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1 JOHDANTO 

Kulta (Au) on arvokas jalometalli, jota käytetään korujen valmistukseen, 

elektroniikkateollisuudessa pinnoitukseen, lääketieteellisissä sovelluksissa sekä 

maksuvälineenä kaupan käynnissä. Suomessa kultaa tuotettiin vuonna 2013 noin 

3200 tonnia kuudella eri kaivoksella, joista viisi on kultakaivoksia ja yksi on 

monimetallikaivos.[1] Kittilän Suurikuusikossa sijaitsee tällä hetkellä Euroopan 

suurin kultalkaivos, tämän lisäksi Pohjois-Suomesta on löydetty uusia lupaaavia 

esiintymiä Rompas näistä yhtenä. Kullan markkinahinta on ollut elokuuta 

lukuunottomatta laskussa koko alkuvuoden [2]. Kiinnostus kullan etsintään ja 

jalostukseen Suomessa on kuitenkin merkittävää hinnanlaskusta ja kiristyneistä 

lainsäädännöistä huolimatta.[1] 

Käytetyin liuotuskemikaali, jolla kultaa liuotetaan rikasteista, on tällä hetkellä 

syanidi (CN
-
). Syanidin suurimpana ongelmana on sen myrkyllisyys. Muita kullan 

tuotantomenetelmiä ovat klooraus- ja amalgaamiprosessi sekä booraksimetodi, 

joiden käyttö on kuitenkin vähäisempää. Kultaa saadaan erotettua joissain 

tapauksissa myös painovoimaisesti erottamalla. Liuotus ja talteenottomenetelmän 

valintaan vaikuttaa se minkä tyyppisestä malmista kulta erotetaan. 

Myrkyllisyyden ja kokoajan tiukentuvien lainsäädäntöjen takia on alettu tutkia, 

voitaisiinko syanidointi korvata esimerkiksi ammoniumtiosulfaattiprosessilla 

(ATS-prosessilla). ATS-prosessi on luontaisesti turvallisempi prosessi eikä näin 

ollen ole yhtä suuri uhka ihmiselle ja ympäristölle kuten syanidointi. 

Liuotuksen jälkeen kultaa voidaan ottaa talteen mm. neste-nesteuutolla, 

elektrolyysillä, kemiallisesti pelkistämällä, aktiivihiilellä tai ioninvaihtohartseilla. 

Hartsit ovatkin lupaava menetelmä kullan talteenottoon kun liuotuksessa 

käytetään ammoniumtiosulfaattiliuosta, sillä aktiivihiilen käyttö ei sovellu kullan 

talteenottoon tällaisista liuoksista. [3,4] 

Ionin-vaihtohartseja käytetään nykyään hyvin paljon jäte- ja käyttöveden 

puhdistuksessa, mutta myös kaivosteollisuudessa eri metallien jalostuksessa ionin-

vaihtohartsit ovat suosittuja muun muassa uraanin talteenotossa. [4,5] 
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Tämän työn tarkoituksena on tutkia kirjallisuuden perusteella kullan talteenottoa 

vesiliuoksista ionin-vaihtohartsien avulla, kun kulta liuotetaan rikasteesta kuparia 

sisältävällä ATS-liuoksella. Lisäksi työssä laadittiin koesuunnitelma kullan 

talteenotolle ioninvaihtohartseilla laboratoriomittakaavassa. Lähtökohtana 

pidettiin sitä, että talteenotto on jatkoa laboratoriomittakaavan liuotuskokeille. 

 

Kirjallisuusosa 

 

2 KULLAN LIUOTUS TIOSULFAATTIMENETELMÄLLÄ 

Kultaa liuotetaan rikasteesta tiosulfaatin avulla. Liuotusvaiheessa liuokseen 

lisätään myös kuparia ja ammoniakkia. Niiden on havaittu yhdessä toimivan 

voimakkaina katalyytteinä reaktiossa, jossa kulta liukenee rikasteesta nesteeseen. 

Kulta liukenee liuokseen seuraavan reaktioyhtälön mukaisesti.[4] 

          
            

              
             

                  (1) 

Kuparitiosulfaatti on muutettava uudelleen kupariaminiksi ammoniakin ja hapen 

avulla.[4] 

          
                         

        
                    

(2) 

Reaktiossa syntyy myös samalla tiosulfaattia, joka voidaan hyödyntää uudelleen 

liuotuksessa.[4]  

 

3 IONINVAIHTOHARTSIT 

Ioninvaihtohartsit ovat yleensä teollisesti valmistettuja polymeerejä, joko 

polystyreeni- tai polyakryylipohjaisia, joihin on kiinnitetty erilaisia 

funktionaalisiaryhmiä. Polystyreeni on pitkäketjuinen hiilivety, jossa on 

fenyyliryhmiä. Kuvassa 1 on esitetty styreenin ja polystyreenin 

rakennekaavat.[4,6] 
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Kuva 1  Styreenin ja polystyreenin rakennekaavat. [11]  

 

Ioninvaihtohartsit voidaan jakaa ioninvaihtotyypin mukaan anioni- ja 

kationihartseihin sekä niiden lisäksi käytössä on myös kelatointihartsit. 

Ioninvaihtotyypistä riippumatta, on olemassa sekä heikkoja, että vahvoja 

ioninvaihtajia. Kationin-vaihtohartsit ovat heikosti tai vahvasti happamia ja 

anionin-vaihtohartsit ovat puolestaan joko heikosti tai vahvasti emäksisiä hartseja. 

Hartsit voidaan jakaa myös rakenteensa mukaan kahteen eri ryhmään geelimäisiin 

ja isohuokoisiin hartseihin, jotka ovat huokoisempia ja jäykempiä kuin 

geelihartsit. Hartsin tarkoituksena on kerätä talteen mahdollisimman paljon 

haluttuja komponentteja fluidista. [6,7,8]  

Hartsin valinta tehdään aina prosessissa tarvittavien ominaisuuksien pohjalta. 

Mitsubishi Companyn [6] mukaan ominaisuudet, jotka vaikuttavat 

ioninvaihtohartsin valintaan ovat talteenottokapasiteetti, hartsin selektiivisyys, 

affiniteetti, silloittumisaste, kosteuspitoisuus, partikkelikoko sekä huokoisuus. 

Muita hyviä ominaisuuksia talteenoton kannalta hartseilla ovat muun muassa hyvä 

talteenottokinetiikka sekä korkea talteenottokyky, joustavat eluointiolosuhteet, 

hartsien hyvät kestävyysominaisuudet prosessissa ja näin ollen myös hävikin 

pienuus. [4,9,10] 

Hartsien on kestettävä kovia olosuhteita prosessin aikana, joten ne eivät saa 

murtua tai kulua esimerkiksi pumpatessa. Hartsien kestävyys vaikuttaa prosessin 

kannattavuuteen, joten niiden kulutus on tärkeää minimoida. Tästä johtuen hartsin 

on oltava sellainen, että se voidaan  eluoinnin jälkeen käyttää uudelleen 

talteenotto-prosessissa. O’Malley [4] on osoittannut, että prosessissa käytetystä 
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eluentista riippuu joudutaanko hartsi vielä regeneroimaan eluoinnin jälkeen ennen 

uudelleen käyttöä. Matala lämpötila sekä prosessissa että eluoinnissa on tärkeää, 

sillä hartsit lasittuvat, eivätkä toimi kunnolla, jos lämpötila on liian korkea 

(>80°C).[4,10] 

Tässä työssä käsitellään pääasiassa vahvoja anioninvaihtajia, eli vahvaemäs- 

hartseja, sillä Hongguan and Dreisingerin [10] mukaan heikkoemäshartsien 

talteenottokapasiteetti on alhainen verrattuna vahvaemäshartseihin. 

Kationinvaihtohartsit taas eivät sovellu kullan talteenottoon ATS-liuoksista.  

 

3.1 Heikkoemäshartsit 

Heikkoemäshartsit ovat nimensä mukaisesti heikosti emäksisiä ja niitä käytetään 

alemmalla pH-tasolla kuin vahvaemäshartseja. Heikkoemäshartsit eivät sovellu  

kullan talteenottoon tiosulfaattiliuoksissa, koska niitä voidaan käyttää vain pH:n 

ollessa <8, tästä johtuen niiden kullan talteenottokapasiteetti on hyvin alhainen. 

[5,13] 

Heikkoemäshartsien ongelmana on funktionaalisten ryhmien 

protonoitumattomuus. Kun pH on yli 8, eivät funktionaaliset ryhmät protonoidu 

heikkoemäshartsissa, eli ne menettävät ioninvaihto-kykynsä. Tämä johtuu 

heikkoemäshartsien funktionaalisista ryhmistä, jotka useasti ovat primäärisiä, 

sekundäärisiä tai tertiäärisiä amiineja. Suuri protonoitumisarvo hartseilla takaa 

paremman talteenottokapasiteetin. [5,13] 

 

3.2 Vahvaemäshartsit 

Vahvaemäshartsit ovat O’Malleyn [4] ja Hongguan and Dreisingerin [10] 

tutkimuksissa osoittautuneet lupaaviksi kullan talteenottoon ATS-liuoksista. 

Vahvaemäshartseja pystytään käyttämään paremmin korkeammissa pH arvoissa 

(>10), koska pH ei rajoita hartsin protonoitumista liuoksessa. Tästä johtuen 

pienemmällä hartsin määrällä pystytään saavuttamaan korkea 

talteenottokapasiteetti. 

Samoissa tutkimuksissa [4,10] on selvinnyt, että vahvaemäshartseilla on suurempi 

kullan talteenottokyky kuin heikkoemäshartseilla. Kaupallisia vahvaemäshartseja 
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on saatavana sekä geelityypin hartseina että isohuokoisina hartseina. Niillä on 

selviä rakenteellisia eroja, jotka vaikuttavat hartsien ominaisuuksiin, muun 

muassa huokoisuus ja jäykkyys. Huokoisemmat hartsit ovat jäykempiä ja kestävät 

rajumpia olosuhteita kuin geelipohjaiset hartsit. Huokoisuus takaa myös suuren 

talteenottopinnan, jonka takia se on isohuokoisilla hartseilla suurempi kuin 

geelipohjaisilla hartseilla. Kuvassa 2 on esitetty osa vahvaemäshartsin 

rakennekaavasta.[4,5,10] 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2 Osa styreenipohjaisen vahvaemäshartsin 

rakennekaavasta.[4] 

 

4 KULLAN TALTEENOTTOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

Kultaa adsorboidaan kultatiosulfaattikompleksina ATS-liuoksesta 

ioninvaihtohartsiin, ja hartsi, johon kulta on tarttunut, kerätään talteen eluointia 

varten. Ominaisuudet, jotka vaikuttavat kullan talteenottoon, ovat 

metallipitoisuus, ammoniakkipitoisuus, pH sekä polytionaattipitoisuus.[4,10]  
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Liuos sisältää siis sekä kuparia että ammoniakkia joita tarvitaan liuotuksessa sekä 

talteenotossa. Liuotuksessa rikasteesta liukenee liuokseen myös muita metalli-

ioneja, jotka pyrkivät adsorboitumaan hartseihin kulta-kompleksin Au(S2O3)2
3- 

tavoin. Kilpailevaa adsorptioita syntyy myös, kun osa tiosulfaatista 

hajoaa/hapettuu polytionaateiksi, jotka ovat herkkiä tarttumaan 

ioninvaihtohartseihin. Liuoksessa olevien komponenttien adsorptiota pyritään 

ohjailemaan mahdollisimman paljon prosessin hallinnalla sekä valitsemalla 

mahdollisimman selektiivinen ioninvaihtohartsi kullan suhteen, jotta kullan 

talteenotto olisi mahdollisimman tehokasta. Kulta adsorboituu hartsiin seuraavan 

reaktioyhtälön mukaisesti.[4,10] 

         
            

̅̅̅̅             
̅̅̅̅           

                     (3) 

Liuoksen pH:lla on välilliset vaikutukset adsorptioon sillä se vaikuttaa 

polytionaattien syntyyn sekä hartsien käyttäytymiseen liuoksessa. Hartsien 

ominaisuuksilla sekä rakenteella on suuri merkitys talteenotossa. Liuoksen 

koostumus ja ioninvaihtohartsin ominaisuudet on siis tunnettava hyvin. [4] 

 

4.1 Liuoksen ominaisuudet 

Liuoksen ominaisuuksien tunteminen on ratkaisevassa osassa, kun kultaa otetaan 

talteen ATS-liuoksista hartsien avulla. Kun rikastetta liuotetaan ATS-prosessilla, 

kullan lisäksi liuokseen liukenee myös muita metalleja, rikasteesta riippuen mm. 

kuparia, sinkkiä, nikkeliä, hopeaa ja lyijyä, jotka kilpailevat kullan kanssa 

adsorboitumisesta ionin-vaihtohartseihin.[4] Niin sanottuihin sekametallien 

adsorptiokokeisiin perustuva affiniteettijärjestys, kun tiosulfaatti-komplekseja 

adsorboidaan vahvaemäshartseilla, on Grosse et al. [12] mukaan. 

Au > Pb >> Ag > Cu >> Zn 

Mainittujen metallipitoisuuksien lisäksi on huomioitava tiosulfaatin konsentraatio, 

kupari-pitoisuus, liuoksen pH ja ammoniakin määrä liuoksessa. Myös muiden 

kullan kanssa kilpailevien anionien muodostumista liuoksessa halutaan ehkäistä, 

kuten tiosulfaatin hajoamista polytionaateiksi.[10]  
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4.1.1 Ammoniakkipitoisuus 

Ammoniakin (NH3) päätehtävänä on O’Malleyn [4] mukaan stabiloida 

kupariaminia. Samalla se myös estää rautaoksidin ja muiden epäpuhtauksien 

liukenemista liuokseen. Liuoksessa oleva ammoniakki lisää hartsin 

selektiivisyyttä kullan suuntaan. Ammoniakki ehkäisee myös liuenneen kullan 

passivoitumista liuoksessa. Kuvassa 3 on esitetty ammoniakin vaikutus kullan 

talteenottoon, eri ammoniakki- ja kuparipitoisuuksilla. Kuvasta 3 nähdään 

selkeästi ammoniakin positiivinen sekä kuparin negatiivinen vaikutus kullan 

talteenottoon. [10,13] 

 

Kuva 3  Ammoniakin ja kupari-pitoisuuden vaikutus kullan talteenottoon, 

kun kokeissa hartsina on käytetty Vitrokele 911 vahvaemäshartsia ja 

0,2 M tiosulfaattikonsentraatiota.[4] 

 

4.1.2 Kuparipitoisuus 

Rikaste, josta kultaa liuotetaan, sisältää lähes aina kuparia, joka liukenee 

liuokseen kullan sekä muiden metallien kanssa. Tämän lisäksi kuparia lisätään 

liuokseen esimerkiksi kuparisulfaattina. Hongguan and Dreisingerin [10] mukaan 



8 

 

kuparin läsnäolo tekee ammoniumtiosulfaattiliuoksesta epästabiilimman ja 

vaikuttaa tiosulfaatin hapettumiseen, jolloin tiosulfaatti hajoaa polytionaateiksi, 

jotka ovat herkkiä tarttumaan hartsiin.  Hapettumista pystytään estämään 

johtamalla liuotusreaktoriin puhdasta typpeä. [4,12] 

Kuparia on liuoksessa pääasiassa kahtena erilaisena kompleksina, 

kupari(I)tiosulfaattina Cu(S2O3)2
3-

, joka vaikuttaa kullan talteenottoon 

kilpailemalla kulta-kompleksin kanssa kiinnittymisestä hartsiin sekä 

kupari(II)aminina Cu(NH3)4
2+ 

, joka toimii hapettimena liuotusprosessissa. 

Kupari(II)amini ei kuitenkaan adsorboidu ioninvaihtohartsiin, koska kompleksilla 

on positiivinen varaus samoin kuin vahvaemäshartseilla.[4,16] 

Breuer et al. [16 ]on tutkimuksissaan havainnut, että tiosulfaatti poistaa 

tehokkaasti hartseihin adsorboitunutta kuparia. Kuvasta 3 nähdään myös selvästi 

kuinka kuparipitoisuuden kasvu tiosulfaattiliuoksessa vähentää kullan 

adsorboitumista ioninvaihtohartsiin verrattuna kuparittomaan liuokseen. 

 

4.1.3 Metallipitoisuudet 

Kuparin lisäksi myös jotkin muut rikasteesta liukenevat metallit, kuten lyijy, 

hopea ja sinkki, voivat adsorboitua hartsiin ja näin ollen vaikuttaa negatiivisesti 

kullan talteenottoon ioninvaihtohartseilla. Kuparipitoisuus lietteessä on yleensä 

kuitenkin suurin tekijä, sillä sitä tarvitaan liuotus-vaiheessa kullan liuottamiseen 

rikasteesta.[4,17] Kuvassa 4 on esitetty kullan lyijyn, hopean, kuparin ja sinkin 

adsorboituminen ioninvaihtohartsiin. Kuvasta 4 nähdään, että lyijy on ainoa 

metalleista, joka kilpailee merkittävästi adsorptiosta ioninvaihtohartsiin kullan 

kanssa. 
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Kuva 4 Metalli-ionien adsorptio Amberjet 4200 ioninvaihtohartsiin 

liuoksessa jossa on 0,05 M tiosulfaattia, 2,0 M ammoniakkia, 20mg/l 

jokaista metalli-ionia ja pH 9,5.[17] 

4.1.3 pH 

pH:n merkitys talteenottoprosessin aikana on suuri, sillä liian alhainen pH-taso 

hapettaa liuotuksessa käytettyä tiosulfaattia polytionaateiksi, jotka lisäävät hartsin 

kulutusta adsorboitumalla hartsiin. On tutkittu[4,10], että voimakkaasti emäksiset 

olosuhteet (pH > 9) vähentävät huomattavasti polytionaattien syntymistä. pH:n 

ollessa noin 11 saadaan aikaan hyvä kullan talteenottotulos.[4,10,12] 

Prosessin pH vaikuttaa myös hartsien protonoitumisasteeseen. Kulta ei pysty 

tarttumaan hartsiin, jos hartsi ei protonoidu. Vahvaemäshartsit ovat 

käyttökelpoisia korkeissakin pH-arvoissa, joissa prosessin on huomattu toimivan 

hyvin.  pH-tasoa prosessissa voidaan ylläpitää esim. natriumhydroksidilla 

(NaOH).[4,10,12] 

 

4.1.4 Polytionaatit 

Polytionaatteihin kuuluvat muun muassa tetrationaatti (S4O6
2−

 ) ja tritionaatti 

(S3O6
2−

), jotka vaikuttavat negatiivisesti kullan talteenottoon prosessissa. 
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Polytionaatteja syntyy liuotus- ja talteenottovaiheissa, kun tiosulfaattia 

hapettuu/hajoaa polytionaateiksi. Pitämällä prosessin pH:n noin 10:ssä, pystytään 

polytionaattien syntymistä liuoksessa ehkäisemään.[10] 

Tetrationaattien ja tritionaattien on huomattu vähentävän kullan sekä kuparin 

talteenottoa tiosulfaattiliuoksista [4], Polytionaattien ongelmana on niiden 

voimakas adsorboituminen ionin-vaihtohartseihin, jolloin ne myrkyttävät hartsin. 

Talteen kerättävä kulta ei silloin enää pysty täydellä teholla adsorboitumaan 

hartsiin. Polytionaatit aiheuttavat lisäkuluja talteenottoprosessissa, sillä hartsin 

tarve adsorptioprosessissa lisääntyy. Kuvassa 5 on esitetty polytionaattien sekä 

muutaman muun rikkianionin vaikutus kullan talteenottoon 

ioninvaihtohartsilla.[4,10,17] 

 

kuva 5 Erilaisten rikkiyhdisteiden vaikutus 0,05 M pitoisuuksilla kullan 

talteenottoon, kun käytetään Amberjet 4200 hartsia.[17] 

 

Polytionaattien syntyyn vaikuttaa vahvasti liuotuksessa käytetty liuos, pH, 

lämpötila, sekä onko hapettamiseen liuotusvaiheessa käytetty apuna ilmausta. [4] 
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5 TALTEENOTTOMENETELMÄT 

Talteenottomenetelmät ioninvaihtohartseille ovat resin-in-pulp (RIP), resin-in-

leach (RIL) ja talteenottokolonni. RIP–menetelmässä liuotus ja talteenotto 

tehdään erillisissä säiliöissä. Liuotuksesta tulevaan lietteeseen sekoitetaan 

ioninvaihtohartsi heti liuotuksen jälkeen. RIL–menetelmässä liuotus sekä 

talteenotto tapahtuvat samassa laitteistossa. Kolonnilla tehtävässä talteenotossa 

kiintoaine on erotettava lietteestä ennen liuoksen syöttämistä hartsipedeillä 

varustettuun talteenottokolonniin. 

RIP- ja RIL-menetelmässä talteenotto tehdään yleensä vastavirtaperiaatteella 

toimivassa laitteistossa, joita voidaan käyttää jatkuvatoimisesti. Kirjallisuuden 

perusteella [4,17] RIP-menetelmä on ollut yksi tutkituimmista menetelmistä 

kullan talteenotossa tiosulfaattiliuoksista. RIP-menetelmässä hartsin ja lietteen 

välistä kontaktiaikaa pystytään tehokkaasti kontrolloimaan, jolloin esimerkiksi 

hartsi ei ehdi myrkyttyä polytionaattien vaikutuksesta.[17]  

 

6 ELUOINTI  HARTSISTA 

Hartsiin lietteestä/liuoksesta adsorboitu kulta eluoidaan adsorptiovaiheen jälkeen. 

Eluointi voidaan suorittaa joko jatkuvatoimisesti tai panostoimisesti kolonnissa. 

Kullan eluointiin voidaan käyttää erilaisia eluentteja, muun muassa 

ammoniumnitraattia (NH4NO3), natriumsulfiittia (Na2SO3), tiokarbamidia, 

tiosyanaattia, tritionaattia ja natriumkloridia. [4,10,14,15] 

Yhdistelmäeluenttien käyttö mahdollistaa tiosulfaatin ja kuparin kierrättämisen 

takaisin liuotusprosessiin. Breuer et al. [16] on tutkimuksissaan huomannut, että 

vahvaemäshartsin eluoinnissa, jossa suoritetaan esieluointi ATS-liuoksella, 

saadaan hartsiin adsorboitunutta kuparitiosulfaattia sekä pieniä määriä hopeaa 

poistettua hartsista ennen kullan eluointia. ATS-liuos ei kuitenkaan ole kovin 

tehokas hopean talteenottoa ajatellen. Esieluoinnin avulla pystytään tehostamaan 

kullan eluointia hartsista, koska muita hartsiin adsorboituneita yhdisteitä saadaan 

poistettua ennen kullan eluointia.  

Vaikka kokonaiseluoinnin tehokkuus tutkimuksissa on ollut lähellä 100 %, olisi 

vieläkin tehokkaampi kuparin ja hopean erotus tärkeää koko prosessin kannalta. 
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Myös eluointireagenssien kulutusta pitäisi saada laskettua kustannusten 

pienentämiseksi. Samassa tutkimuksessa on myös huomattu, että eluentin (NaCl) 

ja sulfiitin (Na2SO3) yhdistelmällä on erittäin positiivinen vaikutus kullan 

eluointiin hartsista, mikä nähdään kuvasta 7. [16] 

 

 

Kuva 7 Sulfiitin vaikutus eluointiin vahvaemäshartsista. [16] 

 

Osa hartseista on regeneroitava ennen uudelleen käyttöä talteenottoprosessissa. 

Regenerointi riippuu eluentista, esimerkiksi tiosyanaattia ja tritionaattia 

käytettäessä [14] hartsi on regeneroitava eluoinnin jälkeen, kun taas kloridia tai 

ammoniumnitraattia [4] käytettäessä regenerointia ei tarvitse tehdä. Kuvassa 8 on 

esitetty anioninvaihtohartsien eluointi eri eluenteilla. [12,15] 
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Kuva 8  Kultatiosulfaatin eluointi eri eluenteilla anioninvaihtohartsista.[12] 

 

Eluointilämpötilan nosto nopeuttaa tutkimusten[4,10] mukaan kullan eluointia 

hartsista. Kullan eluointi hartsista on vaikeampaa kuin kuparin, joka saadaan 

eluoitua melko helposti ja sitä pystytään kierrättämään takaisin liuotusprosessiin. 

Kuvissa 9 ja 10 on esitetty kuinka lämpötilan nosto 25 
o
C asteella nopeuttaa 

kullan eluointitulosta.[4,10] 
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Kuva 9 Kullan ja kuparin eluointi kahdella eri hartsilla 25
o
C lämpötilassa 

kun hartsin pitoisuus on 80 g/L. Eluointi tehtiin 2 M  Na2SO3  ja 1 M 

NH3. [10] 

 

Kuva 10 Kullan ja kuparin eluointi kahdella eri hartsilla 50
o
C lämpötilassa 

kun hartsin pitoisuus on 80 g/L. Eluointi tehtiin 2 M  Na2SO3  ja 1 M 

NH3 liuoksilla.[10] 
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Eluoinnin jälkeen kulta jalostetaan harkoiksi, johon voidaan käyttää 

elektrolyysilaitteistoa tai kemiallista saostusta.[4,10] 

 

7 KOESUUNNITTELUMENETELMÄT 

Koesuunnitelman tarkoituksena on hankkia maksimimäärä informaatiota 

minimäärällä kokeita. Koesuunnitelmaa luotaessa on ensin tarkkaan mietittävä 

mikä on kokeiden tavoite. Sen jälkeen määritetään toisistaan riippumattomat 

faktorit/muuttujat, joiden oletetaan olevan tärkeässä asemassa tutkimuksen 

onnistumisen kannalta sekä näille muuttujille minimi-, maksimi- ja keskiarvot. 

Laboratoriomittakaavan kokeiden suunnittelussa käytetäänkin paljon juuri 

seulonta menetelmiä. Yksi tällainen menetelmä on faktorianalyysi jonka 

tavoitteena on saada maksimimäärä informaatiota minimimäärällä kokeita.  

Kokeiden kannalta tärkeässä asemassa olevat muuttujat valitaan joko aiemmin 

kerätyn tiedon perusteella tai suuresta määrästä muuttujia valitaan toisistaan 

riippumattomat muuttujat joiden oletetaan vaikuttavan eniten tutkimuksen 

lopputuloksiin. Valittujen muuttujien perusteella tehdään joukko kokeita, joissa 

muuttujille valitaan ylä- ja alarajat, sekä keskiarvot joita kokeissa käytetään. [18] 

Koesuunnitelmaa laadittaessa voidaan käyttää myös faktorianalyysin kaltaista 

menetelmää, jossa tutkitaan kaikkien muuttujien vaikutus eikä vain muutamia 

kuten faktorianalyysissä. Tämän menetelmän on huomattu olevan [18] on 

kuitenkin kallis ja paljon aikaa vievä jos muuttujia on enemmän kuin 5. Näillä 

menetelmillä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää, jos halutaan luoda 

matemaattisia malleja erilaisilla ohjelmistoilla, joiden avulla voidaan mallintaa 

suurempi määrä kokeita ja tutkia laajemmin muuttujien vaikutusta.[18] 
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Soveltava osa 

 

8 KULLAN TALTEENOTON KOESUUNNITELMA 

Soveltavan osan tarkoituksena oli laatia koesuunnitelma kullan talteenotolle 

ioninvaihtohartseilla laboratoriomittakaavassa. Lähtökohtana pidettiin sitä, että 

talteenotto on jatkoa laboratoriomittakaavan liuotuskokeille. Talteenottokokeissa 

tullaan käsittelemään liuotuskokeissa saatua lietettä. Kulta liuotetaan rikasteesta, 

joka koostuu pääasiassa rikkikiisusta (FeS2) ja arseenikiisusta (FeAsS), joihin 

kulta on sitoutunut. Oletuksena on, että rikaste ei sisällä merkittäviä määriä 

hopeaa. Talteenottokokeet on suunniteltu siten, että kokeiden pohjalta voidaan 

arvioida kullan tuotantoa ATS-prosessilla edellä mainitun tyyppisellä rikasteella. 

Talteenoton tehokkuuden määrittämiseksi suoritetaan lieteanalyysejä, määritetään 

hartsien talteenottokapasiteetti ja tehdään tasapaino- ja kinetiikkakokeita. 

Koesuunnitelma on laadittu on O’Malleyn [4] tutkimusten pohjalta. 

Eluointikokeet tehdään Breuer et al.[16] tutkimusten pohjalta. 

 

9 LIETTEEN ANALYSOINTI 

Liuotuksesta talteenottoon tulevan PLS-liuoksen (Pregnant leach solution) 

pitoisuudet tulee määrittää talteenottokokeita varten. Lietteen koostumus on aina 

tapauskohtainen ja riippuu siitä millaisesta rikasteesta liuotus on suoritettu.  

PLS-liuoksesta tulee analysoida kulta- ja kuparipitoisuuksien lisäksi rauta-, 

arseeni-, hopea-, ja lyijypitoisuudet. Kirjallisuusosan affiniteettijärjestyksen 

perusteella (kappale 4.1) tiedetään, että lyijy, kupari ja hopea pyrkivät 

adsorboitumaan ioninvaihtohartseihin ja vaikuttavat siten kullan 

talteenottotulokseen. Metallipitoisuudet lietteestä saatavasta liuoksesta voidaan 

määrittää esimerkiksi AAS- tai ICP-laitteistolla.  

Liuoksesta on määritettävä vähintään tiosulfaatti- ja sulfaatti-pitoisuus (esim. 

titraamalla tai IC-laitteistolla), jolloin tiedetään kuinka paljon tiosulfaattia on 

hajonnut liuotuksen aikana ja kuinka suuri osa on hajonnut sulfaatiksi asti. 

Saatujen tulosten avulla voidaan arvioida polytionaattien määrää liuoksessa. 

Polytionaattipitoisuudet on myös mahdollista määrittää liuoksesta esim. 
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titraamalla. Lietteestä määritetään myös kiintoainepitoisuus ja pH, sillä se 

vaikuttaa hartsin käyttäytymiseen. Koesuunnitelman laatimista varten on valittu 

taulukon I mukainen esimerkki liete. 

 

Taulukko I lietteestä saatavan liuoksen pitoisuudet koesuunnitelman laatimista 

varten. 

Komponentti Pitoisuus 

Kulta( Au) ~ 15  mg/L 

pH ~ 10 

Ammoniakki (NH3) ~ 0.15 mol/L 

Tiosulfaatti (S2O3) 0.2 mol/L 

Kiintoainepitoisuus 30 –m% 

 

 

10 HARTSIT 

Kirjallisuusosan perusteella tiedetään, että vahvaemäspohjaiset ioninvaihtohartsit 

soveltuvat paremmin kullan talteenottoa varten kuin heikkoemäshartsit. 

Talteenottokokeissa on huomattu, että Amberjet 4200 [4], Vitrokele 911 [4] ja 

Dowex 51 [10] vahvaemäshartsit ovat toimineet hyvin kullan talteenotossa. 

Varsinkin Amberjet 4200 on todettu olevan erittäin selektiivinen kullan 

talteenotossa tiosulfaattiliuoksista [4]. Kirjallisuuden perusteella Amberjet 4200 

valitaan toiseksi hartsiksi talteenottokokeisiin. 

Lisäksi kokeisiin valitaan hartsi, jonka toimivuudesta kullan talteenotossa ei ole 

aiempaa kokemusta. Toinen kokeissa käytettävä hartsi on Syntez NVK:n 

valmistama CYBBER USX500T CI, jolla on polystyreenirunko ja 

funktionaalisena ryhmänä amiiniryhmiä, kuten Amberjet 4200- ja Vitrokele 911- 

hartseilla.  

Hartsit joutuvat kovaan rasitukseen pumpattaessa ja sekoitettaessa 

jatkuvatoimisen talteenoton ja eluoinnin aikana.  Eluointikokeiden yhteydessä on 

hyvä testata hartsien mekaanista kestävyyttä esimerkiksi kokeilemalla, miten 
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mekaaninen rasitus jatkuvien talteenotto- ja eluointisyklien aikana vaikuttaa 

hartsien ominaisuuksiin talteenotossa ja eluoinnissa. 

 

10.1 Hartsien talteenottokapasiteetti 

Hartsien valmistaja on määrittänyt hartseille talteenottokapasiteetin, mutta 

hartsien talteenottokapasiteetti kyseessä olevissa olosuhteissa on testattava 

synteettisellä liuoksella, jossa kulta on tiosulfaattikompleksina.  

Kokeissa tehdään koesarja, jossa testataan hartsien talteenottokapasiteettia. 

Kokeissa liuoksien kultapitoisuus ja pH on vakio, ja ne valitaan siten, että ne 

vastaavat analysoidun lietteen pitoisuuksia. Hartsin määrä liuosten välillä 

vaihtelee, eikä hartsia lisätä kokeiden aikana. (ks. Taulukko II) 

Kokeissa käytettävää hartsia ei aktivoida, mutta se pestään ionivaihdetulla vedellä 

ennen kokeita.  Liuokset pidetään jatkuvassa sekoituksessa 24h, jonka jälkeen 

määritetään hartsien talteenottokapasiteetti. Tätä varten analysoidaan liuoksen 

kultapitoisuus kokeen alussa ja lopussa esim. AAS-laitteistolla. 

 

Taulukko II Hartsin kuormat talteenottokapasiteetti kokeissa, kun kultapitoisuus 

on ~15  mg/L, pH ~10, ammoniakkipitoisuus ~0.15 mol/L, tiosulfaattipitoisuus 

0.2 mol/L. 

Koe Hartsin pitoisuus [g/L] 

1. 0.2 

2. 0.5 

3. 1.0 

4. 2.0 

 

 

11 TASAPAINOKOKEET JA MUIDEN YHDISTEIDEN VAIKUTUS 

Tasapainokokeet ja kokeet muiden yhdisteiden vaikutuksista suoritetaan 

synteettisellä liuoksella, jossa kulta on tiosulfaatti-kompleksina. Tehdään kolme 

koesarjaa, 1. Tasapainokokeet kultaliuoksella, 2. liuoksilla, joissa on kultaa ja 
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kuparia, 3. liuoksilla, joissa on kultaa sekä rikkiyhdisteitä: sulfaattia, sulfiittia, 

tiosulfaattia, tritionaatteja ja tetrationaatteja. 

Tasapainokokeissa hartsin määrää ei kasvateta ja näytteet otetaan vasta 24h 

kuluttua kokeiden aloituksesta. Koesarjoissa 2. ja 3. otetaan pitoisuusnäytteitä 3 h 

välein, sekä hartsin määrää kasvatetaan aina näytteen oton jälkeen. Näytteidenotto 

ja hartsin lisääminen lopetetaan, kun kultaa ei enää saada liuoksista talteen. 

Kaikki kokeet suoritetaan sekoittimella varustetussa säiliössä (kuva 11). 

Ennen hartsin syöttämistä liuoksiin hartsi pestään ionivaihdetulla vedellä ja 

imusuodatetaan. Liuoksista otetaan 0-näyte pitoisuusanalyysejä varten, jotta 

hartsin toimintaa ja käyttäytymistä kullan talteenotossa voidaan arvioida. 0-

näytettä käytetään vertailukohtana kullan talteenotossa. 0-näytteen 

kultapitoisuutta verrataan talteenoton aikana tehtyihin pitoisuusmittauksiin, jolloin 

tiedetään kuinka paljon kultaa on saatu tarttumaan hartsiin talteenoton aikana. 

Hartsin määrä kokeiden alussa sekä kokeen aikana lisättävä kuorma valitaan 

talteenottokapasiteettikokeista saatujen tulosten perusteella.  

Tasapainokokeiden ja muiden yhdisteiden vaikutuksista tehtävien kokeiden 

tarkoituksena on selvittää hartsien käyttäytymistä liuoksissa sekä tutkia, miten 

erilaiset yhdisteet ja olosuhteet vaikuttavat kullan talteenottotuloksiin. Kokeista 

saatujen tulosten perusteella voidaan optimoida olosuhteet ja hartsien kuorma 

kinetiikkakokeita varten. 

 

11.1 Kullan talteenotto 

Tasapainokokeet kullan talteenottoon voidaan suorittaa samanaikaisesti, kun 

määritetään hartsien talteenottokapasiteettia. Suoritetaan tasapainokokeet 

synteettisellä kultatiosulfaattiliuoksella, jossa kulta-pitoisuus ja pH on vakio. 

Kultapitoisuus ja pH säädetään samalle tasolle kuin lietteestä analysoidut 

pitoisuudet (ks. Taulukko I). Hartsin määrä valitaan kirjallisuuden perusteella [4].  

Koesuunnitelman laatimista varten on hartsin määriksi valittu Taulukon II 

kuormat.   
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11.2 Rikkiyhdisteiden vaikutus kullan talteenottoon 

Suoritetaan erilliset koesarjat jokaiselle anionille: sulfaatille, sulfiitille, 

tiosulfaatille, tritionaatille ja tetrationaatille siten, että jokaisen edellä mainitun 

rikkiyhdisteen vaikutus kullan talteenottoon testataan. Lieteanalyysien perusteella 

valitaan vakio kultapitoisuus sekä pH liuoksille. Samojen analyysien perusteella 

päätetään raja-arvot rikkiyhdisteiden pitoisuuksille mittauksissa. Saadulta 

käyttöalueelta valitaan minimi- ja maksipitoisuus sekä keskiarvopitoisuus 

rikkiyhdisteille, jolloin voidaan arvioida niiden vaikutusta kullan talteenottoon 

(ks. Taulukko III). Koesuunnitelman laatimista varten on hartsin kuormaksi 

valittu 0.2 g/L. Hartsin määrää liuoksissa kasvatetaan (0.2 g/L),  kun pitoisuus-

näytteet 3 tunnin välein on otettu, kunnes kultaa ei enää saada tarttumaan hartsiin.  

 

Taulukko III Pitoisuudet ja hartsien kuormat joita käytetään rikkiyhdisteiden 

vaikutuksen määrittämiseen tasapainokokeissa, kun kultapitoisuus on ~15  mg/L, 

pH ~10, ammoniakkipitoisuus ~0.15 mol/L. 

Koesarjat Koe 1.  Koe 2.  Koe 3.  

1. Tiosulfaatti [mol/L] 0.05 0.25 0.5 

2. Polytionaatit [mol/L] 0.05 0.25 0.5 

3. Sulfaatti ja sulfiitti[mol/L] 0.05 0.25 0.5 

Hartsin määrä lietteissä [g/L] aika[h] aika[h] aika[h] 

0.2 0 0 0 

0.4 3 3 3 

0.6 6 6 6 

0.8 9 9 9 

1.0 12 12 12 

1.2 15 15 15 

1.4 24 24 24 

 

 

11.3 Kuparin vaikutus kullan talteenottoon 

 Tutkittaessa kuparikompleksien vaikutusta kullan talteenottoon, kokeissa 

käytetään synteettisiä liuoksia. Koesarjassa liuoksien kulta-, ammoniakki- ja 
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tiosulfaattipitoisuus sekä pH on vakio. Kuparipitoisuudet liuoksien välillä 

vaihtelevat. Lieteanalyysien perusteella määritetään käyttöalue, jonka sisältä 

kuparipitoisuudet kokeisiin valitaan (ks. Taulukko IV). Jokaisen näytteenoton 

jälkeen hartsin määrää liuoksissa kasvatetaan, kuten rikkiyhdistein vaikutus 

kokeissa. 

 

Taulukko IV Pitoisuudet ja hartsien kuormat joita käytetään kuparin vaikutusten 

määrittämiseen tasapainokokeisssa, kun kultapitoisuus on ~15  mg/L, pH ~10, 

ammoniakkipitoisuus ~0.15 mol/L, tiosulfaattipitoisuus 0.2 mol/L. 

Koesarja pitoisuus 1. 

[g/L] 

pitoisuus 2. 

[g/L] 

pitoisuus 3. 

g/L] 

Kupari 0.0 0.15 0.30 

Hartsin määrä lietteissä [g/L] aika[h] aika[h] aika[h] 

0.2 0 0 0 

0.4 3 3 3 

0.6 6 6 6 

0.8 9 9 9 

1.0 12 12 12 

0.8 9 9 9 

1.0 12 12 12 

1.2 15 15 15 

1.4 24 24 24 

 

 

12 KINETIIKKAKOKEET 

Koesuunnitelma kinetiikkakokeita varten on tehty kirjallisuuden tietojen 

perusteella [4]. Kinetiikka-kokeet tehdään synteettisellä liuoksella jonka kulta-, 

kupari-, tiosulfaatti- ja polytionaattipitoisuudet säädetään aiemmista kokeista 

saadun tiedon perusteella. Syötettävän hartsin kuorma on kinetiikkakokeissa 

vakio, sillä sen määrä saadaan optimoitua tasapainokokeista saatujen tulosten 

perusteella. Kinetiikkakokeissa käytettävissä liuoksissa kultapitoisuus on ~15  

mg/L, pH ~10, Ammoniakkipitoisuus ~0.15 mol/L, Tiosulfaattipitoisuus 0.15 
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mol/L, kuparipitoisuus ~25  mg/L, polytionaattipitoisuus ~0.01  mol/L ja hartsin 

määrä 0.2 g/L. Liuoksesta otetaan näytteitä 3h välein 24h aikana. 

Kinetiikkakokeissa tulee ottaa huomioon muiden metallien sekä anionien 

tarttuminen hartsiin. Hartsien kontaktiaika talteenotossa tulee optimoida, jotta 

polytionaattien vaikutusta kullan talteenottoon voidaan kontrolloida. 

Polytionaattien on huomattu vaikuttavan esim. hartsien myrkyttymiseen 

liuoksessa. Kontaktiajan minimointi onkin kullan talteenoton kannalta erittäin 

tärkeää [17]. Saatujen tulosten perusteella pystytään optimoimaan olosuhteita 

kullan talteenotolle suotuisiksi RIP-kokeita varten sekä tekemään tarkempi 

koesuunnitelma RIP-kokeisiin. Kaikki kinetiikkakokeet tulee suorittaa 

sekoittimella varustetussa säiliössä.  Kuvassa 11 on esitetty laitteisto tasapaino- ja 

kinetiikkakokeita varten.  

 

Kuva 11 Laitteisto tasapaino- ja kinetiikkakokeita varten. [4] 

 

13  RIP-KOKEET 

Kun käytetään lyhyttä kontaktiaikaa hartsin ja lietteen välillä RIP-menetelmä 

soveltuu hyvin kullan talteenottoon [17]. Tehdään laboratoriomittakaavan 

talteenottokokeet RIP-menetelmällä. RIP-kokeissa käytetään 

laboratoriomittakaavan liuotusvaiheesta tulevaa lietettä, joten ennen RIP-koetta on 

tehtävä liuotuskoe. RIP-kokeita varten on suoritettu tasapaino- ja kinetiikka-
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kokeet, joista saatujen tuloksien avulla voidaan suunnitella laboratoriomittakaavan 

RIP-kokeet rikasteesta liuotetulle liuokselle. Edellä mainittujen kokeiden 

perusteella saadaan hartsin määrä sekä viipymäajat talteenotossa optimoitua. 

RIP-kokeissa käytetään noin 1 dm
3
 vetoisia säiliöitä, jotka on kytketty sarjaan. 

Hartsia siirretään mekaanisesti säiliöstä toiseen määrätyin ajanjakson välein. 

Siirtämiseen voidaan käyttää esimerkiksi sihtikoreja, jotka mahtuvat säiliöiden 

sisälle. Laboratoriomittakaavassa suoritetut kokeet suoritetaan puolipanos 

kokeina, teollisessamittakaavassa laitteisto on jatkuvatoiminen. Näytteitä voidaan 

ottaa säiliöistä sekä syöttö- että poistovirroista samanaikaisesti, kun hartsia 

siirretään seuraavaan vaiheeseen. Kuvassa 12 on esitetty yksinkertainen 

lohkokaavio RIP-laitteistosta, jota voidaan käyttää talteenotto kokeissa. 

 

Feed

S1

S2

S3

S4

Resin to 
Eluition

Resin Feed

Tails

Resin-in-Pulp Process

     
Kuva 12 Resin-in-Pulp-prosessin lohkokaavio. [4] 
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14 ELUOINTIKOKEET 

Kirjallisuuden perusteella näyttää siltä, että Breuer et al. [16] esittämä menetelmä 

on tällä hetkellä lupaavin vaihtoehto eluointiin. Eluointi suoritetaan kolonnissa 

siten, että esieluoinnissa käytetään ATS-liuosta, jolla saadaan kuparia sekä hopeaa 

eluoitua hartsista. Esieluoinnin jälkeen eluoidaan kulta NaCl liuoksen ja sulfiitin 

(SO3
2-

)
 
seoksella ja lopuksi hartsia pestään sulfiitilla. Kullan eluoinnissa 2M 

NaCl:n ja sulfiitin seos on todettu tehokkaaksi pitoisuudeksi. Kaikki edellä 

mainitut prosessivaiheet suoritetaan yhdellä kolonnilla, kuvassa 13 on esitetty 

eluointi prosessin periaate sekä kemikaalien kulutukset BV (Bed volume). [16] 

Pre-eluant (ATS) 5BV

Water 2BV

Eluant (NaCl) 8BV

Wash (Sulfide) 2BV

Loaded Resin

Copper 6.75 BV

Gold to EW

Recycle 8BV

Barren Resin

 

Kuva 13  Eluointi kolonni sekä kemikaalien kulutus jokaisessa 

prosessivaiheessa.[16] 
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Esieluoinnissa ulos saadaan kuparia sekä hopeaa. Hopea olisi hyvä saada erotettua 

vasta kullan kanssa samasta virrasta, jotta se arvokkaana metallina saataisiin 

tehokkaammin talteen. Tämän koesuunnitelman liete ei kuitenkaan sisällä 

merkittäviä määriä hopeaa. Varsinaisessa eluoinnissa ulos saatava kulta on Breuer 

et al. [16] tutkimusten mukaan riittävän puhdas elektrolyyttiseen rikastukseen. 

Esieluoinnista saatava toinen jae, joka sisältää kuparia voidaan kierrättää takaisin 

prosessiin. 

 

15 KOESUUNNITELMA 

Koesuunnitelma on laadittu kirjallisuudessa aiemmin julkaistujen tutkimusten 

pohjalta, joissa ioninvaihtohartseja on käytetty kullan talteenottokokeissa, kun 

kulta on liuotettu tiosulfaattipohjaisilla liuoksilla. Aiempien tutkimustulosten 

pohjalta saatiin käsitys minkälaisissa olosuhteissa kullan talteenottoa on järkevää 

kokeilla, sekä millaiset kokeet ja menetelmät ovat aiemmin toimineet. 

Koesuunnitelmassa on käytetty faktorianalyysi-menetelmää johon tärkeimmät 

muuttujat on valittu O’malleyn [4] ja Breuer et al  [16]. tutkimusten perusteella. 

Näille muuttujille on valittu minimi- ja maksipitoisuudet sekä 

keskiarvopitoisuudet.. Taulukoissa V-VIII on esitetty kokeissa käytettävät 

olosuhteet. Ennen RIP- ja eluointikokeita tulee suorittaa seuraavat kokeet 

1. Liete analyysit (Taulukko V). 1 analyysi 

2.  Tasapainokoe ja hartsien talteenottokapasiteetin määritys (Taulukko VI). 

4 koetta 

3. Kilpailevien yhdisteiden vaikutusten määrittäminen. 

3.1 Rikkiyhdisteiden vaikutus kullan talteenottoon (Taulukko VII).9 koetta 

3.2 Kuparin vaikutus kullan talteenottoon (Taulukko VIII). 3 koetta 

4. Kinetiikkakokeet. 1 koe 
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Taulukko V PLS-liuoksen komponentit ja pitoisuudet, jotka 

vaikuttavat kullan talteenottoon. 

Komponentti Pitoisuus 

Kulta ( Au) ~ 15  mg/L 

pH ~ 10 

Ammoniakki (NH3) ~ 0.15 mol/L 

Tiosulfaatti (S2O3) ~ 0.15mol/L 

Kupari (Cu) ~ 0.35 g/L 

Polytionaatit ~ 0.01 mol/L 

 

 

 

Taulukko VI Hartsin kuormat talteenottokapasiteetin 

määrittämiseen, kun kultapitoisuus on ~15  mg/L, pH 

~10, ammoniakkipitoisuus ~0.15 mol/L, 

tiosulfaattipitoisuus 0.2 mol/L. Näytteet liuoksista 

otetaan 0h ja 24h kohdalla. 

Koe Hartsin pitoisuus [ g/L] 

1. 0.2 

2. 0.5 

3. 1.0 

4. 2.0 
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Taulukko VII Pitoisuudet ja hartsien kuormat joita käytetään 

rikkiyhdisteiden vaikutuksen määrittämiseen 

tasapainokokeissa, kun kultapitoisuus on ~15  mg/L, 

pH ~10, ammoniakkipitoisuus ~0.15 mol/L. 

Koesarjat Koe 1.  Koe 2.  Koe 3.  

1. Tiosulfaatti [mol/L] 0.05 0.25 0.5 

2. Polytionaatit [mol/L] 0.05 0.25 0.5 

3. Sulfaatti ja sulfiitti[mol/L] 0.05 0.25 0.5 

Hartsin määrä lietteissä [g/L] aika[h] aika[h] aika[h] 

0.2 0 0 0 

0.4 3 3 3 

0.6 6 6 6 

0.8 9 9 9 

1.0 12 12 12 

1.2 15 15 15 

1.4 24 24 24 
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Taulukko VIII Pitoisuudet joita käytetään kuparin vaikutusten 

määrittämiseen tasapainokokeisssa, kun kultapitoisuus 

on ~15  mg/L, pH ~10, ammoniakkipitoisuus ~0.15 

mol/L, tiosulfaattipitoisuus 0.2 mol/L. 1 koesarja jossa 

3 koetta. 

Koesarja pitoisuus 1. 

[g/L] 

pitoisuus 2. 

[g/L] 

pitoisuus 3. 

g/L] 

Kupari 0.0 0.15 0.30 

Hartsin määrä lietteissä [g/L] aika[h] aika[h] aika[h] 

0.2 0 0 0 

0.4 3 3 3 

0.6 6 6 6 

0.8 9 9 9 

1.0 12 12 12 

0.8 9 9 9 

1.0 12 12 12 

1.2 15 15 15 

1.4 24 24 24 
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16 YHTEENVETO 

Työn tarkoituksena oli tutkia ioninvaihtohartsien soveltuvuutta kullan 

talteenottoon tiosulfaattipohjaisista liuoksista sekä laatia koesuunnitelma 

laboratoriomittakaavan talteenottokokeita varten.  

Kirjallisuuskatsauksen pohjalta selvisi, että vahvaemäshartsit soveltuvat 

ioninvaihtohartseista parhaiten kullan talteenottoon. Hartsien talteenottokykyyn 

vaikuttaa erittäin paljon lietteen/liuoksen ominaisuudet, kuten pH, 

polytionaattipitoisuus ja kuparipitoisuus. Myös muut metallit, joita voi 

liuotusvaiheessa rikasteesta liueta, kuten mm. sinkki, hopea ja lyijy pyrkivät 

adsorboitumaan ionin-vaihtohartseihin.  

Kilpailevat anionit, joita muodostuu mm. tiosulfaatin hajotessa polytionaateiksi, 

myrkyttävät hartsia ja vaikuttavat kullan talteenotto-tehokkuuteen.  Emäksisillä 

olosuhteilla (pH 9-11) pystytään hartsien toimintaa parantamaan ja tiosulfaatin 

hajoamista vähentämään, jolloin rikki-anionien määrä vähenee 

talteenottoliuoksessa. 

Kulta voidaan eluoida hartsista esim. menetelmällä, jossa ATS-liuoksella 

suoritetaan esieluointi, jolla hartsiin kiinnittynyt kupari saadaan eluoitua pois 

ennen varsinaista kullan eluointia natriumkloridilla. Tällä menetelmällä saadaan 

kulta tehokkaasti eluoitua hartsista. 

Kirjallisuudesta saadun tiedon perusteella luotiin koesuunnitelma 

laboratoriomittakaavan talteenottokokeita varten. Koesuunnitelma sisältää liete-

analyysit, hartsien talteenottokapasiteetin määrityksen, tasapaino- ja kinetiikka-

kokeet, kokeet kilpailevien yhdisteiden vaikutuksesta sekä RIP- ja eluointikokeet. 
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LIITE I 

Kaupallisia kullan talteenottoon soveltuvia vahvaemäshartseja 

 


