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Liuoksessa metallit muodostavat erilaisia koordinatioyhdisteitä epäorgaanisten ja 

orgaanisten anionien ja neutraalien molekyylien kanssa. Erityisesti 

siirtymämetalleilla on voimakas taipumus kompleksiyhdisteiden muodostamiseen 

elektroneja sisältävien 3-, 4-, ja 5d orbitaaliensa johdosta. Samassa liuoksessa voi 

samanaikaisesti esiintyä useita erilaisia, mutta samoista lähtöaineista 

muodostuneita, kompleksiyhdisteitä.  

Kompleksinmuodostusreaktiot ovat tasapainoreaktioita. Usein tasapainovakiot on 

esitetty termodynaamisina tasapainovakioina eli ne ovat päteviä standarditilassa. 

Standarditilan tasapainovakioista voidaan johtaa missä tahansa liuoksessa pätevät 

vakiot erilaisten Debye-Hückel-teoriasta johdettujen laskentamenetelmien avulla.  

Metalli-ligandiparin jakautuminen erilaisiksi kompleksiyhdisteiksi voidaan 

mallintaa kun tunnetaan muodostumisreaktioiden tasapainovakiot. 

Muodostumisreaktioiden tasapainovakioiden yhtälöistä voidaan johtaa 

epälineaarinen yhtälöryhmä, joka voidaan ratkaista jollakin numeerisella 

ratkaisimella. Esimerkiksi Matlab-ohjelmiston sisältämä fsolve-ratkaisin soveltuu 

tällaiseen tehtävään. Osana tätä työtä on kirjoitettu Matlab-sovellus, jolla voidaan 

mallintaa kationi-ligandiparin jakautumista koordinaatioyhdisteiksi tunnettujen 

tasapainovakioiden perusteella.     
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Metals form various coordinate compounds in a solution when inorganic and 

organic anions and neutral molecules are present. Transition metals in particular 

exhibit this tendency due to having electrons on 3-, 4- and 5d orbitals. Same 

solution can simultaneously contain several different complex ions that were 

formed from the same starting materials.   

Reactions leading to a formation of complex ions are equilibrium reactions. 

Formation constants for these reactions are often expressed as thermodynamic 

equilibrium constants which are valid in the standard state. Formation constants in 

any solution can be derived from the standard state equilibrium constants using 

calculation methods derived from Debye-Hückel theory.   

It is possible to model the distribution of complex ions in the system if the 

equilibrium constants of their formation reactions are known. Expressions of 

equilibrium constants can be used in deriving a set of nonlinear equations. This set 

of nonlinear equations can be subsequently solved by using a numerical solver. 

For example fsolve optimizer included in the Matlab software can be used in 

solving this kind of task. Part of this work included writing of a Matlab routine 

that can be used for modeling the distribution of coordinate compounds in the 

system by using the formation constants.       



 

Symboliluettelo 

A ioninen tai neutraali komponentti  - 

A(T) Debye-Hückelin vakio (molaalisuusasteikko) 
1/2

1/2

mol

kg
 

AB ioninen tai neutraali komponentti  - 

Ac(T) Debye-Hückelin vakio (konsentraatioasteikko) 
1/2

3/2

mol

m
 

AΦ osmoottinen  Debye-Hückelin vakio  
1/2

1/2

mol

kg
 

B ioninen tai neutraali komponentti  - 

B(T) Debye-Hückelin vakio (molaalisuusasteikko) 
mmol

kg
1/2

1/2

 

Bc(T) Debye-Hückelin vakio (konsentraatioasteikko) 
1/2

1/2

mol

m
 

γ

MXB  Pitzerin mallin vakio   - 

MXC  Pitzerin mallin vakio   - 

γ

MXC  Pitzerin mallin vakio   - 

F Faradayn vakio   As/mol 

Ic ionivahvuus (konsentraatio)  mol/L 

Im ionivahvuus (molaalisuus)   mol/kgliuotin 

Ix ionivahvuus (mooliosuus)   - 

K vaiheittainen muodostumisvakio   

L ligandi    - 

M metallikationi   - 

R yleinen kaasuvakio   V As/(mol K) 

T lämpötila    K 

 

a stoikiometrinen kerroin tai aktiivisuus  - 

a* ionin halkaisija, ionien lyhin etäisyys  m 

b stoikiometrinen kerroin tai SIT-menetelmän vuorovaikutustermi - 

bp Pitzerin b parametri   (mol/kg)-1/2 

c stoikiometrinen kerroin 

ci i:n konsentraatio   mol/L, mol/m3 



 

e elektronin varaus   As 

fγ ionivahvuudesta riippuva tekijä (pitzer)  - 

mi i:n molaalisuus   mol/kgliuotin 

n kokonaisluku    - 

xi i:n mooliosuus   - 

z osaslajin varaus   - 

 

αp Pitzerin alfaparametri   (mol/kg)-1/2 

β kokonaismuodostumisvakio   

β
0 termodynaaminen kokonaismuodostumisvakio  

0
MXβ  elektrolyyttikohtainen vakio (pitzer)  - 

1
MXβ  elektrolyyttikohtainen vakio (pitzer)  - 

2
MXβ  elektrolyyttikohtainen vakio (pitzer)  - 

γ± keskiaktiivisuuskerroin   - 

γc aktiivisuuskerroin (konsentraatioasteikko) - 

γm aktiivisuuskerroin (molaalisuusasteikko)  - 

∆z varausero    - 

ε permittiivisyys   As/(V m) 

ε0 tyhjiön permittiivisyys   As/(V m) 

εR suhteellinen permittiivisyys  -  

νi i:n stoikiometrinen kerroin   - 

∗
Aρ  puhtaan liuottimen tiheys   kg/m3 

 

[i] i:n konsentraatio   mol/L, mol/m3 
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1 Johdanto 

Kaikkien kationien ympärillä on liuosfaasissa aina joko anioneja tai neutraaleja 

molekyylejä, joita kutsutaan ligandeiksi. Kationien ja ligandien käyttäytymistä 

käsittelevää epäorgaanisen kemian alaa kutsutaan koordinaatiokemiaksi. 

Kationien ja ligandien muodostamia yhdisteitä kutsutaan koordinaatioyhdisteiksi 

tai kompleksiyhdisteiksi. Kompleksiyhdisteen varaus on kationin Mn+ ja kaikkien 

sen ympärillä olevien ligandien L varausten summa. [Cotton ja Wilkinson1] 

Kompleksiyhdisteitä ei voi yksiselitteisesti luokitella kovalenttisiksi tai 

ioniyhdisteiksi. Niiden kemiaa kuvataan kationisen keskusatomin perusteella. 

Keskusatomin ja ligandin välinen sidos voi olla luonteeltaan kovalenttinen tai se 

voi olla ionisidoksen kaltainen sähköinen vuorovaikutus. [Cotton ja 

Wilkinson1,Greenwood ja Earnshaw2] 

Lukuisa joukko erilaisia ligandeja voi muodostaa yhdisteitä keskusatomin kanssa 

ja ne voivat korvata toisiaan. Näiden ominaisuuksien takia samoista lähtöaineista 

voi syntyä paljon erilaisia kemiallisia yhdisteitä, joiden tasapainopitoisuudet 

riippuvat toisistaan [Cotton ja Wilkinson1]. Kun tunnetaan kationi–ligandi-

yhdistelmien muodostumisreaktioiden tasapainovakiot tietyissä olosuhteissa, 

voidaan ennustaa, miten nämä ovat jakautuneet erilaisiksi kompleksiyhdisteiksi. 

Monissa käytännön sovelluksissa on tärkeää tuntea tarkasteltavan kationin 

kompleksoituminen eri ligandien kanssa. Muun muassa ligandien konsentraatio 

liuoksessa vaikuttaa kompleksinmuodostukseen ja siihen, missä suhteissa eri 

yhdisteitä on läsnä. Esimerkiksi tutkittaessa metallien kulkeutumista ympäristössä 

on hyödyllistä tuntea niiden koordinaatiokemiaa, koska kompleksiyhdisteiden 

muodostuminen vaikuttaa niiden leviämiseen ja myrkyllisyyteen [Öhman3]. 

Esimerkiksi radioaktiivisten jätteiden hautaaminen syvälle kallioperään on 

herättänyt kiinnostuksen jätteen sisältämien myrkyllisten metallien 

kompleksinmuodostusta kohtaan. Kallioperässä nämä aineet joutuvat kosketuksiin 

vesiliuosten kanssa ja metallien kompleksinmuodostusominaisuudet tällaisessa 

liuoksessa määräävät sen kuinka ne leviävät koordinaatioyhdisteinä pohjavedessä 

[Séby et al.4]. Monissa hydrometallurgisissa prosesseissa käsitellään myös 

monimutkaisia elektrolyyttiliuoksia, jotka ovat usein myös huomattavan väkeviä. 
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Prosessien optimoinnin kannalta on hyödyllistä tietää missä muodossa sekä 

tuotettavat metallit että epäpuhtaudet esiintyvät. [Casas et al.5] 

Tässä työssä käsitellään perusmetallien kompleksinmuodostusta liuosfaasissa sekä 

koordinaatiokemiaa yleisellä tasolla. Lisäksi tarkoituksena on kirjoittaa Matlab-

sovellus, joka laskee liuoksessa olevien kompleksiyhdisteiden osuudet annettujen 

tasapainovakioiden, ligandin konsentraation ja metallin kokonaiskonsentraation 

perusteella. 

2 Koordinaatiokemian perusteet 

Kuten johdannossa mainittiin, koordinaatiokemia käsittelee keskusatomin Mn+ ja 

ligandin L muodostamien koordinaatioyhdisteiden kemiaa. Keskusatomin ja 

ligandien ominaisuuksista riippuen kompleksiyhdisteet voivat saada ympärilleen 

eri määriä ligandeja ja muodostaa lukuisia erilaisia avaruusrakenteita. [Cotton ja 

Wilkinson1] 

2.1 Koordinaatioluku 

Koordinaatioluku ilmaisee, kuinka monta ligandia kationin välittömässä 

läheisyydessä voi olla. Yleisimpiä koordinaatiolukuja ovat 4 ja 6. Erityisesti 

koordinaatioluvut 4 ja 6 ovat merkittäviä tämän työn kannalta, koska 

perusmetalleilla esiintyy runsaasti koordinaatiolukua 4 ja lähes kaikki kationit 

muodostavat koordinaatioluvun 6 kompleksiyhdisteitä [Cotton ja Wilkinson1]. 

Koordinaatioluvut 2 ja 3 sekä niitä korkeammat luvut 7, 8 ja 9 ovat harvinaisia 

eikä niitä käsitellä tässä yhteydessä tarkemmin. Koordinaatioluku 5 on 

harvinaisempi kuin 4 tai 6, mutta melko tärkeä. 

Koordinaatioluvun 4 kationit muodostavat tetraedrisiä ja neliöllisiä 

kompleksiyhdisteitä. Muun muassa Cu2+ ja Ni2+ muodostavat runsaasti neliöllisiä 

yhdisteitä [Cotton ja Wilkinson1]. Kuva 1 esittää neliöllisen tasomaisen 

avaruusrakenteen ja kuva 2 tetraedrisen avaruusrakenteen, jossa neljä ligandia on 

järjestynyt symmetrisesti keskusatomin ympärille siten, että niiden etäisyys 

toisistaan on mahdollisimman suuri. [Cotton ja Wilkinson1, Greenwood ja 

Earnshaw2] 



Kuva 1.  N

Kuva 2.  Tetraedrisen

Koordinaatioluvun 6 kompleksit ovat kaikki rakenteeltaan oktaedreja. 

kuusi ligandia on järjestynyt 

sidokset ovat 90° kulmassa toisiinsa nähden

oktaedrisen rakenteen.

kuvassa 3, vaan

suuntaan [Cotton ja Wilkinson

monimutkaisempia,

Kuva 3. Oktaedrisen
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Neliöllisen yhdisteen avaruusrakenne [6]. 

 

Tetraedrisen molekyylin rakenne [7]. 

Koordinaatioluvun 6 kompleksit ovat kaikki rakenteeltaan oktaedreja. 

kuusi ligandia on järjestynyt keskusatomin ympärille siten, että vierekkäiset 

sidokset ovat 90° kulmassa toisiinsa nähden. Kuva 3 

oktaedrisen rakenteen. Rakenne ei välttämättä ole aina täysin s

vaan eri sidokset voivat olla eripituisia, jolloin rakenne venyy

Cotton ja Wilkinson1]. Kuvassa 4 on esitetty lukuisia erilaisia

monimutkaisempia, koordinaatioyhdisteiden avaruusrakenteita

 

Oktaedrisen yhdisteen avaruusrakenne [8]. 

 

Koordinaatioluvun 6 kompleksit ovat kaikki rakenteeltaan oktaedreja. Tällöin 

siten, että vierekkäiset 

 esittää symmetrisen 

Rakenne ei välttämättä ole aina täysin symmetrinen kuten 

a eripituisia, jolloin rakenne venyy johonkin 

esitetty lukuisia erilaisia, 

koordinaatioyhdisteiden avaruusrakenteita. 
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Kuva 4. Tyypillisiä kompleksiyhdisteiden geometrioita [Kirk-Othmer9]. 

2.2 Ligandit 

Ligandit voivat olla joko orgaanisia tai epäorgaanisia. Ne luokitellaan 

sisältämiensä luovuttaja-atomien lukumäärän mukaan. Ligandeja kutsutaan 

luovuttaja-atomiensa määrän perusteella 1-, 2-, 3-, 4-, 5- tai 6-hampaisiksi 

[Greenwood ja Earnshaw2]. 

Yksihampaisia ligandeja ovat esimerkiksi yksiatomiset ionit, kuten halidit, tai 

ionit jotka sisältävät yhden luovuttaja-atomin pääryhmistä 4, 5 tai 6 (CN-, OH-). 

Kaksihampaiset ligandit ovat usein kelatoivia ja muodostavat renkaita, jotka 
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stabiloituvat kompleksin sisäisten vetysidosten vaikutuksesta. Kolmihampaiset 

ligandit muodostavat kaksoisrenkaita (ks. kuva 5). Näillä yhden ligandin 

sitoutuminen samaan keskusatomiin saattaa rajoittaa syntyneen kompleksi-ionin 

avaruusrakennetta. Neljähampaiset ligandit muodostavat kolmois- tai 

neloisrenkaita. Tyypillinen esimerkki viisi- ja kuusihampaisia ligandeja 

muodostavasta yhdisteestä on etyleenidiamiinitetraetikkahappo (EDTAH4). 

Täysin ionisoituneena (EDTA4-) sillä on 4 happi- ja 2 typpiatomia, jotka voivat 

luovuttaa elektroniparin. Se on myös joustava ja pystyy kääriytymään kationin 

ympärille muodostaen pseudo-oktaedrisen kompleksin, jossa on 5 rengasta 

[Greenwood ja Earnshaw2]. Kuvassa 6 on esitetty havainnekuva [CuEDTA]2- 

ionista, jossa EDTA4- on sitoutunut Cu2+:n kanssa. Kuvista 5 ja 6 voi myös 

helposti havaita kuinka suuri ligandi ympäröi keskusatomin ja voi estää muiden 

ligandien sitoutumisen vaikka ei itse varaisikaan kaikkia mahdollisia paikkoja. 

 

Kuva 5. Kolmihampainen ligandi sitoutuneena kupariatomiin [Turner ja 
 Swavey10]. 



Kuva 6. Täysin
yhdiste

2.3 Koordinaatiosido

Siirtymämetalleilla on elektroneja 3

voimakas taipumus muodostaa koordinaatioyhdisteitä Lewis

Jaksollisessa järjestelmässä 

(maa-alkalimetallit) ja 3 (booriryhmä) välissä. Nämä alk

vastaan ligandissa olevan luovuttaja

ja muodostaa sidoksen. Koordinaatiosidoksen luonne vaihtelee tapauskohtaisesti 

sähköisestä vuorovaikutuksesta kovalenttiseen sidokseen

Earnshaw2]. Sidos voi olla luonteeltaan yksittäinen 

kaksoissidos, jossa ligandi toimii 

mainitussa tapauksessa keskusatomin 

Tällaiset kompleksit tunnetaan 

komplekseina 

koordinaatioyhdisteiden tutkimus aloitettiin tällaisista yhdisteistä sveitsiläisen 

Alfred Wernerin toimesta

hapetusaste on yleensä +1 tai 
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Täysin ionisoituneen EDTAH4:n ja kupariatomin muodostama 
yhdiste [11]. 

Koordinaatiosidos 

ymämetalleilla on elektroneja 3-, 4- ja 5d orbitaaleilla ja tästä syystä niillä on 

voimakas taipumus muodostaa koordinaatioyhdisteitä Lewis

Jaksollisessa järjestelmässä siirtymämetallit ovat omana ryhmänään

alkalimetallit) ja 3 (booriryhmä) välissä. Nämä alk

vastaan ligandissa olevan luovuttaja-atomin (Lewis-emäs) 

ja muodostaa sidoksen. Koordinaatiosidoksen luonne vaihtelee tapauskohtaisesti 

sähköisestä vuorovaikutuksesta kovalenttiseen sidokseen

Sidos voi olla luonteeltaan yksittäinen σ-sidos tai se voi olla 

kaksoissidos, jossa ligandi toimii σ-luovuttajana ja π-vastaanottajana. Ensin

mainitussa tapauksessa keskusatomin hapetusaste on yleensä vähintään +2. 

ällaiset kompleksit tunnetaan myös klassisina-komplekseina

 [Greenwood ja Earnshaw2]. Nimitykset johtuvat siitä,

koordinaatioyhdisteiden tutkimus aloitettiin tällaisista yhdisteistä sveitsiläisen 

Alfred Wernerin toimesta [Cotton ja Wilkinson1]. Jälkimmäisessä tapauksessa 

on yleensä +1 tai vähemmän [Greenwood ja Earnshaw

 

:n ja kupariatomin muodostama 

ja 5d orbitaaleilla ja tästä syystä niillä on 

voimakas taipumus muodostaa koordinaatioyhdisteitä Lewis-emästen kanssa. 

omana ryhmänään pääryhmien 2 

alkalimetallit) ja 3 (booriryhmä) välissä. Nämä alkuaineet voivat ottaa 

 vapaan elektroniparin 

ja muodostaa sidoksen. Koordinaatiosidoksen luonne vaihtelee tapauskohtaisesti 

sähköisestä vuorovaikutuksesta kovalenttiseen sidokseen [Greenwood ja 

sidos tai se voi olla 

vastaanottajana. Ensin 

yleensä vähintään +2. 

komplekseina tai Werner-

Nimitykset johtuvat siitä, että 

koordinaatioyhdisteiden tutkimus aloitettiin tällaisista yhdisteistä sveitsiläisen 

Jälkimmäisessä tapauksessa 

Greenwood ja Earnshaw2]. 
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Koordinaatiosidoksen pysyvyyteen vaikuttaa muun muassa kationin hapetusaste. 

On havaittu, että hapetusasteen +3 kationin muodostama kompleksiyhdiste on 

pysyvämpi kuin kationin, jonka hapetusaste on +2. Lisäksi ensimmäisen 

siirtymäsarjan metallien muodostamien kompleksien pysyvyys noudattaa 

seuraavanlaista järjestystä: 

Mn2+ < Fe2+ < Co2+ < Ni2+ < Cu2+ > Zn2+.   

Yllä oleva järjestys tunnetaan myös Irving–Williams-sarjana ja se on käänteinen 

suhteessa kyseessä olevien kationien halkaisijoihin (ks. kuva 7). Tämän 

perusteella on päätelty, että valenssien +2 ja +3 kationien tapauksissa 

koordinaatiosidos on pääasiassa luonteeltaan sähköinen. [Greenwood ja 

Earnshaw2] Ilmiötä on havainnollistettu kuvassa 8, jossa on esitetty edellä 

mainittujen alkuaineiden ensimmäisen ja toisen ammiinikompleksin log(K) arvot. 

Koordinaatiosidoksen pysyvyyteen vaikuttaa kationin suhde luovuttaja-atomiin. 

Vahvojen Lewis-happojen on todettu muodostavan kaikkein pysyvimmät 

koordinaatiosidokset typpeä, happea tai fluoria sisältävien ligandien kanssa. 

Heikkojen Lewis-happojen on todettu muodostavan vahvimmat 

koordinaatiosidokset pääryhmien 5 (N), 6 (O) ja 7 (F) raskaampia atomeja 

sisältävien ligandien kanssa. [Greenwood ja Earnshaw2] Vahvat ja heikot Lewis-

hapot on esitetty kuvassa 9. Edellä kuvattua ilmiötä on selitetty muun muassa 

sillä, että heikot Lewis-hapot ovat elektropositiivisempia ja muodostavat 

vahvimmat sidokset sähköisesti sitoutumaan pyrkivien ligandien kanssa. Vahvat 

Lewis-hapot sen sijaan ovat vähemmän elektropositiivisia, niillä on melko täydet 

d-orbitaalit ja ne suosivat sen takia luovuttaja-atomeja, joilla on vapaan 

elektroniparin lisäksi tyhjiä π-orbitaaleja vastaanottamaan niiden d-orbitaalien 

elektroneja. [Greenwood ja Earnshaw2]



 

Kuva 7. Ionien halkaisijoita eri hapetusasteilla 
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 [Greenwood ja Earnshaw2, s.1295]. 
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Kuva 8. Irving–Williams–sarjan alkuaineiden hapetusasteen +2 
amiinikompleksien pysyvyydet. 

Myös ligandin tyypillä on vaikutusta syntyvän kompleksin pysyvyyteen. 

Monihampaisten (ks. luku 2.3), kelatoivien, ligandien muodostamat kompleksit 

ovat pysyvämpiä kuin yksihampaisten ligandien muodostamat. Ilmiö tunnetaan 

kelaattivaikutuksena. Jos ligandi L ja samoista osasista koostuva L-L esiintyvät 

samassa systeemissä, L-L muodostaa aina pysyvämpiä komplekseja 

keskusatomin kanssa. [Greenwood ja Earnshaw2] 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mn(II) Fe(II) Co(II) Ni(II) Cu(II) Zn(II)

lo
g

 K

Atomiluku

NH3

(NH3)2
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Kuva 9. Heikot ja vahvat Lewis-hapot. 
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3 Kompleksinmuodostus liuosfaasissa 

Suurin osa kaikesta metallikompleksien muodostumiseen ja pysyvyyteen 

liittyvästä tutkimuksesta on suoritettu liuosfaasissa [Greenwood ja Earnshaw2]. 

Liuosfaasissa tapahtuvalla kompleksinmuodostuksella on suuri merkitys 

epäorgaanisessa kemiassa, biokemiassa, analyyttisessa kemiassa ja lukuisissa 

muissa sovelluksissa [Cotton ja Wilkinson1]. Kompeksin muodostumiseen johtava 

reaktio on tasapainoreaktio, joka voidaan yleisessä muodossa esittää seuraavasti 

[Giannopoulou et al.12]: 

BA z
(aq)

z
(aq) bBaA + ⇄ ABz

(aq)cAB    (1) 

, jossa A, B & AB ioninen tai neutraali komponentti 

a,b & c  stoikiometrinen kerroin 

z osaslajin varaus. 

Elektrolyyttiliuoksen ionivahvuus (Im, Ic, Ix) voidaan määritellä yhtälöissä 2–4 

esitetyillä tavoilla.  

i
i

2

im mz
2

1
I ∑=    (2) 

i
i

2
ic cz

2

1
I ∑=    (3) 

i
i

2
ix xz

2

1
I ∑=    (4) 

, jossa mi molaalisuus  mol/kgliuotin 

 ci konsentraatio  mol/L 

 xi mooliosuus.  - 

Vesiliuoksessa tapahtuvissa kompleksinmuodostuksissa on kyse reaktioista, joissa 

hydratoitunut keskusatomi menettää ympärillään olevia vesimolekyylejä ja ottaa 

jonkin muun ligandin niiden tilalle (yhtälö 5) [Greenwood ja Earnshaw2]. 

( ) LOHM
n2 +  ⇄ ( ) OHOHML 21n2 +−    (5) 

, jossa M kationi 

 L ligandi 
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 n kokonaisluku. 

Tämä prosessi voi tapahtua askelittain kunnes ligandi on menettänyt kaikki 

ympärillään olevat vesimolekyylit (yhtälö 6) [Greenwood ja Earnshaw2]. 

( ) nLOHM
n2 +  ⇄ OnHML 2n +

.
  (6) 

Yleensä syrjäytettyä vettä ei oteta yhtälöissä huomioon, koska sen konsentraatio 

on käytännössä vakio. Kompleksinmuodostumisreaktiot ovat tasapainoreaktioita 

ja jokaiselle askeleelle voidaan määrittää konsentraatioon perustuva 

muodostumisvakio β [Greenwood ja Earnshaw2]. Yhtälön 6 mukaiselle reaktiolle 

muodostumisvakio β on määritelty seuraavasti: 

[ ]
[ ] [ ]n

n

LM

ML
β

⋅
=    (7) 

,jossa  [M] kationin konsentraatio 

 [L] ligandin konsentraatio 

 [ML] kompleksin konsentraatio. 

Askelittainen ketju kompleksoitumisreaktioita voidaan esittää kahdella eri tavalla, 

jolloin tasapainovakio määritellään hieman eri tavalla. Ensimmäinen tapa on 

esitetty yhtälöissä 8–11 ja toinen tapa yhtälöissä 13–16. [Cotton ja Wilkinson1] 

LM + ⇄ ML  
[ ]

[ ] [ ]LM

ML
K 1 ⋅

=   (8) 

LML + ⇄ 2ML  
[ ]

[ ] [ ]LML

ML
K 2

2 ⋅
=   (9) 

LML 2 + ⇄ 3ML  
[ ]

[ ] [ ]LML

ML
K

2

3
3 ⋅

=   (10) 

   M                M                                 M   

LML 1n +− ⇄ nML  
[ ]

[ ] [ ]LML

ML
K

1n

n
n ⋅

=
−

  (11) 
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LM + ⇄ ML  
[ ]

[ ] [ ]LM

ML
β1 ⋅

=   (12) 

2LM + ⇄ 2ML  
[ ]

[ ] [ ]2
2

2
LM

ML
β

⋅
=   (13) 

3LM + ⇄ 3ML  
[ ]

[ ] [ ]3

3
3

LM

ML
β

⋅
=   (14) 

   M                M                                M    

nLM + ⇄ nML  
[ ]

[ ] [ ]n
n

n
LM

ML
β

⋅
=   (15) 

Yllä olevissa yhtälöissä esitettyä vakiota K kutsutaan vaiheittaiseksi 

muodostumisvakioksi ja vakiota β kokonaismuodostumisvakioksi. Näiden 

vakioiden suhdetta toisiinsa voidaan kuvata yhtälöllä [Cotton ja Wilkinson1]: 

[ ]
[ ] [ ]

[ ]
[ ] [ ]

[ ]
[ ] [ ] 321

2

32
3 KKK

LML

ML

LML

ML

LM

ML
β ⋅⋅=

⋅
⋅

⋅
⋅

⋅
= .  (16) 

 3.1 Termodynaaminen tasapainovakio 

Edellä esiteltiin konsentraatioon perustuvat tasapainovakiot K ja β. Nämä 

kokeellisesti määritetyt vakiot pätevät ainoastaan niissä olosuhteissa, joissa ne on 

määritetty. Yleisen, standarditilan (T: 25 °C, p: 1 atm, I: 0), tasapainovakion ja 

konsentraatioon perustuvan tasapainovakion suhdetta yhtälön 1 esittämälle 

reaktiolle voidaan kuvata seuraavalla kaavalla: 

b
B

a
A

c
AB

b
B

a
A

c
AB0

γγ

γ
β

aa

a
β ==    (17) 

, jossa β
0 termodynaaminen tasapainovakio 

 β konsentraatiopohjainen tasapainovakio 

 a aktiivisuus 

 γ aktiivisuuskerroin 

 ylä- ja alaindeksit: 

 a, b, c yhtälön 1 stoikiometriset kertoimet 
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 A, B, AB reaktioon osallistuvat osaslajit. [Janos13] 

Termodynaamisen tasapainovakion tunteminen on hyödyllistä kun halutaan laskea 

tasapainovakio minkä tahansa vahvuisessa elektrolyyttiliuoksessa [Giannopoulou 

et al.12]. Tunnetun termodynaamisen tasapainovakion perusteella tasapainovakiot 

elektrolyyttiliuoksessa voidaan laskea Debye-Hückel teoriasta johdettujen 

menetelmien perusteella. Toisaalta samoilla menetelmillä voidaan laskea 

termodynaamisia tasapainovakioita mitattujen konsentraatiopohjaisten 

tasapainovakioiden perusteella [Grenthe et al.14]. 

3.2 Tasapainovakioiden määrittäminen 

Elektrolyyttiliuoksissa tapahtuvien reaktioiden tasapainovakiot esitetään usein 

taulukoissa ionivahvuudelle 0, eli äärettömän laimeassa liuoksessa. Yleensä 

näiden vakioiden määrittäminen kokeellisesti hyvin matalissa konsentraatioissa, 

joista ekstrapolointi olisi helppoa, ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista. 

Lisäksi useita reaktioita sisältävän systeemin tasapainovakioiden ja kaikkien 

niihin vaikuttavien muuttujien ratkaiseminen epäsuorilla mittauksilla on hyvin 

vaativaa tai mahdotonta. [Öhman3, Séby4, Grenthe et al.14] 

Edellisessä kappaleessa mainittujen ongelmien johdosta käytetään menetelmää, 

jossa kokeet suoritetaan väkevässä taustaelektrolyytissä. Taustaelektrolyyttinä 

käytetään matalavalenssista, mahdollisimman inerttiä, suolaa. Tavallisia 

käytettyjä elektrolyyttejä ovat muun muassa NaCl, NaClO4 ja KNO3. 

Tarkoituksena on saada aikaan liuos, jossa nämä inertit elektrolyytit hallitsevat 

ionivahvuutta riippumatta tutkittavan metalli–ligandiparin välisistä reaktioista. 

Tällöin aktiivisuuteen vaikuttavat tekijät pysyvät vakiona koko mittauksen ajan 

riippumatta tapahtuvista reaktioista. Tämän menetelmän on todettu toimivan kun 

tutkittavien komponenttien konsentraatiot eivät ylitä 10 % taustaelektrolyytin 

konsentraatiosta. Saadut tulokset korjataan usein ionivahvuuteen 0 laskennallisesti 

käyttäen seuraavissa luvuissa esitettyjä menetelmiä.  [Öhman3, Séby4, Grenthe et 

al.14] 

Standarditilan vakioiden ekstrapolointiin voidaan käyttää useita eri menetelmiä. 

Jos mittaukset on suoritettu melko laimeassa liuoksessa, voidaan käyttää Daviesin 

yhtälöitä tai Debye-Hückelin yhtälöitä. Eri kirjallisuuslähteissä on esitetty hieman 
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erilaisia ionivahvuusrajoitteita esimerkiksi Daviesin yhtälön soveltuvuudelle. 

Séby et al. [4] esittävät, että Daviesin yhtälöä tulisi käyttää ionivahvuuksilla Im < 

0,02 mol/kg, toisaalta Grenthen et al. [14] mukaan tämä raja olisi 0,1 mol/kg.   

Korkeilla ionivahvuuksilla käytetään Pitzerin yhtälöitä tai SIT (specific ion 

interaction theory) teorian yhtälöitä. Nämä menetelmät pyrkivät ennustamaan 

elektrolyyttiliuoksen aktiivisuuksia. Kaikki edellä mainitut ovat Debye-Hückel-

teorian johdannaisia. [Séby4, Grenthe et al.14] 

3.2.1 Debye-Hückel-yhtälö 

Debye-Hückel-teoria on yksinkertaistettu esitys laimeille elektrolyyttiliuoksille. 

Liuoksessa olevat ionit oletetaan tasaisesti varautuneiksi palloiksi ja liuottimen 

oletetaan olevan jatkuva, rakenteeton, väliaine, jonka dielektrisyyskerroin on 

sama kuin puhtaassa liuottimessa. Oletus laimeasta liuoksesta mahdollistaa 

tiettyjen yksinkertaistuksien tekemisen. Laimeassa liuoksessa pääasialliset ionien 

väliset vuorovaikutukset johtuvat ionien varausten aiheuttamista veto- ja 

hylkimisvoimista. [Partanen15] 

Debye-Hückel-yhtälö ionin aktiivisuuskertoimelle konsentraatioasteikolla on 

seuraava: 

cc

cc
2
i

ic,
I(T)aB1

I(T)Az
lnγ

*+
−=    (18) 

( )3/2

2

c
εRT8π

eF2
(T)A =    (19) 

( )1/2c
εRT

F2
(T)B =    (20) 

0εεε ⋅= R     (21) 

, joissa a* ionien välinen lyhin etäisyys m 

zi osaslajin i varaus  - 

 F Faradayn vakio  As/mol 

 Ic moolinen ionivahvuus  mol/m3 
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 e elektronin varaus  As 

 ε permittiivisyys   As/(V m) 

 ε0 tyhjiön permittiivisyys: 8,85419x10-12  As/(V m) 

 εR suhteellinen permittiivisyys - 

 R yleinen kaasuvakio  V As/(mol K) 

 T lämpötila   K 

Molaalisuusasteikolla, jota usein käytetään, aktiivisuuskertoimen yhtälö on:  

m

m
2
i

im,
IB(T)a1

IA(T)z
lnγ

*+
−=    (22) 

( )3/2

2
A

εRT8π

eF2ρ
A(T)

∗

=    (23) 

( )1/2

A

εRT

F2ρ
B(T)

∗

=    (24) 

, jossa ∗
Aρ  puhtaan liuottimen tiheys kg/m3 

 Im molaalinen ionivahvuus mol/kg. 

Elektrolyytin keskiaktiivisuukertoimelle Debye-Hückel-yhtälö saa seuraavan 

muodon, kun oletetaan anionin ja kationin ai:n olevan samansuuruiset (Debye-

Hückel-teorian perusoletus): 

m

mXM

IB(T)a1

IA(T)zz
lnγ

*+
−=±    (25) 

3.2.2 Daviesin yhtälö 

Daviesin yhtälöä käytetään laimeiden elektrolyyttiliuosten aktiivisuuksien 

laskentaan. Sen on todettu antavan melko hyviä tuloksia 0,1 mol/kg 

ionivahvuuteen saakka. Daviesin yhtälö 25 °C lämpötilassa ionin i 

aktiivisuukertoimelle on seuraava: [Grenthe et al.14] 
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−

+
⋅⋅−= m

m

m2
iim,10 0,3I

I1

I
z0,5102γlog    (26) 

Elektrolyytin keskiaktiivisuuskertoimelle esitettynä yhtälö on muodossa: 

[Partanen15] 












−

+
−=± m

m

m
XM 0,3I

I1

I
A(T)zzlnγ    (27) 

Casas et al. ovat esittäneet seuraavaa Daviesin yhtälön johdannaista käytettäväksi 

tasapainovakion korjaamiseen: [Casas et al.5] 














−

+
⋅⋅+= c

c

c20
1010 0,2I

I1

I
∆zA(T)βlogβlog   (28) 

, jossa A(T) Debye-Hückel vakio 

∆z tuotteiden ja lähtöaineiden varausero. 

Janos [13], esittää saman yhtälön seuraavalla tavalla: 











−

+
⋅⋅+= 0,3I

I1

I
∆z0,5βlogβlog 20

1010   (29) 

, jossa I ionivahvuus. 

Partasen [15] mukaan Daviesin yhtälössä on käytetty lineaarisen termin kertojana 

sekä arvoa 0,2 että 0,3. Tämä selittää eri lähteistä peräisin olevien yhtälöiden 28 ja 

29 välisen eron. Nykyään arvon 0,3 käyttö on yleisempää [Partanen15]. 

3.2.3 Pitzerin yhtälöt 

Aktiivisuuskerrointen laskentaan käytettävistä menetelmistä Pitzerin yhtälöt ovat 

tarkimpia ja soveltuvat väkevillekin liuoksille, mutta niiden käyttö edellyttää 

suuren parametrimäärän tuntemista. Näitä ei useinkaan ole mahdollista löytää 

valmiiksi taulukoituna. Pitzerin menetelmän käyttö rajoittuu yleensä melko 

yksinkertaisiin liuoksiin. [Séby4, Casas et al.5, Grenthe et al.14] 

 Puhtaalle elektrolyytille, joka hajoaa reaktion  
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XM

XM

z
X

z
Mνν XνMνXM +→   (30) 

mukaisesti ja josta tulee vain kaksi erityyppistä ionia liuokseen, on Pitzerin yhtälö 

elektrolyytin keskiaktiivisuukertoimelle seuraavanlainen [Partanen15]: 

( ) γ

MX

3/2
XM2γ

MX
XM

XM C
ν

νν2
mB

ν

ν2ν
mzzlnγ 








+







+=±
γf

.

 (31) 

Yhtälön 31 parametreille ovat voimassa seuraavat yhtälöt:  

( )











++

+
−= mP

PmP

m Ib1ln
b

2

Ib1

I
A φ

γf   (32) 

( )



















−+⋅−−+=

2

Iα
Iα1Iαexp1

Iα

2β
2βB m

2
P

mPmP
m

2
P

1
MX0

MX
γ

MX  (33) 

φ
MX

γ

MX C
2

3
C =    (34) 

3

A(T)
A =φ     (35) 

, joissa bp = 1,2 (mol kg-1)-1/2 

 αp = 2,0 (mol kg-1)-1/2 

 φ
MX

1
MX

0
MX C jaβ ,β  elektrolyyttikohtainen kerroin. 

Useita elektrolyyttejä sisältäville liuoksille Pitzerin yhtälöt ovat jonkin verran 

monimutkaisemmat. Perusteellisempia tarkasteluja Pitzerin yhtälöiden 

teoreettisesta perustasta ja niiden käytöstä erilaisissa tilanteissa löytyy 

kirjallisuudesta. Muun muassa Kenneth Pitzerin artikkeleissa Thermodynamics of 

electrolytes I–XII sekä Pitzerin editoimassa teoksessa Activity coefficients in 

electrolyte solutions (CRC press, 1991) käsitellään Pitzerin yhtälöitä 

perinpohjaisesti.  Tässä työssä näitä yhtälöitä ei käsitellä tämän 

yksityiskohtaisemmin. 
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3.2.4 SIT / Brønsted-Guggenheim-Scatchard-menetelmä 

Laimeissa liuoksissa Debye-Hückel-termi, joka selittää sähköstaattisia pitkän 

matkan vuorovaikutuksia, on hallitseva. Liuoksen konsentraation kasvaessa on 

otettava huomioon myös ei-sähköstaattiset lyhyen kantaman vuorovaikutukset. 

SIT-menetelmässä tämä tehdään lisäämällä D-H-termiin vuorovaikutustermi b. 

Yhtälö 36 siis koostuu D-H-termistä (alkuosa) ja vuorovaikutustermistä b. 

[Grenthe et al.14] 

Menetelmä sisältää kaksi perusoletusta. Ensimmäinen on, että ionin i 

aktiivisuuskertoimelle γi on voimassa yhtälö: 

( ) k
k

m

m

m2
iim,10 mIk,i,b

IB(T)a1

IA(T)
zγlog

* ∑ ⋅+
+

⋅−=   (36) 

, jossa b vuorovaikutustermi 

 mk molaalisuus. 

Toinen perusoletus on, että vuorovaikutustermi b saa arvon nolla 

samanvarauksisten ionien sekä varaamattomien osaslajien kohdalla. Tätä 

perustellaan sillä, että b kuvaa lyhyen välimatkan vuorovaikutuksia ionien välillä. 

Samanvarauksiset ionit hylkivät toisiaan, joten niiden oletetaan olevan kaukana 

toisistaan ja siten b:n arvojen oletetaan olevan merkityksettömän pieniä. Samaa 

oletusta käytetään myös neutraaleille osaslajeille. [Grenthe et al.14] 

Grenthe et al. [14] suosittelevat parametrille B(T)a* käytettäväksi arvoa 1,5 

kg1/2mol-1/2. Kirjallisuudessa tälle parametrille on esitetty myös muita arvoja 

väliltä 1,0–1,6. B(T)a* on empiirinen ja esitettyjen arvojen vaihteluväli selittyy 

sillä, että useat eri B(T)a* ja b arvoparit voivat johtaa samoihin 

aktiivisuuskertoimiin. Käytettäessä kirjallisuudesta löytyviä b arvoja on myös 

selvitettävä millä B(T)a* parametrin arvolla ne ovat päteviä. [Grenthe et al.14] 

Taustaelektrolyytin konsentraation ollessa huomattavasti reagoivien osaslajien 

konsentraatiota korkeampi, aiheutuvat reagoivien ionien aktiivisuuskertoimet 

pääasiassa taustaelektrolyytin ioneista. Tällöin voidaan summalauseketta 

∑kb(i,k,Im)mk yksinkertaistaa siten, että vain reagoivien ionien ja 
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taustaelektrolyytin ionien väliset vuorovaikutuskertoimet otetaan huomioon. 

[Grenthe et al.14] 

3.3 Analyyttiset menetelmät 

Koordinaatioyhdisteiden analytiikkaan voidaan käyttää lukuisia erilaisia 

menetelmiä. Toisinaan on tarpeellista käyttää useampaa menetelmää parhaan 

mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Tässä luvussa esitellään joitakin 

tyypillisiä analyyttisiä menetelmiä, joita käytetään esimerkiksi 

kompleksiyhdisteiden muodostumisreaktioiden tasapainojen määrittämiseen. 

3.3.1 Elektroforeesi 

Elektroforeettisia menetelmiä on käytetty runsaasti myös 

kompleksinmuodostusreaktioiden tasapainovakioiden määrittämiseen. 

Paperielektroforeesia on käytetty muun muassa kompleksiyhdisteiden tutkimiseen 

tapauksissa, joissa tutkittava systeemi sisältää useita erilaisia kelatoivia ligandeja. 

[Janos13] 

Nykyään kapillaarielektroforeesi on varteenotettava vaihtoehto metallien 

kompleksinmuodostuksen tutkimisessa. Menetelmän etuja ovat hyvä 

erotustehokkuus ja erotuksen nopeus. Lisäksi nykyisillä 

kapillaarielektroforeesilaitteilla koeolosuhteiden muuttaminen analyysien välillä 

on melko vaivatonta. Janos [13] esittää lukuisia esimerkkejä 

kapillaarielektroforeesin käytöstä tasapainovakioiden määrittämiseen. Muun 

muassa metalli-sulfaattikompleksit ja metalli-kruunueetterikompleksit mainitaan.  

[Janos13] 

3.3.2 Potentiometria 

Potentiometria on tavallinen koordinaatioyhdisteiden välisen tasapainon 

tutkimiseen käytetty menetelmä. Tutkittavaan liuokseen upotetaan kaksi 

elektrodia, vertailuelektrodi ja ioniselektiivinen elektrodi ja mitataan näiden 

potentiaalieroja. Usein käytetty ioniselektiivinen elektrodi on H+-selektiivinen. 

[Öhman3,16] 
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Potentiometrinen titraus on tarkempi menetelmä kuin suora potentiometria ja 

mahdollistaa suuren datamäärän vaivattoman keräämisen. Menetelmässä 

analysoitavan liuoksen koostumusta muutetaan askelittain byretin avulla. 

Liuoksen saavutettua tasapainotilan tulokset kirjataan ylös ja tehdään seuraava 

lisäys. On tärkeää, että lisäysten väli on riittävän pitkä uuden tasapainotilan 

saavuttamiseksi. Erityisesti moniytimisten kompleksien, metallin 

koordinaatioluvun muuttuessa ja joidenkin komponenttien saostuessa 

tasapainotilan saavuttaminen saattaa kestää. [Öhman3,16] 

3.3.3 Ydinmagneettinen resonanssispektroskopia 

Ydinmagneettinen resonanssispektroskopia (NMR) soveltuu 

koordinaatioyhdisteiden analysointiin jos metalli-ioni on diamagneettinen tai 

ligandi sisältää jonkin NMR-analyysiin sopivan ytimen. Parhaimmillaan 

menetelmä antaa tietoa vapaan metalli-ionin ja ligandin konsentraatioista sekä 

kaikkien liuoksessa olevien yhdisteiden konsentraatioista. Samalla saadaan 

selville myös systeemin sisältämien yhdisteiden lukumäärä. Menetelmän 

haittapuolena on epätarkkuus. Tulosten epätarkkuus on noin ± 5–10 % ja tästä 

syystä sitä ei yleensä voi käyttää yksinään. Käytettynä muiden menetelmien 

kanssa se on kuitenkin hyödyllinen työkalu. [Öhman3] 

3.3.4 Spektrofotometria 

Joissain tapauksissa on mahdollista hyödyntää spektrofotometrisia tekniikoita 

kompleksinmuodostuksen toteamiseen. Tämä onnistuu jos esimerkiksi metalli-

ioni tai ligandi värjää liuoksen ja väri tai sen voimakkuus muuttuu 

koordinaatioyhdisteiden muodostuessa. [Öhman3] 

4 Kuparin ja nikkelin koordinaatiokemia 

Tässä kappaleessa käsitellään kahden perusmetallin, kuparin ja nikkelin, 

koordinaatiokemiaa. Kupari ja nikkeli ovat tärkeitä teollisuusmetalleja ja niiden 

tuotantoprosesseissa hyödynnetään hydrometallurgisia menetelmiä, minkä 

johdosta myös niiden käyttäytymisellä vesiliuoksissa on käytännön merkitystä. 

Tämän työn puitteissa ei ole tarkoituksenmukaista yrittää tarkastella kaikkien 

perusmetallien koordinaatiokemiaa. 
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4.1 Kupari 

Kupariatomin elektronikonfiguraatio on d10s1-tyyppinen. Elektronikuoren 

rakenteensa johdosta kupari muodostaa hapetusasteella +1 samankaltaisia 

yhdisteitä kuin alkalimetallit. Täysi d-orbitaali kuitenkin suojaa s-kuoren 

ulkoelektronia ytimen vetovoimalta huonommin kuin alkalimetallien täysi p-

kuori. Tästä syystä kuparin ensimmäinen ionisaatioenergia on huomattavasti 

korkeampi kuin alkalimetalleilla ja ionin säde pienempi. Kupariatomin d-

orbitaalin elektronit reagoivat herkemmin kuin alkalimetallien p-kuoren ja tästä 

syystä sen toinen ja kolmas ionisaatioenergia ovat matalampia, se saa korkeampia 

hapetusasteita ja muodostaa kompleksiyhdisteitä paremmin. [Greenwood ja 

Earnshaw2] 

Kupari ei reagoi huoneenlämmössä ilman hapen kanssa, mutta kuumennettaessa 

se reagoi muodostaen Cu2O:ta. Se reagoi rikin ja halogeenien kanssa. Hapettavien 

yhdisteiden läsnäolo parantaa kuparin reaktiivisuutta. Ei-hapettavat hapot eivät 

reagoi kuparin kanssa jos ilmaa ei ole läsnä, mutta kuumaan väkevään 

rikkihappoon ja typpihappoon se liukenee. Se liukenee myös syanidiliuokseen 

hapettimen läsnä ollessa. Kupari esiintyy yli +3 hapetusasteella vain harvoin ja 

sen tyypillisin hapetusaste erityisesti vesiliuoksissa on +2 [Greenwood ja 

Earnshaw2]. Taulukossa I on esitetty joitakin esimerkkejä kuparin eri 

hapetusasteilla muodostamista yhdisteistä sekä niiden koordinaatioluvut ja 

avaruusrakenteet. Suuri osa näistä rakenteista on esitetty kuvassa 4 (s. 5). 
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Taulukko I. Esimerkkejä kuparin muodostamista koordinaatioyhdisteistä 
[Greenwood ja Earnshaw2]. 

Hapetusaste Koordinaatioluku Avaruusrakenne Yhdiste 
0 (d10s1) 3 Tasomainen 

(planar) 
[Cu(CO3)] 

 4 - [(CO)3CuCu(CO)3] 
1 (d10) 2 Lineaarinen  

(linear) 
[CuCl2]

-, Cu2O 

 3 Kolmikulmainen 
tasomainen  
(trigonal planar) 

[Cu(CN)3]
2- 

 4 Tetraedrinen 
(tetrahedral) 

[Cu(py)4]
+ 

2 (d9) 4 Tetraedrinen Cs2[CuCl4] 
  Tasomainen neliö 

(square planar) 
[EtNH3]2[CuCl4] 

 5 Kolmikulmainen 
kaksoispyramidi 
(trigonal bipyramidal) 

[Cu(bipy)2I]
+ 

  Neliöllinen pyramidi  
(square pyramidal) 

[{Cu(dmgH)2} 2] 
(a) 

 6 Oktaedrinen  
(octahedral) 

K2Pb[Cu(NO2)6] 

 7 Viisikulmainen 
kaksoispyramidi 
(pentagonal 
bipyramidal) 

[Cu(H2O)2(dps)]2+  (b) 

 8 Kaksitoistakulmio 
(dodecahedral) 

[Cu(O2CMe)4]
2+ 

3 (d8) 4 Tasomainen neliö [CuBr2(S2CNBu2)] 
 5 Neliöllinen pyramidi [CuCl(PhCO2)2(py)2] 
 6 Oktaedrinen [CuF6]

3- 
4 (d7) 6 ? [CuF6]

2- 
(a) dmgH2, dimetyyliglyoksiimi 
(b) dps, 2,6-diasetyylipyridiini-bis-semikarbatsoni 

Kuparin liuoskemiaa on tutkittu etenkin sulfaattiliuoksissa. Sulfaattiliuokset ovat 

tyypillisiä erilaisissa hydrometallurgisissa prosesseissa, joissa käsitellään kuparia. 

Muun muassa kuparin liuotuksessa, neste–nesteuutossa ja erilaisissa 

elektrolyysiprosesseissa kupari esiintyy usein sulfaattiliuoksessa. Eri osaslajien 

pitoisuuden mittaaminen tällaisesta liuoksesta prosessiolosuhteissa on hyvin 

vaikeaa. Tämän takia kompleksinmuodostuksen mallintaminen matemaattisesti 

erilaisista väkevistä H2SO4-CuSO4-H2O liuoksista on varteenotettava vaihtoehto. 

Tällaisessa liuoksessa kupari voi muodostaa ainakin seuraavat osaslajit: CuSO4, 
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[CuOH]+, Cu(OH)2, ( )[ ]−

3OHCu , ( )[ ] −2

4OHCu  ja ( )[ ] +2

22 OHCu . Casas et al. [5] 

ovat tutkineet kompleksinmuodostusta tällaisessa liuoksessa sekä kokeellisesti 

että matemaattisesti käyttäen Pitzerin yhtälöitä liuoksen koostumuksen 

ennustamiseen erilaisissa olosuhteissa. Esiintyvien osaslajien tyyppi riippuu 

voimakkaasti pH:sta sekä ligandien tyypistä ja konsentraatiosta. 

Hydroksidikomplekseja esiintyy merkittävissä määrin vain kun pH on suurempi 

kuin 5. Happamissa olosuhteissa sulfaattikompleksit ovat hallitsevia. [Casas et 

al.5] 

Kupari muodostaa liuoksessa pysyviä koordinaatioyhdisteitä ammoniakin kanssa. 

Ammoniakkia käytetään tästä syystä paljon kuparin hydrometallurgiassa. 

Edellisessä kappaleessa mainittujen kupari-hydroksidikompleksien lisäksi kupari-

ammoniakki-vesiliuos voi sisältää myös seuraavia kuparin osaslajeja: [ ] +2

3CuNH , 

( )[ ] +2

23NHCu , ( )[ ] +2

33NHCu , ( )[ ] +2

43NHCu , ( )[ ] +2

53NHCu , [ ]+
3CuNH  ja 

( )[ ]+

23NHCu . Giannopoulou et al. [12] ovat todenneet, että pH-alueella 8,5–10,5 

Cu(II)-kompleksit ( )[ ] 53n,NHCu 2
n3 −=+  ja Cu(I)-kompleksi ( )[ ]+

23NHCu  ovat 

ainoat pysyvät kuparin osaslajit. Näiden pysyvyys riippuu hapetus-

pelkistyspotentiaalista, pH:sta ja ionivahvuudesta. ( )[ ] +2

43NHCu  on vallitseva 

osaslaji, mutta pH:n ja ionivahvuuden laskiessa sen konsentraatio pienenee ja 

( )[ ]+
23NHCu :n kasvaa. Melko rajallisen pH-alueen (8,5–10,5) valinta 

tutkittavaksi johtui siitä, että tällä alueella kuparin liukoisuus on parhaimmillaan. 

[Giannopoulou et al.12] 

Kuvassa 10 on esitetty Giannopouloun et al. [12] mallintamia Cu-NH3-H2O-

systeemin sisältämien kompleksiyhdisteiden jakautumia 200 mV hapetus-

pelkistyspotentiaalilla suhteessa vetyelektrodiin. Ionivahvuudet ovat seuraavat: a) 

2 M, b) 1 M, c) 0,5 M ja lämpötila 25 °C. 
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Kuva 10. Cu-NH3-H2O-systeemin sisältämien kompleksiyhdisteiden 
 lajiutumiskäyriä eri ionivahvuuksilla  [Giannopoulou et al.12]. 

Esimerkiksi luonnonvesissä tavalliset karbonaatti- ja vetykarbonaatti-ionit 

muodostavat kompleksiyhdisteitä kuparin kanssa. Ainakin CuCO3, ( )[ ] −2

23COCu

ja [ ]+
3CuHCO -kompleksit voivat esiintyä tällaisessa liuoksessa. Näiden 

muodostumista on tutkittu muun muassa siitä syystä, että merten 

happamoituminen vähentää meriveden karbonaattipitoisuuksia johtaen 

mahdollisesti kohonneisiin Cu2+-pitoisuuksiin ja vapaa kupari on myrkyllistä 

eläville olennoille. [Millero et al.17] 

Myös hydroksidi- ja kloridikompleksit ovat tavallisia luonnonvesissä ja muun 

muassa Santana-Casiano et al. [18] ovat tutkineet näiden muodostumisvakioita ja 

määrittäneet Pitzerin yhtälön parametreja näille komplekseille. Kloridin kanssa 

muodostuvat Cu(II) kompleksit ovat [CuCl]+, CuCl2, [ ]−
3CuCl  ja [ ] −2

4CuCl . 

[Santa-Casiano et al.18, Ramette ja Fan19] Cu(I) muodostaa kloridin kanssa 

seuraavat kompleksit: CuCl, [ ]−
2CuCl , [ ] −2

3CuCl ja [ ] −3
4CuCl . [Liu ja McPhail20] 

Kuvassa 11 on esitetty kuparin(II) kompleksinmuodostus kloridi-ionin kanssa. 

Käyrien yhteydessä olevat numerot viittaavat kyseessä olevan osaslajin 

sisältämien ligandien määrään ja n  kuvaa keskimääräistä ligandilukua. [Ramette 

ja Fan19] 
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Kuva 11. Kuparin lajiutuminen kloridiliuoksessa [Ramette ja Fan19]. 

Erilaisia orgaanisia ligandeja voi luonnollisesti olla lähes rajattomasti. Käytännön 

sovelluksissa orgaanisia ligandeja käytetään esimerkiksi nikkelin neste-

nesteuutossa. Kuvassa 12 on esitetty kuparin uuttoon soveltuva 

hydroksioksiimimolekyyli ja sen muodostama kompleksiyhdiste kuparin kanssa. 

Kuten kuvasta 12 voidaan havaita, on kyseessä oleva reagenssi kelatoiva. Muita 

esimerkkejä kuparin ja orgaanisen ligandin muodostamista komplekseista on 

esitetty kuvissa 5 ja 6. 

 

Kuva 12. LIX-860-molekyyli ja LIX-860:n ja kuparin muodostama 
koordinaatioyhdiste [Valenzuela et al.21]. 

4.2 Nikkeli 

Nikkelin ulko-orbitaalien elektronikonfiguraatio on d8s2. Puhtaana alkuaineena se 

ei reagoi ilman hapen kanssa, mutta tummuu jos sitä kuumennetaan. Erittäin 

hienojakoisena se on pyroforinen materiaali ja tämä tulee huomioida esimerkiksi 

käsiteltäessä huokoista nikkelikatalyyttiä (Raney nikkeli). Nikkeli reagoi 
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kuumennettuna boorin, piin, fosforin, rikin ja halogeenien kanssa sekä hapettuu 

hehkuvaksi kuumennettuna tullessaan kosketuksiin höyryn kanssa. Se liukenee 

laimeisiinkin mineraalihappoihin, mutta kestää väkeviä emäsliuoksia. Korkein 

nikkelillä esiintyvä hapetusaste on +4. [Greenwood ja Earnshaw2] 

Taulukossa II on esitetty joitakin nikkelin eri hapetusasteilla muodostamia 

koordinaatioyhdisteitä, sekä näiden koordinaatioluvut ja avaruusrakenteet. 

Koordinaatiokemian kannalta hapetusaste +2 on tärkein. Hapetusasteella +2 

nikkeli muodostaa lukuisan joukon erilaisia kompleksiyhdisteitä, jotka usein 

esiintyvät samanaikaisesti tasapainossa toistensa kanssa. Vesiliuoksessa 

[Ni(H 2O)6]
2+ on aina läsnä vahvasti kompleksoivien ligandien puuttuessa. 

[Greenwood ja Earnshaw2] 

Nikkelin hapetusasteen +2 koordinaatioyhdisteet harvoin ylittävät 

koordinaatiolukua 6. Avaruusrakenteeltaan suuri osa näistä yhdisteistä on 

oktaedrisia (’octahedral’) tai neliöllisiä tasomaisia (’square planar’) ja 

koordinaatioluku on usein 4. Esimerkiksi syanidin kanssa muodostuva [Ni(CN)4]
2- 

on rakenteeltaan neliöllinen tasomainen. Koordinaatioluvulla 4 muodostuu myös 

jonkin verran tetraedrisiä yhdisteitä, joista esimerkkinä voi mainita [NiX4]
2-:n (X 

= Cl, Br tai I). [Greenwood ja Earnshaw2] 

Oktaedrisia yhdisteitä muodostuu erityisesti neutraalien, typpeä sisältävien, 

ligandien kanssa (esim. NH3) sekä NCS-:n, −
2NO :n ja O-luovuttaja-atomin 

sisältävän dimetyylisulfoksidin kanssa. Vesiliuoksessa reaktio tapahtuu siten, että 

sitoutuvat ligandit syrjäyttävät nikkeliatomin ympärille järjestyneitä 

vesimolekyylejä. [Greenwood ja Earnshaw2] 
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Taulukko II. Esimerkkejä nikkelin muodostamista koordinaatioyhdisteistä 
 [Greenwood ja Earnshaw2]. 

Hapetusaste Koordinaatioluku Avaruusrakenne Yhdiste 
-1 4 ? [Ni2(CO)6]

2- 
0 (d10) 3 Tasomainen 

(planar) 
[Ni{P(OC6H4-2-Me)3} 3] 

 4 Tetraedrinen 
(tetrahedral) 

[Ni(CO)4] 

1 (d9) 4 Tetraedrinen [NiBr(PPh3)3]  
 3 Kolmikulmainen 

tasomainen 
(trigonal planar) 

[Ni(NPh2)3]
- 

2 (d8) 4 Tetraedrinen [NiCl4]
2- 

  Tasomainen 
neliö  
(square planar) 

[Ni(CN)4]
2- 

 5 Kolmikulmainen 
kaksoispyramidi 
(trigonal 
bipyramidal) 

[Ni(PPhMe2)3(CN)2] 

  Neliöllinen 
pyramidi  
(square 
pyramidal) 

[Ni(CN)5]
3- 

 6 Oktaedrinen 
(octahedral) 

[Ni(H 2O)6]
2+ 

 7 Viisikulmainen 
kaksoispyramidi 
(pentagonal 
bipyramidal) 

[Ni(dapbH)2(H2O)2]
2+  (a) 

3 (d7) 5 Kolmikulmainen 
kaksoispyramidi 

[NiBr3(PEt3)2] 

 6 Oktaedrinen [NiF6]
3- 

4 (d6) 6 Oktaedrinen [NiF6]
2- 

 (a)  dapbH, 2,6-di-asetyylipyridiini-bis-(bentsoehappohydratsoni) 

Kloridi- ja kloridi-sulfaattiliuoksia käytetään nikkelin hydrometallurgiassa 

elektrolyysikennoissa. Näissä liuoksissa voi esiintyä ainakin nikkelin hydroksidi-, 

sulfaatti- ja kloridikomplekseja. Hydroksidi-ionin kanssa nikkeli voi muodostaa 

seuraavat yhdisteet: [NiOH]+, Ni(OH)2, ( )[ ]−

3OHNi , ( )[ ] −2
4OHNi , [Ni2OH]3+ ja 

( )[ ] +4

44 OHNi . Mahdollisia sulfaatti- ja kloridikomplekseja ovat [NiCl] +, NiSO4 ja 

( )[ ] −2

24SONi . Jinxiang ja Cooper [22] ovat tutkineet näiden kompleksien 

esiintymistä eri olosuhteissa. Kloridiliuoksessa, happamissa olosuhteissa, 



esiintyvät pääasialliset osaslajit ovat Ni

esiintyy lisäksi NiSO

NiCl2:n konsentraatio on alle 10

merkityksettömiä koko 

konsentraation ollessa yli 10

olosuhteissa. [Jinxing ja Cooper

Kuvassa 13 esitetään

nikkelikloridikonsen

M ja D: 10-5 M.

näin alhaisilla kloridikonsentraatiolla.

Kuva 13. Nikkelin
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ät pääasialliset osaslajit ovat Ni2+ ja [NiCl]+. Sulfaatti

esiintyy lisäksi NiSO4:a. [NiOH]+:a ei esiinny merkittäviä määriä ennen kuin 

konsentraatio on alle 10-3 M. Muut mainitut hydroksidikompleksit ovat 

merkityksettömiä koko pH-alueella nikkelikloridiliuoksissa.

konsentraation ollessa yli 10-6 M alkaa Ni(OH)2:a saostumaan emäksisissä 

Jinxing ja Cooper22] 

esitetään nikkelin jakautuminen eri kompleksiyhdisteiksi neljällä eri 

nikkelikloridikonsentraatiolla 25 °C:n lämpötilassa, A: 10-8 

M. Kuten kuvasta voi havaita ovat hydroksidikompleksit hallitsevia 

näin alhaisilla kloridikonsentraatiolla. 

Nikkelin lajiutuminen nikkelikloridiliuoksessa 

. Sulfaatti-kloridiliuoksessa 

:a ei esiinny merkittäviä määriä ennen kuin 

. Muut mainitut hydroksidikompleksit ovat 

alueella nikkelikloridiliuoksissa. NiCl2:n 

:a saostumaan emäksisissä 

nikkelin jakautuminen eri kompleksiyhdisteiksi neljällä eri 

 M, B: 10-7 M, C: 10-6 

Kuten kuvasta voi havaita ovat hydroksidikompleksit hallitsevia 

 

 [Jinxing ja Cooper22]. 
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5 Kompleksinmuodostuksen mallintaminen 

Metalli–ligandiparin jakautuminen kompleksiyhdisteiksi voidaan mallintaa, kun 

tunnetaan kompleksin muodostumiseen johtavat reaktiot ja näiden tasapainovakiot 

(ks. yhtälöt 8–15). Osana tätä työtä kirjoitettiin Matlab-sovellus, jolla pystytään 

muun muassa laskemaan peräkkäisten kompleksoitumisreaktioiden 

tasapainovakioiden perusteella eri kompleksien pitoisuudet vaihtelevilla ligandin 

konsentraatioilla. 

Varsinainen laskenta suoritetaan Matlabiin kuuluvalla numeerisella fsolve 

ratkaisimella. Fsolve -ratkaisin soveltuu epälineaariseen optimointiin pyrkien 

ratkaisemaan f(x)=0 muotoisen ongelman. Ratkaisimen käyttämä perusalgoritmi 

perustuu ns. Powellin menetelmään, lisäksi siinä on kolme muuta 

ratkaisualgoritmia joita voidaan käyttää erityistapauksissa [Mathworks23]. 

Laskentaa varten tasapainoyhtälöt pitää muuntaa fsolve minimoijan edellyttämään 

muotoon. Lisäksi tarvitaan ainetaseyhtälö, jotta ratkaistavia yhtälöitä olisi yhtä 

monta kuin tuntemattomia muuttujia. Esimerkiksi yhtälöt 12–14 muunnettaisiin 

laskentaa varten seuraavanlaiseen muotoon: 

[ ] [ ] [ ] 0MLLMβ1 =−⋅    (37) 

[ ] [ ] [ ] 0MLLMβ 2

2

2 =−⋅    (38) 

[ ] [ ] [ ] 0MLLMβ 3

3

3 =−⋅    (39) 

[ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] 01

MLMLMLM

M

32

0 =−
+++

  (40) 

, jossa [M0] metallin kokonaiskonsentraatio. 

Yhtälö 40 on metallin ainetase. Yllä olevan yhtälöjoukon muuttujat ovat M, ML, 

ML2, ML3, yhteensä neljä kappaletta, joten ongelman ratkaisemiseksi 

riippumattomia yhtälöitä on oltava yhtä monta. 

Kuten luvussa 3.2 on mainittu pätevät yksittäiset tasapainovakiot vain sellaisissa 

olosuhteissa, joissa ne on mitattu tai jota varten ne on laskennallisesti ennustettu. 
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Edellä esitetyllä tavalla laskettaessa ligandin pitoisuuden muutoksella ei saisi olla 

merkittävää vaikutusta liuoksen ionivahvuuteen. Jos ionivahvuus muuttuu, 

lakkaavat tasapainovakioiden arvot pätemästä. Tällaisessa tapauksessa niiden 

arvoja tulee korjata ottaen huomioon liuoksen vahvuuden aiheuttamat muutokset 

aktiivisuuskertoimiin. 

 6 Laskentasovellus 

Matlab-pohjainen laskentasovellus koostuu kolmesta osasta, jotka ovat 

käyttöliittymä, varsinainen laskentakomennot antava osa ja joitakin 

tasapainovakioita sisältävä kirjasto. Ohjelma mahdollistaa kirjaston sisältämien 

metalli–ligandiparien kompleksinmuodostuksen ennustamisen eri 

ligandikonsentraatioilla lähes automaattisesti. Lisäksi on mahdollista ennustaa 

minkä tahansa askelittain kompleksoituvan metalli–ligandiparin lajiutuminen 

syöttämällä tasapainovakiot ohjelmalle itse. Ohjelma tukee korkeintaan kuutta 

tasapainoyhtälöä ja mahdollisuutta käyttää joko vaiheittaisia- tai 

kokonaismuodostumisvakioita. Muodostumisvakiot on mahdollista syöttää, joko 

K tai log(K) arvoina. Eri lähteissä muodostumisvakioita esitetään usein eri tavoin 

ja mainitut ominaisuudet mahdollistavat taulukoidun tiedon käytön sellaisenaan 

ilman muokkausta. Tulokset esitetään kuvaajana, josta näkee systeemin 

sisältämien komponenttien mooliosuudet eri ligandikonsentraatioilla. Ligandin tai 

metallin konsentraatiolle ei ole asetettu ohjelmassa rajoitteita. Käyttäjän vastuulla 

on tarkistaa, että käytetyt arvot ovat fysikaalisesti mahdollisia. Ohjelmalle on siis 

mahdollista syöttää konsentraatioita, jotka eivät ole todellisuudessa mahdollisia ja 

se laskee jonkinlaiset tulokset niiden perusteella. 

6.1 Käyttöliittymä 

Käyttöliittymä on muodoltaan tavallinen Matlabissa suoritettava m-tiedosto. 

Muuttamalla tiedostossa listattujen muuttujien arvoja voidaan vaikuttaa 

varsinaisen laskentaosan toimintaan. Tässä luvussa käydään kohta kohdalta läpi 

käyttöliittymän sisältämät toiminnot. 
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Kuva 14. Ohjelman toimintatilan valinta. 

Kuva 14 esittää käyttöliittymän ensimmäistä valikkoa, josta valitaan ohjelman 

toimintatila. Valintamahdollisuuksia on kaksi, joko ”manual” tai ”auto”. 

Valitsemalla ”manual” vaihtoehdon, voi käyttäjä laskea systeemin sisältämien 

kompleksien pitoisuudet itse syöttämiensä muodostumisvakioiden perusteella. 

Valitsemalla ”auto” voi laskea ohjelman kirjaston sisältämien metalli–

ligandiparien lajiutumista. Tässä tapauksessa tasapainodata luetaan suoraan 

ohjelman omasta kirjastosta. Kirjaston sisältämät metallit ja ligandit löytyvät 

kuvan 18 esittämästä valikosta. 

 

Kuva 15. Konsentraatiovalikko ja laskentapisteiden lukumäärän valinta. 

 

Kuva 16. Konsentraatio- ja laskentapistevalikot korostettuna. 

Seuraavassa valikossa (kuvat 15 ja 16) valitaan liuoksen 

kokonaismetallikonsentraatio, ligandin konsentraation ylä- ja alarajat sekä tällä 

konsentraatiovälillä olevien laskentapisteiden lukumäärä. 
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Kuva 17. X-akselin asteikon säätö- ja pH-asteikkovalikot. 

Kuvan 17 esittämä valikko mahdollistaa x-akselin piirtämisen joko logaritmisena 

tai normaalina sekä lajiutumiskäyrien piirtämisen pH:n funktiona. Mahdollisuus 

esittää kompleksien jakautuminen pH-asteikolla ei ole käytössä kaikilla metalli-

ligandi-pareilla. Valinta ”Xscale” vaikuttaa ainoastaan siihen, miten x-akseli 

piirretään, ”pHscale” vaikuttaa myös siihen millaisia yhtälöitä mallintamiseen 

käytetään. Kun pH-asteikko on käytössä (pHscale=’on’) ligandin 

kokonaiskonsentraatio systeemissä on vakio ja se luetaan kuvassa 16 esitetystä 

ligandin ylärajan valintakohdasta. Tarkasteltavan pH-alueen alaraja valitaan 

”pHlow” kohdasta ja yläraja ”pHhigh” kohdasta. 

 

Kuva 18. Metallin ja ligandin tyypin valinta. 

 

Kuva 19. Metalli–ligandivalikon toiminnot korostettuna. 

Kuvan 18 esittämää valikkoa käytetään vain jos on aiemmin (ks. kuva 14) valittu 

ohjelman toimintatilaksi automaattinen (’auto’). Tästä valitaan automaattiseen 
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laskentaan metalli ja ligandi annetuista vaihtoehdoista. Jos toimintatilavalikossa 

on valittuna manuaalilaskenta, ohjelma jättää tämän valikon huomioimatta. 

 

Kuva 20. Manuaalisen laskennan erillisvalikot. 

 

Kuva 21. Manuaalisen laskennan erillisvalikoiden toiminta korostettuna. 

Oheinen valikko (kuvat 20 ja 21) mahdollistaa erilaisten toimintojen käyttämisen 

manuaalisessa laskennassa. Systeemin sisältämien tasapainotilojen määrä valitaan 

kohdasta ”n_eq”. Maksimilukumäärä on kuusi, eli näin monta 

muodostumisvakiota voidaan ohjelmalle korkeintaan syöttää. Jos tässä valinnassa 

on annettu luvuksi esimerkiksi neljä, vain neljä ensimmäistä annettua 

muodostumisvakioita (Km1, Km2, Km3 ja Km4) huomioidaan laskennassa. 

Vakion tyyppi (”K_type”) voidaan myös valita. Jos tässä kohdassa annetaan 

valinnaksi 0, oletetaan annettujen muodostumisvakioiden olevan ns. 

kokonaismuodostumisvakioita (ks. luku 2.4). Jos valinnaksi annetaan 1, oletetaan 

muodostumisvakioiden olevan ns. vaiheittaisia muodostumisvakioita. Lisäksi on 
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mahdollista valita ovatko annetut numeeriset arvot K vai log(K) arvoja kohdasta 

”K_log”. Usein vakiot esitetään kirjallisuudessa log(K) muodossa. Valitsemalla 0 

kyseiseen valikkoon oletetaan vakiot ei-logaritmisiksi ja valinnalla 1 ne oletetaan 

logaritmisiksi. Kohtiin ”Km1” – ”Km6” syötetään tasapainoyhtälöiden vakiot. 

Automaattisessa laskennassa tämän valikon tiedot jätetään huomioimatta. 

 

Kuva 22.              Lisätoimintovalikko. 

 

Kuva 23. Lisätoimintovalikon toiminnot korostettuna.  

Kuvassa 22 esitetyssä lisävalikosta voidaan säätää sitä, että käytetäänkö 

laskennassa vakio alkuarvauksia systeemin sisältämien koordinaatioyhdisteiden 

konsentraatiolle vai käytetäänkö käyttäjän itse syöttämiä alkuarvauksia. Jos 

ratkaisin ei näytä konvergoituvan kohti järkevää ratkaisua, voidaan yrittää saada 

alkuarvauksia lähemmäs ratkaisua ja helpottaa laskentaa. 

 

Kuva 24. Omavalintaisten kuvatekstien syöttö. 

Valinnaisia kuvatekstejä voi säätää kuvan 24 valikosta. Tämä valikko 

mahdollistaa systeemin sisältämien yhdisteiden nimeämisen kuvaajan piirtämistä 

varten manuaalisessa laskennassa. 
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6.2 Laskentaosio 

Käyttöliittymässä annetut parametrit luetaan ja sen jälkeen käyttöliittymätiedosto 

käynnistää varsinaisen laskentatiedoston. Ensimmäiseksi laskentaosio tarkistaa 

valitun toimintatilan (ks. kuva 14) ja siirtyy valinnanmukaiseen kohtaan. 

Jos toimintatilaksi on valittu automaattinen ’auto’, muuntaa ohjelma annetun 

metalli-ligandivalinnan yhdeksi muuttujaksi, jonka perusteella valitaan 

asianmukaiset laskentayhtälöt ja tasapainovakiot. Tämän muuttujan perusteella 

tasapainovakiot haetaan erillisestä tiedostosta. Tämän jälkeen ohjelma kutsuu 

fsolve-ratkaisinta ratkaisemaan kyseiselle tapaukselle voimassa olevan 

yhtälöryhmän. Kaikkien ohjelman sisältämien metalli-ligandi-yhdistelmien 

tasapainoyhtälöt ovat samassa tiedostossa ja valinta niiden välillä tehdään annetun 

metalli-ligandi-valinnan perusteella. Kuvissa 15 ja 16 esitetyssä valikossa 

annettujen ligandin konsentraatiorajojen ja laskentapisteiden määrän perusteella 

määritetään ligandille konsentraatiovektori. Ratkaisin toimii silmukassa ja 

ratkaisee tasapainoyhtälöt jokaisessa konsentraatiovektorin alkiossa. Jos 

laskentapisteiden määräksi on valittu esimerkiksi 1000, ratkaisee fsolve-ratkaisin 

tasapainoyhtälöryhmän 1000 kertaa, joka kerta hieman eri ligandikonsentraatiolla. 

Tuloksena saadaan matriisi, jossa on yhtä monta riviä kuin 

konsentraatiovektorissa on alkioita ja yhtä monta saraketta kuin ratkaistavassa 

ongelmassa on tuntemattomia muuttujia. 

Ratkaisumatriisin sisältämät tiedot lähetetään erilliselle funktiolle, joka piirtää 

kuvaajan. Kuvaajan piirtäminen on toteutettu erillisen funktion avulla varsinaisen 

laskentaosion koodin selkeyttämiseksi. 

 Jos ohjelman toimintatilaksi on valittu manuaalinen ’manual’, tarkistetaan aluksi 

se ovatko tasapainovakiot K vai log(K) arvoja (ks. kuvat 20 ja 21) sekä 

tasapainoyhtälöiden lukumäärä. Tasapainoyhtälöiden lukumäärän perusteella 

valitaan ratkaisimelle annettavien alkuarvausten lukumäärä, joka myös määrää 

ratkaisumatriisin sarakkeiden lukumäärän. Ratkaistava yhtälöryhmä valitaan 

erillisestä tiedostosta annettujen tasapainoyhtälöiden lukumäärän ja 

tasapainovakioiden tyypin ’K_type’ (kuvat 20 ja 21) perusteella. Muilta osin 

toiminta on sama kuin automaattisessa laskennassa.  
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6.3 Rajoitteet ja kehityskohteet 

Tässä luvussa käsitellään laskentasovelluksen merkittävimpiä rajoitteita. 

Käyttäjän on oleellista ymmärtää laskentasovelluksen rajoitteet 

perustavanlaatuisten virheiden välttämiseksi. 

Yksi merkittävä huomioon otettava tekijä on se, että esimerkiksi eri aineiden 

liukoisuuksia ei ole millään tavoin huomioitu itse sovelluksessa. Iteratiivinen 

ratkaisin pyrkii tuottamaan jonkinlaisen numeerisen ratkaisun riippumatta siitä 

ovatko sille syötetyt alkuarvot todellisuudessa mahdollisia. Tämä mahdollistaa 

kaikenlaisten lukuarvojen antamisen lähtöarvauksiksi. Käyttäjän on huolehdittava 

itse siitä, että käytetyt alkuarvot ovat realistisia.  

Usean rinnakkaisen tasapainoreaktion muodostaman yhtälöjoukon ratkaiseminen 

iteratiivisesti tuottaa aina jonkinlaisen tuloksen. Näin tapahtuu myös silloin kun 

ratkaisin ei onnistu ratkaisemaan tehtävää tyydyttävästi. Jos ratkaisin ei onnistu 

tuottamaan hyväksyttävää tulosta, näkyy se yleensä helposti kuvaajasta.  On 

kuitenkin syytä muistaa, että tehtävän ratkaisun onnistuessakin kyseessä on tulos, 

joka vain matemaattisesti täyttää annetut ehdot. Käyttäjän on edelleen käytettävä 

omaa harkintaansa arvioidakseen onko ratkaisu järkevä vai onko se kenties 

fysikaalisesti mahdoton, silloinkin kun se alustavasti näyttää järkevältä. Aina ei 

voida täysin varmasti taata ratkaisimen pystyvän ratkaisemaan sille esitettyä 

ongelmaa edes sellaisissa tapauksissa, joissa annetut alkuarvot ovat fysikaalisesti 

mahdollisia. Toisinaan voi olla tarpeen muokata ratkaisimelle annettuja 

alkuarvauksia. Tämä saattaa helpottaa ongelman ratkaisemista. Tässä työssä 

tehdyn Matlab-sovelluksen erityispiirteenä on se, että ongelma ratkaistaan 

silmukassa useita kertoja. Tällöin on mahdollista, että jotkin yksittäiset ratkaisut 

ovat ”järkeviä” ja toiset ovat selkeästi virheellisiä.      

Tämänhetkisessä versiossa ei ole mahdollista valita liuoksen sisältämiä metalleja 

ja ligandeja vapaasti. Mahdollisuudet rajoittuvat käytössä oleviin metalli-ligandi-

pareihin. Useampia keskusatomeja tai ligandeja ei ole mahdollista sisällyttää 

samaan systeemiin. Tämä on mahdollinen kehityskohde. Tavoitteena tulisi olla 

laskentaohjelma, jossa voi vapaammin valita systeemin sisältämät metallit ja 

ligandit ja näiden valintojen perusteella laskettaisiin liuoksen sisältämien 
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kompleksiyhdisteiden pitoisuudet. Tämä vaihtoehto edellyttää merkittävää 

ajallista lisäpanostusta, jota ei tämän työn puitteissa tulla tekemään.    

Sovelluksen tietokanassa olevat tasapainovakiot ovat, joitain poikkeuksia lukuun 

ottamatta, ionivahvuudelle 0. Tämän johdosta laskettujen tulosten virhe kasvaa 

liuoksen ionivahvuuden kasvaessa. Toistaiseksi sovellus ei myöskään sisällä 

mahdollisuutta ennustaa ionivahvuuden muutoksen vaikutuksia 

tasapainovakioiden arvoihin. Ohjelman tulisi sisältää eri ionivahvuuksilla 

määritettyjä tasapainovakioita sekä pystyä tarvittaessa jossain määrin 

ennustamaan ionivahvuuden vaikutuksia tasapainovakioihin käyttäen esimerkiksi 

joitakin luvussa 3.2 esitettyjä menetelmiä. Myös näiden muutosten tekeminen 

edellyttäisi merkittäviä ajallisia lisäpanostuksia.  

7 Yhteenveto 

Tässä työssä käsiteltiin koordinaatiokemiaa ja metallien kompleksinmuodostusta 

liuosfaasissa. Kuparin ja nikkelin koordinaatiokemiaa tarkasteltiin 

yksityiskohtaisemmin. Lisäksi ohjelmoitiin Matlab-sovellus, joka laskee 

kompleksinmuodostusreaktioiden tasapainovakioiden perusteella liuoksessa 

esiintyvien koordinaatioyhdisteiden pitoisuudet. 

Vesiliuoksessa metalli-ionit esiintyvät aina joko hydratoituneina tai 

kompleksiyhdisteinä. Sama metalli–ligandipari voi muodostaa lukuisia erilaisia 

koordinaatioyhdisteitä riippuen olosuhteista. Näiden kompleksiyhdisteiden 

muodostumista ja keskinäisiä suhteita voidaan ennustaa laskennallisesti kun 

tunnetaan muodostumisreaktioiden tasapainovakiot. Usein kompleksit 

muodostuvat siten, että ligandin konsentraation kasvaessa keskusatomin ympärillä 

olevat vesimolekyylit korvautuvat yksitellen muilla ligandeilla.  

Usein tasapainovakiot esitetään standarditilan tasapainovakioina eli ns. 

termodynaamisina tasapainovakioina. Tällaiset vakiot on ekstrapoloitu 

koetulosten perusteella laskettujen konsentraatiopohjaisten tasapainovakioiden 

pohjalta. Termodynaamisten tasapainovakioiden laskentaan on olemassa malleja, 

jotka pyrkivät ennustamaan poikkeamaa standarditilasta. Standarditilassa liuos 

oletetaan äärettömän laimeaksi. Todelliset liuokset eivät kuitenkaan usein ole 

laimeita ja kasvaneen ionivahvuuden vaikutus reaktioiden tasapainoihin pyritään 
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huomioimaan laskemalla liuoksen sisältämille komponenteille ns. 

aktiivisuuskertoimet.  

Erilaisten kompleksiyhdisteiden toteaminen liuoksesta ei useinkaan ole 

yksinkertainen tehtävä ja saattaa edellyttää kehittyneiden analyyttisten 

menetelmien käyttöä. Potentiometriset menetelmät ovat tavallisia 

kompleksiyhdisteiden analytiikassa. Myös muita menetelmiä kuten NMR-

spektroskopiaa tai spektrofotometrisia menetelmiä voidaan käyttää joko yksinään 

tai yhdessä muiden tekniikoiden kanssa.  

Kupari esiintyy vesiliuoksissa tyypillisesti hapetusasteella +2. Luonnollisesti 

merkittävä osa sen kompleksiyhdisteistä muodostuu tällä hapetusasteella. Kuparin 

hydrometallurgiassa sulfaatti- ja ammoniakkiliuokset ovat keskeisessä asemassa 

ja tästä syystä kuparin koordinaatiokemiaa on tutkittu runsaasti tällaisissa 

liuoksissa. Orgaanisten ligandien kanssa muodostuvat kuparikompleksit ovat 

tärkeässä asemassa kuparin talteenotossa neste-nesteuutolla. Kuparin uutossa 

käytettävät reagenssit ovat kelatoivia ligandeja.  

Myös nikkelin tapauksessa hapetusaste +2 on merkittävin vesiliuoksissa 

tapahtuvissa kompleksinmuodostusreaktioissa. Nikkelin tapauksessa 

hydrometallurgisesti merkittäviä liuoksia ovat kloridi ja kloridi-sulfaatti-liuokset, 

joista nikkelin elektrolyyttinen pelkistäminen suoritetaan.  

Kompleksiyhdisteiden muodostumisreaktioiden ja tunnettujen tasapainovakioiden 

perusteella voidaan laskea numeerisesti muodostuvien koordinaatioyhdisteiden 

pitoisuudet systeemissä. Tämän työn osana kirjoitetussa Matlab-sovelluksessa 

käytetään fsolve-optimoijaa kompleksiyhdisteiden lajiutumisen mallintamiseen. 

Fsolve perustuu ns. Powellin menetelmään, joka soveltuu epälineaaristen 

yhtälöryhmien ratkaisemiseen. Edellytyksenä on, että yhtälöryhmä sisältää yhtä 

monta riippumatonta yhtälöä kuin ongelmassa on ratkaistavia muuttujia. 

Tasapainoyhtälöiden lisäksi tulee ongelman sisältää myös vähintään yksi 

ainetaseyhtälö. Useamman keskusatomin tapauksessa ainetaseyhtälö tulee 

määrittää jokaiselle keskusatomille. 

Tasapainovakioiden löytämiseen kirjallisuudesta liittyy eräs ongelma. Eri 

lähteissä on usein esitetty samalle metallille eri määriä muodostuvia 
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kompleksiyhdisteitä. Tämä herättää kysymyksen siitä onko joidenkin lähteissä 

mainittujen kompleksin olemassaolo kiistanalaista ja onko ne mahdollisesti tästä 

syystä jätetty mainitsematta toisissa lähteissä.    
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