

Kuva 11  Retardion 11A8-hartsin UV-signaali (mV) ja johtokyky (mV) eluenttitilavuutta  

BV kohden lämpötilassa 22℃.                    
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Neljäntenä hartsina kokeiltiin G15 hartsia. G15 on geelisuodatushartsi, jota käytetään 

esimerkiksi peptidien puhdistamiseen.  Koeajo huoneenlämpötilassa G15-hartsilla on esitetty 

kuvassa 9.  G15-hartsi ei kestänyt emäksistä syöttöliuosta, vaan hajosi rakenteeltaan kesken 

ajon. Kuvan 9 johtokyvyn käyrästä nähdään eluenttitilavuuden kohdan 1,5 jälkeen, kuinka 

johtokyky laskee hitaasti. Tämä selittyy hartsin rakenteen hajoamisella, sillä se enää pystynyt 

erottamaan natriumhydroksidia syöttöliuoksesta.   

 

                                   

Kuva 12  G15-hartsin UV-signaali (mV) ja johtokyky (mV) eluenttitilavuutta (BV)  

kohden lämpötilassa 80℃.  

  

 

Viidentenä hartsina kokeiltiin CA166-Na+-hartsia (Finex Oy), joka on funktioryhmältään 

karboksyylihappo.  CA166-Na+-hartsin testiajo huoneenlämpötilassa on esitetty kuvassa 10. 

Kuvan 10 johtokyvyn käyrästä havaitaan natriumhydroksidipiikki, sekä aluminaatti-ionin 

vapautuminen kolonnista eluenttitilavuudessa 0,3. Natriumhydrosidipiikki on pieni verrattuna 

esimekrkeksi MN-270-hartsin piikkiin. Tästä voidaan päätellä natriumhydroksidin erotus 

keskinkertaiseksi 
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Kuva 13 CA166-Na+-hartsin UV-signaali (mV) ja johtokyky (mV) eluenttitilavuutta BV   

kohden lämpötilassa 80℃.  

 

Hartsien koeajoista mitattiin myös pH-luvut, jotta voitaisiin tutkia hydroksidi-ionien määrän 

muutosta näytteistä. Hartseista MN-270, GH-25 ja Retardion 11A8 mitattiin pH-luvat. MN-270 

ja GH-25 hartseista mitattiin myös 80℃:n lämmöissä tehtyjen koeajojen pH-luvut. Edellä 

mainittujen hartsien pH-luvut on esitetty kuvassa 14. Mitattujen hartsien pH-käyristä havaitaan, 

milloin natriumhydroksidia tulee ulos kolonnista kullakin hartsilla. Mittaustuloksista huomattiin 

kuvan 14 pH-käyrien vaakasuoran alueen vastaavan koeajoissa käytetyn syöttöliuoksen pH:ta. 

Tästä voidaan päätellä natriumhydroksidin vapautumisaika eluenttitilavuutta kohden. 

 MN-270-hartsilla havaittiin pH:n lähtevän nousuun samassa eluentin tilavuudessa kuin kuvan 

8 johtokykykäyrä, sekä pH-käyrän vaakasuoran osuuden vastaavan myös eluenttitilavuudeltaan 

johtokykykäyrää. Tästä voidaan päätellä pH-lukujen mittauksien tukevan johtokyvyn 

mittausten tuloksia. Natriumhydroksidipiikkejä ei kuitenkaan kunnolla näy kuvan 8 pH-

käyrissä, koska pH-mittari ei mitannut kovin tarkkaan niin emäksisiä liuoksia. Tehdyt pH-

mittaukset osoittivat MN-270-hartsin tehokkaammaksi natriumhydroksidin erottajaksi, koska 

sen pH-käyrästä havaittiin selviten natriumhydroksidin erottuminen. Jopa 

natriumhydroksidinpiikki näkyy pienenä pH:n nousuna MN70-hartsin pH-käyrässä. 
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Huomioitavaa oli kuitenkin, että GH-25-hartsin syöttöliuos tuli ulos kolonnista alhaisemmassa 

pH:ssa kuin muiden hartsien koeajoissa. Alhainen pH mahdollisti huoneenlämpötilassa 

amorfisen geelin saostumisen (Okada et al., 2002). 

 

Kolonnin lämpötilan vaikutusta voidaan myös tutkia kuvan 14 avulla. MN-270-hartsin 

lämpötiloissa 20℃ ja 80℃ ei ollut merkittävää eroa pH-käyrissä, vaikka huoneen lämpötilassa 

tehdyn koeajon käyrästä havaitaan nopeammat pH-muutokset. Käyrien vaakasuorien osien pH-

erot johtuivat pH-mittarin kalibroinnista. GH-25-hartsin 20℃:n ja 80℃:n lämpötiloissa tehtyjen 

ajojen vöillä oli huomattavat erot. Huoneenlämpötilassa tehdyn koeajon pH-luvut nousevat 

alussa erityisen nopeasti verrattuna GH-25-hartsin 80℃:n lämpötilassa tehtyyn ajoon. Voitiin 

päätellä GH-25-hartsin huoneenlämpötilassa erottavan natriumhydroksidia alussa tehokkaasti, 

vaikka lopulta sen pH tasoittui syöttöliuosta vastaavaksi jo eluenttitilavuudessa 0,7. 

 

 

 

Kuva 14   Kokeiltujen hartsien pH-arvot eluenttitilavuutta BV kohti.  
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8 BÖÖMITIN SAOSTAMINE MN-270-HARTSILLA 

 

Hartseilla tehtyjen koeajen perusteella valittiin MN-270-hartsi, koska sen havaittiin erottavan 

parhaiten natriumhydroksidia natriumaluminaattiliuoksesta kuvien 8 ja 10 tuloksien perusteella. 

Tavoitteena oli saada saostettua böömiittiä MN-270-hartsilla tietyissä olosuhteissa, sekä tutkia 

kokeellisesti mitkä tekijät vaikuttavat saostumiseen. MN-270-hartsin peti pakattiin saostusajoja 

varten 15cm pitkäksi.  Koeajojen saostuneista näytteistä analysoitiin kiteytyneitä rakenteita 

XRD:llä. 

Saostusajoja varten piti määrittää muuttujat, mitkä saattaisivat vaikuttaa böömiitin 

saostusreaktioon. Muuttujiksi valittiin kirjallisuusosan perusteella kiteytymislämpötila, 

saostusaika sekä syöttöliuoksen A/C-suhde. Kromatografisen erotuksen puolesta valittiin 

neljänneksi muuttujaksi vielä syöttöliuoksen virtausnopeus 1,5 ml/min. Saostusjoissa käytettiin 

20ml syöttöliuospulsseja. Lämpötilan vaikutuksesta haluttiin kokeilla kiteytymislämpötiloja 

20℃,60℃ ja 90℃. Kiteytymislämpötilat toteutettiin jättämällä saostusajoista otetut näytteet 

näissä lämpötiloissa oleviin uuneihin. Kiteytymisaikoina käytettiin yhtä vuorokautta, sekä 

muutaman näytteen kohdalla neljää vuorokautta. Syöttöliuoksen natriumhydroksidin 

alkukonsentraation vaikutusta, eli pH:n vaikutusta, halutiin kokeilla A/C-suhteen 1.0 avulla, 

koska aiemmissa koeajoissa oli ollut käytössä melko korkea suhde 1,3. Syöttöliuoksen A/C-

suhteen kanssa ei noudatettu Barsha Dashin tutkimuksen (Dash et al., 2007) ideaalisimpia arvoja 

böömiitin saostukselle, koska A/C suhde muuttuu kolonnin läpi kulkiessaan. A/C-suhteen 

muutos tarkoittaa myös pH:n muutosta kolonnin näytteissä. Tässä kromatografisessa 

erotuksessa olisi ollut hyödyllistä mitata tarkat A/C-suhteet ICP-menetelmällä, jotta oltaisiin 

voitu tutkia tarkemmin A/C-suhteen, eli vaikutusta böömiitin saostukseen kromatografialla.  

Virtausnopeudella 1,5l/min suoritettu koeajo on esitetty kuvassa 21. Kuvan perusteella voidaan 

todeta, ettei pienempi virtausnopeus erityisesti paranna erotusta, vaikkakin erottaa hyvin 

natriumhydroksidin. Kuvassa 21 on esitetty saostusajo A/C-suhteella 1.0. Kuvasta 21 

johtokykykäyrästä havaitaan, että natriumhydroksidia erottuu hitaammin ja tasaisemmin kuin 

suhteella 1,3. Tämä johtuu todennäköisesti natriumhydroksidin suuremmasta 

alkukonsentraation määrästä. 
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Kuva 15  MN-270-hartsin UV-signaali (mV) ja johtokyky (mV) eluenttitilavuutta BV            

kohden lämpötilassa 80℃ ja virtausnopeudella 1,5l/min 

 

 

 

Kuva 16 MN-270-hartsin UV-signaali (mV) ja johtokyky (mV) eluenttitilavuutta BV       

kohden lämpötilassa 20℃, virtausnopeudella 3ml/min ja A/C-suhteella 1.0. 
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Kiteytymislämpötilan vaikutukset kiteytyneeseen sakkaan on esitetty taulukossa III. Taulukon 

III koeajoissa otettiin kahdella eri eluenttitilavuuden hetkellä näytteet, jotka pistettiin 

kiteytymään samaan lämpötilaan. Eluenttitilavuuden hetkiksi valittiin kuvan 17 perusteella 

vähäisimmän natriumhydroksidikonsentraation vaihe eluenttitilavuudessa 0,32-0,42, sekä 

korkeamman natriumhydroksidi konsentraation vaihe eluenttitilavuudessa 1,17-1,36. 

 

Taulukko III  Saostusajot kiteytymislämpötiloissa 20℃,60℃ ja 90℃. 

Eluenttitilavuus, BV        0,32-0,42 1,17-1,36 

20℃  Bayeriitti+(gibbsiitti) gibsiitti 

60℃  Bayeriitti+(gibbsiitti) gibsiitti 

90℃  Böömiitti+bayeriitti+(gibbsiitti)   

 

 

 

 

Kuva 17 MN-270-hartsin saostusajon UV-signaali (mV) ja johtokyky (mV) petitilavuutta   

BV kohden lämpötilassa 20℃. 
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Kiteytymisajan ja syöttöliuoksen A/C-suhteen vaikutukset kiteytymisrakenteeseen on esitetty 

taulukossa IV. Koeajoissa käytettiin 80℃:n vesikiertoa kolonnissa, jotta syöttöliuos pysyisi 

alusta pitäen korkeammassa lämpötilassa. Eluenttitilavuuden hetkiksi valittiin pelkästään 

tilavuudet, missä natriumhydroksidin konsentraatio ei ollut vielä tasoittunut syöttöliuoksen 

arvoon. Koeajojen näytteet kiteytettiin 90℃:n uunissa. Kiteytymisaikoina käytettiin yhden 

ja neljän vuorokauden mittaisia aikoja. A/C-suhteena käytettiin alkuperäistä 1,3-suhdetta, 

sekä 1,0-suhdetta.  

Taulukko IV.   Saostusajot kiteytymisajoissa 1 ja 4 vuorokautta, sekä A/C-suhteissa 1,3 ja 1,0. 

 

 

 

Taulukon III tuloksista havaittiin bayeriittin ja böömiiitn kiteytyvän vain eluenttitilavuudessa 

0,32-0,42, kun taas gibsiitti kiteytyi kunnolla vasta elenttitilavuudssa 1,17-1,36. Taulukon III 

suluilla merkatut gibbsiitit tarkoittavat, että gibsiittiä saostui XRD:n mukaan vähäinen määrä 

bayeriitin kanssa. Tuloksista voidaan päätellä bayeriitin ja böömiitn saostuvan alhaisemmassa 

natriumhydroksidin konsentraatiossa, kuin gibbsiitti.  Nämä tulokset pätevät hyvin Kiyoshin 

Okadan tekemään tutkimukseen (Okada et al., 2002), missä testattiin pH-vaikutusta 

alumiinihydroksidin kiteytymiseen, koska böömiitti ja bayeriitti kiteytvät alemmassa pH:ssa 

kuin gibsiitti. (Okada et al., 2002) 

Taulukon IV kokeiden mukaan kiteytymislämpötilalla ei ollut merkittävää vaikutusta gibbsiitin 

tai bayeriitin saostumiseen, sillä gibbsiittiä kiteytyi kaikilla testatuilla kiteytymislämpötiloilla 

eluenttitilavuudessa 1,17-1,33 ja bayeriittiä kiteytyi eluenttitilaavudessa 0,32-0,42 kaikissa 

testatuissa lämpötiloissa. Böömiittiä kuitenkin saostui vain 90℃:n lämpötilassa. Taulukon IV 

kokeissa ei kuitenkaan 90℃:n lämpötilassa böömiittiä kiteytynyt. Tästä voitiin päätellä, ettei 

lämpötila yksinään määrää saostuneen tuotteen rakennetta.  

Eluenttitilavuus, BV        0,23-0,42 0,42-0,70 

1 vrk(A/C=1,3)  gibbsiitti+(bayeriitti) gibbsiitti 

1 vrk(A/C=1,0)  gibbsiitti+(bayeriitti)  
4vrk(A/C=1,3)  gibbsiitti+(bayeriitti)+(böömiitti) gibbsiitti 
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Böömiitin kiteytymisen kriittiseksi tekijäksi voidaan päätellä liuoksen 

natriumhydroksidikonsentraatio, koska se on voinut vaihdella taulukon III ja taulukon IV 

saostusajojen välillä. Taulukon IV kokeissa eluenttitilavuudeessa 0,23-0,42 on voinut 

natriumhydroksidinerotus olla heikompaa, koska 80℃:n kolonnin vesikierron todettiin kuvien 

7 ja 8 perusteella heikentävän vähäisen MN-270-hartsin erotuskykyä. Tästä voidaan päätellä 

taulukon IV kokeiden eluenttitilavuuden 0,23-0,42 natriumhydroksidikonsentraation saattaa 

olla korkeampi kuin taulukon III eluenttitilavuudessa 0,32-0,42 oleva pH.  

Toinen syy, miksi böömiittiä kiteytyi kunnolla vain yhdessä näytteessä, perustuu 

todennäköisesti kiteytymisaikaan. Taulukon IV saostusajojen eluenttitilavuudessa 0,23-0,42 on 

voinut saostua pieni kidekokoista pseudoböömiittiä, joka on ajan kuluessa muuttunut 

bayeriitiksi ja gibbsiitiksi. Kiteytymisen rakenteen muuttuminen ajan kuluessa perustuu 

pseudoböömiitin metastabiiliin faasiin. (Okada et al., 2002; Li etl al., 2013) Taulukon IV 

eluenttitilavuuden 0,23-0,42 4 vuorokauden XRD:n tuloksissa havaittiinkin pienet 

böömiittipiikiin juuret, jotka vahvistavat pseudoböömiitn saostumisen.  

Saostuneen böömiitin XRD:n tulos esitetty kuvassa 18. Spektristä nähdään Brukerin 

tietokannan tyypilliset böömiittipiikit punaisella merkattuna kohdissa 14, 28.38 ja 49.  

Bayeriitin ja gibsiitin piikit näkyvät myös spektrissä, mutta eivät yhtä voimakkaasti. Kuvassa 

19 on esitetty 4 vuorokautta kiteytyneen näyteliuoksen XRD:n tulokset. Kuvassa 19 havaitaan 

olevan suurimmalta osalta gibbsiittiä, missä on kuitenkin pseudoböömiitin pienehkö piikki 

diagrammin kohdassa 14. Kuvassa 20 on esittetty tyypillisen gibsiitin XRD-spektri, joka on 

otettu eluenttitilavuuden 1,17-1,36 kohdalla ja lämpötilassa 20℃.  
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Kuva 18 Saostuneen böömiitiin XRD-spektri. Brukerin tietokannasta otetut tyypilliset  

piikit merkitty kuvaan böömitille punaisella, gibbsiitille vihreällä ja bayeriitille 

sinisellä.  

 

 

Kuva 19  Gibbsiitin ja baeyriitin seos. Brukerin tietokannasta otetut tyypilliset piikit  

merkitty kuvaan gibbsiitille punaisella ja bayeriitille sinisellä.  
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Kuva 20   Puhtaan gibbsiitin XRD-spektri. Brukerin tietokannasta otetut tyypilliset piikit     

merkitty kuvaan gibbsiitille punaisella. 

 

9 JOHTOPÄÄTÖSET 

 

Böömiittiä saatiin saostettua 90℃:n kiteytymislämpötilassa, kun erotettiin natriumhydroksidia 

kokoekskluusiokromatografialla avulla ylikylläisestä natriumaluminaattiliuoksesta. 

Natriumhydroksidin erotukseen soveltui Puroliten MN-270-hatrsi. MN-270-hartsin kanssa 

kannattaa käyttää 20℃:n lämpöistä kolonnia, jotta voitaisiin saavuttaa optimaalinen 

natriumhydroksidin erottaminen. Syöttöliuoksen A/C-suhde saa olla korkea (A/C>1), 

koska natriumhydroksidin konsentraatio muuttuu hartsissa tapahtuvan erotuksen 

jälkeen haluttuun arvoon. MN-270-hartsin optimaalisin käsitelty liuos böömiitin 

saostuksen kannalta on pH-luvultaan 7-10, joten tämän alueen pH-lukua vastaavaan 

natriumhydroksidin konsentraatioon pitäisi päästä kokoeksluusiokromatografialla. Eli 

pitää määrittää tarkka eluenttitilavuuden väli, missä saadaan tämä natriumhydroksidin 

konsentraatio näyteliuokseen. Teollisuuden mittakaavan hyötyä 

kokoekskluusiokromatografialla tuskin on, koska böömiitti saostuu paljon tehokkaammin 
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böömiittisiemenen avulla. Böömiitin saostumisen kineettiset estot ovat syy siihen, miksi 

saostus toimii tehokkaammin böömiittisiemenillä kuin ilman (Skoufadis et al., 2003). 
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