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Arvokkaiden tai muuten strategisesti tärkeiden alkuaineiden maailman malmivarantojen ehtyessä on
vihdoin alettu havahtua niiden talteen ottamisen ja kierrättämisen tärkeydestä. Tässä työssä tutkittiin
lähinnä arvokkaiden metallien ja varsinkin kullan erottamista niiden liuoksista ja saattamista
kiinteään muotoon. Kullan absorboitumista liuoksista mitattiin 3D-tulostuksella valmistetuilla 0,80 g
nailon-koreilla, jotka olivat verkkomaisia rakenteeltaan. Työssä havaittiin, että kullan tutkiminen oli
välillä haastavaa, koska se tahtoi kontaminoitua esimerkiksi mittauslaitteiden ohuisiin putkiin, sekä
ajan kuluessa myös näyteputkiin. Työssä mittauslaitteistoina käytettiin UV-spektrofotometriä,
pyyhkäisyelektronimikroskooppia, ICP-OES-laitteistoa sekä atomiabsorptiospektrometria, joka
osoittautuikin parhaiten toimivaksi mittaustekniikaksi. Tuloksina saatiin muun muassa se että nylonpohjaisella 3D-kappaleella saavutettiin jopa 94-99% kullan absorboituminen. Toisaalta huomattiin,
että nylon oli hyvin selektiivinen kullalle, muttei millekään muulle tutkitulle alkuaineelle. Havaittiin
myös, että kultaliuoksen konsentraation kasvaessa, myös nylon-kappaleen kapasiteetti kasvoi
lineaarisesti ja suoraviivaisesti. Näissä kokeissa ei vielä onnistuttu modifioimaan nylonia, jotta se
absorboisi muitakin metalleja kuin kultaa tai sen regenerointiominaisuudet sillä paranisivat. Toisaalta
huomattiin, että tietyillä vahvoilla hapoilla, kuten H2O2:lla , HNO3:lla ja kuningasvedellä, pystyttiin
regeneroimaan nylonia, niin että sen uudelleenkäyttömahdollisuus onnistui suhteellisen
ympäristöystävällisellä tavalla.
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It have been at last awoken that recovering and recycling of precious or strategically necessary
chemical elements are extremely important, when reserves of ores have become more poor and more
difficult to utilize. In this thesis rare metals, especially gold recovery from their solutions was
examined. Adsorption of gold by 3D-printed 0,8 g webbed nylon-basket was one of the most
important measurement. It was noticed that analyzing of gold was at times very challenging, for
example gold had tendency to contaminate measuring equipment’s thin pipes and sample tubes. This
investigation was done using UV-spectrophotometry, scanning electron microscopy, ICP-MS apparatus and atomic absorption spectroscopy, which appeared the best working technology.
Using a nylon-based basket reached 94-99% absorption of gold. It was noticed that nylon was very
selective to gold, and none any other examined element. It was detected also; by increasing the
concentration of gold, the capacity of nylon was also increased linearly and straightforwardly. It was
also noticed that modification of nylon in order it to absorb also other metals than gold, was nearly
impossible. In other way it was invented that strong H2O2, HNO3 and aqua regia can regenerate nylon
and the reutilization is possible by quite an environmentally way.
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1. ARVOKKAIDEN METALLIEN TALTEENOTTO

1.1. Johdanto
Yksi suurimmista tulevaisuuden ongelmista maailmassa tulee olemaan luonnonvarojen ehtyminen
maapallon kestämättömän väestön kasvun ja näin kulutuksen takia. Samalla teollistuminen ja siitä
syntyvät ongelmat, kuten saastuminen ja ilmasto-ongelmat ovat lisääntyneet kiihtyvällä vauhdilla.
Näihin asioihin on yritetty vaikuttaa monilla kansainvälisillä sopimuksilla, mutta niiden vaikutukset
varsinkin kehitysmaissa ja suurimmissa saastuttajissa ovat olleet melko rajalliset. Jo vuosikymmeniä
sitten on ymmärretty, että maapallon luonnonvarat eivät tule riittämään, jos niiden hyödyntäminen
on hallitsematonta ja lyhytnäköistä. Teollistumisen kiihtyessä, arvokkaiden metallien käyttö on
kasvanut kovalla vauhdilla.

Samaan aikaan korkeapitoiset malmiesiintymät ovat määrällisesti

vähentyneet huolestuttavan nopeasti, jolloin malmin louhinnan ja rikastamisen kustannukset ovat
jatkuvasti taas kasvaneet. Varsinkin monien harvinaisten ja arvokkaiden metallien kulutus on
lisääntynyt jyrkästi elektroniikkateollisuuden jatkuvan kasvun myötä. Ongelmana on myös usein
harvinaisten, arvokkaiden tai muuten strategisesti tärkeiden metallien esiintyminen ainoastaan vain
harvoissa valtioissa, jolloin niiden saatavuus, korkea hinta tai ekologisuus voivat aiheuttaa
hankaluuksia.
Edellä mainittujen ja yleisesti ottaen saastuttamisen, jätteiden vähentämisen ja myöskin taloudellisen
hyödyn takia on luonnonvarojen kierrättäminen tullut suuren mielenkiinnon ja samalla teknologisen
kehityksen kohteeksi. Vaikka erilaisten materiaalien ja tuotteiden valmistuksessa on alettu paremmin
ottaa huomioon niiden helpompi ja täydellisempi kierrätettävyys, erilaisissa teollisissa prosesseissa
syntyy enenevässä määrin jätettä, jonka uudelleenkäyttö vaatii entistä kehittyneempiä, varsinkin
kemiallisia, menetelmiä. Jätteiden sisältämät alkuaineet ja yhdisteet ovat vastuullisesti käsittelemättä
usein luonnolle erittäin haitallisia, myrkyllisiä ja ihmiselle karsinogeenejä, kuten raskasmetallit;
lyijyn, kuparin, kadmiumin ja elohopean ionit, jotka kertyvät ihmisen rasvakudoksiin.
Jatkokäsittelyn kannalta tärkeitä jätteissä olevia metalleja ovat muun muassa arvokkaat kupari ja
sinkki, sekä kromi, rauta, lyijy, nikkeli alumiini, tina molybdeeni ja koboltti [1]. Taloudellisesti
kannattavampaa, varsinkin elektroniikkaromusta kierrätettäessä, ovat kuitenkin arvokkaiden
alkuaineiden, kuten kullan, hopean, platinaryhmän metallien (rutenium, rodium, palladium, osmium,
iridium ja platina) ja harvinaisten, indiumin, galliumin ja niobiumian uudelleen käyttö [1,2].
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1.2. Arvokkaiden metallien ominaisuuksia ja käyttökohteita
Valtaosa metalleista esiintyy maankuoressa ioniyhdisteinä, joissa ne ovat positiivisina kationeina,
jotka ovat luovuttaneet valenssielektronejaan epämetalleille. Osa metalleista voi muodostaa myös
kovalenttisia sidoksia epämetallien kanssa. Metalleilla on yleensä atomin uloimmalla kuorella vain
1-3 elektronia, jotka muodostavat säännöllisen ja yleensä lujan kiderakenteen, ns.metallisidoksen.
Luonnossa alkuainemuodossa esiintyvät ainoastaan tietyt jalometallit, kuten kulta, hopea ja platina
[2]. Jalometallit ovat erittäin tärkeitä muun muassa erikoisominaisuuksien, kuten poikkeuksellisen
kemiallisen stabiilisuuden ja inerttiyden takia (liukenevat ainoastaan kuningasveteen ja joihinkin
fluori tai klooriyhdisteisiin), sekä suurihyötysuhteisen sähkönjohtavuuden, korroosion ja
hapettumisen estämisen ja myös muiden hyödyllisien fysikaalisien ominaisuuksien johdosta.
Arvokkaita metalleja käytetään muun muassa kauneutensa takia laajasti myös koruissa ja
käyttöesineissä, sekä sijoituskohteena [2,3].

1.2.1. Kulta (Au)
Kulta (Aurum) on yksi käyttökelpoisimmista ja monessa suhteessa arvokkaimmista siirtymä- ja
jalometalleista, järjestysluvultaan 79. Kultaa on käytetty jo tuhansia vuosia korunvalmistuksessa,
kulutuksen ylittäen nykyisin

jo kaivostuotannon, sekä aikoinaan valuuttana. Kulta esiintyy

pääsääntöisesti luonnossa alkuaineenaan, joka on metalleille harvinaista. Nykyään kultaa käytetään
jatkuvasti kasvamassa määrin elektroniikkateollisuudessa, telealan korkean teknologian tuotteissa,
kuten piirilevyissä, puolijohteissa ja mikrosiruissa, sekä lääketeollisuudessa ja lääkärien hoidoissa.
Sitä voidaan käyttää myös lämpösäteilyn heijastamisessa laseissa ja erikoisuutena satelliiteissa. Se
on yksi vähiten kemiallisesti reagoivista alkuaineista, eli se ei hapetu eikä liukene väkeviin happoihin
tai emäksiin. Kullan lämmön- ja sähköjohtokyky ovat melko suuria, ja kulta on erittäin painavaa
[4,5].
Kullan pehmeyden vuoksi sitä on helppo muotoilla, takoa, venyttää ja sulattaa [6]. Jalometalleja,
kuten kultaa seostamalla saadaan muutettua haluttuja ominaisuuksia, kuten kovuutta, värisävyä tai
työstettävyyttä. Kultaan lisättäessä hopeaa ja kuparia saadaan joko vaaleampaa, keltaista tai
punaisempaa keltakultaa ja palladiumin tai nikkelin kanssa valmistetaan valkokultaa. Kultaesineitä
ei siis yleensä valmisteta puhtaasta kullasta vaan tietyistä seoksista, jolloin sen lujuusominaisuudetkin
voivat parantua. Puhdas kulta on 24 karaattia, mutta koruissa yleisessä 18 karaattisessa on kultaa 75
% ja 25 % yleensä hopeaa ja kuparia [4,5].
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Kulta on myrkytön siirtymämetalli eli siirtymäalkuaine, jolloin sen atomeilla on toiseksi uloimmalla
elektronikuorella vajaasti täytetty d-orbitaali ja uloimmat d- ja f-orbitaalit melko laajoja ja harvoja,
josta kullan keltainen väri johtuu. Vaikka kulta on jaloin jalometalli, ja näin sen normaalipotentiaali
on matala, se kuitenkin voi muodostaa erilaisia yhdisteitä, hapetusluvun vaihdellessa -1:stä
+5:teen,+1:n ollessa yleisin. Ylivoimaisesti tärkeimpiä ovat Au(I) ja Au(III)-ionit, jolloin sen
yhdisteet ovat tavallisesti lineaarisia. Tavallisimpia yhdisteitä kulta muodostaa muutamien muiden
metallien kanssa [7].
Kaivoksien kultaa on perinteisesti liuotettu syanidiprosessilla: 4Au + 8NaCN + O2 + 2 H2O
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Na[Au(CN)2] + 4NaOH. Pelkistys elektrolyyttisesti tai sinkkipölyllä. Myrkyllisyytensä takia siitä on
kuitenkin alettu vähitellen luopumaan. Toinen melko yleinen menetelmä on ollut kloorausprosessi,
jossa kultamalmi reagoi kloorin kanssa korkeassa lämpötilassa muodostaen kultakloridia (AuCl3),
josta vedysulfidin avulla saadaan kultasulfidia, mistä kulta erotetaan sitten sulattamalla. Vielä
kehitysmaissa voidaan käyttää amalgaamiprosessia, jossa kulta liuotetaan elohopeaan amalgaamiksi
ja erotetaan sitten tislaamalla, jolloin elohopea haihtuu [8,9]
Tärkeimpiä kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia ovat: atomimassa on 196,96654, tiheys 19,32
g/cm3, sulamispiste 1064,18

o

C, kiehumispiste 2856

o

C,

sulamislämpö 12,55

kJ/mol,

höyrystymislämpö 324 kJ/mol, ominaislämpökapasiteetti 0,129 kJ/kg K, kovuus 2,5 (Mohs),
lämmönjohtavuus (300 K) 318 W/m K.) [4].

1.2.2. Hopea (Ag)
Hopea (Argentum) on ominaisuuksiltaan ja monikäyttöisyydeltään aivan ainutlaatuinen siirtymä – ja
jalometalli, järjestysluvultaan 47. Hopea on puhtaana metalleista valkoisinta ja kiillotettuna sen
valonheijastuskerroin on suurempi kuin millään muulla metallilla tai metalliseoksella, heijastaen
kaikkia näkyvän valon aallonpituuksia yhtä paljon. Hopea on kultaa kovempaa, mutta kuparia
pehmeämpää, joten se on helposti muotoiltavaa, sitkeää ja näin ollen erittäin venyvää. Hopean yksi
tärkeimmistä ominaisuuksista on kuitenkin se, että sen sähkön- ja lämmönjohtamiskyky on suurempi
kuin yhdenkään muun metallin [10]. Osaksi tästä johtuen hopeaa käytetään laajasti elektroniikassa,
johtimissa, juotteissa, piirilevyissä, galvanoinnissa, laakerien karkaisussa, kontaktipinnoissa,
kytkimissä, peileissä, aurinkokennoissa, akuissa, pattereissa, kyllästysaineissa, valokuvauksessa
musteissa, ja myös vedenpuhdistuksessa. Perinteisesti sitä on käytetty erittäin paljon, joskus
seoksessa kuparin (17% tai 7%) kanssa, koruissa, kolikoissa, hopeaesineissä ja ruokailuvälineissä,
sekä myös sijoituksena [9,11]. Uusia sovelluksia tehdään jatkuvasti, kuten hopean käyttö passeissa,
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antiseptisena aineena haava- ja tulehdussiteissä, ja yleisemminkin bakteereita tappavana hammas- ja
yleislääketieteessä. Sillä voidaan myös korvata platinaa auton katalysaattoreissa. Hopean kysyntä
onkin kasvanut jatkuvasti, hinnan korrelloidessa vahvasti kullan kanssa [11].
Hopea tuotetaan pääasiassa sivutuotteena. Hopeakaivosten tuotanto maailmassa (2010) oli 23100
tonnia, mutta (2017) vain 28% tuotetusta hopeasta tuli hopeakaivoksista, 36% lyijy/sinkkikaivoksista,
23% kuparikaivoksista ja 12% kultakaivoksista. Hopeaa sisältävät monimetalliset malmiesiintymät
vastaavat 2/3 maailman hopeavaroista [11]. Hopeaa on maankuoressa keskimäärin vain 0,1 ppm,
esiintyen joskus alkuaineena, mutta varsinkin rikkiyhdisteissä, joista yleisin on argentiitti eli
hopeahohde (Ag2S), sitten proustiitti (Ag3AsS3) ja pyrargyriitti (Ag3SbS3). Hopea esiintyy myös
usein kemiallisissa yhdisteissä antimonin, arseenin, kuparin, kloorin ym. kanssa. Hopeaesineet
tummuvatkin melko nopeasti, koska ilmassa on lähes aina edes häviävän vähän haihtuvia sulfideja.
Valokuvausfilmissä olevan hopeanbromidin tummuminen valossa sekä samalla hopean vapautuessa
rikkiyhdisteiden vaikutuksesta saa aikaan kuvan. Nykyään lähes 90% hopeaesiintymistä sijaitsee
Amerikan mantereella, mutta lisäksi Venäjällä ja Australiassa [12].
Tärkeimpiä kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia ovat: atomimassa 107,8682, tiheys 10,49 g/cm3,
sulamispiste 961,93 oC, kiehumispiste 2212 oC, sulamislämpö 11,28 kJ/mol, höyrystymislämpö 258
kJ/mol, ominaislämpökapasiteetti 0,235 kJ/kg K, kovuus 3,25 (Mohs), lämmönjohtavuus (300 K)
429 W/m K, sähkönjohtavuus 63,01 x 106 S/m [11].

1.2.3. Platinaryhmä ( Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt)
Platinaryhmän alkuaineet muodostavat ainutlaatuisen siirtymämetallien ryhmän, järjestysluvut 44-46
ja 76-78, jotka ovat kemialliselta ominaisuuksiltaan lähes samankaltaisia, mutta fysikaaliset
ominaisuudet eroavat todella paljon, joten niiden käyttökohteetkin muodostavat erittäin
monimuotoisen kirjon. Platina (Pt), osmium (Os) ja iridium (Ir) ovat erittäin tiheitä metalleja (>21,45
g/cm3), platina ja palladium (Pd) kestävät erittäin korkeita lämpötiloja ja korroosiota, sekä ovat
pehmeitä, venyviä ja joustavia, joten ne ovat suhteellisen helppoja työstettäviä. Rhodiumin (Rh) ja
iridiumin työstäminen on taas vaikeata ja ruteniumin (Ru) ja osmiumin lähes mahdotonta ja myös
hapettuvat helposti. Yleisesti ne ovat sähköisesti vakaita [13]. Taloudellisesti tärkeimpiä ovat platina,
palladium ja rhodium, mutta kaikki platinametallit ovat erittäin kalliita osittain niiden harvinaisuuden
vuoksi [14]. Platinan ja palladiumin pitoisuudet maankuoressa ovat noin 0,00050 g/t ja muiden
ryhmän metallien pitoisuudet ovat vieläkin alhaisempia, ollen noin 0,00010 g/t. Ultramafisissa
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kivilajeissa, kuten peridotiitissa, platina- ja palladiumpitoisuudet saattavat olla 0.0010-0.0020 g/t
[13,24].
Platinaryhmän metallien yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on niiden soveltuvuus erilaisiksi
katalyyteiksi. Nykyisin suurin niiden kuluttaja onkin autoteollisuus, jossa katalysaattorit käyttävät
suuren osan maailman tuotannosta (37%) (Pt ja Pd 35%-60% ja Rh noin 95%). Näillä kolmella on
suuri katalyyttinen luonne, muuttumattomuus ja selektiivisyys, ja ne muuntavat noin 95%
pakokaasujen haitallisista yhdisteistä harmittomiksi. Katalyytit ovat erittäin reaktiivisia, joten niitä
tarvitaan katalysaattorin massasta vain 0,08% Pt, 0,04% Pd ja 0,005%-0,007% Rh [15].
Platinaryhmän metalleja käytetäänkin muun muassa katalyyttinä raakaöljyn jalostuksessa ja tärkeitä
synteettisessä orgaanisessa kemiassa, typpihapon valmistuksessa, hiilipohjaisessa katalyytissä ja
laajemminkin

kemianteollisuudessa

(5%).

Ne

ovat

tärkeitä

myös

sähkö-

ja

elektroniikkateollisuudessa (5%) ja myös keramiikka- ja lasiteollisuudessa (4%) [1]. Lisäksi niillä
on kasvava merkitys hammaslääketieteessä ja kirurgiassa (10%). Itseoikeutetusti platinalla ja
palladiumilla on ollut suuri käyttöarvo mitä erilaisimmissa koruissa ja kelloissa, osuuden ollessa jopa
noin 17% metallien tuotannosta. Myös suihkumoottoreissa ja lasertekniikassa tarvitaan platinaa
[8,12,15]. Vuotuinen käyttö on ollut viime vuosina noin 420 tonnia ja niitä käytetään myös muiden
metallien seoksina [8,13].
Platinametallien pitoisuudet malmissa ovat erittäin pieniä, korkeintaan 4-7 g/t. Malmin vaahdotuksen
jälkeen metallin konsentraatio nousee 100-1000 g/t, ja sähköuunissa (1500 oC) kuumentamisen
aikana ei-toivotut mineraalit erottuvat kuonaan. Tämän jälkeen rauta ja rikki poistetaan
ilmapuhalluksella konvertterissa, pitoisuuden noustessa 1400 g/tonni. Platina ja palladium erotetaan
kuningasvedellä toisista platinametalleista, jonka jälkeen platina saostetaan.
Platinaryhmän alkuaineet esiintyvät luonnossa useimmiten metallisina hippuina ja pääasiassa
perusmetallien tai nikkelipitoisten sulfidimineraaleissa, magneettikiisussa, kuparikiisussa ja
pentlandiitissa tai moninaisissa aksessorisissa mineraaleissa. Ultramafisissa kivilajeissa, kuten
peridotiitissa, platina- ja palladiumpitoisuudet voivat olla 1,0 – 2,0 g/t. Tuotantoluvut ovat hieman
epävarmoja, mutta vuonna 2010 maailmassa tuotettiin noin 190-202 t platinaa (Suomessa 0,3 t),
palladiumia 192 t ja rhodiumia noin 23 t. Näistä suurin osa louhitaan Etelä-Afrikasta (rhodiumia 86%,
platinaa 78% ja palladiumia 42%), vain palladiumia eniten Venäjältä. Muita tuottajamaita ovat muun
muassa Zimbabwe, Kanada ja USA. Varantojen määrän arvellaan olevan välillä 31000 - 100000
tonnia, joista 95% on Etelä-Afrikassa [12,13]. Tähän mennessä maailmassa on platinaa tuotettu noin
4000 tonnia, ja jäljellä on vain noin 14000 tonnia, joten hintojen arvellaan nousevan merkittävästi
[12,15].
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Taulukko 1. Platinametallien fysikaaliset ominaisuudet.
metalli

Ru

Rh

Pd

atomimassa
tiheys, kg/dm3

101,07
12,37

102,905
12,41

106,42
12,023

sulamispiste, oC
kiehumispiste, oC
sulamislämpö , kJ/mol
höyrystymislämpö, kJ/mol
ominaislämpökapasiteetti,
kJ/kg K
kovuus, (Mohs)
lämmönjohtavuus,
(300 K), W/m K
sähkönjohtavuus, S/m •107

2334
4150
24
567,8
0,238

1964
3695
21,76
494,5
0,243

1554,9
2963
16,74
362
0,246

6,5
117

6,0
150

4,75
71,8

1,4

2,3

1,0

elektronegatiivisuus
moolitilavuus, dm3/mol

2,2

2,28

2,2

8,22

8,2655

-

hapetusluvut, +

3,4,5,7

2,3,4

2,4

metalli
atomimassa
tiheys, kg/dm3

Os
190,23
22,589

Ir
192,217
22,562

Pt
195,084
21,45

sulamispiste, oC
kiehumispiste, oC
sulamislämpö , kJ/mol
höyrystymislämpö, kJ/mol
ominaislämpökapasiteetti,
kJ/kg K
kovuus, (Mohs)
lämmönjohtavuus,
(300 K), W/m K
sähkönjohtavuus, S/m •107
elektronegatiivisuus
moolitilavuus, dm3/mol
hapetusluvut, +

3030
5012
31,80
789
0,130

2446
4428
41,12
231,8
0,131

1770
3827
113
510
0,133

7,0
87,6

6,5
147

3,5
71,6

1,23
2,2
2,4,6

2,12
2,2
8,5
2,3,4,6

0,966
2,2
9,1
2,4,6
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Taulukko 2. Kriittisiä metalleja sisältävien käytettyjen laitteiden kierrätysaste, kierrätettävän metallin
suhde tuotantomäärään, metallien maankuoren pitoisuudet, mineraalivarannot ja malmivarannot sekä
tuotanto maailmassa [24,25,26,27].
Kriittinen
metalli

Elinkaarilopun Kierrätetyn Maankuoren Mineraali- Malmivara Tuotanto
kierrätysaste
metallin
pitoisuus
varanto
tonnia
vuodessa
osuus
ppm
tonnia
tonnia
Beryllium
<1%
10 – 15 %
2,8 - 6
>150 000
000
Fluori
557
470 000
240 000
6850
Gallium
<1%
10 – 25 %
16
N/A
>3 000
273
000
Germanium
<1%
25 – 50 %
1,3 – 1,6
N/A
450 000
128 000
Hopea
>50 %
30 – 50 %
0,055 –
N/A
540 000
24 000
0,070
Indium
<1%
25 – 50 %
0,052 –
16 000
11 000
670
0,100
Koboltti
>50 %
25 – 70 % 26,6 – 29,0
15 000
7 500 000 110 000
000
Kulta
>50 %
15 – 50 %
0,0015
2 500
Litium
<1%
<1%
15
N/A
13 000 000 34 000
Maa<1%
<1%
0,52 – 66,5 vaihtelee
110 000
135 000
alkalimetallit
000
Molybdeeni
30 %
0,8
19 000
11 000 000 250 000
000
Niobium
8
N/A
4 400 000
69 000
Palladium
>50 %
60 – 70 %
0,0015
267
Platinaryhmä
10 – 50 %
0,000180 000
66 000 000 380 000
0,0005
000
Ruthenium
10 – 25 %
>50 %
0,00057
Tantaali
<1%
10 – 25 %
0,7
180 000
120 000
~700
Telluuri
0.002 N/A
24 000
N/A
0,005
Vanadiini
138
38 000
14 000 000 63 000
000
Volframi
10 – 25 %
35 – 50 % 1,25 – 1,50 7 000 000 3 100 000
80 000

1.3. Arvokkaiden metallien talteenottomenetelmiä
Useimpien jalometallien ja muiden harvinaisten metallien käyttö on lisääntynyt kasvavalla vauhdilla
viimeisten vuosikymmenien aikana, johtuen

pääosin elektroniikkateollisuuden jatkuvasta

tuotevyörytyksestä. Samaan aikaan sähkölaitteiden käyttöikä on eri syistä laskenut huomattavasti,
jolloin elektroniikkajätteen määrä on noussut jyrkästi,
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synnyttäen ympäristöongelman niiden

sisältämien aineiden myrkyllisyyden vuoksi. Tämä on tehnyt käytännöllisesti katsoen pakolliseksi
jätteiden tehokkaan kierrättämisen ja näin niiden sisältämien arvokkaiden alkuaineiden talteen
ottamisen. Kierrätys on tullut välttämättömäksi myös luonnonvarojen ja varsinkin rikkaiden
esiintymien huolestuttavan ehtymisen takia. Kierrättäminen on myös taloudellisesti erittäin
kannattavaa, etenkin jalometallien osalta, koska elektroniikkajätteen pitoisuudet saattavat olla
monikymmenkertaisia lupaaviinkin malmiesiintymiin verrattuna. Esimerkiksi piirilevyt voivat
sisältää 40% metalleja;

20% kuparia (kuparimalmissa ~0,5 – 1% Cu)

ja 250 g/t

kultaa

(kultamalmissa ~1 – 10 g/t Au), jonka lisäksi merkittäviä määriä Sn, Pb, Cr, Cd, Ni, Zn ja Mn.
Samoin matkapuhelimet sisältävät 13 - 20% Cu, 350 g/t Au, 150 g/t Ag ja 10 g/t Pd [28,31,32].
Elektroniikkajätteen osuus on noin 2 – 5% kiinteästä talousjätteestä, ollen maailmassa (2014) noin
30 - 50 miljoonaa tonnia, josta yksistään noin 9,8 miljoonaa tonnia tulee käytetyistä tietokoneista,
matkapuhelimista ja televisioista [29]. Vuosina 1994 – 2003 pois heitetyissä ~ 500 miljoonassa
tietokoneessa oli noin 2 800 000 t muovia, 700 000 t lyijyä (Pb), 1339 t kadmiumia (Cd), 848 t
kromia (Cr) ja 282 t elohopeaa (Hg) sekä perusmetalleja ja arvokkaita metalleja [28]. EU:n alueella
e-jätteen määrä kasvaa 3 – 5% joka vuosi, ollen vuonna 2011 jo 8 miljoonaa tonnia [31]. Joissain
kehittyneissä maissa e-jätteen osuus on ollut yli 80% yhdyskuntajätteestä ja vuonna 2030 arvellaan
kehitysmaiden tuottavan kaksinkertaisen jätemäärän verrattuna kehittyneisiin maihin [30].
E-jätteiden hävittäminen epäasiallisesti, kuten kaatopaikoille vienti tai huonosti toteutettu poltto
saastuttavat vakavasti ilmakehää, josta syntyy päästöinä muun muassa furaaneja, dioksiineja,
polybrominoituja bifenyylejä tai - difenyylieettereitä ja monisyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, sekä
maaperää pilaavien raskasmetalleiden valumina [28,30]. Itse asiassa elektroniikkajätteet saattavat
sisältää sadoista jopa tuhansiin erilaisia vaarallisia aineita, jotka ovat käsittelemättöminä luonnolle ja
suoraan ihmisillekin haitallisia [29]. Jopa EU:ssa vielä ainoastaan noin 1/3 e-jätteestä käsitellään
jollain asianmukaisella menetelmällä ja 2/3 heitetään kaatopaikoille tai viedään EU:n ulkopuolelle
[30].
E-jätteen kierrätys voidaan yleisesti ottaen jakaa kolmeen vaiheeseen:
a) Esikäsittely

eli

mekaaninen

purkaminen:

vaaralliset

ja

arvokkaat

aineet

viedään

erikoiskäsittelyyn. Jäljelle jäänyt silputaan ja kerätään ja siirretään biologiseen/kemialliseen
käsittelyyn metallien poistamiseksi.
b) Rikastaminen: kasvatetaan haettujen materiaalien konsentraatiota käyttämällä mekaanisia ja/tai
metallurgisia prosesseja.
c) Jalostus: käytetään sopivinta metallurgista käsittelyä haluttujen materiaalien lopulliseen
puhdistukseen [32].
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E-jätteiden sisältämät metallit ovat yleisesti ottaen arvokkaita, myrkyllisiä tai vaarallisia tai näiden
yhdistelmiä, joten niiden kierrättäminen on ekologisesti välttämätöntä ja myös todella ekonomisesti
kannattavaa, koska arvokkaat metallit ajan kuluessa entisestään harvinaistuvat ja kallistuvat. Koska
harvinaisia alkuaineita ja varsinkin metalleja tarvitaan enenevässä määrin huipputeknologisiin
tuotteisiin, joiden elinkaari on usein todella lyhyt, ollaan kierteessä, joka on ratkaistavissa vain
kehittämällä tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä alkuaineiden talteenottomenetelmiä.
Arvokkaiden metallien talteen ottamiseksi on kehitetty erilaisia menetelmiä kaivoksille jo 1800luvulla, mutta viime vuosikymmeninä on tehty paljon tutkimuksia e-jätteiden hyödyntämisestä
mahdollisimman viisaasti. Ensimmäinen, jo yli sata vuotta vanha menetelmä on pyrometallurginen
prosessi, jossa malmit, mineraalit tai e-jätteet poltetaan ja sulatetaan, jonka eri vaiheissa metallit
erotetaan myös kemiallisesti toisistaan. Viime vuosikymmeninä siitä on kuitenkin osittain luovuttu ja
samana aikana on tehty valtavasti tutkimusta hydrometallurgisista prosesseista, joissa malmista tai
sähkö- ja elektroniikkajätteestä talteen otetaan arvokkaat sekä muut mahdolliset metallit.
Hydrometallurgisiin prosesseihin kuuluu syanidiuutto, halidiuutto, tioureauutto, tiosulfaattiuutto.
Näiden lisäksi on kehitetty ja hyödynnetty monimuotoista bioteknologiaa ja näin sovellettu biouuttoa
arvokkaiden metallien ja kuparin liuottamiseksi malmeista ja e-jätteestä jo monia vuosia. Edellä
mainittuihin käsittelyihin voidaan vielä yhdistää sähkömetallurginen, sähkökemiallinen tai
elektrolyysiprosessi, metallien erotukseen ja talteenottoon [1].

1.3.1. Hydrometallurgiset yksikköprosessit
Hydrometallurgia on siis teknologia, jolla eroitetaan metalleja niiden malmeista erityyppisissä
liuosmuodoissa.
1. Hydrometallurginen prosessi alkaa raaka-aineiden esikäsittelyllä, jolloin siitä eroitetaan muun
muassa epäpuhtauksia, sivutuotteita, jätteitä ja liian pienipitoista malmia. Metallipitoinen malmi
siis käsitellään jo aluksi kemiallisesti ja fysikaalisesti esimerkiksi säätämällä faasikoostumusta ja
jauhamalla haluttuun raekokoon. Voidaan käyttää myös pyrometallurgisia menetelmiä, kuten
malmin sulatusta.
2. Kemiallinen aktivointi ja/tai rikastus.
3. Malmissa olevat alkuaineet liuotetaan veteen tai useimmin sopivaan happoon (rikkihappo yleisin,
suola- tai typpihappo arvokkaampia), emäkseen (ammoniakki) tai orgaaniseen liuottimeen.
Liuotus voidaan suorittaa monella eri tavoilla, kuten suoraliuotuksella (köyhille malmeille, syöttö
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maan sisään materiaalin läpi), tankkiliuotuksella (rikkaalle malmille, nopeampi reaktio) tai
autoklaaviliuotuksella (nostetaan lämpötilaa yli liuoksen kiehumispisteen).
4. Liuospuhdistus, jossa liukenematon ainesosa sakeutetaan tai suodatetaan pois. Käytetään myös
neste-neste-uuttoa

(toisiinsa

sekoittumattomat

nesteet,

kompleksien

muodostuminen),

ioninvaihtoa (minimaaliset epäpuhtaudet) ja sementaatiota (metallin-ionin vaihtaminen
vähemmän jalolla metallilla) [61].
5. Terminen saostus, lämpötilaa laskemalla, liuoksen kyllästämisellä, kiteyttämällä (metallina tai
yhdisteenä), kemiallinen saostus kaasuilla tai sähkökemiallinen saostus elektrolyyttisesti
(hapetus-pelkistys-reaktio).
6. Viimeisenä valmistusvaiheena tuote voidaan mahdollisesti vielä rikastaa talteenotto-, raffinointitai suolasulate -elektrolyysillä.
Liuotuksessa ja liuospuhdistuksessa syntyvät jätteet erotellaan sivutuotteiksi tai jätteeksi. Myös
liuottimet puhdistetaan ja regeneroidaan.

1.3.2. Pyrometallurginen prosessi
Pyrometallurgista prosessia on käytetty jo vuodesta 1908 lähtien metallien erottamiseksi malmista.
Siinä puhdistetaan ja erotetaan metalleja mineraaleista, malmista ja metallijätteestä kuumentamalla,
polttamalla ja sintraamalla niitä sähkö-plasmavalokaari sulatusuunissa tai paahde sulatusuunissa noin
1250 - 1350 oC:ssa ja sen jälkeen pasuuttamalla metalleja supervaratulla ilmalla (noin 39% O 2).
Tällöin palavat ainesosat häviävät ja monet metallit, kuten rauta, sinkki, lyijy, tina, kromi ja mangaani
hapettuvat ja muodostavat silika-pohjaista kuonaa, joka jäähdyttyään jauhetaan ja jatkokäsitellään
kemiallisesti.

Ongelmallisesti myös rikki haihtuu rikkidioksidina.

Toisaalta yleensä

kuparipohjaiseen (noin 99% Cu) massaan sitoutuvat arvokkaat metallit, kuten kulta, platina, hopea ja
palladium yleensä saadaan pelkistettyä ja puhdistettua elektrolyyttisesti. Myös mahdollisesti raakaaineen sisältämät harvinaiset alkuaineet, kuten seleeni, telluuri ja nikkeli saadaan erotettua myös
anodilla [2,15,31].

1.3.2.1. Pyrometallurginen vs. hydrometallurginen prosessi
Hydrometallurgisella prosesseilla, joita on tutkittu intensiivisesti jo muutamia vuosikymmeniä, on
monia etuja verrattuna perinteiseen pyrometallurgiseen prosessiin, varsinkin ympäristön suojelun
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näkökulmasta. Hydrometallurgisesta prosessista syntyy vain vähän tai ei ollenkaan myrkyllisiä
kaasuja, kuten sensijaan pyrometallurgisesta dioksiineja (PCB) ja helposti syttyviä, karsinogeenisia
furaaneja, haihtuvia metalleja, pölyjä, ja kaasuja, kuten Cl2, Br2, SO2 ja CO2, sekä raskasmetalleja,
kuten Pb, Hg, Cd, Cr6+, halogenoituja leimahtamisen estäjiä [28,33]. Pyrometallurgiset sulattamot
eivät pysty myöskään erottamaan hyvin metalleja toisistaan, esimerkiksi rautaa ja alumiinia tai
arvokkaita metalleja, vaan syntyy kuonaa, joka lisääntyy myös e-jätteen keraamisista tai lasista osista
[2].

Pyrometallurgiset laitokset vaativat suurempia investointeja, koska laitteistot ovat kalliita ja

käyttökuluiltaankin suurempia. Ainoastaan, jos malmi on erittäin rikasta tai se ovat hyvin
kompleksisia, pyrometallurgia on taloudellisempaa [15,28,33]. Joissain tapauksissa pyrometallurgiaa
voidaan käyttää jätteen konsentrointimenetelmänä, johon voi yhdistää erilaisia jatkokäsittelyjä,
jolloin sillä on paljon erilaisia käyttömahdollisuuksia. Sulattamon kapasiteetti voi myöskin olla
korkea ja sen prosessi on teoriassa yksinkertainen [15].
Sen sijaan hydrometallurgisissa prosesseissa:

energiankulutus on suhteellisen alhainen, ei kehity

tomuja, kemiallinen saanto on suuri ja täsmällistettävä sekä paremmin ennustettava ja helpommin
kontrolloitava, sekä siinä ei synny juurikaan kuona-aineita (lukuun ottamatta mahdollisia muovien
yms. jäänteitä), sekä tarvittava laitteisto voi olla melko kompaktin kokoinen. Hydrometallurginen on
myös usein taloudellisesti kannattavampi, koska siinä saadaan pitoisuuksiltaan alhaisesta malmista ja
e-jätteistä huomattavasti tarkemmin ja puhtaampina arvokkaat ja harvinaiset metallit talteen [28,33].
Hydrometallurgia ei ole kuitenkaan, ainakaan vielä, ole täydellistä, sillä siinä joudutaan usein
käyttämään lisäaineina joitain metalleja kuten kuparia (sementointiin/ saostukseen), vahvoja
orgaanisia liuottimia ja tietyissä uutoissa syanidikomplekseja. Se vaatii myös hyvin toteutettuja,
esimerkiksi hartsin, uudelleenaktivointivaiheita ioninvaihdolla. Myös sähkökemialliset menetelmät
kuluttavat melkoisesti energiaa [34].

1.3.3. Hydrometallurgiset prosessit
Hydrometallurgisia prosesseja on käytetty jo 1900-luvun alusta lähtien, 70 ensimmäistä vuotta
kuitenkin lähes muuttumattomina ja ainoastaan, kullan ja hopean liuottamiseksi ja erottamiseksi
malmista. Jo alusta asti on käytetty syanidiliotusta, koska se on melko halpa ja myöskin erittäin
tehokas menetelmä. Sen huonoina puolina ovat suhteellisen hidas tuotantokierto, johtuen suhteellisen
pitkästä reagointiajasta metallien kanssa ja varsinkin myrkyllisyys ympäristön kannalta [35]. Sen
käyttö kaivoksissa on aiheuttanut aikojen kuluessa muutamia ympäristökatastrofeja Intiassa (1984),
USA:ssa (1992) ja Romaniassa ja Unkarissa (2000), jossa orgaaniset tai epäorgaaniset syanidit
15

aiheuttivat tuhoa ihmisille, eläimille, kasveille sekä järville ja pohjavesille [36]. Osittain tästä syystä
on jo lähes viisikymmentä vuotta yritetty kehittää syanidia korvaavia ekologisempia kemiallisia
yhdisteitä, jolloin ovat syntyneet muun muassa tiosulfaattiuutto, tioureauutto ja halidiuutto ja
kuningasvesiuutto, sekä uudempina kloori-, bromi- ja jodiuutto [37,38].
Malmien, mineraalien ja e-jätteen prosessit alkavat niiden fysikaalisella esikäsittelyllä, jossa
hyödynnettävissä oleva materiaali, erotetaan muusta ja murskataan, usein alle 1 – 2 mm, kappaleiksi.
Tämän jälkeen jauheesta erotetaan metallit magneettisesti, paineilmalla, pyörteellä, seuloilla ja
sähköstaattisella erotuksella [31,37].
Sen jälkeen alkavat hydrometallurgiset prosessit; sarjoilla hapoilla tai syövyttävillä aineilla tehtyjä
kiinteän aineen liuotuksia. Liuokset johdetaan erotus ja puhdistuskäsittelyyn, joissa niistä saostetaan
pois epätoivotut aineet, ja arvokkaat alkuaineet uutetaan, absorboidaan ja käsitellään mahdollisesti
ioninvaihtimella, konsentroimalla halutut metallit. Täten liuokset käsitellään usein sähköisesti ja
metallit pelkistetään tai kiteytetään kemiallisesti [2]. Yleisesti voidaan todeta myös, että arvokkaita
metalleja on vaikeampaa uuttaa kuin muita harvinaisia metalleja, koska ne ovat erittäin inerttejä ja
niiden aktiivisuus jää selvästi vedyn taakse.
kemiallisesti

”päällystettyjä”,

Ne ovat myös yleensä erilaisissa yhdisteissään,

kemiallisissa sidoksissa tai kiteytettyinä erilaisiin ei-metallisiin

komponentteihin, kuten muoviin tai keraamisiin materiaaleihin, jolloin niiden liuotukseen tarvitaan
erittäin vahvoja mineraalisia happoja tai emäksiä. Uuttoprosessin onnistuminen riippuu siis paljolti
sopivien liuottimien ja mahdollisien katalyyttien valitsemisesta, sekä olosuhteiden optimoinnista.
[15,31].

1.3.3.1. Syanidiuutto
Hydrometallurgisessa prosessissa ensimmäinen varsinainen askel on

sopivien ja tehokkaiden

liuottimien käyttäminen. Syanidiuutto, jota on käytetty jo yli sadan vuoden ajan, ensimmäisenä
Uudessa Seelannissa, on vielä tänäkin päivänä yleisin arvokkaiden metallien erotus ja
liuotusmenetelmä, varsinkin kehitysmaissa. On arvioitu, että vuonna 2000 oli käytössä 875 kulta- ja
hopeakaivosta, joista yli 90% käytti syanidiuuttoa. Maailmassa tuotetusta 360 000 tonnista
natriumsyanidia, 1/3 käytetään kullan ja hopean erottamiseen. Sitä on tutkittu paljon niin tieteellisesti
kuin teollisuudessa, ja oikein hyödynnettynä se onkin varsin käyttökelpoinen, sillä varauksella että
sen syanidipitoiset jätevedet saadaan käsiteltyä [28] Se on periaatteessa sähkökemiallinen prosessi,
jossa esimerkiksi kullan liuottaminen malmista tapahtuu emäksisisissä olosuhteissa seuraavilla
reaktioilla (1), (2) ja (3).
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Katodinen reaktio: 4 Au + 8 CN-

4Au (CN)2- + 4e
4 OH-

Anodinen reaktio:

O2 + 2 H2O + 4e

Kokonaisreaktio:

4 Au + 8 CN- + O2 + 2 H2O
4 Au(CN)2- + 4 OH-

(1)
(2)

(3)

Kullan liuottaminen syanidilla voidaan esittää myös reaktioyhtälöillä (4) ja (5) (Habashi,1970).
2 Au + 4 CN- + O2 + 2 H2O
2 Au + 4 CN- + H2O2

2 Au(CN)2- + H2O2 + 2 OH-

2 Au(CN)2- + 2 OH-

(4)

(5)

Kullan liukeneminen syanidiliuokseen riippuu syanidin ja hapen konsentraatioista, pH:sta,
lämpötilasta, sekoituksesta, muista anioneista tai kationeista, sekä tietysti kullan lähteestä eli
malmista, konsentraatista vai jätteestä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että maksimaalinen kullan,
hopean, platinan ja palladiumin saanto saavutetaan pH:n ollessa vähintään 10 – 10,5, joilloin syanidi
on muodossa (CN-) ja sen haihtuminen on vähäisintä [28]. Jalometallien aktiivisuusjärjestys on Au >
Ag > Pd > Pt [33].
Kullan eristämiseksi syanidiliuoksista on kehitetty ns.sementoiminen, jossa kulta on katodina ja
sinkki anodina, jolloin tapahtuvat reaktiot (6) ja (7).
2 Au(CN)2- + 2 e
Zn + 4 CN-

2 Au + 4 CN-

(6)

Zn(CN)42- + 2 e

(7)

Jos syanidin konsentraatio on laskenut liian alas, sinkkipartikkeleiden päälle voi muodostua
sinkkihydroksidia, joka haittaa reaktiota. Reaktio toimii hyvin kun pH on 8 – 11, eikä ympäristössä
ole epäpuhtauksia, kuten Pb, Cu, Ni, As, Sb tai S, jotka on sille vahingollisia [2].
Syanidiuutto aiheuttaa kaivoksissa kuitenkin jonkinasteisia ympäristövahinkoja,

jätevedet ovat

melko hankalasti käsiteltäviä ja syanidi on tappavan myrkyllinen. Näistä syistä sen tilalle on kehitelty
jopa muutamia kymmeniä hieman ympäristöystävällisempiä tai muuten soveliaampia teknologioita.
Kuitenkin varteenotettavia vaihtoehtoja syanidille on löydetty vain muutamia.
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1.3.3.2. Tioureauutto
Tiourea ((NH2)2CS), joka syntetisoitiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1868, on yksi lupaavimmista
vaihtoehdoista arvokkaiden metallien liuottamiseen monesta eri syystä. Se ei ole kovin myrkyllistä
(ainoastaan voi olla karsinogeeninen), ja sen reagointi on syanidia selvästi nopeampaa, ei aiheuta
korroosiota ja on myös melko edullista. Sillä voidaan saavuttaa parhaimmillaan myös korkean, jopa
99% saannon kulta- ja hopeamalmeista. Se on orgaaninen kompleksoiva välittäjäaine, kyeten
muodostamaan valkoisen liuosmaisen, kiteisen kationisen kompleksin, monen metallin kanssa.
Liuotusnopeuden on päätelty myös johtuvan tiourean typpi- ja rikkiatomien välissä olevasta
elektroniparista, jolla on korkea potentiaali katkaista sidoksia kulta- ja hopeamalmeissa. Se samalla
myös erittäin selektiivinen arvokkaiden metallien uutossa. Metallien erotuksessa emäksiset liuokset
ovat joskus hankalia ja epästabiileja käyttää, joten tioureauutossa suositaan yleensä hapanta (pH 1-2)
ympäristöä, johon katalyytiksi on lisätty rautaioneja. Tioureauuttoon vaikuttaa erilaiset muuttujat,
kuten malmin tai e-jätteen partikkelikoko, lämpötila, etenkin tiourean konsentraatio ja myös
katalyyttinä olevan Fe3+-ionin konsentraatio sekä vahvasti liuoksen pH [2,28,33]. Tioureaa
käytettäessä on myös erittäin tärkeää valita oikea hapetin ja sen konsentraatio, jotta kulta hapettuisi
mahdollisimman paljon, mutta tiourea mahdollisimman vähän.
Tiourea reagoi kullan kanssa reaktioyhtälön (8) mukaisesti:

Au + 2CS(NH2)2

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

(8)

Tioureauuton huonona puolena on vain 75% liuotusala ja suuri tiourean ja rautasulfaatin kulutus, joka
johtuu tiourean valmiiksi hapettumisesta liuoksessa eli huonosta stabiilisuudesta, jolloin reaktion
edetessä se voi muuntua kemiallisesti. Lisäksi se on hieman syanidia kalliimpaa, joten sitä ei vielä
käytetä laajasti [2,33].
Li et al. (2012) saivat saannoiksi elektroniikkajätteestä 90% Au ja 50% Ag, 154 µm parttikelikoolla,
24 g/L tiourealla, 0,6% Fe3+-konsentraatiolla, 0,5 M H2SO4, 2 tunnin uutolla 25 oC:ssa. Li ja Miller
(2007) käyttivät piirilevyjauhetta 1-3 µ kokoa, 20 g/L CS(HN2)2, 6 g/L Fe3+, 10 g/L H2SO4, 25 oC
(600 rpm), kiinteä/liuossuhde 1:10 ja pH 1,4, saavuttaen 82% Au, 84% Ag saannon.
Vastaavanlaisissa tutkimuksissa (2008 – 2013) saannot olivat vaihdelleet 60 – 100 % Au ja 32 – 100%
Ag, sekä 75% Cu [28].
Arvokkaiden metallien talteenotossa saanto riippuu jokaisesta prosessin vaiheesta, ja useasti se voi
olla ainoastaan < 20 – 50% Au. Todellisuudessa on siis vielä paljon tekemistä, jotta muun muassa
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esikäsittelyn hävikki ja toisaalta saannot kemiallisissa reaktioissa olisivat hyväksyttävällä tasolla,
ympäristöä liikaa kuormittamatta [28].

1.3.3.3. Tiosulfaattiuutto
Tiosulfaattia (S2O32-) käytetään paljon lääketeollisuudessa. Siitä on olemassa kaksi erilaista
kemiallista versiota, natrium tiosulfaatti ja ammonium tiosulfaatti. Tiosulfaatti muodostaa pysyvän
kompleksin kullan kanssa, hapen läsnäollessa. Se on emäksisessä ympäristössä pysyvä, koska
tiosulfaatin hapetustuote, tetrationaatti, muuttuu takaisin emäksessä väliaineessa noin 60 %:sesti.
Emäksisellä tiosulfaatilla liuottaminen on sähkökemiallinen reaktio, jota kupari-ionien läsnäolo
katalysoi. Thiosulfaatti reagoi katodilla, jolloin taas ammonium reagoi kulta-ioneiden anodisella
pinnalla, jolloin syntyy Au(NH3)2+. Tämä taas muuntuu välittömästi pysyvämmäksi Au(S2O3)23-.
Reaktioissa S2O32-:n konsentraatiosta riippuu, muuttuuko Cu(NH3)2+
taas hapettuvat Cu(NH3)42+:ksi.

Cu(S2O3)35- - ioniksi, jotka

Tutkimukset osoittavat, että uuttonopeus riippuu tiosulfaatin

konsentraatiosta, Cu2+:sta ja ammoniumista, eli mitä korkeammat reagenssien konsentraatiot ovat,
sitä nopeampi reaktio on. Kuparin roolia metallisen kullan hapettamiseen voidaan kuvata
reaktioyhtälöillä (9), (10) ja (11) [28, 33].
Au + 5 S2O32- + Cu(NH3)42+
2Cu(S2O3)35-+8NH3+½O2+H2O

Au(S2O3)23- + 4 NH3 + Cu(S2O3)35-

(9)

Cu(NH3)42+ + 2 OH- + 6 S2O32-

(10)

2 Cu(NH3)42+ + 8 S2O32-

2 Cu(S2O3)35- + S4O62- + 8 NH3

Toisaalta tiosulfaatti voi

reagoida

4 Au + 8 S2O32- + 2 H2O

4 [Au(S2O3)2]3- + 4 OH-

(11)

kullan kanssa reaktioyhtälön (12) mukaisesti [31].

(12)

Tiosulfaattikompleksi on muodostuessaan melko pysyvä (log K = 28,7) , jos olosuhteet ovat tarpeeksi
emäksiset (pH 9-10) ja lämpötila mieluiten noin 65 – 70 oC. Ficeriová et al. (2011), tutkimuksessa
48 tunnin uutolla saannoiksi saatiin 98% kultaa ja 93% hopeaa, sekä 90% Pd, 84% Cu, 82% Fe,
77% Al, 76% Zn, 70% Ni, 88% Pb ja 83% Sn, käyttäen vaiheittain kemikaaleja: H2O2, NaCl, H2SO4
ja kuningasvettä.
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Tiosulfaatin etuina on sen korkea selektiivisyys, se on jokseenkin myrkytön, eikä aiheuta laitteistoihin
korroosiota.
Tiosulfaattiuuton suurena ongelmana on tiosulfaatin todella suuri kulutus reaktiossa, jopa noin 50%,
kuparia sisältävissä emäksisissä olosuhteissa, jolloin se on taloudellisesti kannattamaton prosessi.
Tiosulfaattiuutto ei siis ole ympäristöystävällisyydestään huolimatta vielä teollisesti hyödynnettävä
vaihtoehto, mutta etenkin jos sen kemikaalien kulutus saataisiin vähenemään, se voisi olla
potentiaalinen prosessi arvokkaiden metallien talteen ottamiseksi malmeista tai e-jätteistä [28,37].

1.3.3.4. Halidiuutto (F, Cl, Br, I)
Kulta muodostaa Au(I) ja Au(III) komplekseja kloorin, bromidin ja jodidin kanssa, mutta ainoastaan
klooria/kloridia on käytetty teollisessa mittakaavassa. Klooriuutossa käytetään hapanta ympäristöä,
korkeita kloorin konsentraatioita, suhteellisen korkeita lämpötiloja ja suuria pinta-aloja [37]. Kullan
ja platinaryhmän metallien liuottamiseen käytetään perinteisesti kuningasvettä, reaktioilla (13) ja
(14).

2 HNO3 + 6HCl

2 NO + 4 H2O + 3 Cl2

2 Au + 11 HCl + 3 HNO3

(13)

2 HAuCl4 + 3 NOCl + 6 H2O

(14)

Kuningasvesiuutto (pH <4) on melko tehokas, nopea ja edullinen, mutta se on erittäin syövyttävää ja
melko myrkyllistä ympäristölle. Sillä voidaan myös selektiivisesti uuttaa kultaa, hopeaa ja
palladiumia samanaikaisesti.
Saanto voi arvokkailla metalleilla olla jopa yli 96%, hopealla noin 98%. Sitä käytetäänkin jo
kaupallisesti platinan, palladiumin ja rhodiumin talteenottoon katalysaattoreista ja e-jätteestä.
Huonoina puolina ympäristön kannalta on, että se tuottaa typen oksideja, klooria ja happamia
pakokaasuja [1,31,38].
Kloridiuutto on jokseenkin edellisen kaltainen, eli se on todella vahva liuotin ja vaatii näin
erikoisteräksisiä tai erikoispinnoitettuja välineitä hapettaviin ja syövyttäviin olosuhteisiin.

Se

suhteellisen kallista ja lisäksi kloridikaasu on myrkyllistä hengitettynä.
Bromidiuutto suoritetaan 10 – 28 kPa paineessa, jolloin tarvitaan myös erikoislaitteistoja ja on
myöskin melko myrkyllistä, mutta on liottimena todella nopea.
Jodiuutolla on myös tiettyjä edullisia ominaisuuksia, kuten
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o se on erittäin nopea liuotin
o se liottaa tehokkaasti valittuja arvometalleja, ei niinkään perusmetalleja
o jodia on helppo regeneroida, jodidin reagoidessa kullan ohessa
o se ei ole ollenkaan syövyttävää, ainoastaan hieman emäksistä
o ei myöskään ole myrkyllistä
o kullan saanto voi olla parhaimmillaan noin 95%.
Jodiuutto onkin yksi lupaavimmista vaihtoehdoista syanidiuuton tilalle, mutta heikkoina puolina ovat
reagenssin suuri kulutus, joka korostuu sillä että jodidi on erittäin kallista. Myös elektrolyytin kullalla
päällystys vaatii parantelua [28,37].

1.3.3.5. Biologinen uutto
Kuten monessa muussa kemiantekniikan alueessa, biologiset menetelmät ovat tulleet entistä
tärkeimmiksi ratkaisemaan

muun muassa ympäristönsuojelun kannalta vaikeita kemiallisia

ongelmia. Tutkijat ovat jo noin 30 vuoden ajan yrittäneet selvittää biometallurgisia keinoja metallien
liuottamiseksi mineraaleista ja e-jätteestä. Verrattuna tavanomaisempiin metodeihin sen
käyttökustannukset ovat todella matalat, siinä ei juurikaan synny käsiteltäväksi kemiallista tai
biologista jätettä, sekä se poistaa tehokkaasti myrkkyjä liuoksista [2].
Bioliuotuksella erotetaan siis malmeista arvokkaita metalleja, varsinkin kuparia, mutta myös
kobolttia, nikkeliä ja sinkkiä, jotka esiintyvät luonnossa metallisulfideina, mutta mikrobien avulla
saadaan vesiliukoisiksi. Biologista menetelmää käytetään myös paljon kullan, uraanin ja jonkin
verran hopean talteen ottoon, päätekniikoina ollen erityyppiset kasa, tankki tai paikanpäällinen tai
maan sisäinen,

ns. in situ- liuottaminen. Malmikasoihin puhalletaan ilmaa ja niitä kastellaan

happamalla biologisella liuoksella, ja pyritään muutenkin luomaan mikrobeille optimaaliset
olosuhteet, kuten tärkeimpänä hapensaanti ja CO2:n määrä, ja lisäksi ravinteiden saanti, happamuus,
lämpötila, reagoivat aineet ja niiden konsentraatiot, sekä mahdolliset myrkylliset ionit. Hapensaanti
riippuu myös monesta asiasta, kuten reaktorityypistä, sen geometriasta ja koosta, sekoituksesta,
malmin partikkelikoosta ja etenkin kaasun virtausnopeudesta. Yleisesti Fe3+-ioneja käytetään
katalysoimaan reaktioita sekä hapettamaan malmia,
regeneroimaan kemiallisen hapettimen Fe2+

jonka lisäksi bakteereita käytetään

Fe3+ [62,63.64,65].

Biometallurgiassa on kaksi eri teknologiaa, biouutto ja biosorptio. Biouutossa käytetään erityisiä
mikro-organismeja, bakteereita, sieniä, leviä tai niiden aineenvaihduntatuotteita vuorovaikuttamaan
harvinaisten metallien kanssa hapetus/pelkistysreaktioilla, koko prosessin ajan. Elävät mikro21

organismit eivät kuitenkaan kestä vielä kovinkaan hyvin myrkyllisiä metalleja, joten siihen tarvitaan
kehittelyä.

Biouutossa yleisimpiä bakteereita ovat asidofiilit tai chemolithotrooppiset, kuten

Acidithiobacillius ferrooxidans ja Acidithiobacillus thiooxidans ja heterotrooppisia, kuten Sulfolobus.
Sieniä ovat Penicillium ja Aspergillus. Myös Chromobacterium violaceum, P. fluorescens ja P.
plecoglossicida liuottavat metalleja. Mikro-organismit hapettavat ja liuottavat suoraan mineraleja ja
muita metalleja, yksinkertaistetulla reaktiolla (15).

MS + H2SO4 + ½ O2

MSO4 + S0 + H2O

(15)

Voidaan vielä päätellä, että mikrobien metallien suorassa - tai epäsuorassa uutossa vaikutavat
fysikaalis-kemialliset reaktiot [2,15,32.36].
Biosorbentit ovat myös mikro-organismeja, bakteereita, leviä, sieniä, hiivoja, kasveja tai jopa
biojätettä, jotka on kehitetty uuttamaan metalleja tehokkaasti. Biosorptio on hyvin monimutkainen,
arvokkaiden metallien passiivinen sorptio ja/tai kompleksoituminen biomateriaaliin. Tässä fysikaaliskemiallisessa metalli-ionien ja biologisen materiaalin pinnalla olevien funktionaalisten ryhmien
välisessä

kanssakäymisessä

voi

syntyä

komplekseja,

ioninvaihtoa

tai

elektrostaattista

vuorovaikutusta. Kultaa Au(III) on voitu uuttaa esimerkiksi käyttäen kuolleen ruskean levän Fucus
vesiculousin biomassaa. Biosorptiolla voidaan myös tehdä myös arvokkaiden metallien
puhdistusprosessi. Biosorptio ilmiönä on siis muun muassa yhdistelmä sähköisiä vuorovaikutuksia,
ioninvaihtoa, kompleksointia, ionisten sidoksien muodostamista, nukleoimista ja saostusta.
Biomassan pinta on yleensä sähköisesti varattu ja funktionaaliset ryhmät, kuten

membraanin

proteiinit fosforyyli, karboksyyli, sulfahydryyli ja hydroksyyli ja monet muut yhdisteet aikaansaavat
orgaanisten tai epäorgaanisten kemiallista adsorptiota.
Mikrobiologinen uutto käyttää mikro-organismien luontaisia ominaisuuksia liuottaa joko
emäksisessä tai happamassa ympäristössä metalleja esimerkiksi piirilevyistä, litiumpattereista ja
katalysaattoreista, mutta määrät ovat vielä suhteellisen vähäisiä verrattuna perinteiseen
hydrometallurgiseen uuttoon. Lupaavia tuloksia on saatu kuitenkin muun muassa kullan, hopean,
kuparin, koboltin, nikkelin ja sinkin osalta. Bakteereita on käytetty myös vain poistamaan liuotusta
häiritseviä metallisulfideja, kun itse prosessi tapahtuu syanidilla.
Biosorption etuja ovat siis:
kuollut biomassa ei välitä liuoksen mahdollisesta myrkyllisyydestä
biomassan viljely ei edellytä kalliita lisäravinteita eikä aseptisia olosuhteita
prosessi on melko nopea
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lannoiteteollisuuden - tai luonnon jätettä voidaan käyttää halpana biomateriaalina
biosorbentit voivat toimia laajalla pH-alueella, lämpötilalla ja metallien konsentraatioilla
jo olemassaolevia teorioita, käytäntöjä ja kaavoja voidaan hyödyntää absorbentteihin.
Biosorption ominaisuuksia ovat myös:
reaktiot tapahtuvat yleensä happamassa ympäristössä, varsinkin bakteerien adsorptiossa ja
kitosanin yhteydessä (kitosan on kitiinin kemiallinen muunnos, joka taas on toiseksi yleisin
biopolymeeri selluloosan jälkeen maailmassa)
arvokkaiden metallien adsorptiokapasiteetti erilaisilla biomassoilla vaihtelee 0,003 – 40 mmol/g
(kuiva biomassa)
sen tutkimus on keskittynyt kullan uuttoon
arvokkaita metalleja voidaan ottaa talteen myös monielementtisistä systeemeistä
biomassaa voidaan käyttää luonnontilaisena tai muunneltuna [2,15,32,36].
Biouutossa käytetään yleensä kasa tai sekoitussäiliöitä (ensimmäinen vuonna 1986), joista
jälkimmäiseen voidaan lisätä arseenikiisua kullan konsentroimiseksi sulfidiin, josta se vapautetaan
biohapetuksella ja kerätään perinteisillä menetelmillä. Tavallisesti kullanuuttotehtaat ovat
jatkuvatoimisia,

15 – 20% jätteen tiheydellä ja mikrobien kasvu tapahtuu reaktorissa, jossa

viipymäaika on 2 – 2½ päivää. Liuos jatkaa ykkösreaktorista toisiin pienempiin, sarjassa oleviin
reaktoreihin, joka kasvattaa myös sulfidihapetusta, kestäen yhteensä noin 4 – 6 päivää [33].
Bioteknologia on vasta alussa harvinaisten metallien talteenotossa, joten tulevaisuudessa biouutto ja
biosorptio voivat olla erittäinkin merkittävässä asemassa. Siispä

ainoastaan kuparia ja kultaa

tuotetaan tällä hetkellä biologisesti sekä merkittävästi teollisuudessa [1].

1.3.3.6. Ioninvaihto
Ioninvaihto on reversiibeli kemiallinen reaktio, jossa veteen liuenneita tietyllä varauksella olevia
ioneja, kationeja tai anioneja absorboidaan ja vaihdetaan kiinteän matriisin ekvivalenttiin määrään
toisia saman varauksisia ioneja, kationeja tai anioneja. Ioninvaihtaja on useimmiten synteettinen
orgaaninen (hartsi) tai sitten synteettinen epäorgaaninen (erikseen luonnon zeoliitti tai betoniitti). Ne
voivat

olla

myös

ioninvaihtajahiiliä

(aktiivihiili),

nesteuuttoreagenssejä,

ioninesteitä,

ioninvaihtomembraaneja tai selluloosa- ioninvaihtajia. Teollisuudessa ioninvaihdon mahdollistaa
yleisimmin siis kiinteä ioninvaihtomateriaali, hartsi, joka sisältää happamia tai emäksisiä ryhmiä.
Hartsin veteen liukenemisen sijaan tapahtuu hydrataatio, jolloin ioninvaihtoreaktio tapahtuu sen
ympärilleen sitomassa vesimassassa.

Hartsi on pääosin (divinyylibentseenillä) ristisilloitetuista
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hiilivedyistä koostuva, orgaaninen polymeeri, joka on yleisimmin polystyreeniä (polysureenisulfonaatti) tai polyakryyliä (akryylinitriiliä tai metyyliakrylaattia). Silloitus antaa polymeerille
joustavuuden ja suuremman kapasiteetin.

Hartsi on läpikotaisin ioninvaihtopaikkoja sisältävä

polymeerimatriisi, jossa on ns. funktionaalisia ryhmiä, joko positiivisesti varautuneita ioneja eli
kationeja tai negatiivisesti varautuneita ioneja eli anioneja, jotka vetävät tehokkaasti puoleensa
vastakkaisesti varautuneita ioneja.

Ioninvaihdossa vaihdetaan siis ioneja liuoksen ja

ioninvaihtomateriaalin välillä. Usein liuoksen annetaan valua kolonnissa helmimäisen (halkaisija
0,25 – 0,5 mm) sekä huokoisen hartsikerroksen läpi, jolloin funktionaaliset ryhmät omaten
suuremman elektrostaattisen voiman vastaioniin, irrottavat ionin ja vaihtavat sen matriisin saman
varauksiseen ioniin. Tällöin liuoksista voidaan ottaa talteen arvokkaita ioneja tai toisaalta puhdistaa
esimerkiksi jätevesi myrkyllisistä tai haitallisista ioneista. Yleisesti ottaen mitä suurempi koko ja/tai
valenssi ionilla on, sitä suurempi affiniteetti sillä on vastakkaisvarauksiseen ioniin.
Ioninvaihtajat jaetaan funktionaalisten ryhmien mukaan kahteen pääryhmään: kationisiin ja
anionisiin ioninvaihtajiin. Negatiivisesti varautuneet kationinvaihtohartsit jaetaan vielä vahvasti tai
heikosti happamiin, jotka siis reagoivat mieluummin muiden positiivisten ionien tai alkuaineiden
kanssa kuin protonien. Voimakas polymeeri sisältää sulfonihapporyhmiä, jotka valmistetaan
sulfonoimalla hartsia väkevällä rikkihapolla tai klorogeenihapolla, jolloin saadaan silloitettu
polystyreeni-3-sulfonihappo. Heikosti hapan kationinvaihtaja sisältää karboksyyliryhmiä ja
polyakryylihappoa.

Sillä on erityisen suuri vetovoima maa-alkalimetallien ioneihin ja muihin

kaksiarvoisiin kationeihin. Positiivisesti varautuneet anioninvaihtohartsit voivat olla heikosti tai
vahvasti

emäksisiä,

jotka

molemmat

ovat

polystyreenirunkoisia

ja

käsitelty

kloorimetyylimetyylieetterillä, joka reagoi ammoniakin tai amiinien kanssa muodostaen näin
aminojohdannaisia.

Vahvasti

emäksisissä

on

kvaternäärisiä

ammoniumryhmiä,

kuten

bentsyylitrimetyyliammoniumryhmä, joka tehokkaasti vaihtaa melkein kaikki anionit hydroksidiioneiksi.

Heikot

emäkset

vaihtavat

OH-

-ioneja

vain

vahvojen

happojen anioneihin.

Anioninvaihtajina voi olla myös polyakryylipohjaisia hartseja. Jos hartsit sisältävät tioliryhmiä, ne
ovat erityisen tehokkaita raskasmetalleihin.
Ioninvaihdon sovelluksista yleisimpiä ovat erilaiset liuosten puhdistusmenetelmät, veden
pehmennys, puhdistus ja deionisaatio (demineralisointi). Sitä on käytetty myös hydrometallurgissa
prosesseissa arvokkaiden aineiden, kuten metallien (kulta, hopea, palladium) selektiivisessä
erotuksessa ja talteenotossa. Etuna sillä on erittäin korkea saanto, suhteellisen helppo erottelu ja se
soveltuu erinomaisesti laimeiden liuosten käsittelyyn, esimerkiksi konsentraation ollessa alle 10 ppm.
Sitä voidaan käyttää myös uudelleenkonsentroinnissa. Ioninvaihtoa on käytetty myös ruoka-, juoma-
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, sokeri-, lääke-, kemian-, petrokemian-, sellu- ja paperiteollisuudessa sekä teollisuuden jätevesien
puhdistamisessa [66,67,68,69].

1.3.3.7. Electrowinning ja electrorefining -prosessit
”Elektroneja voittava” (electrowinning) eli elektroniuutto -prosessi on

sähkökemiallinen reaktio,

jossa metallimalmin uutetta liuotetaan sähköisesti, niin että elektronien kulkiessa inertiltä anodilta
metalliuutteisen liuoksen läpi katodille, jolloin siihen syntyy puhdas metallipinnoitus. Se on vanhin
teollinen elektrolyyttinen prosessi, joka keksittiin vuonna 1807 (valmistettiin metallinen Na, sulasta
NaOH:sta),

ja jota aloitettiin käyttämään

kaupallisesti vuonna 1865. Prosessi toimii hyvin

metalleille, joilla on korkea elektronipotentiaali (muun muassa Au,Ag,Cu,Cd,Zn) ,

mutta

vaihtelevasti huonommin muille. Esimerkiksi kuparin (electrowinning) reaktiossa, anodin reaktio
on: H2O (l)

2 H+ (aq) + ½ O2 (g) + 2 e- , katodin reaktio: Cu2+ (aq) + 2 e-

Kokonaisreaktio on siis: Cu2+ (aq) + H2O (l)

Cu (s).

Cu (s) + 2 H+ (aq) + ½ O2 (g). Prosessi on

melko hidas eikä sitä kannata nopeuttaa jännitettä lisäämällä, koska silloin reaktiossa syntyy vain
enemmän kaasumasta happea ja hydroksidia [70.71,72,73].
”Elektronijalostus” (electrorefining) on lähes samankaltainen prosessi kuin elektroniuutto, mutta sitä
käytetään poistamaan metallista epäpuhtaudet. Siinä anodi on puhdistamaton epäpuhdas metalli ja
sähkövirran kulkiessa happamassa elektrolyysiliuoksessa anodina oleva metalli syöpyy liuokseen ja
metallikationeja siirtyy katodille, keräytyen siihen erittäin puhtaana (99,999 %) metallina. Molempia
metodeja käytetään laajasti myös metallien galvanoinnissa, ollen lisäksi myös yksinkertaisia ja
taloudellisesti merkittäviä, myös ei-magneettisten metallien puhdistuskeinoja.

Merkittävin ero

prosesseilla on, että elektroniuutossa metalli on valmiiksi liuennut liuokseen ja anodi on inertti.
Esimerkiksi kuparin (electrorefining) reaktiossa tapahtuu: anodilla:
katodilla: Cu2+ (aq) + 2 e-

Cu (s)

Cu2+ (aq) + 2 e- ,

Cu (s), jolloin kokonaisreaktio on: Cu (s) + Cu2+ (aq)

Cu2+ (aq)

+ Cu (s). Reaktio on myös yleensä melko hidas, ja sen annetaan jatkua noin 7-10 päivää, kunnes 8085% anodista on liuennut, ja 2-3 katodilevyä on päällystetty, kukin painaen noin 50-100 kg.
Haittapuolena kummallakin elektrolyyttisillä on reaktion suuri riippuvuus oikeasta happamuudesta
[70,71,72,73].
Verrattomina etuina näitä käytettäessä metallien päällystykseen ovat muun muassa: poikkeuksellisen
hyvä korroosion kestävyys, erinomainen taottavuus ja korkea sähkönjohtokyky.

Lisäksi näin

valmistetuttujen, sinkin painevaletut laitteet vaativat myöskin hyvin korkeaa laatua, lyijyn suuri
puhtaus on edellytys monessa kemianlaitteissa, kuparin korkea johtokyky on aivan oleellista
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elektroniikkateollisuudelle, puhtaalla nikkelillä on lukematon määrä käyttökohteita, puhdistettu
alumiini on äärimmäisen pehmeää, taottavaa ja erinomaisen kiiltävää, joka ei tummene, korroloidu,
eikä siihen vaikuta hapot tai emäkset. Toisaalta myös nämä elektrolyyttiset menetelmät tarjoavat
kaikista taloudellisimman keinon erottaa metalleja sivukivestä, kuonasta tai muista metalleista [74].
Vaikka nämä tekniikat ovat hyvin samanlaisia ja puhdistetun metallin määrä/ampeeritunti on sama,
electrowinning vaatii enemmän sähköenergiaa/kg metallia kuin electrorefining,

ja sen vuoksi

kennojännitteet ovat huomattavasti korkeammat, tuloksena oleellisesti, noin kymmenen kertaa
suurempi energiankulutus, etenkin jos syntyy ylimääräisiä kaasuja [74].
Tärkeimpiä puhdistettavia metalleja ovat hopea, kupari ja alumiini sekä muita kuten, lyijy, kulta,
sinkki, kromi, koboltti ja mangaani, jotka esiintyvät sulfideina, ja harvinaiset maametallit ja alkaaliset
metallit. Alumiinille nämä ovat käytännössä ainoita valmistusprosesseja. Myös muutamia teollisesti
tärkeitä aktiivisia metalleja, jotka reagoivat voimakkaasti veden kanssa, tuotetaan elektrolyysillä
pyrokemiallisen prosessin sulaneista suoloista. Elektronijalostusta käytetään myös puhdistamaan ja
erottamaan raskasmetalleja, kuten plutoniumia, cesiumia ja strontimumia, niiden vähemmän
myrkyllisestä uraniumista. Elektroniuutto -menetelmillä voidaan lisäksi poistaa monia myrkyllisiä
tai arvokkaita metalleja teollisuuden jätevirroista [75].

Kuva 1. Electrowinning ja Electrorefining prosessit. [70]
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2. 3D-TULOSTUS EROTUSMATERIAALIEN VALMISTAMISESSA
2.1. 3D-tulostuksen valmistusmenetelmät
Kolmeulotteinen

tulostus

eli

lisäävä

valmistustekniikka

on

ollut

melko

intensiivisen tutkimuksen ja kehittelyn kohteena jo noin 35 vuotta ja siitä on tullut merkittävä
teollisuudenala, lukemattomien sovelluskohteidensa ja mahdollisuuksiensa ansiosta. 3D-tulostusta
pidetäänkin jo monessa suhteessa kolmantena teollisena vallankumouksena, höyrykoneen
keksimisen

1700-luvun

lopulla

ja

Henry

Fordin

1920-luvulla

kehittämän

teollisen

liukuhihnatekniikan jälkeen [39]. Tämän on mahdollistanut 3D-laitteiden luotettavuus, suhteellisen
alhainen hinta, tietotekniikan kapasiteetin kasvaminen sekä ohjelmistojen, erikoistiedostojen ja
mallien helppo saanti [39]. Yleisesti ottaen kaikki 3D-tulostustekniikat perustuvat samaan
perusideaan, eli luodaan kappaleita kasvattamalla niitä kerros kerrokselta, tietyn tietokoneohjelman
ohjaamana. Tämä CAD:lla, 3D-skannerilla tai valmiilla ohjelmalla tehty 3D-malli viipaloidaan siis
horisontaalisesti jopa satoihin kerroksiin (noin 16 – 180 µm tai ~300 µm), jotka sitten tulostetaan
tietyllä tulostusteknologialla toistensa päälle muodostaen kolmiulotteisen erittäin tarkan kiinteän
kappaleen [39,40,41]. 3D-teknikoita on sitten kehitetty erilaisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin, jolloin
saadaan usein vain mielikuvituksen rajoittama kappale synnytettyä. Tulostusmateriaaleina voi olla
mitä erilaisempia aineita, käyttökohteesta riippuen, eli lujuuden, lämmönsietokyvyn, kestävyyden,
ympäristöystävällisyyden tai muun halutun ominaisuuden saavuttamiseksi.

Materiaaleina ovat

useimmin erilaiset muovit (kuten PLA, ABS, nailonsekoitteet), metallit (alumiini, teräs, kulta, hopea),
metalliseokset (nikkelipohjainen kromi, kobolttikromi), titaani, puu (hartsi), keramiikka, hiekka,
betoni, tekstiilit, lasi, biomateriaalit ja nykyään jopa ruoka [42]. Suunnittelussa, prototyypeissä ja
valmistuksessa käytetään lisäävää valmistusta usein sellaisiin kappaleisiin, joita on joko vaikeaa tai
jopa mahdotonta valmistaa perinteisillä menetelmillä tai erikoisaineista tehdään tiettyjä
erikoisvalmisteita yksittäin sekä silloin vain kun pienet valmistuserät tulevat näin halvemmiksi.
Tällöin voidaan valmistaa perinteisen valmistavan teollisuuden lisäksi myös osia muun muassa
lääketieteellisiin välineisiin sekä proteeseihin, autoihin uusia sekä varaosia, lentokoneiden
suihkumoottoreihin, koruihin ja jopa talojen rakenteisiin. Tulostetut kappaleet on yleensä kuitenkin
vielä viimeisteltävä hiomalla, lakkaamalla tai maalaamalla sekä irrottamalla mahdolliset
tukirakenteet [42]. 3D-tulostaminen ei ole kuitenkaan kannattava massatuotantovälineenä, koska se
on vieläkin erittäin hidas menetelmä verrattuna perinteisiin valmistusmenetelmiin, kuten muovin
ekstruusioon eli suulakepuristamiseen tai ruiskuvaluun. Toisaalta 3D-tulostuksessa voidaan tarpeen
mukaan muuttaa välittömästi kappaleen muotoja, kun perinteisessä täytyisi hankalasti korjata tai
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tehdä täysin uusi muotti. Sen etuna on myöskin se, ettei valmistuksessa synny juurikaan
hukkamateriaalia ja sekin on noin 95 – 98 %:sti kierrätettävissä [41].

2.1.1. 3D-tulostimet
Karkeasti jakaen 3D-tulostimien toimintaperiaatteita on kahdenlaisia.

Edullisempia tulostimia

voidaan käyttää pienimuotoisempaan käyttöön toimistoissa ja kotona. Nämä kasaavat tulostimet
käyttävät joko nestemäistä, jauhemaista tai tahnamaista materiaalia ja muodostavat kerroksia eri
tekniikoilla, kuten ruiskutuksella, puristamisella tai puristamalla. Toisessa kategoriassa ovat sitovat
tulostimet, jotka sitovat tai kovettavat raaka-aineita valon UV-säteilyllä tai lämmityksellä.
Materiaaleina näissä voi olla riippuen tulostusmenetelmästä joko erilaisia jauheita tai nestemäisiä
fotopolymeerejä [40,41,45].

Ensimmäinen ja ehkä eniten käytetty 3D-tulostusmenetelmä on FDM (Fused Deposition Modelling),
joka käyttää kappaleiden tulostamiseen 1,75 mm tai 2,85 mm vahvuista muovilankaa (esim.
polyolefiini, polyamidi (nailon), ABS-muovi), joka puristetaan kuuman suutinpään läpi
tulostusalustalle, jolloin filamentti kovettuu jäähtyessään haluttuun muotoon kerros kerrokselta (1030 µm). Kappaleen rakennus aloitetaan yleensä tulostamalla sen ulkoreunat, jonka jälkeen seinämät
ja muu rakenne täytetään tietokoneohjatusti määrätyllä tavalla.

Tulostus voi kestää kappaleen

rakenteesta ja varsinkin koosta riippuen jopa päiviä. Sen etuja ovat muun muassa edulliset

hankinta-

, käyttö- ja ylläpitokulut, sen helppokäyttöisyys, siinä ei käytetä voimakkaita kemikaaleja ja
tulostusmateriaaleja paljon verrattuna muihin tekniikoihin. Myös nykyään FDM-tulostimessa voi olla
useampi suutinta, jolloin kappaletta voidaan monesta eri materiaalista samanaikaisesti. Sen huonoina
puolina voi olla kerrosrajojen näkyminen ilman jatkokäsittelyä ja kappaleen mekaaninen lujuus
riippuu kerroksien tarttumisesta. Sillä ei voi myöskään tulostaa sulaa lasia tai metallia [40,41,43,44].
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Kuva 2. FDM-tulostimen periaate [84].

Toinen yleisesti käytetty tekniikka on SLA (Stereolithography), joka perustuu UV-laserin käyttöön
kovettamaan nestemäisiä fotopolymeerejä eli resiinejä (usein akryyli- tai epoksipohjaisia
valokovettuvia hartseja), jotka on kaadettu astiaan, jossa on läpinäkyvä tulostusalusta. Kun UVlaserin säde kohdistetaan monen peilin kautta alustan pinnalle, resiini kovettuu siihen kerroksittain,
samalla alustan noustessa altaassa jokaisen kerroksen mitan ylös. Syntynyt kappale on huuhdottava
ja mahdollisesti hiottava, sekä jälkikovetettava UV-kammiossa.

SLA:n etuina ovat, että se

mahdollistaa tulostamaan todella tarkkoja yksityiskohtia (~10 µm) erittäin hyvällä pinnanlaadulla,
sillä siinä voidaan käyttää useita lasereita samanaikaisesti. Laitteet ovat kompaktin kokoisia ja siinä
voi käyttää useita, kovia tai pehmeitä, materiaaleja eri käyttötarkoituksiin. Heikkoina puolina ovat
polymeerien kalleus, suhteellisen heikko mekaaninen kestävyys, usein vastenmielinen haju,
tulenarkuus ja jälkikäsittelyssä käytetään voimakkaita liuottimia, kuten isopropanolia ym.
Kappaleiden tukirakenteet ovat lähes aina pakollisia, joiden poistaminen aiheuttaa lisää työtä ja
mahdollisia jälkiä tulosteeseen. Laitteiden tulostusalustat ovat usein melko pieniä, eikä siinä voi
tulostaa kuin yhtä väriä. Tekniikka sopiikin tilanteisiin, jossa halutaan erittäin tarkkoja yksityiskohtia
ja/tai monimutkaisia muotoja, kuten vaikka korujen valmistukseen [40,41,44].
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Kuva 3. SLA-tulostimen toimintaperiaate [86].

Kolmas yleisesti käytetty 3D-tulostusmenetelmä on SLS (Selective Laser Sintering), on hyvin
samankaltainen

kuin

SLA,

mutta

siinä

tulostusmateriaalina

käytetään

jauhetta

(esim.

polykarbonaattia, polyamidia, polystyreeniä). Tässä siis tulostin levittää tulostusalustalle hyvin
ohuen kerroksen pulveria, jonka partikkelit sulatetaan kiinni toisiinsa suurteholaserilla, jonka jälkeen
taas sulatetaan uusi kerros edellisen päälle.

Ympärille kasautuvat pulverit tukevat aina uusia

kerroksia, joten SLS tekniikalla voidaan tulostaa lähes minkä rakenteisia kappaleita tahansa.
Ylimääräinen jauhe voidaan käyttää seuraavan kappaleen materiaalina. Teknologian etuina on muun
muassa mahdollisuus käyttää monenlaisia aineita, kuten terästä, pronssia, titaania, seosmetalleja ja
nailonia, tosin vain yhtä materiaalia kerrallaan. Kappaleissa ei näy kerrosrajoja, pinnan ollen hieman
rakeinen. Tulostus on suhteellisen nopea, mutta jäähdytys melko pitkä Suurena etuna on niiden
melkoisen korkea mekaaninen kestävyys ja mahdollisuus luoda isokokoisia, tarkkoja ja
monimutkaisia muotoja. Haittapuolina ovat tulostimien vaatimat teollisuusmaiset tilat, joissa voidaan
lämpötilaa ja kosteutta säätää. Laitteiden hankintahinta jälkikäsittelyasemineen saattaa olla jopa
satoja kertoja pöytämallista FDM-tulostinta suuremmat. Myös jauhemateriaalit ovat kalliita ja
laitteiden ammattitaitoinen käyttäminen sekä huoltaminen on kallista. Myös jauheet ovat hengitettynä
haitallisia, sekä lasereiden sulattaessa niitä syntyy epäterveellistä pölyä. SLS soveltuu erityisesti
prototyyppien, varaosien ja suurien sarjojen valmistamiseen sekä ennen kaikkea suurien
monimutkaisten

kappaleiden

valmistukseen

[40,41,44].

sylinterimäiset ristikot ovat valmistetut SLS-tulostuksella.
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Kokeellisessa

osiossa

käytetyt

Kuva 4. SLS-tulostimen periaate [87].

Kuva 5. SLS-menetelmällä tulostettuja nylon- ja teräskappaleita (LUT-yliopistolla tutkittuja).

Hieman harvinaisemmassa PolyJet Printing -tulostimissa on yhdistetty sekä kasaava-, että keräävä
tulostusmenetelmä.

Siinä tulostuspää suihkuttaa nestemäistä fotopolymeeriä ohuena kerroksena

tulostusalustalle, jossa se kovetetaan voimakkaalla UV-valolla. Menetelmän suurimpina etuina ovat
sen nopeus ja tarkkuus, resoluution ollessa noin 16 µm, joten se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi
lääketieteen sovelluksiin (inertit implantit, luumallit, erikoisvälineet). Tulostimessa voi lisäksi olla
monta tulostuspäätä, jolloin voidaan tulostaa samanaikaisesti eri materiaaleja.

Menetelmän

heikkoutena on fotopolymeerien kalleus ja niiden suhteellisen alhainen kestävyys [41,45].
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Kuva 6. PolyJet Printing-tulostimen toimintaperiaate [88].

Monien sovellusten LENS eli Laser Engineered Net Shaping, käyttää voimakasta laseria sulattamaan
polttopisteessä olevan metallijauheen, jota siihen puhalletaan inertissä kaasuolosuhteessa. Jauhe voi
olla muun muassa rautaa, ruostumatonta terästä, titaania (6% alumiinia ja 4% vanadiumia), kuparia
tai nikkelipohjaisia superseoksia. LENSillä voidaan korjata rikkinäisiä esineitä, jauhemateriaalilla
ole juuri rajoituksia ja lisäksi tulosteet ovat kestävän rakeisia, mutta tiiviitä. Heikkoina puolina
kappaleet eivät ole välttämättä täysin tarkkoja ja tarvitsevat mahdollisesti jälkikäsittelyä, kuten
työstöä ja kiillotusta koska syntynyt pinta on melko karkea. Laserin teho voi vaihdella muutamasta
sadasta watista yli 20 KW:iin riippuen materiaalista, syöttönopeudesta ja muista parametreista.
LENSiä käytetäänkin jo auto- ja lentokoneteollisuudessa, elektroniikassa,

ja biolääketieteessä

[41,45,46].

Kuva 7. LENS-menetelmän periaate [89].

Kaksi muuta yleistä metallien 3D-tulostustekniikkaa ovat Selective Laser Melting (SLM) ja Electron
Beam Melting (EBM), joista ensimmäisessä jauhe sulatetaan laserilla ja toisessa elektronisäteellä
vakuumissa.. Kummassakin joudutaan käyttämään tukirakenteita, jotka tuen lisäksi johtavat kovaa
32

kuumuutta pois.

Yleisimmät materiaalit ovat alumiini ja teräs, mutta monet muutkin metallit

soveltuvat tekniikkaan. Metallitulosteet vastaavat mekaanisilta ominaisuuksiltaan, kemialtaan ja
mikrorakenteltaan perinteisesti valmistettuja metalliesineitä, ollen usein kevyempiä ja pienempiä
optimaalisen suunnittelun ansiosta.

Näistä syistä myös auto- ja lentokoneteollisuus käyttävät

jatkuvasti enemmän metallitulostusta. Haittapuolina ovat korkeat tulostuskustannukset ja
kappaleiden jälkityöstön vaikeudet [43].

Kuva 8. SLM-tulostimen toimintaperiaate [90].

Kuva 9. EBM-tulostimen rakenne [85].
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2.1.2. 3D-tulostuksen ominaisuuksia
Koska 3D-tulostuksella voidaan luoda rakenteita, joita on muuten vaikeaa tai jopa mahdotonta
valmistaa, kuten umpinaisen kappaleen sisäänrakennettuja kennoja tai muuten erittäin monimutkaisia
ja tarkkoja tulosteita, joita vastaavia aikaisemmin on esiintynyt vain luonnossa tai suunnittelijoiden
mielikuvituksessa. 3D-tulostuksella on mahdollista myös tehdä esineitä, jotka ovat yksilöllisiä,
käyttöominaisuuksiltaan parempia ja kevyempiä sekä halvempia kuin perinteisillä menetelmillä
valmistetut. Tulostusmateriaalien määrä kasvaa jatkuvasti, ja esimerkiksi erilaisilla metalleilla,
laseilla, papereilla, keraamisilla aineilla sekä bio-yhteensopivilla yhdisteillä on tulevaisuudessa
valtavasti erilaisia

käyttökohteita ja hyödyntämismahdollisuuksia.

Tuotteiden suunnittelu ja

markkinoille tulo myös nopeutuu, koska 3D-ohjelmilla pystytään tekemään nopeammin fyysisiä
prototyyppejä, ja varsinkin tarvittaessa muuntamaan niitä. Tällöin voidaan ottaa huomioon paremmin
asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet, eikä tuotteita tarvitse usein varastoida tai jättää vanhenemaan.
Vaativien tavaroiden valmistamiseenkaan ei tarvita enää niin paljon työntekijöitä ja tehtaat voivat
sijaita lähempänä kuluttajia. Ongelmana voi olla teollisuusvakoilu ja monilla tavoin väärennettyjen
tuotteiden tulo markkinoille [42,48].
On siis selvästi nähtävissä erilaiset ja laajat 3D-tulostuksen hyvät puolet, ja yhä enenevässä määrin
yritykset ovat alkaneet hyödyntämään tätä teknologiaa eri tuotteisiinsa, erilaisilla tavoilla. 3Dtekniikka alkoikin yleistyä voimakkaasti 2010-luvulla, ja se jatkaa kasvuaan ja kehitystään pitkälle
tulevaisuuteen, muuttaen radikaalisesti teollisuustuotantoa lukemattomilla eri aloilla.

Se

mahdollistaa siis valmistamaan aivan uudenlaisia tuotteita, joissa vain mielikuvitus on rajana ja usein
kilpailukykyiseen hintaan [47].
Tekniikan huonoina puolina voivat olla työpaikkojen vähentyminen valmistuksessa, varsinkin
perustuotannossa. Myös 3D-tulostimien vielä kohtuullisen pieni koko ja materiaalivaihtoehtojen
suhteellinen rajallisuus vaikeuttavat suunnittelua ja tuotantoa. Myös tekijänoikeuksia voidaan
helposti rikkoa. Lisäksi kotitulostimilla voidaan tulostaa joitain vaarallisiakin esineitä [47].

3. METALLIEN MÄÄRITYSMENETELMÄT
3.1. Atomiabsorptiospektrometria (AAS)
Spektrometriassa tutkitaan aineen absorptiota ja emissiota eli aineen ja sähkömagneettisen säteilyn
sitomista ja lähettämistä. Valohiukkasen eli fotonin törmätessä atomiin, se absorboi energiaa, jolloin
sen valenssielektroni tai -elektronit virittyvät eli siirtyvät korkeammille energiatiloille ja samalla itse
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fotoni tuhoutuu. Atomin viritystilan purkautuessa aine emittoi eli lähettää sähkömagneettista säteilyä
uutena fotonina tai vain muuttuu lämpöenergiaksi. Absorptio ja emissio voivat tapahtua ainoastaan
jos fotonien energia yhtä suuri kuin energiatilojen välinen energiaero. Valon eli tietyllä
aallonpituudella olevan resonanssispektriviivan voimakkuuden väheneminen eli intensiteetin muutos
on verrannollinen näytteessä olevaan tietyn alkuaineen määrään.

Vertailemalla siis näytteen

läpäissyttä ja siihen kohdistettua säteilyä, voidaan tulokseen soveltaa Lambert-Beerin lakia. Sen
mukaan säteilyn absorbanssi on suoraan verrannollinen säteilyn taittamaan matkaan ja näytteen
pitoisuuteen sekä absorptiokertoimeen. Spektrometriaa käytetään useimmiten näkyvän valon, UVvalon tai IR:n aallonpituuksilla, jolloin energiatilasiirtymät tapahtuvat uloimpien orbitaalien välillä
[49,53].
AAS-mittauslaitteisto koostuu valonlähteestä, sumuttimesta ja polttimosta, joissa näyte muutetaan
kaasuksi, sekä aallonpituuden valitsin, valon voimakkuuden mittaaja sekä tietokone. Tutkittavista
alkuaineista on valmistettava hyvin laimeat standardiliuokset, joista saadaan mitattua standardisuora.
Siihen vertaamalla näytteiden suhteellisia tuloksia, tutkittavan alkuaineen pitoisuudet pystytään
määrittämään erittäin tarkasti [49,51].
Jokaisella

metallisella alkuaineella,

siihen kohdistettaessa sähkömagneettista säteilyä

ja

kuumennettaessa atomitilaan ((ilma-asetyleeniliekki ~2178 oC), yleisesti 2000 – 3500 oC)), on oma
ominainen aallonpituus, jolla se absorboi valoa. Tämä absorboituneen valon määrä on sitten
verrannollinen aineen konsentraatioon. Mittauksessa nestemäisessä näytteessä (vesiliuos) olevat
ionit

ja

molekyylit

saatetaan

kantajakaasun

mukana

pneumaattiseen

sumuttimeen

ja

sekoituskammioon, jossa sumupisarat homogenisoituvat. Ne muuttuvat atomisaattorissa kaasuliekin,
joka voi olla asetyleeniä, propaania tai vetyä, avulla atomeiksi [49,50]. Hapettimena voidaan käyttää
ilmaa tai dityppioksidia. Näytteissä olevien metallien pitoisuudet täytyvät olla melko pieniä, jotta
sumuttimen ja polttimen sisälle ei kertyisi suoloja tms. Polttimoina voi olla esisekoituspolttimo, jossa
kantajakaasu ja palava kaasu sekoitetaan ennen palotilaa tai kokonaiskulutuspolttimo, jossa kaasut
sekoittuvat polttimon suulla. Liekissä atomit absorboivat niille ominaisen valonlähteen säteilemää
alkuaineelle ominaista kapeaa viivaspektriä. Valonlähde voi olla esimerkiksi onttokatodilamppu,
jonka katodi on tutkittavaa metallia, tai elektroniton purkauslamppu. Lamppu lähettää siis atomeiksi
hajotetun näytteen lävitse aallonpituudeltaan määrättyä tutkittavalle alkuaineelle ominaista säteilyä,
jota näytteen sisältämät saman alkuaineen atomit absorboivat. Näiden tuottaman emissioviivan täytyy
olla tutkittavien atomien absorptioviivaa (0,002- 0,005 nm) kapeampi, koska muuten suurin osa
säteilystä jäisi absorboitumatta, joka taas vääristäisi tulosta. Sen jälkeen läpi mennyt valonsäde
johdetaan monokromaattoriin, jossa se hajautuu spektriksi, josta haluttu tutkittava kapea aallonpituus
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voidaan erottaa ja ohjata detektoriin. Siellä se muutetaan sähköisesti mitattavaksi signaaliksi, josta
voidaan laskea tutkittavan metallin atomien konsentraatio näytteessä [49,50,51,52].
Atomiabsorptiospektrometrian suurimpia puutteita on se, ettei sillä voi määrittää epämetalleja, koska
niiden atomien emissio- ja absorptioaallonpituudet ovat alle 200 nm, eli UV-alueella, jossa ilman
happi ja kaasuliekki alkavat absorboida, eikä myöskään halogeeneja. Myös yhdisteet joudutaan
hajottamaan atomimuotoon, tietyn alkuaineen tutkimiseksi. Orgaanisia näytteitä voidaan määrittää,
jos niille tehdään tuhkistus eli kuivapoltto tai märkäpoltto. Ne ovat melko työläitä ja hitaita, kestäen
usein useita

päiviä,

mikroaaltokuumennusta.

joten uudeksi käsittelymenetelmäksi on sovellettu

muun

muassa

AAS:n eräänä etuna on se, että se soveltuu erittäin pienien, jopa

hivenaineluokkaa olevien konsentraatioiden mittaamiseen. On olemassa herkkiä jopa nanogramman
suuruusluokkaa olevia analysoitavia aineita, kuten monia alkali- ja maa-alkalimetalleja sekä
kadmium ja sinkki, voidaan havaita näytteistä [51,54].

Kuva 10. AAS laitteen kaavakuva [91].

3.2. Induktiivisesti kytketty plasma spektrometri (ICP)
ICP-OES

(Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer)

tärkeimmistä atomitason mittausteknologioista, joka oli tavallaan

on edelleen yksi
vallankumouksellinen

yleistyttyään vuonna 1974, sen pystyessä mittaamaan samanaikaisesti useampaa alkuainetta ja
erittäin pienistä pitoisuuksista (1:109 (ppb)) laajaltakin alueelta. ICP/massa spektrometri (ICP-MS)
tuli markkinoille käytännössä vuonna 1983. Niillä pystytään siis erittäin tarkasti määrittelemään lähes
kaikki liuosmuodossa olevat kemialliset alkuaineet (MS:lla metallit ja muutamat ei-metallit) ja
niiden konsentraatiot (MS:lla 1:1012 (ppt) tai jopa 1:1015 (ppq)) [55-59].
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ICP-OES perustuu argonin käyttämiseen polttoaineena käämissä, jonka kvartsiseen polttokärkeen
kohdistetaan korkeajännitteisiä 1 – 2,5 kW 27 tai 40 MHz radiotaajuutta, joka synnyttää voimakkaan
värähtelevän magneettikentän ja näin korkeaelektronitiheän ja äärimmäisen kuuman (6000 – 10 000
K) Argon-plasman. Kun tutkittavaa näytettä sumutetaan ohuella suuttimella plasman keskustaan, sen
molekyylien atomit virittäytyvät korkeimmille viritysasteille. Tällöin elektronit alkavat erottautua
atomeista, ja syntyy ioneja eli ionisaatioenergia ylitetään ja ne törmäilevät kimmottomasti argonin
neutraaleihin atomeihin, ne samalla stabiloivat plasmaa. Kun virittyneet atomit ja ionit palaavat
alemmalle energiatasolle, ne emittoivat alkuaineelle tyypillistä säteilyä (fotoneja). Tämä 3-5 mm
korkeasta plasmasta emittoituva valo johdetaan optisiin mono- tai polykromaattoreihin, ja edelleen
spektrometriin, joka erottelee virittyneet aallonpituudet ja niiden intensiteetit. Näistä voidaan mitata
näytteessä olevat vaikeastikin havaittavat tai monimutkaiset yhdisteet ja metalliseokset, sekä niiden
konsentraatiot. Vaihtoehtoisena plasmakaasuna voidaan käyttää myös heliumia, sen ollessa inertti
kaikille kaasuille ja käytetään varsinkin vedyn tai typen läsnä ollessa. ICP-OES etuina on myös
nopeus ja sillä voidaan analysoida suurinta osaa alkuaineista [55-60].

Kuva 11. ICP-MS -laitteisto. (Kuva LUT:n laitteesta)

3.3. Pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM) ja EDX-aluaineanalyysi
Fysikaalisen, kemiallisen ja muun muassa lääketieteellisen tutkimuksen yksi merkittävimmistä
keksinnöistä oli elektronimikroskooppi, joka keksittiin tarpeesta nähdä valomikroskoopin
teoreettisessa maksimissaan noin 1000-kertaisessa suurennoksessa näkymätöntä solu-, mikrobi- tai
yleensä atomimaailmaa. Näkyvällä valolla ( 380 – 780 nm) mikroskoopin erotuskyvyn maksimi on
noin 0,2 µm, mutta ensimmäisellä vuonna 1942 keksityllä pyyhkäisyelektronimikroskoopilla, on
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nykyään saavutettu jo <1 nm resoluutio ja noin 200 000 – 1 000000 -kertainen suurennos. SEMiä
voidaankin käyttää kuvantamaan näytteiden mitä erilaisempia pintarakenteita eri suurennoksilla ja
samalla määrittää niiden kemiallinen koostumus. Sen tuottamien kuvien kolmiulotteisuus ja
syvyystarkkuus (300-kertainen) ovat aivan omaa luokkaansa [82.83].

Pyyhkäisyelektronimikroskoopissa (Scanning Electron Microscope) käytetään elektronitykkiä
elektronisuihkun aikaansaamiseksi, joka ei lävistä juurikaan näytteen pintaa, mutta pyyhkii sitä
äärimmäisen kapealla suihkulla. Siinä käytetään noin 0,008 nm ja usein 20 kV:n jännitettä, sitä
suuremman mahdollisesti vaurioittaen läpäisemällä esimerkiksi biologista näytettä sekä synnyttävän
sekundaarisia elektroneja, jotka huonontaisivat kuvaa. SEM käsittää kolme päälaitetta:
elektronipylvään (elektronitykki, kokooja-, pyyhkäisy- ja objektiivikäämejä) sekä näytekammion,
joihin synnytetään tyhjiö (10-5 – 10-7 Torr) kahden pumpun avulla, ja analysaattorit/tietokoneen.
Perinteisen

mikroskoopin

lasisten

linssien

sijasta

elektronisuihku

ohjataan

metallisilla

apertuurilevyllä ja kohdistetaan näytteen pinnalle sähkömagneettisilla kondensorilinsseillä eli
käämeillä. Elektronisuihkulla (primäärielektroneja) pyyhkäistään viivoittain rasterimaisesti näytteen
pintaa tuhansia kertoja, jolloin saadaan synnytettyä elektroninen neliömäinen kuva tietokoneen
näytölle. Elektronisuihkun elektroneista osa heijastuu siis näytteestä ja osa synnyttää siinä elektronija röntgensäteilyä, joka kerätään sähköstaattisen tai magneettisen voimakentän avulla detektoriin,
joka rekisteröi intensiteettivaihtelun. Siitä elektronit kiihdytetään edelleen kohti tuikeilmaisinta,
jonka tuikeaineeseen osuessaan muodostavat fotoneja, joiden muodostama sähkövirta vahvistetaan,
ja jotka sitten säätelevät kuvaputken kirkkautta. Koska tutkittava näyte emittoi myös röntgensäteilyä,
sitä voidaan hyödyntää kuvanmuodostuksessa ja pinnanmuodon tutkimisessa. Koska SEM:n
erotuskyky riippuu jokseenkin näytteen paksuudesta ja näytettä pyyhkäisevän elektronisuihkun
halkaisijasta, jotka yritetään minimoida (noin 1-5 nm), siihen vaikuttaen kondensorilinssien
linssivirheet. SEM:n suorituskyky riippuu myös elektronitykin kiihdytysjännitteestä ja virrasta.
SEM:ssä elektronilähteenä toimii hehkukatodi (filamenttina volframilanka), josta sopivan
elektrodijärjestelmän ja kiihdytysanodin avulla saadaan aikaan voimakas, yhdensuuntainen
elektronisuihku, kiihdytysjännitteen vaihdellessa 20 – 1500 kV [81,82,83].
SEM:llä voidaan tutkia siis mikro- ja nanorakenteellisia pinnan yksityiskohtia, erilaisista
materiaaleista, kuten metalleista, metalliseoksista, keramiikasta, polymeereistä, kiviaineista,
korroosiosta, suodattimista, membraaneista, kalvoista, murtuneista/karkeista pinnoista, hiekasta,
hiilen nanoputkista, biologisista näytteistä jne. Materiaalin olisi oltava johtavaa (ei-johtava
päällystettävä), kiinteätä tai jauhetta, käsiteltyä, kuivaa tai märkää, kooltaan 1 – 150 mm. Tekniikan
hyödyntämiskohteita ovat muun muassa materiaalitieteissä, oikeustieteissä, sekä metallurgisissa ja
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elektronisissa vika-analyyseissä, mineralogiassa, öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuudessa. Vaikka SEM
voi luoda morfologisesti rikkaan ja koostumukseltaan tarkan tiedon laajasta materiaalivaihtoehdoista,
on usein vielä viisasta tutkia vielä muillakin menetelmillä aineen tarkemmaksi määritykseksi.
SEM:n vahvuuksia ovat muun muassa:
1. Voidaan tutkia hyvin erilaisia näytteitä.
2. Suhteellisen helppo ja nopea näytteen esikäsittely.
3. Käyttäjäystävällinen ja automatisoitu laitteisto.
4. Nopea näyttö ja tulokset, tehokkaat analyysit.
5. Melko yksinkertainen kuvan tulkinta.
6. Erittäin

suuri

syväterävyys

(mahdollisuus

tarkastella

näytteitä

samanaikaisesti

syvyyssuuntaisesti; tuottaa lähes 3 D-kuvia).
7. Kyky mikrokemiallisiin analyyseihin Be

U.

8. Näyte voi olla märkä tai kuiva.
9. Vahingoittamaton.
10. Korkea erottelukyky eli resoluutio.
11. Monipuolinen alkututkimus muihin erikoislaitteisiin.
12. Kykenevä monenlaiseen kuvantamiseen, spektroskopiaan ja diffraktioanalyyseihin.
13. Suhteellisen edullinen ja käyttökelpoinen verrattuna moneen kalliimpaan laitteiseen.

Rajoituksia ja heikkouksia ovat:

1. Näytteen koko on suhteellisen rajoitettu.
2. Näytteen oltava kiinteätä.
3. Näytteet täytyy tutkia vakuumissa.
4. Laitteistot vaativat melko paljon tilaa.
5. Ei-johtavat näytteet täytyy pinnoittaa.

[81,82,83]
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Kuva 12. SEM:n rakenne [81].

3.4. UV-spektrometri
UV-spektrofotometrin

toiminta

perustuu

Lambert-Beerin

lakiin,

joka

määrittelee

valon

pidättäytymistä aineeseen eli UV-valon absorboitumista näytteessä eri aallonpituuksilla [76]. Sillä
mitataan siis näytteeseen tuleva ja sen läpi kulkeneen sähkömagneettisen säteilyn intensiteettien
suhde aallonpituuden funktiona [77,78]. Jokainen alkuaine ominaisella elektronirakenteella reagoi
säteilyyn eri tavalla, jolloin niiden atomien elektronit virittäytyvät korkeammalle energiatasolle eli
ulommalle elektronikuorelle. Viritystilan nopeasti purkautuessa atomi emittoi ominaista säteilyä,
josta voidaan sähköisesti mitata näytteessä olleen alkuaineen konsentraatio [78]. Metodi perustuu
Lambert-Beerin lakiin, joka on muotoa:
log I0/I = C b = A,

(16)

jossa I0 on näytteeseen tulevan ja I sen läpi kulkeneen valon intensiteetti,

on molaarinen

absorptiokerroin (1/M cm), C on liuoksessa olevan valoa absorboivan aineen pitoisuus, b on kyvetin
paksuus (cm) ja A on absorbanssi. Spektrofotometrin rakenteeseen kuuluvat osat ovat: UV-säteilyn
(190-360 nm) lähteenä deuteriumlamppu, näytetila, monokromaattori, jolla saadaan eroteltua
tutkittavan aineen aallonpituus ja detektori, joka muuttaa valon

sähkösingnaaliksi [79]. UV-

spektrofotometriä käytetään pääasiassa näytteessä olevien alkuaineiden tai molekyylien
konsentraatioiden kvantitatiiviseen määritykseen, koostumuksien ja joskus rakenteen tutkimiseen
[80].
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4. KOKEELLINEN OSA

4.1. Työn tarkoitus
Arvokkaiden ja usein samalla harvinaisten metallien entistä suurempi kysyntä mitä moninaisimmissa
teollisuuden aloissa on herättänyt huomion ja huolen muun muassa niiden riittävyydestä
tulevaisuudessa.

Entistä useampi alkuaine on harvinaistumassa ja niiden malmiesiintymistä

joudutaan hyödyntämään aina vain köyhempiä tai muuten vaikeammin hyödynnettäviä esiintymiä.
Monet

alkuaineet

ovat

tulleet

viime

vuosikymmeninä

strategisesti tärkeiksi

ja

lähes

korvaamattomiksi. Tietyt malmivarannot ovat myös keskittyneet usein harvoihin maihin, jolloin
niistä on saattanut tulla maailman politiikan välineitä. Varsinkin teknologiateollisuus tarvitsee
jatkuvasti enemmän ja useampia kriittisiä alkuaineita, kuten kultaa, hopeaa, titaania, platinaryhmän
metalleja ja harvinaisia maametalleja, sekä akkuteollisuuden räjähdysmäisen kasvun takia muun
muassa kobolttia, nikkeliä, litiumia ja grafiittia.

Näistä syistä EU:ssa on laadittu direktiivejä

velvoittaen elektroniikkajätteiden, kuten hi-tech-laitteiden, autojen yms. entistä tehokkaampaan
kierrättämiseen, joka onkin sekä ekologisesti välttämätöntä että ekonomisesti järkevää. Niinpä on
tarve kehittää entistä parempia metodeja erottaa ja ottaa talteen mitä erilaisempia alkuaineita, mitä
erilaisimmista lähteistä.
Tämän työn tarkoitus oli tutkia arvokkaiden metallien, etenkin kullan, talteenottoa niitä sisältävistä
liuoksista. Koska e-jätteen sisältämän kullan pitoisuus on monikymmenkertainen erilaisiin kultaa
sisältäviin malmeihin verrattuna, sen hyödyntäminen olisi erittäin kannattavaa. Työssä kävi ilmi, että
kulta eroaa paljolti muista alkuaineista monessakin suhteessa ja sen tutkiminen on haastavaa. Työssä
käytetty kulta oli hyvin happamassa (pH ~ 1) liuoksessa erittäin puhtaana (99,99 %). Tutkimuksessa
käytettiin myös monia eri emäksiä ja happoja, joiden vaikutusta kullan eri erotus- sekä
liukenemisominaisuuksiin

vertailtiin.

Tarkoituksena

oli

löytää

mahdollisimman

ympäristöystävällinen, edullinen ja kuitenkin riittävän tehokas metodi kullan kierrätykseen, jota
voitaisiin käyttää suuressakin mittakaavassa. Koska perinteiset kullan talteenottomenetelmät ja
varsinkin malminrikastusmenetelmät

ovat usein hyvinkin saastuttavia, johtolankana työlle oli

suunnitella ekologisempi ratkaisu kullan keräämiseen.
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4.2. Analyysimenetelmät
Työssä käytettiin monenlaisia mittaus- ja kuvantamislaitteistoja, esimerkiksi nylon-rakenteiden
tutkimisessa analysoitiin SEM-kuvia.

Alussa kullan pitoisuuksia erilaisissa näytteissä yritettiin

mitata ICP-OES- laitteistolla, mutta se osoittautui epäluotettavaksi, koska kulta kontaminoi
näytelinjaston.

Ratkaisuksi ajateltiin kullan liuottamiseksi hyvin vahvaan kuningasveteen tai

esimerkiksi HF:ään, mutta tästä luovuttiin niiden haitallisuuden ja vaarallisuuden vuoksi. Lopulta
AAS osoittautui parhaaksi menetelmäksi liuenneen kullan määrittämiseksi.

4.3. Mittauksista
Tutkimuksien kannalta tärkeimpänä ja uusimpana asiana oli käyttää kokeissa 3D-tulostettua nylonista
valmistettua sylinterimäistä ”koria”, jonka sisäosa oli kolmiulotteinen ristikko, jonka ulkokuorelle ja
sisäpuolelle oli mahdollista tarttua eri alkuaineita ja yhdisteitä. Korin halkaisija oli noin 1 cm ja
korkeus 1,5 cm, sekä paino 0,80 g. Korit oli valmistettu SLS-menetelmällä ulkopuolisen yrityksen
toimesta (Käytetty tulostin: Eos Eosint P395 SLS). Laboratoriotutkimuksissa käytettiin ainoastaan
näitä nylon-koreja, tarkoituksena selvittää, kuinka paljon korit absorboivat eri metalleja eri
konsentraatioita omaavista liuoksista esimerkiksi vuorokaudessa, sekä kuinka nopeasti nylon-koriin
tarttuu metalleja ajan funktiona. Oli myös tarkoitus selvittää metalleja sisältävän liuoksen pH:n
vaikutusta absorptioon sekä yleisesti ottaen reaktion onnistumiseen. Lopuksi tutkittiin alustavasti
nylonin regenerointiin soveltuvia happoja ja niiden yhdistelmiä.

Kaikissa kokeissa käytettiin

puhtaita kiinteitä tai liuosmuodossa olevia kemikaaleja ja ionivaihdettua vettä, sekä happamuuden
säätöön eri konsentraatioisia natriumhydroksidia ja suolahappoa. Laboratoriotöissä sovellettiin usein
kirjallisuuteen perustuvaa tietoa kemikaaleista ja kokeiden suorittamisesta. Koska vastaavanlaista
3D-nylonin käyttäytymistä ei ollut aikaisemmin juurikaan tutkittu, kokeissa jouduttiin soveltamaan
tietoa ja kehittämään uusia metodeja.

Kokeet olivat haastavia, päätutkimusaineen eli kullan

erikoisten ja joskus tutkimusta hankaloittavien ominaisuuksien vuoksi.

4.4. Pinnan modifiointikokeet
Ensimmäisessä kokeessa nylon-kappaleille tehtiin n-alkylointi käyttäen 2-bromietyyliamiinin
hydrobromidia (BEA-HBr). Ensin mitattiin 1. t-BuOK 0,6740 g (6 mmol), 2. BEA-HBr 0,6148 g
(3 mmol) ja 3. t-BuOK 0,3385 g (3 mmol). 1. laimennettiin 30 ml vedettömään DMSO ja 2. ja 3.
15 ml vedettömään DMSO.

t-BuOK:in lähteenä käytettiin kalium-tetr-butoksidia.

sekoitettiin huoneenlämmössä yksi tunti.

Liuoksia

Nylon-kappaleet kastettiin nopeasti 96 %:een
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etikkahappoon pinnan aktivoimiseksi, ja huomattiin ettei sen rakenne muuttunut. Sen jälkeen nylonkappaleet laitettiin vuorokaudeksi sekoittumaan em. liuoksiin.
Seuraavassa modifiointikokeessa nylon-koreja esikäsiteltiin pitämällä niitä kolme minuuttia
seuraavissa liuoksissa:

vesi, etanoli, isopropanoli, asetoni, THF (tetrahydrofuraani), DMSO

(dimetyylisulfoksidi) ja heksaani, joiden välissä koreja huuhdeltiin ionivaihdetulla vedellä. Korit
laitettiin vuorokaudeksi kuivumaan 50 oC uuniin. Tämän jälleen 20 ml DMSO:hon lisättiin 0,41g
BEA-HBr ja 0,2244 g t-BuOK ja sekoitettiin dekantterilasissa noin kaksi tuntia. Nylon-kappaleet
asetettiin kolviin, johon lisättiin 0,4488 g t-BuOK ja 40 ml DMSO ja sekoitettiin yksi tunti. Sitten
em. liuokset sekoitettiin keskenään ja jätettiin sekoittumaan yön yli. Seuraavana aamuna kappaleet
nostettiin kolvista ja ”pestiin” seuraavilla liuoksilla järjestyksessä: DMSO, vesi, etanoli, THF,
asetoni ja heksaani, jonka jälkeen ne laitettiin uuniin 50 oC kuivumaan. Nämä kappaleet nimettiin
NH2-nyloneiksi.
Toiseen aikaisempaan tutkimukseen perustuen nylon-NH2 kappaleiden joukkoon kaadettiin 4,6 ml
EPI (epichlorohydrin) ja 46 ml 2 M NaOH sekä 0,17 g NaBH4 ja sekoitettiin kaksi tuntia. Tämän
jälkeen lisättiin 23 ml EPI:a ja 46 ml 2 M NaOH:a ja jätettiin yön yli sekoittumaan. Seuraavana
päivänä kappaleet pestiin hyvin vedellä ja laitettiin kolviin, jossa oli 11,44 g IDA:a (Iminodiacetica
cid), 114,4 ml 2 M Na2CO3:a ja 0,14 g NaBH4:a

ja

jätettiin 60

o

C öljyhauteeseen

magneettisekoittimeen. Kappaleet pestiin hyvin vedellä, 5% etikkahapolla ja vedellä, ja kuivattiin 50
o

C uunissa.

Modifioituja kappaleita testattiin osion 7.5.1. mukaisissa liuoksissa, mutta havaittiin,

että käsittelyt eivät kuitenkaan muuttaneet nylon-kappaleiden ominaisuutta reagoida vain kullan
kanssa, ja ehkäpä toisaalta kullan erikoisominaisuutena, tarttua lujasti kiinni nyloniin. Siten kaikki
seuraavat kokeet suoritettiin sellaisenaan tulostetuilla nylon-kappaleilla.

4.5. Adsorptiokokeet
4.5.1. Kullan selektiivisyys
Kullan selektiivisyyskokeisiin valmistettiin kaksi metalliliuosta, joissa molemmissa oli Pd, Au, Pt,
Co, ja La, eri konsentraatioilla. Näistä toisen happamuudeksi säädettiin pH 3 ja toisen pH 5. Sen
jälkeen metalliliuoksista pipetoitiin neljä 10 ml liuosta joihin upotettiin kaksi edellä modifioitua
nylon-kappaletta ja kaksi modifioimatonta eri happamuuksiin.

Adsorption jälkeen liuosten

metallipitoisuudet määritettiin ICP-MS ja AAS-laitteistoilla ja kappaleista mitattiin infrapunaspektrit.
IR-mittauksissa näkyi ainoastaan nylonin tunnusomainen spektri, mikä tarkoittaa, että metallien
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adsorboitumista ei pysty havaitsemaan tällä mittaustekniikalla. Selektiivisyystesti tehtiin myös
liuoksessa, joka sisälsi pelkästään arvokkaita metalleja: Au, Pt ja Pd ja jonka pH oli hyvin happaman
puolella (< 1). Taulukoista 3,4 ja 5 nähdään, että nylon absorboi 24 tunnin aikana jokseenkin
ainoastaan kultaa, ei muita metalleja.

Taulukko 3. Eri alkuaineiden absorboituminen 24 h nylon-kappaleisiin
liuosten happamuudella pH 3.
Liuos
pH 3
Co
Au
La
Pt
Pd

ppm
alussa
2,9
7,3
36
6,7
6,0

ppm
adsorption
jälkeen
2,9
0,2
36
6,5
5,7

Taulukko 4. Eri alkuaineiden absorboituminen 24 h nylon-kappaleisiin liuosten happamuudella
pH 5.
Liuos
pH 5
Co
Au
La
Pt
Pd

ppm
alussa
4,9
6,6
62
6,0
6,4

ppm
adsorption
jälkeen
4,9
0,4
62
5,9
6,0

Taulukko 5 Arvokkaiden alkuaineiden absorboituminen 24 h nylon-kappaleisiin
happamuudella pH <1.
Liuos ppm
ppm
pH<1 alussa adsorption
jälkeen
Au
7,1
0,1
Pt
11,7
11,1
Pd
12,0
11,8

liuosten

Tämän jälkeen tehtiin vielä 5 ml liuos, jossa oli 10 mg/l Nd (Nd(SO4)), La (LaCl), Co, ja Au ilman
pH:n muuttoa ja vastaava sarja pH:ssa 6 ja putkiin laitettiin nylon-kappaleet. Mittauksissa huomattiin
jälleen, että ainoastaan kultaa oli tarttunut kappaleisiin.

44

4.5.2. pH:n vaikutus
pH-mittauksissa valmistettiin 1000 ppm kulta-reagenssista viisi 50 ppm näytettä (2,5 ml kultaa/50 ml
vettä) ja niiden happamuudet säädettiin taulukon 3 mukaisesti noin pH 1 - 10, ja näytteisiin upotettiin
nylon-kappaleet. Seuraavana päivänä huomattiin, että nylonin väri oli muuttunut sitä tummemmaksi,
mitä happamampi kulta-liuos oli ollut. AAS:lla tehdyt määritykset vahvistivat käsitystä, että kultaa
absorboitui sitä enemmän mitä happamempi liuos oli. Taulukossa 3 näkyy nylon-kappaleen
vuorokaudessa absorboiman kullan jäännöskonsentraatio liuoksessa alkukonsentraation ollessa 50
ppm.

Taulukko 6. Kulta-liuoksen konsentraatio eri pH:ssa adsorptiokokeiden jälkeen.
pH
Au konsentraatio ppm
1,19
10,69
3,33
35,89
4,58
38,45
7,35
37,98
10,30
39,72

4.5.3. Kinetiikkakokeet (ajan vaikutus adsorptioon)
Kinetiikkakokeissa kahdeksan puhdasta nylon-kappaletta asetettiin 10 ml, 30 ppm kultaliuoksiin,
joita sekoitettiin eri aikoja ja mitattiin kuinka paljon kappaleet olivat tietyssä ajassa sitoneet metallia.
Sekoitusajat olivat: 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120 ja 180 minuuttia. Kuvasta 1 näkyy nylon-kappaleen
absorboiman kullan jäännösmäärä ajan kuluessa, alkukonsentraation ollessa 30 ppm.
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Kuva 13. Kullan adsorboituminen nylon-kappaleisiin ajan funktiona. Kullan pitoisuus alussa 30
mg/L ja pH < 1.

4.5.4. Kullan konsentraation vaikutus adsorptioon (isotermit)
Adsorptioisotermit kuvaavat metallien jakautumista liuoksen ja adsorbentin välillä tasapainossa ja
vakiolämpötilassa. Tässä kokeessa valmistettiin 10, 30, 50, 100, 150 ja 200 ppm kultaliuokset, joissa
puhtaita nylon-kappaleita sekoitettiin vuorokauden ajan. Kuva 14 esittää kuinka paljon kappaleet
olivat absorboineet kultaa, eli miten niiden absorptiokapasiteetti muuttui konsentraation funktiona.
Lisäksi kuvasta 15 nähdään, että suuremmassa kultapitoisuudessa kappaleet värjäytyivät keltaisiksi
adsorboituneen kullan vuoksi.
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Kuva 14. Nylon-kappaleen absorptiokapasiteetti eri kullan konsentraatioilla.

Kuva 15. Nylon-kappaleet adsorption jälkeen eri pitoisuuksista kultaa – vasemmalta oikealle: 0,
10, 50, 100, 150 ja 200 mg/L.
Nylon-kappaleen kullan adsorptiokapasiteetti alkukonsentraatiossa 200 mg/L oli 2 mg/g, mutta
saadun kuvaajan perusteella voidaan sanoa, että maksimikapasiteettia ei vielä saavutettu. Kuten
myöhemmin nähdään, nylon-kappaleiden pinnalle muodostuu myös kultananopartikkeleita, jolloin
adsorption lisäksi tapahtuu kullan pelkistymistä ja maksimikapasiteetin saavuttaminen voi olla
mahdotonta saavuttaa kokeellisesti.
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4.6. Kullan desorptio ja regenerointi
Ensimmäinen regenerointikoe tehtiin sähkökemiallisesti. Kolme nylon-kappaletta laitettiin
vuorollaan 30 minuutiksi elektrolyysiin NaCl-liuokseen, jonka konsentraatio oli 300 g/L.
Elektrolyysissä oli Cu-katodi (4,5 cm x 3,2 cm x 2) ja grafiitti-anodi (0,5 cm x 4,5 cm x 2) ja pidike
(0,5 cm x 3 cm) = 34,9 cm2. Sopivaksi virraksi (4 A/dm2), laskettiin kaavalla I = i • S

4 • 0,35

= 1,4 A, sekä jännitteeksi 3,8 V. Tuloksena oli, että 30 minuutissa elektrolyysillä ei silmämääräisesti
saatu yhtään kultaa liukenemaan ja tarttumaan katodille, ainoastaan pH nousi selvästi (pH=4,582
pH=10,8, pH=7,352

pH=10,1) tai pysyi samana (pH=10,208

pH=10,0).

Tämän jälkeen valmistettiin kuusi 30 ppm kultaliuosta, joihin lisättiin nylon-kappaleet, tarkoituksena
mitata, kuinka niistä saadaan irrotettua kulta ja näin regeneroitua kappaleet. Vuorokauden kuluttua
viittä kultaliuoksessa ollutta kappaletta regeneroitiin 10 ml:ssa 20% kuningasvedessä (3 x 37% HCl
: 1 x 65% HNO3), 5, 15, 30, 45 ja 60 minuuttia, sekä yhtä kappaletta liuotettiin 50% kuningasvedessä
5 minuuttia.

Huomattiin oletetusti, että kappaleet vaalenivat, eli kultapitoisuus väheni, mitä

kauemmin ne olivat reagoineet kuningasvedessä, mutta edes 60 minuutissa kulta ei ollut liuennut
aivan täydellisesti.
Tulosta taas ei silloin syntynyt, kun nylon-korit laitettiin NaCl (150 g/l) -elektrolyyttiliuokseen
sähkökemialliseen liuotukseen, jossa oli jälleen Cu-katodi ja grafiitti-anodi, ideana että
natriumkloridista syntynyt kloorikaasu hapettaisi kultaa pois, mutta mitään vaikutusta ei näkynyt,
vaikka ensin nylon-kappaletta käsiteltiin 15 minuuttia (0,51 A ja 3,3 V), sitten yksi tunti (1,0 A ja 4,2
V) ja lopulta kolme tuntia (1,5 A ja 4,6 V).
Koska elektrolyysi ei toiminut ollenkaan, päätettiin siirtyä kemikaalisekoituksiin. Kirjallisuuden
perusteella valittiin liuos, jossa oli 43,4 ml etikkahappoa,6,6 ml 1,5 M HCl ja 3 ml 0,6 M H2O2 , ja
seoksen annettiin reagoida 30 minuuttia eri määrän kultaa sisältävien nylon-kappaleiden kanssa.
Tulokset olivat hieman ristiriitaisia, mutta yleisesti ottaen seos liuotti hyvin kultaa eli regeneroi niitä.
Viimeisellä koesarjalla oli tarkoitus tutkia systemaattisesti kolmen erilaisen liuottimen
regenerointitehoa. Sen toteuttamiseksi 12 nylon-kappaletta upotettiin 10 ml liuosta, joissa kussakin
oli 100 ppm kultaa (100 mg/l) ja jätettiin yön yli sekoittumaan. Liuoksiksi valittiin seos (H2O2 + HCl
+ etikkahappo), HNO3 ja kuningasvesi. Kuusi nylon-kappaletta liuotettiin näissä liuoksissa 10 ja
30 minuuttia. Seuraavana päivänä toistettiin koe, jonka lisäksi regeneroitiin ”vanhat”, 100 ja 150
ppm -kappaleet 10 minuuttia. AAS-mittauksia ei enää pystytty tekemään, mutta silmämääräisesti
tehokkain liuotin oli vahva HNO3 ja sitten seos ja viimeisenä kuitenkin lähes yhtä tehokas
kuningasvesi.
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4.7. SEM-analyysit
SEM-analyysit tehtiin nylon-kappaleille, jotka olivat adsorboineet kultaa eri pH:n omaavista
liuoksista. Työssä kuvattiin pH 2 ja pH 9 – kultaliuoksessa absorboineita 3D-kappaleita (Kuvat 1621). Voitiin havaita, että kulta tarttui ehkä hieman paremmin ja tasaisemmin pH:ssa 2 kuin pH:ssa 9,
mutta ero oli hyvin subjektiivinen ja vaikeasti todennettava. Huomattiin kyllä, että kultaliuosta tarttui
nylonin pinnalle tasaisesti ja suhteellisen paljon, vaikka rakeet olivat useimmiten erittäin pieniä ja
pH:ssa 9 epäsäännöllisemmän muotoisia kuin pH:ssa 2.

Kuva 16. 5000-kertainen suurennos nylon-kappaleesta, jonka pinnalla nähdään kultahippu.
Adsorptiokoe tehty 30 mg/L Au-liuoksesta, pH 2 ja adsorptioaika 24 h.
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Kuva 17. 3000-kertainen suurennos nylon-kappaleesta, jonka pinnalla nähdään eri muotoisia
kultahippuja. Adsorptiokoe tehty 30 mg/L Au-liuoksesta, pH 2 ja adsorptioaika 24 h.

Kuva 18. 7500-kertainen suurennos nylon-kappaleesta, jonka pinnalla nähdään kultamuodostuma.
Adsorptiokoe tehty 30 mg/L Au-liuoksesta, pH 9 ja adsorptioaika 24 h.
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Kuva 19. 100-kertainen suurennos nylon-kappaleesta, jonka pinnalla nähdään tasaisesti erikokoisia
kultamuruja. Adsorptiokoe tehty 30 mg/L Au-liuoksesta, pH 9 ja adsorptioaika 24 h.

Kuva 20. 3000-kertainen suurennos nylon-kappaleesta, jonka pinnalla nähdään kultaa. Adsorptiokoe
tehty 30 mg/L Au-liuoksesta, pH 9 ja adsorptioaika 24 h.
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Kuva 21. 100-kertainen suurennos nylon-kappaleesta, jonka pinnalla nähdään tasaisesti sironnutta
kultaa. Adsorptiokoe tehty 30 mg/L Au-liuoksesta, pH 9 ja adsorptioaika 24 h.

4.8. Tulokset ja niiden tarkastelu
Kulta osoittautui melko vaikeaksi tutkittavaksi etenkin kullan analysoimisen kannalta. ICP-MSmittauksissa havaittiin kullan takertuminen näytteensyöttölinjastoon, jolloin tulokset vääristyivät.
Myös UV-spektrofotometrin käytössä oli paljon epätarkkuutta aiheuttavia tekijöitä, joten senkin
metodi jouduttiin hylkäämään. Ainoaksi tavaksi mitata kullan absorboitumista ja desorptiota 3Dtulostettuihin nylon-kappaleista oli AAS.. Kullalla oli myös taipumus muodostaa komplekseja ja
saostua täysin epähomogeeniseksi seokseksi, jos liuos muutettiin esimerkiksi NaOH:lla liian
emäksiseksi (pH noin >9), jolloin näyte käytännössä tuhoutui. Kultaa yritettiin irrottaa nylonista
elektrolyyttisesti, mutta riippumatta NaCl-liuoksen konsentraatiosta tai sähkövirran voimakkuudesta,
ei menetelmällä ollut mitään havaittavaa vaikutusta kultaan.
taipumus

ajan

kuluessa

reagoida

ympäristön

Kullalla oli kuitenkin ilmeisesti

vaikutuksesta

pelkistyen

metallisiksi

kultananopartikkeleiksi, jolloin nylon-kappaleet muuttivat väriään. Tällöin huomattiin 10, 50 ja 100
ppm kultaliuoksiin liuotettujen nylonien muuttumista eri sävyittäin punaisiksi.
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Kuva 22. Nylon-kappaleet 24 h adsorptiokokeen jälkeen. Kappaleet ovat samat kuin kuvassa 15.

Lopputulosten saaminen viimeisestä systemaattisesta koesarjasta, jossa

tutkittiin

kolmen

erityyppisen liuottimen (seos H2O2 + HCl + etikkahappo, HNO3, kuningasvesi) regenerointitehoa
ajan funktiona tuoreisiin ja toisaalta yön yli seisoneisiin kappaleisiin, estyi koska AAS-laitteiston
rikkoutumisen vuoksi.
Happamuuden vaikutusta nylonin kullan absorbointiin tutkittiin, ja yksiselitteisesti huomattiin, että
kultaa tarttuu noin kolme kertaa enemmän, jos liuos on todella hapan (pH ~1-2), kuin vähänkään sitä
heikommin happamessa. Erikoista oli, että kullan käyttäytymisellä ei ollut kovinkaan paljon eroa
happamuuden ollessa välillä pH 3 – 10. Emäksisyyden ylittäessä pH:n 10, kulta muodosti liuokseen
tummaa sakkamaista kompleksi-ionia, joten sitä ei voitu käyttää kokeissa.
Kun sitten tutkittiin kullan tarttumista nyloniin ajan funktiona, huomattiin että aluksi kultaa tarttui
tehokkaasti kaksi ensimmäistä tuntia, jolloin kullasta oli absorboitunut 41,4 %. Tämän jälkeen
kiinnittyminen hidastui tasaisesti ja saavutettua 340 minuutin jälkeen absorboitumisen tason 50,27
%, reaktiota ei käytännössä enää tapahtunut.
Viimeiseksi tutkittiin siis erilaisten happojen tehoa ja huomattiin, että luultavasti HNO3 on yksi
tehokkaimmista regenerointihapoista ja myös H2O2, sekä odotetusti kuningasvesi liuottivat kultaa
lähes täydellisesti kymmenessä minuutissa.
Kokeissa yleisesti huomattiin, että 3D-tulostettu nylonkori absorboi tehokkaasti ja erittäin
selektiivisesti kultaa, muttei juurikaan muita metalleja.
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4.9. Johtopäätökset ja jatkotutkimus
Työssä tutkittiin mahdollisuutta ottaa talteen 3D-tulostetuilla nylon-kappaleilla arvokkaita metalleja,
varsinkin kultaa, esimerkiksi happoihin liuotetun elektroniikkajätteen liuoksista. Vaikka kulta oli
harvinaisen hankala tutkittava, huomattiin että tulevaisuudessa voidaan käyttää nylonia tai jotain
vastaavaa materiaalia arvokkaiden metallien talteen ottamiseksi mitä moninaisimmista elektroniikkatai vastaavista jätevirroista. On varmasti mahdollista kehittää vielä 3D-tulostettujen kappaleiden
pinnanrakennetta, sekä optimoida yleensäkin niiden rakennetta. Voidaan mahdollisesti valmistaa
myös synteettisten aineiden yhdisteitä, jolloin saadaan spesifioitua niiden ominaisuutta absorboida
tietyn tyyppisiä alkuaineita, sekä niiden kestävyyttä ja soveltuvuutta regenerointiin, jolloin ne
tulisivat myöskin taloudellisestikin kannattavaksi tai muuten käytännössä mahdollisiksi.
Jatkotutkimuksissa kannattaisi myös vielä selvittää happojen ominaisuuksia ja kehittää mahdollisesti
niiden yhdistelmiä, samalla kun etsittäisiin mahdollisimman vähän saastuttavia tai muuten
ympäristöystävällisiä yhdisteitä.
Teknologialla on tulevaisuudessa valtavat mahdollisuudet, kun sen käyttöä voidaan soveltaa mitä
erilaisimpiin hydrometallurgian ja muihinkin kemiantekniikan osa-alueisiin ja laaja-alaisesti
teollisuuden tarpeisiin. Sitä voidaan siis soveltaa varsinkin arvokkaiden metallien erotukseen, mutta
myös ekologisesti haitallisten aineiden erottamiseen esimerkiksi teollisuuden jäteliemistä tai sitten
suoraan vesienpuhdistukseen. On vielä kuitenkin suhteellisen pitkä matka täysimittaisiin teollisiin
sovelluksiin, mutta voidaan todeta että tämäntyyppiselle teknologialle on tulevaisuudessa todella
tarvetta ja kaiken kaikkiaan valoisa tulevaisuus.
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