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1. JOHDANTO 

 Saostaminen on prosessi, jossa fluidiin syntyy uusi, kiinteä faasi. Kiinteä faasi eli saostuma 

vaatii muodostuakseen ylikylläiset olosuhteet. Kemiallisessa saostamisessa ylikylläisyys saadaan 

aikaiseksi kemiallisen reaktion avulla. Saostamisella aikaansaatu kiinteä faasi voi olla haluttu 

lopputuote, jolloin saostuman puhtaus ja laatu ovat tärkeitä. Saostamista voidaan käyttää myös 

epäpuhtauksien poistossa, jolloin tärkeintä on, että mahdollisimman suuri osa epäpuhtauksista 

saadaan saostettua.
1 

 Kemiallista saostamista kutsutaan myös reaktiiviseksi kiteyttämiseksi. Kiteyttämisen ja 

saostamisen eroavaisuuksia ovat muun muassa se, että kiteytyvä aine liukenee hyvin käytettävään 

liuottimeen. Saostamisessa muodostuva kiinteä faasi on puolestaan niukkaliukoinen. Kiinteä faasi 

voidaan muodostaa kiteyttämisen ja kemiallisen saostamisen lisäksi myös muilla menetelmillä. 

Fysikaalisessa saostamisessa ylikylläiset olosuhteet saadaan aikaiseksi muuttamalla reaktioseoksen 

fysikaalisia olosuhteita kuten lämpötilaa.
1 

 Kemiallista saostamista käytetään laajasti lääkeaine- ja kemianteollisuudessa epäpuhtauksien 

poistamiseen ja tuotteiden valmistukseen. Saostamista hyödynnetään muun muassa pigmenttien, 

väriaineiden, lääkkeiden ja kasvinsuojelukemikaalien valmistuksessa. Lisäksi kaivosteollisuudessa 

malmien erotus ja metallien talteenotto voidaan toteuttaa saostamalla. Usein myös jätevesien 

puhdistuksessa käytetään erilaisia saostusmenetelmiä. Vaikka kemiallista saostamista käytetäänkin 

paljon eri sovelluksissa, ei sen mekanismi ole vielä täysin selvillä. Tämän vuoksi saostamista on 

tutkittu ja tullaan tutkimaan edelleen laajassa mittakaavassa.
1
 

 Tämän pro gradu-tutkielman tavoitteena on tutustua kemialliseen saostamiseen liittyviin 

teorioihin, prosesseihin ja ongelmiin. Tutkielmassa keskitytään suurilta osin saostumisprosessien 

tarkempaan tarkasteluun, varsinkin syntyvän saostuman ominaisuuksien hallintaan liittyviin 

asioihin. Lisäksi tarkoituksena on esitellä sovelluksia, joissa hyödynnetään saostamista. 
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2. SAOSTAMISEEN LIITTYVIÄ PERUSKÄSITTEITÄ 

2.1 Liukoisuus 

Liukoisuudella S tarkoitetaan aineen kokonaiskonsentraatiota kylläisessä liuoksessa. Liukoisuus on 

suurimmillaan, kun liukenevan aineen partikkelikoko on mahdollisimman pieni. Tällöin kiteiden 

kokonaispinta-ala on suuri. Elektrolyytin MmAn liukenemista voidaan kuvata reaktioyhtälön 1 

mukaisesti
2
: 

𝑀𝑚𝐴𝑛(𝑠) → 𝑚𝑀𝑛+ + 𝑛𝐴𝑚−  (1) 

 

Reaktioyhtälön 1 perusteella voidaan kirjoittaa yhtälö 2, joka kuvaa aineiden liukoisuutta
2
: 

𝑆 =
[𝑀𝑛+]

𝑚
=

[𝐴𝑚−]

𝑛
   (2) 

missä [M
n+

] ja [A
m-

] kuvaavat liuenneiden aineiden konsentraatiota liuoksessa. Suoloja, joiden 

liukoisuus on pienempi kuin yksi gramma liuotinlitraa kohti, sanotaan niukkaliukoisiksi. Kiteiden 

koon lisäksi myös liuoksessa esiintyvät epäpuhtaudet sekä liuoksen lämpötila vaikuttavat aineiden 

liukoisuuteen. Epäpuhtaudet tai lämpötilan nosto voivat joko parantaa tai huonontaa aineen 

liukoisuutta. Yleensä lämpötilan nosto parantaa orgaanisten yhdisteiden liukoisuutta. 

Epäorgaanisilla suoloilla lämpötilan nosto ei yleensä vaikuta, tai se jopa huonontaa liukoisuutta. 

Esimerkiksi kalsiumkarbonaatin liukoisuus veteen huononee lämpötilan noustessa, minkä vuoksi 

kahvinkeittimiin ja vedenkeittimiin kertyy kalkkisaostumia. Erilaisten yhdisteiden liukoisuuteen 

voidaan vaikuttaa vaihtamalla liuotinta.
2,3,4,5

 

2.2 Liukoisuustulo 

Liukoisuustuloa Ks käytetään kuvaamaan kiinteän aineen ja sen kylläisen liuoksen välistä 

tasapainoa. Liukoisuustulo on kylläisessä liuoksessa olevien ionien konsentraatioiden tulo. 

Liukoisuustuloa kutsutaan myös termodynaamiseksi liukoisuustuloksi, ja se on vakio lämpötilan 

pysyessä vakiona. Kun elektrolyytti MmAn liukenee veteen reaktioyhtälön 1 mukaisesti, sille 

voidaan määrittää liukoisuustulo (yhtälö 3)
2,5

: 

𝐾𝑠 = [𝑀𝑛+]𝑚[𝐴𝑚−]𝑛   (3) 

2.3 Ionitulo 

Liukoisuustulon käsitettä käytetään silloin, kun tarkasteltavana on kylläinen liuos. Ionituloa sen 

sijaan voidaan käyttää kuvaamaan kaikkia MmAn -suolan liuoksia. Ionitulo, Q, suolan vesiliuokselle 

voidaan ilmaista yhtälön 4 mukaisesti
5
: 

𝑄 = [𝑀𝑛+]𝑚[𝐴𝑚−]𝑛  
 (4) 
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Ionitulon arvo voidaan laskea, kun liuoksessa olevien ionien konsentraatiot tunnetaan. Ionitulon 

arvoa voidaan tämän jälkeen verrata kyseisen suolan liukoisuustuloon. Tämä tarkastelu kertoo, 

minkälaisesta liuoksesta on kyse. Jos ionitulo Q on pienempi kuin liukoisuustulo, kyseessä on 

alikylläinen liuos. Tällöin liuokseen voidaan liuottaa vielä lisää suolaa. Jos taas Q on suurempi kuin 

Ks, on liuos ylikylläinen, ja tapahtuu saostumista. Liuos on kylläinen, kun ionitulon arvo vastaa 

liukoisuustuloa.
5
 

2.4 Ylikylläisyys 

Kideytimien muodostumisen ja kasvamisen ensimmäinen perusedellytys on ylikylläinen liuos. 

Erittäin pieniä kiteitä voi muodostua myös kylläisissä liuoksissa. Kylläinen liuos on liuos, joka on 

termodynaamisessa tasapainossa tietyssä lämpötilassa siihen liuenneen kiinteän aineen kanssa. 

Liuokset sisältävät kuitenkin usein liuennutta ainetta enemmän kuin tasapainossa oleva, kylläinen 

liuos. Tällöin liuosta kutsutaan ylikylläiseksi. Ylikylläisyys kuvaa konsentraatioeroa ylikylläisen ja 

kylläisen liuoksen välillä. Liuosten konsentraatiot voidaan esittää joko liuenneen aineen 

mooliosuuksina y tai mooleina tilavuusyksikköä kohti c. Ylikylläisyyden aste voidaan määrittää 

yhtälöiden 5 ja 6 avulla
3,6

: 

𝛥𝑦 ≡ 𝑦 − 𝑦𝑠     (5) 

𝛥𝑐 ≡ 𝑐 − 𝑐𝑠     (6) 

missä Δy on ylikylläisyys, y liuenneen aineen mooliosuus liuoksessa, ys on liuenneen aineen 

mooliosuus kylläisessä liuoksessa, Δc on ylikylläisyys, c liuenneen aineen konsentraatio liuoksessa 

ja cs kuvaa liuenneen aineen konsentraatiota kylläisessä liuoksessa. 

Yhtälöt 5 ja 6 voidaan yhdistää yhtälöksi 7
6
: 

𝛥𝑐 = 𝜌𝑀𝑦 − 𝜌𝑠𝑦𝑠    (7) 

missä ρM on liuoksen molaarinen tiheys ja ρs on kylläisen liuoksen molaarinen tiheys. 

Useissa tapauksissa voidaan olettaa, että ρM ja ρs ovat yhtä suuret, jolloin yhtälö 7 saadaan 

supistettua yhtälöksi 8
6:

 

𝛥𝑐 = 𝜌𝑀𝛥𝑦     (8) 

Konsentraatioiden suhde α ja ylikylläisyyden osuus s voidaan määrittää yhtälön 9 avulla
6
: 

 

𝛼 ≡
𝑐

𝑐𝑠
= 1 +

𝛥𝑐

𝑐𝑠
=

𝑦

𝑦𝑠
= 1 +

𝛥𝑦

𝑦𝑠
≡ 1 + 𝑠 (9) 

 

Ylikylläisyyden aste voidaan ilmoittaa prosentteina kertomalla ylikylläisyyden osuus, s, luvulla 
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100. Käytännössä ylikylläisyyden aste on alle 2 prosenttia.
6
 

 Ylikylläisyys kuvaa myös liuoksessa olevan spesieksen ja sen kiinteän, kidehilallisen olomuodon 

kemiallisten potentiaalien välistä eroa. Ero kemiallisissa potentiaaleissa toimii kiteytymisen ajavana 

voimana. Spesieksen kemiallinen potentiaali μ määritellään yhtälön 10 mukaisesti
7
: 

𝜇 = 𝜇0 + 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑎    (10) 

missä μ0 on spesieksen/ainesosa standardipotentiaali, R kaasuvakio, T absoluuttinen lämpötila ja a 

on spesieksen/ainesosan aktiivisuus. 

Kemiallisten potentiaalien erotusta voidaan merkitä seuraavasti (yhtälö 11)
3
: 

𝛥𝜇 = 𝜇1 − 𝜇2     (11) 

Kiteytymisen ajava voima voidaan tällöin kirjoittaa muotoon (yhtälö 12)
3
: 

𝛥𝜇

𝑅𝑇
= 𝑙𝑛(

𝑎

𝑎𝑠𝑎𝑡
) = 𝑙𝑛𝑆′    (12) 

missä asat on kylläisen liuoksen aktiivisuus ja S' on ylikylläisyyden aktiivisuus. 

 Liuos voi niin sanotusti säilyttää ylikylläisen tilan tietyn konsentraatiovälin ajan. Tämän jälkeen 

liuokseen alkaa muodostua toinen faasi. Tätä konsentraatioeroa kutsutaan metastabiiliksi alueeksi. 

Kun ylikylläisyys ylittää tietyn rajan, toisen faasin muodostuminen muuttuu spontaaniksi heti 

ylikylläisyyden muodostuttua. Tätä pistettä kutsutaan metastabiilin alueen leveydeksi. Metastabiilin 

alueen leveys on riippuvainen lämpötilasta ja liuottimen konsentraatiosta sekä koostumuksesta 

kuvan 1 mukaisesti. Ylikylläisyyden muodostumisen ja ensimmäisen kiinteän partikkelin 

muodostumisen välissä kulunutta aikaa kutsutaan induktioperiodiksi τ (engl. induction period).
3,4
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Kuva 1. Metastabiilin alueen leveyden riippuvuus lämpötilasta ja liuottimen konsentraatiosta sekä 

koostumuksesta.
4
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3. SAOSTUS 

Saostaminen, eli reaktiivinen kiteyttäminen, on prosessi, jota on hyödynnetty teollisuudessa jo 

pitkään. Saostamisen toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen; kaksi liuosta tai kaasumainen 

reagenssi ja liuos sekoitetaan keskenään, mikä johtaa kiinteän faasin eli saostuman syntymiseen. 

Yksinkertaisuus on yksi syy, minkä takia saostamista käytetään paljon teollisuudessa. Muita hyviä 

perusteita saostuksen valintaan ovat sillä saavutettava, pienen partikkelikoon omaava, puhdas tuote 

sekä prosessin selektiivisyys. Vaikka saostamisprosessi ja siihen käytettävät reaktorit ovatkin 

yksinkertaisia, saostamiseen liittyy kuitenkin myös haasteita. Prosessien hallinta on usein vaativaa, 

sillä syntyvien partikkeleiden kokoa, morfologiaa ja varsinkin muotoa on hankala hallita.
7
 

Saostumisen aikana tapahtuu primäärisiä ja sekundäärisiä prosesseja. Primäärisiä prosesseja ovat 

nukleaatio ja kiteen kasvu, joita tapahtuu aina saostuman muodostuessa. Lähes aina tapahtuu myös 

sekundäärisiä prosesseja, joihin luetaan muun muassa agglomeraatio ja kiteiden kypsyminen. 

Kuvassa 2 on esitetty saostamista kuvaava tapahtumaketju.
7 

 

 

Kuva 2. Saostumista kuvaava prosessiketju koostuu sekoituksesta ja primäärisistä sekä 

sekundäärisistä prosesseista.
7
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Saostamisella ja kiteyttämisellä on poikkeavia ominaisuuksia. Yksi selvä ero prosessien välillä on 

saostamisen erittäin nopea reaktiokinetiikka. Taulukossa 1 on esitetty saostamisen ja kiteyttämisen 

ominaisuuksien välisiä eroavaisuuksia.
7
 

Saostusprosessilta ja sen tuotteelta odotetaan usein erilaisia ominaisuuksia. Halutut ominaisuudet 

liittyvät yleensä prosessin saannon ja selektiivisyyden lisäksi suspension suodatukseen, 

suodatuskakun puhtauteen, partikkeleiden muotoon, kokoon sekä kokojakaumaan. Näiden lisäksi 

seurataan myös tuotepartikkeleiden huokoisuutta, huokoskokojakaumaa ja uudelleenhajoamista. 

Haluttujen ominaisuuksien saavuttaminen on kuitenkin monesti hankalaa saostusprosessien 

monimutkaisuuden takia. Saostusprosessien kehittäminen halutun tuotteen valmistamiseksi tehdään 

yleensä ”yritys ja erehdys-periaatteella” laboratorio-olosuhteissa. Laboratoriokokeet ovat kuitenkin 

usein kalliita, ja tulosten hyödyntäminen teollisuusmittakaavassa voi olla hankalaa. Muun muassa 

näiden seikkojen vuoksi saostamista tutkitaan aktiivisesti.
1
  

3.1 Kiteen muodostuminen 

Kiteen muodostumiseen kuuluu kaksi vaihetta, joita ovat uuden kideytimen muodostuminen ja 

muodostuneen kiteen kasvu. Sekä kiteen muodostuminen että kasvu vaativat tapahtuakseen 

ylikylläisen liuoksen. Partikkelin kasvu on yleensä hallitsevaa alhaisessa ylikylläisyydessä. 

Vastaavasti korkeammissa ylikylläisyyksissä uusien kideydinten muodostuminen on yleisempää. 

Liuos voidaan tehdä ylikylläiseksi monella eri tavalla, kuten jäähdyttämällä liuosta tai lisäämällä 

antiliuotinta (engl. antisolvent). Kemiallisessa saostamisessa ylikylläisyys saavutetaan kemiallisen 

reaktion avulla. Kuvassa 3 on esitetty kiteen koko sekä kiteen kasvun ja nukleaation nopeus 

ylikylläisyyden funktiona.
4,8

  

 

Taulukko 1. Saostamis- ja kiteyttämisprosesseiden ominaisuuksien vertailua.
7
 

Ominaisuudet Saostaminen Kiteyttäminen 

Reaktioaika Lyhyt, ~10
2
 s Pitkä, ~10

4
 s 

Kiteen koko Pieni, ~10 μm Suuri, ~500 μm 

Ylikylläisyyden aste Korkea, ~10
2
 Alhainen, 10

-1
 

Pääasiallinen nukleaatioprosessi Primäärinen Sekundäärinen 
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3.1.1 Kidealkion muodostuminen 

Kidealkion muodostumista kutsutaan nukleaatioksi. Nukleaatio on monimutkainen ja usein 

huonosti määritelty prosessi, joka voi tapahtua monella eri mekanismilla. Kaksi yleisesti käytettyä 

kiteen muodostumista kuvaavaa mekanismia ovat primäärinen ja sekundäärinen nukleaatio. 

Primäärinen nukleaatio tapahtuu liuoksessa, jossa ei ole kiteitä. Sekundäärinen nukleaatio sen sijaan 

vaatii, että liuoksessa on jo muodostuneita kiteitä. Kemiallinen saostuminen tapahtuu pääasiallisesti 

primäärisellä nukleaatiolla.
3,4,6

  

Nukleaatio on tapahtuma, jossa fluidiin liuenneet molekyylit alkavat kokoontua nanomittakaavan 

klustereiksi. Kun klusterit saavuttavat kriittisen koon, niistä tulee stabiileja. Kriittinen koko riippuu 

prosessiolosuhteista, kuten lämpötilasta ja ylikylläisyydestä. Klustereita voi muodostua myös 

alikylläisissä liuoksissa, mutta tällöin muodostuvat klusterit ovat epästabiileja ja hajoavat.
9,10 

 

 

 

Kuva 3. Partikkelin koko, kiteen kasvun ja nukleaation nopeudet esitettynä ylikylläisyyden 

funktiona.
4
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 Primääristä nukleaatiota kuvaavat klassiset teoriat perustuvat yleensä bimolekulaarisiin 

törmäyksiin ja vuorovaikutuksiin, joista seuraa kidealkion muodostuminen. Tällöin on kyseessä 

homogeeninen nukleaatio, josta käytetään myös termejä spontaani tai klassinen nukleaatio. 

Klassisessa nukleaatioteoriassa on monia yksinkertaistuksia, joten se ei päde välttämättä kovin 

hyvin todellisissa tilanteissa. Klassisessa nukleaatioteoriassa faasien erottuminen tapahtuu 

ylikylläisissä olosuhteissa systeemin vapaan energian minimoimiseksi. Primääriydin muodostuu 

paikallisten konsentraatiovirtauksen seurauksena, jonka jälkeen se kasvaa assosioimalla tai 

aggregoimalla molekyylejä. Kasvu jatkuu, kunnes ydin saavuttaa kriittisen koon ja stabiloituu. 

Homogeenisen nukleaation nopeutta voidaan kuvata Arrheniuksen yhtälön kaltaisella yhtälöllä 

(yhtälö 13)
3,8

: 

𝐵 = 𝐾1𝑒𝑥𝑝 (
−𝛥𝐺𝑟

𝑘𝑇
)     (13) 

missä K1 on vakio, k Boltzmannin vakio, T absoluuttinen lämpötila ja ΔGr on nukleaation kriittinen 

vapaa energia. Nukleaation vapaan energian muutos, ΔG, pallomaiselle ytimelle voidaan laskea 

yhtälön 14 mukaan
8
: 

𝛥𝐺 = 𝛥𝐺𝑠 + 𝛥𝐺𝑣 = 4𝛱𝑟2𝛾 +
4

3
𝛱𝑟3𝛥𝐺𝑣  (14)  

missä r on ytimen säde, ΔGs on pinnan muodostumiseen vaadittu energia, ΔGv on bulkin 

muodostumiseen vaadittu vapaa energia ja γ kuvaa kiteen ja sitä ympäröivän ylikylläisen fluidin 

välisen rajan jännitystä. Ytimen kriittinen säde, rc, saadaan johdettua yhtälöstä 14
8
: 

𝑟𝑐 =
−2𝛾

𝛥𝐺𝑣
      (15)  

Nukleaation nopeus B voidaan määritellä yhtälön 13 lisäksi myös yhtälön 16 mukaisesti
8
: 

𝐵 = 𝐾1𝑒𝑥𝑝 (
−16𝛱𝛾3𝜐2

3𝑘3𝑇3[𝑙𝑛(𝑆𝑟)]2
)    (16) 

missä υ on molaarinen tilavuus ja Sr on ylikylläisyyden aste.   

 Primäärinen nukleaatio voi tapahtua myös heterogeenisesti. Heterogeenisessä nukleaatiossa 

kidealkio muodostuu fluidiin liuenneiden vieraiden suspensiopartikkeleiden avustuksella. 

Heterogeenisen nukleaation mekanismia ei tunneta hyvin. Oletettavasti kiteiden muodostuminen 

alkaa kiteytyvän aineen adsorptiolla kiinteiden partikkeleiden pintaan. Heterogeenistä nukleaatiota 

hyödynnetään teollisuuden eri sovelluksissa, vaikka sen mekanismia ei tunneta yhtä hyvin kuin 

homogeenisen.
3
 

 Sekundäärinen nukleaatio voi tapahtua ainoastaan fluidissa, joka sisältää jo kyseessä olevan 

aineen kidealkioita. Teollisuudessa hyödynnetään kiteyttämisprosesseissa eri nukleaatiotyypeistä 
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eniten juuri sekundääristä nukleaatiota, sillä sitä esiintyy jo lievästi ylikylläisissä liuoksissa. Lisäksi 

sekundäärisen nukleaation hallinta on helpompaa kuin primäärisen. Sekundäärinen nukleaatio voi 

tapahtua monella eri tavalla, mutta kaikista tärkein niistä on niin sanottu kontaktinukleaatio (engl. 

contact secondary nucleation). Tällöin uudet kidealkiot syntyvät jo olemassa olevien kiteiden 

törmätessä toisiinsa, reaktorin seinämiin tai esimerkiksi sekoittimeen.
3,6

  

 Nukleaation hallinta ja ymmärtäminen ovat tärkeitä, sillä ne vaikuttavat muun muassa 

muodostuvien kiteiden lukumäärään ja kokoon. Nukleaatiota on tutkittu viime vuosien aikana 

paljon, ja sen mekanismista on selvinnyt paljon uutta tietoa. Tärkeimmät uudet aiheeseen liittyvät 

käsitteet ovat kaksivaiheinen nukleaatiomekanismi ja liuos-spinodaalinen kide-käsite. 

Kaksivaiheisen nukleaatiomekanismin mukaan kideydin muodostuu jo olemassa olevien 

metastabiilien suspensioklustereiden sisään. Klusterit koostuvat tiheästä nesteestä, ja ovat usean 

sadan nanometrin kokoisia. Kuvassa 4 on esitetty kaksivaiheisen mekanismin pääpiirteet 

mikroskooppisella tasolla. Mekanismin alussa muodostuu tiheä nesteklusteri. Klusterin syntymisen 

jälkeen kideydin muodostuu klusterin sisälle.
11

  

  

 

  

 

Kuva 4. Kaksivaiheisen mekanismin pääpiirteet mikroskooppisella tasolla tarkasteltuna. Kideydin 

syntyy metastabiilin nesteklusterin sisällä, minkä jälkeen kideydin voi kasvaa.
11
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 Kaksivaiheisen mekanismin selvittäminen on auttanut selittämään kauan esillä olleita, 

nukleaatioon liittyviä kysymyksiä. Sen avulla on muun muassa pystytty selittämään 

nukleaationopeudet, jotka ovat monta kertaluokkaa pienempiä kuin teoreettiset nopeudet. Käsite 

liuos-spinodaalinen kide on sen sijaan auttanut muun muassa selkeyttämään heterogeenisen 

substraatin roolia nukleaatiossa. Kun tarkastellaan fluidin nukleaatiota toisen fluidin sisällä, 

spinodaalilla tarkoitetaan faasiraajaa, jossa nukleaation energiavalli häviää. Tällöin uuden faasin 

muodostumisnopeutta rajoittaa ainoastaan klustereiden kasvamisnopeus.
11

 

Kidealkiot eivät muodostu ylikylläisestä liuoksesta välittömästi. Ylikylläisen liuoksen 

muodostumisen ja ensimmäisten kidealkioiden havaitsemisen välissä on niin sanottu 

induktioperiodi. Induktioperiodi τ on monimutkainen suure, joka muodostuu sekä nukleaatio- että 

kasvuelementeistä. Induktioperiodin pituus riippuu saostuvasta yhdisteestä. Induktioperiodi on 

erittäin lyhyt, kun esimerkiksi kloridi-ioneja saostetaan hopeakloridina, ja saostavana reagenssina 

käytetään hopeanitraattiliuosta. Sulfaatti-ioneja saostettaessa induktioperiodi on puolestaan useita 

minuutteja, kun saostavana reagenssina käytetään bariumsulfaattia.
3,5

   

3.1.2 Kiteen kasvu 

Kun liuokseen on muodostunut stabiili kidealkio, se voi kasvaa kiteeksi. Ydinten muodostuminen 

liuoksessa loppuu, kun jo aiemmin muodostuneiden kiteiden kasvu niin sanotusti kuluttaa 

ylikylläisyyden loppuun. Kiteet kasvavat, kunnes liuoksen konsentraatio saavuttaa 

tasapainokonsentraationsa. Kiteen kasvu voidaan kuvata yksinkertaistettuna kaksivaiheisena 

prosessina. Ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu aineensiirtoa bulkista kiteen pinnalle joko johtumalla 

tai diffuusion vaikutuksesta. Kiteen kasvua voidaan kuvata kerrosten kasvuna kuvan 5 mukaisesti. 

Kidealkion pinnalle saapuvat partikkelit voivat liittyä kasvavaan kiteeseen kolmella eri tavalla. 

Partikkelit voivat kiinnittyä kiteen pintaan yhdestä, kahdesta tai kolmesta kiinnityskohdasta.
3,4,8

  

Kasvun toisessa vaiheessa tapahtuu pintareaktio, jossa kasvavat yksiköt integroituvat osaksi 

kiteen hilarakennetta. Kumpi tahansa edellä mainituista vaiheista voi kontrolloida 

kokonaiskasvuprosessi, mutta yleensä pintareaktiovaihe hallitsee kiteen kasvua. Diffuusion 

säätelemälle, ionivapaan spesieksen kasvulle voidaan määrittää teoreettinen lineaarinen kiteen 

kasvunopeus G (yhtälö 17)
3,4

: 

𝐺 =
𝐷𝜈𝛥𝑐

𝐿
   (17) 

missä D on diffuusiokerroin, ν molaarinen tilavuus, Δc on ylikylläisyys ja L on kiteen koko. 
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Kuva 5. Kasvavan kiteen pinnalle saapuvat partikkelit voivat kiinnittyä pintaan (A) yhdestä, (B) 

kahdesta tai (C) kolmesta kiinnityskohdasta.
4 

Pintaprosesseja on monenlaisia. Kaksi yleisintä ovat polynukleaarinen kasvu (engl. polynuclear 

growth) ja kierteinen kasvu (engl. spiral growth). Kierteinen kasvu tunnetaan myös nimellä BCF-

kasvu sen ensimmäisten tutkijoiden eli Burtonin, Cabreran ja Frankin mukaan. Kierteistä kasvua 

tapahtuu jo lievästi ylikylläisissä liuoksissa, ja kiteen kasvun nopeus on suoraan verrannollinen 

ylikylläisyyden neliöön. Polynukleaarisen kasvun nopeus on sen sijaan riippuvainen 

ylikylläisyydestä monimutkaisella, eksponentiaalisella tavalla. Kierteisessä kasvussa kiteen kasvu 

tapahtuu kiteen pinnan ruuvidislokaatiokohdista (engl. screw dislocation) (kuva 6).
3,12

 

Polynukleaarisessa kasvussa kiteen kasvu alkaa pintanukleaatiolla, jossa kiteen reunoille, 

nurkkiin tai pinnoille muodostuu yhden molekyylin paksuinen kerros (engl. monolayer). Nämä 

pinnalle muodostuneet ytimet levittyvät kiteen pinnalle, ja niistä muodostuu edelleen uusia ytimiä. 

Tämän vuoksi polynukleaarinen kasvu tunnetaan myös B+S-mallina eli synty+leviäminen-

mallina.(engl. birth and spread). Kuvassa 7 on esitetty kiteen polynukleaarisen kasvamisen malli.
3
 

Kiteen kasvun nopeus riippuu monesta tekijästä kuten lämpötilasta, ylikylläisyydestä, 

reaktioseoksen pH:sta ja mahdollisista epäpuhtauksista. Kiteen kasvunopeuden määrittämiseen 

käytetään yleensä kolmea eri tapaa. Kasvunopeus voidaan ilmaista massan kerrostumis- tai 

saostumisnopeutena R, keskimääräisenä lineaarisena kasvunopeutena ν (=dr/dt) tai lineaarisena 

kokonaiskasvunopeutena G (=dL/dt).  Nämä kolme tekijää liittyvät toisiinsa yhtälön 18 mukaisesti
3
: 

 

𝑅 = 𝐾𝑔𝛥𝑐
𝑔 =

1

𝐴

𝑑𝑚

𝑑𝑡
=

3𝛼𝜚𝐺

𝛽
=

6𝛼𝜚

𝛽

𝑑𝑟

𝑑𝑡
=

6𝛼𝜚𝑣

𝛽
  (18) 
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Kuva 6. Kideytimen kierteinen kasvu alkaa ruuvidislokaatiokohdasta.
3
 

 

missä Kg on nopeusvakio, L kiteen karakteristinen mitta (esimerkiksi ekvivalentin seulan reiän 

koko, engl. equivalent sieve aperture size), r vastaava pallon säde, ϱ on kiteen tiheys, g 

kasvuprosessin kertaluku, α ja β ovat tilavuus- ja pinnan muodon tekijät/vakiot, m on partikkelin 

massa ja A on pinta-ala. Tekijät α ja β liittyvät partikkelin massaan ja pinta-alaan yhtälöiden 19 ja 

20 mukaisesti
3
: 

𝑚 = 𝛼𝜚𝐿3   (19) 

𝐴 = 𝛽𝐿2   (20) 

 Aiemmin mainittujen kasvumekanismien lisäksi kiteet voivat kasvaa myös jatkuvasti. Joidenkin 

kiteiden pinnat ovat tarpeeksi karkeita, jolloin pinnalla on tarpeeksi taive- ja porraskohtia. Lähes 

kaikki lähestyvät yksiköt voivat liittyä helposti näihin paikkoihin, minkä vuoksi puhutaankin 

jatkuvasta kasvusta. Jatkuva kasvu on lineaarisesti riippuvainen ylikylläisyydestä. Suurin osa 

kiteistä ei kuitenkaan ole tarpeeksi karkeita, jolloin kasvu tapahtuu joko polynukleaarisen tai 

kierteisen kasvun mallin mukaisesti.
4
 

  

 



 

15 

 

 

Kuva 7. Kideytimen pinnalla olevien pintaytimien aikaansaama polynukleaarinen kiteen kasvu.
3
 

 

 Kiteen kasvunopeus on usein riippuvainen kiteen koosta. Tämä johtuu siitä, että kiteen koko on 

riippuvainen pinnan integraation tai yhdentymisen kinetiikasta. Samankokoisilla kiteillä voi 

kuitenkin olla erilaiset kasvunopeudet, jos kiteiden pinnat ovat rakenteeltaan erilaiset. Lisäksi 

monien yhdisteiden pienikokoiset kiteet kasvavat paljon hitaammin kuin suuret kiteet. Joissain 

tapauksissa pienet kiteet eivät kasva lainkaan.
3
  

 Myös liuoksessa olevat epäpuhtaudet voivat vaikuttaa kiteen kasvuun. Epäpuhtaudet voivat olla 

ei-haluttuja tai tarkoituksella lisättyjä apuaineita. Lisäaineiden käytöllä voidaan vaikuttaa kiteiden 

kasvuun, ja sitä kautta muotoon. Kiteiden kasvunopeus hidastuu yleensä epäpuhtauksien läsnä 

ollessa. Hidastava vaikutus voi olla riippuvainen liuoksen ylikylläisyydestä kahdella eri tavalla. 

Ensimmäisessä tapauksessa kiteen kasvu hidastuu laajalla ylikylläisyysalueella. Joissain tapauksissa 

hidastava vaikutus voi heikentyä tai jopa kadota liuoksen ylikylläisyyden kasvaessa.
13,14

 

 Kubota et al.
15 

tutkivat erilaisten epäpuhtauksien vaikutusta kiteiden kasvu- ja 

liukenemisnopeuteen. Tutkimuksissa havaittiin, että epäpuhtaudet voivat vaikuttaa kiteiden kasvuun 

ja liukenemiseen vaihtelevasti. Epäpuhtauksien vaikutusta testattiin kaliumsulfaatin kiteytyessä 

kaliumsulfaattiliuoksesta kontrolloidussa pH:ssa. Epäpuhtauksina käytettiin erilaisia 

kromi(III)suoloja. Käytettävät suolat olivat Cr2(SO4)*4H2O, CrCl3*6H2O, CrF3*3H2O ja 

Cr(CH3COO)3*H2O. Kaksi ensimmäistä suolaa hidastivat kiteiden kasvu- ja liukenemisnopeuksia, 

mutta kahdella viimeisellä epäpuhtaudella ei ollut vaikutusta nopeuksiin. Lisäksi tutkimuksissa 

havaittiin, että kasvunopeutta hidastava vaikutus kasvoi pH:n kasvaessa, kun epäpuhtautena 

käytettiin CrCl3*6 H2O:ta. Cr2(SO4)*4 H2O:ta käytettäessä pH:n kasvu ei vaikuttanut kiteiden 

kasvunopeuden hidastumiseen. Liukenemisnopeutta hidastava vaikutus sen sijaan voimistui 

kummallakin suolalla pH:n kasvaessa. Liukenemista ja kasvamista hidastava vaikutus kasvoi myös 

epäpuhtauskonsentraatioiden noustessa. Saadut tulokset olivat selitettävissä mekanismilla, jossa 
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hydratoituneen kromi(III):sen kaliumsulfaattikiteiden pinnalle adsorboitunut hydrolyysituote hidasti 

prosessien nopeutta.
15 

3.1.3 Kidekoon hallinta 

Saostamisprosessissa syntyvien partikkeleiden koon hallinta voi olla erittäin haastavaa. Hallintaa 

varten prosessi täytyy tuntea hyvin, ja sitä täytyy osata kehittää oikealla tavalla. Prosessin 

ylikylläisyys- ja sekoitusolosuhteet on suunniteltava siten, että odottamattoman nukleaation 

mahdollisuus saadaan joko minimoitua tai eliminoitua täysin. Jos kiteytyksessä hyödynnetään 

emäytimien lisäämistä, ytimien koko on oltava hallittavissa ja uusittavissa.
4
 

 Reaktiivisessa saostamisessa liuos saadaan ylikylläiseksi kemiallisen reaktion avulla. 

Ylikylläisyyden muodostuminen on tämän vuoksi riippuvainen reaktiokinetiikasta. Ylikylläisyys 

vaikuttaa puolestaan syntyvien partikkelien kokoon. Partikkelien kasvunopeus on suurimmillaan 

hieman ylikylläisessä liuoksessa. Reaktioseos ei saa siis olla liian ylikylläinen, jotta seoksessa 

tapahtuisi enemmän kiteen kasvua kuin uusien muodostumista. Liuokseen syntyvää ylikylläisyyttä 

voidaan yrittää hallita hidastamalla prosessissa käytettävää kemiallista reaktiota. Partikkelikoon 

hallinta on tällöin kuitenkin vaikeaa, sillä reaktion hidastaminen on hankalaa, eikä sitä tehdä 

yleensä mielellään. Jos tuote kiteytyy nopeasti, lämpötilan tai konsentraation pienentäminen voi 

auttaa kidekoon hallinnassa. Hitaan kiteytymisen tapauksessa kidekokoa voidaan hallita reagenssin 

syöttönopeuden avulla. Reagenssin syöttönopeuden avulla voidaan vaikuttaa reaktorissa 

vallitsevaan kokonaisylikylläisyyteen. Syöttönopeudella ei voida vaikuttaa kuitenkaan suoraan 

paikalliseen ylikylläisyyteen. Yleisesti ottaen toimiva prosessi, jossa muodostuvien partikkeleiden 

kidekoko on hallittu, vaatii tasapainon reagenssien syöttönopeuden, paikallisen sekä 

kokonaisylikylläisyyden, aineensiirron sekä kiteen kasvupinta-alan välillä.
4
 

 Sekoituksen ja muiden muuttujien vaikutusta kidekokoon ja partikkelikokojakaumaan on tutkittu 

yleensä stokiometrisissa olosuhteissa. Wong et al.
16

 tutkimuksissa keskityttiin tutkimaan liuoksessa 

ylimäärin olevien reaktiivisten ionien ja sekoittimen nopeuden vaikutusta partikkelien 

kokojakaumaan, kiteiden keskimääräiseen kokoon sekä morfologiaan. Ei-stoikiometrisia olosuhteita 

on tutkittu vain vähän, vaikka esimerkiksi puolipanosreaktorissa olosuhteet ovat ei-stoikiometriset 

sekoituksen ensimmäisen jakson aikana. Tutkimuksissa testattiin kahta erilaista syöttötapaa 

erilaisilla sekoitusnopeuksilla. Toisessa syöttötavassa reaktoriin syötettiin BaCl2:a ja toisessa 

Na2SO4:a. Kummassakin tilanteessa toinen reagenssi oli jo valmiiksi reaktorin sisällä, ja syötettävä 

komponentti toimi rajoittavana reagenssina. Keskimääräinen kiteen koko pieneni kummassakin 

syöttötavassa reaktorissa ylimäärin olevien ionien keskimääräisen konsentraation kasvaessa. 

Sekoittimen nopeus ei vaikuttanut juurikaan kiteiden keskimääräiseen kokoon, kun syöte oli 
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natriumsulfaattia. Keskimääräisesti suurimmat kiteet saatiin aikaiseksi bariumkloridin ollessa 

syötteenä. Kiteiden keskimääräinen koko pieneni kuitenkin sekoitusnopeutta nostettaessa. 

 Sekoittimen nopeuden vaikutuksesta kiteiden kokoon on monia eri tutkimuksia, mutta yhteneviä 

mielipiteitä tai tuloksia ei ole. Kiteen koon hallinnasta erilaisilla syöttötavoilla ja konsentraatioilla 

ei ole paljon tutkimuksia. Tutkimuksille olisi kuitenkin tarvetta, sillä saostamista hyödynnetään 

monissa sovelluksissa, joissa syntyvän tuotteen kidekoolla on suuri merkitys. Esimerkiksi suuren 

kidekoon omaavat partikkelit voivat lyhentää suodatusaikaa huomattavasti, kun taas pieniä 

partikkeleita tarvitaan muun muassa kosmetiikkateollisuudessa. Wong et al.
16

 tutkimusten 

loppupäätelmänä havaittiin, että sekä reagenssien syöttötapa että alkuperäinen moolisuhde vaikuttaa 

merkittävästi partikkelien kokojakaumaan ja morfologiaan. 

3.1.4 Kiteen muoto 

Syntyvän kiteen muoto on riippuvainen kiteen pintojen kasvunopeuksista. Yksittäisen pinnan 

kasvun kinetiikka on puolestaan riippuvainen erilaisista ylikylläisyyden mitoista. Kiteen muotoa 

voidaan joissain tapauksissa kontrolloida muuttamalla operointiolosuhteita. Kiteen muotoon 

voidaan vaikuttaa esimerkiksi käyttämällä pinta-aktiivisia aineita tai vaihtamalla käytettävää 

liuotinta. Yleensä kiteen muoto riippuu eniten liuoksessa esiintyvistä epäpuhtauksista. Kiteen 

muodon hallinta liuottimen vaihdoksella perustuu juuri tähän, sillä liuotin voidaan ajatella 

massiivisena epäpuhtautena kiteytyssysteemissä. Joissain tapauksissa pienikin määrä epäpuhtautta 

riittää muuttamaan kiteen muotoa. Vastaavasti joissakin tapauksissa epäpuhtauksia tarvitaan suuri 

pitoisuus ennen kuin ne vaikuttavat kiteiden muotoon.
3
  

Saostamisprosessissa syntyvillä kiteillä voi olla erilaisia muotoja ja pintoja. Kiteiden muodon 

avulla saostamisprosessia voidaan ymmärtää ja kehittää paremmin. Karkeasti sanottuna kiteiden 

muodot voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin; neulamaisiin, lautasmaisiin ja sauvamaisiin tai 

kuutiomaisiin. Neulamaisilla kiteillä on vain yksi merkittävä ulottuvuus, lautasmaisilla kaksi ja 

sauvamaisilla sekä kuutiomaisilla kolme. Kiteiden muodosta voidaan päätellä muun muassa kiteen 

pinta-ala ja eri kiteen pintojen suhteelliset kasvunopeudet. Neulamaisilla kiteillä kasvu tapahtuu 

pääasiallisesti kahdesta päästä. Lautasmaiset kiteet kasvavat lähinnä reunoista. Kuutiomaisilla ja 

sauvamaisilla kiteillä kaikki pinnat kasvavat lähes yhtä nopeasti. Kuvissa 8-10 on esitetty 

litiumioniakkukemikaaleista otettuja SEM-kuvia (engl. SEM, Scanning Electron Microscope).
4,17
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Kuva 8. SEM-kuva saostamalla valmistetusta litiumioniakkukemikaalista (litiumrautafosfaattia).
17

  

 

On yleisesti tiedettyä, että kiteen kasvamisolosuhteet vaikuttavat kiteen pintojen 

kasvunopeuksiin. Paikalliset muutokset olosuhteissa voivat aiheuttaa sen, että samasta aineesta 

muodostuu erimuotoisia kiteitä. Yksi kiteen pintojen kasvunopeuksiin vaikuttavista tekijöistä on 

ylikylläisyys, joka voi kasvattaa tai pienentää pintojen suhteellisia kasvunopeuksia. Muutokset 

suhteellisissa nopeuksissa vaikuttavat pintojen kehitykseen, ja sitä kautta syntyvän kiteen muotoon. 

Ylikylläisyyden arvo voi vaihdella jopa yhdellä ja samalla pinnalla esimerkiksi lämpötilan 

vaihteluista johtuen. Pieniä vaihteluita tai epähomogeenisuutta ylikylläisyydessä voi ilmetä vakio 

lämpötiloissakin. Tällöin vaihtelut johtuvat lähinnä sekoituksesta. Jos sekoitus on nopeaa, se voi 

aiheuttaa muutoksia hydrodynaamisiin olosuhteisiin. Hidas sekoitus voi puolestaan aiheuttaa 

muutoksia diffuusioprosesseissa.
18

  

Saostuneet kiteet voivat omaksua kasvun aikana monia erilaisia muotoja kiteen pintojen 

suhteellisista kasvunopeuksista johtuen. Suurin osa kiteen kasvuun liittyvistä teorioista perustuu 

siihen, että kiteen hitaasti kasvavat pinnat hallitsevat kasvun morfologiaa. Tämä perustuu siihen, 

että nopeasti kasvavat pinnat voivat kasvaa ”liikaa” (engl. ”grow-out”), eivätkä ole esillä 

lopullisessa kiteen muodossa. Prywer
19

 julkaisemassa artikkelissa kuitenkin esitetään, että myös 

nopeasti kasvavat pinnat voivat kasvattaa kokoaan ja ympäröidä kiteen. Tällöin hitaasti kasvavat 

pinnat pienenevät, ja häviävät kiteen sisään. Tästä voidaan päätellä, että pintojen tärkeys 

morfologian kannalta tarkasteltuna ei ole aina välttämättä riippuvainen pinnan kasvunopeudesta.  
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Kuva 9. SEM-kuva saostamalla valmistetusta litiumioniakkukemikaalista (litiumrautafosfaattia).
17

 

 

 Kiteen pinnan ominaisuuksien muutoksiin vaikuttavat tekijät voidaan ilmaista α-tekijällä, joka 

tunnetaan myös pintaentropia- tai pinnan epätasaisuuskertoimena. α-tekijä on riippuvainen 

kasvavan kiteen ja liuoksen välisesti pintajännityksestä γ. Kun kiteen pinta on molekyylitasolla 

epätasainen, pintaentropiakertoimen ja pintajännityksen arvot ovat pienet. Tällöin kiteen kasvu on 

riippuvainen vain diffuusionopeudesta kiteen pinnalle. Pintaentropiakertoimen ja pintajännityksen 

arvot ovat vastaavasti suuret kiteen pinnan ollessa tasainen. Tällöin kiteen kasvua ei tapahdu lievästi 

ylikylläisissä olosuhteissa ellei kiteen pinnalla ole kasvupisteitä kuten ruuvidislokaatiokohtia. 

Tällöin kiteen kasvu tapahtuu kierteisen kasvumallin mukaisesti.  Kiteen kasvu voi tapahtua 

polynukleaarisen mallin mukaisesti, jos α-tekijän ja pintajännityksen arvot ovat keskitasoa.
3
  

3.2 Saostuman muodostuminen 

Saostamisprosesseissa syntyy kemiallisen reaktion tuloksena niukkaliukoinen, kiinteä aine, joka 

alkaa saostua nukleaation ja kiteen kasvun seurauksena. Saostaminen on siis niukkaliukoisen aineen 

kiteyttämistä. Erona kiteyttämiseen on se, että kiteyttämisessä muodostuva tuote liukenee 

käytettävään liuottimeen hyvin. Saostamisessa juuri muodostuneet partikkelit ovat yleensä 

nanomittaluokkaa. Nanomittaluokan partikkeleita voidaan kutsua kolloidipartikkeleiksi. Syntyvien 

kolloidipartikkeleiden käyttäytymiseen vaikuttaa eniten faasien väliset/rajapintavuorovaikutukset. 

Tästä syystä saostamisen lopullinen tuote koostuu yleensä sekundääripartikkeleista, jotka ovat 

muodostuneet hienojakoisten primääripartikkeleiden ryhmittymistä.
1
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Kuva 10. SEM-kuva saostamalla valmistetusta litiumioniakkukemikaalista (litiumkobolttioksidia).
17

  

 

 Saostamisen lopullinen tuote voi muuttua ajan kuluessa. Tämä johtuu niin sanotusta 

ikääntymisestä tai kypsymisestä. Muutosta epästabiilista tilasta stabiiliin tilaan kutsutaan yleisesti 

Ostwaldin vaiheittaisefektiksi (engl. Ostwald Rule of the Stages Effect). Prosessia, jossa pienet 

kiteet häviävät, kutsutaan Ostwaldin kypsymiseksi. Tämä ilmiö johtuu kiteen pinnan 

alikoordinoituneista molekyyleistä. Tästä johtuva pinnan jännitys aiheuttaa kiteen sisälle jännitystä. 

Seurauksena tästä on pienempien kiteiden liukoisuuden kasvu. Liukoisuus kasvaa varsinkin niillä 

kiteillä, jotka ovat kooltaan lähellä kriittisen klusterin kokoa. Ostwaldin kypsyminen kasvattaa 

kiteiden kokoa, pienentää partikkelikokojakaumaa ja parantaa partikkelien kiteisyyttä. Ostwaldin 

kypsymisen nopeus on riippuvainen kiteiden koosta ja liukoisuudesta.
4,20

  

 Saostuman kypsyminen/ikääntyminen voi tapahtua esimerkiksi Ostwaldin kypsymisellä. Toinen 

ikääntymistapa on faasin muutos. Tällöin alkuperäinen faasi on metastabiili. Saostumisen 

seurauksena reaktioseokseen muodostuva faasi voi olla esimerkiksi kiteinen, amorfinen tai 

öljymäinen. Kiteet ovat kiinteitä partikkeleita, joilla on säännöllinen kolmiulotteinen rakenne. 

Amorfisella aineella sen sijaan ei ole säännöllistä kolmiulotteista rakennetta. Amorfiset aineet ovat 

yleensä epästabiileja, ja ne voivat muuttua kiteisiksi ajan kuluessa Ostwaldin säännön mukaisesti. 

Sama pätee öljynä muodostuviin yhdisteisiin. Reaktioseokseen muodostuva faasi voi syntyä öljynä 

erittäin korkeissa ylikylläisyyksissä tietynlaisissa olosuhteissa. Tällöin syntyvä, öljymäinen faasi on 

nestettä, jossa molekyylit ovat järjestäytyneet satunnaisesti.
4,20

 

 Faasin muodostuminen metastabiilista fluidista sisältää kolme perusvaihetta, jotka ovat 

nukleaatio, kasvu ja kiteiden kypsyminen. Nämä vaiheet on esitetty kuvassa 11, jossa liuoksen 
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desaturaatio-kuvaaja (engl. desaturation curve) on piirretty ajan funktiona. Näiden kolmen vaiheen 

välillä ei ole selviä rajoja, vaan ne esiintyvät osittain päällekkäisinä prosesseina. Ylikylläisyyden 

laskiessa kasvu- ja nukleaationopeudet pienenevät, ja niin sanotusta Gibbs-Thompson-efektistä 

tulee merkittävä. Tällöin pienet klusterit liukenevat ja ”siirtävät” massansa isommille, kasvaville 

klustereille. Kun pienet klusterit saavuttavat kriittisen kiteen koon, niistä tulee epästabiileja. Tämän 

jälkeen klusterit hajoavat spontaanisti. Tästä voidaan päätellä, että kiteen kriittinen koko on 

merkittävä tekijä, kun määritellään nukleaatio-, kasvu- ja kypsymisvaiheiden välistä rajaa.
3,21

  

 Teollisten kiteyttimien lopullisen tuotteen ominaisuudet riippuvat pääasiallisesti neljästä 

mekanismista. Nämä neljä mekanismia ovat nukleaatio, kiteen kasvu, aggregaatio ja hajoaminen. 

Nukleaation ja kiteen kasvun fysiikkaa ja kemiaa on tutkittu jo viime vuosisadan alusta alkaen. 

Aggregaatiota ja kiteiden hajoamista on sen sijaan tutkittu vasta viime vuosikymmeninä.
22

  

 

 

 

 

Kuva 11. Tyypillinen liuoksen desaturaatio-kuvaaja. a) Kideytimen muodostuminen, 

 b) Induktioperiodi, c) Kiteen kasvu, d) Saostuman kypsyminen, e) Kylläisen liuoksen 

tasapainokonsentraatio.
3
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 Kiteet voivat keräytyä liuoksessa yhteen eli agglomeroitua tai aggregoitua. Aggregaatio on tärkeä 

kiteiden kasvumekanismi saostumisen aikana. Aggregaatio on prosessi, jossa kaksi partikkelia 

törmää ja tarttuu toisiinsa muodostaen uuden, isomman partikkelin. Mumtaz et al.
22

 tutkivat eri 

prosessimuuttujien vaikutusta aggregaatioon ja sen nopeuteen. Tutkittavia muuttujia olivat muun 

muassa liuoksen koostumus, kasvunopeus ja virtausdynamiikka. Aggregaatiota tutkittiin 

kalsiumoksalaattimonohydraatilla, eli COMilla (eng. calsium oxalate monohydrate), koska sen 

kasvua ja kerääntymistä on tutkittu paljon. Mumtaz et al.
22

 aiemmissa tutkimuksissa oli havaittu, 

että COMin aggregaatio ei riipu liuoksessa olevien ionien suhteesta. Lisäksi oli havaittu, että 

kerääntymisen nopeusvakio on riippuvainen partikkelikoosta. Aiemmissa tutkimuksissa oli lisäksi 

päädytty siihen tulokseen, että aggregaatio tapahtuu kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa 

tapahtuu leikkauksen/leikkausvoiman aikaansaama kahden partikkelin välinen törmäys.  Toisessa 

vaiheessa törmäyksen tuloksena syntyvä niin sanottu ”dupletti” pysyy kasassa, kunnes kaksi 

partikkelia liimautuu toisiinsa vahvan sillan avulla. Liuoksen virtausdynamiikka vaikuttaa 

kumpaankin kerääntymisen vaiheeseen. Liuoksen ylikylläisyys vaikuttaa ainoastaan toiseen 

vaiheeseen. Kahden erilaisen partikkelin aggregaatiotapahtumaa tilavuusyksikköä kohti tietyssä 

aikayksikössä kuvaava nopeuslaki voidaan kirjoittaa yhtälön 21 muotoon
22

: 

 

𝑟𝑎𝑔𝑔
1,2 = 𝛽1,2𝑁1𝑁2  (21) 

 

missä β1,2 on aggregaation nopeusvakio ja N1 sekä N2 kuvaavat partikkelien lukumäärää.  

 Agglomeraation mekanismia ei tunneta vielä kovin tarkasti. Tiedossa on kuitenkin, että siihen 

vaikuttavia tekijöitä voivat olla muun muassa hydrodynamiikka ja staattiset voimat. Mumtaz et al.
22

 

kuvasivat agglomeraatiota kaksivaiheisena prosessina. Lu et al.
20

 puolestaan käsittelivät 

agglomeraatiota kolmivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu fluidin liikkeestä johtuva 

partikkelin törmäys. Tämän jälkeen tapahtuu adheesio heikkojen vuorovaikutusten avulla. 

Viimeisessä vaiheessa agglomeraatti muuttuu kiinteäksi kiteen kasvun avulla, ja tämä johtaa 

kemiallisten sidosten muodostumiseen. Tällainen agglomeraatio voi tapahtua vain ylikylläisessä 

liuoksessa, sillä kemiallisen sidoksen muodostumiseen vaaditaan ylikylläiset olosuhteet. 

 Nukleaatio ja kiteen kasvu määrittävät pääasiallisesti syntyvän saostuman ominaisuudet. Nämä 

ominaisuudet voivat kuitenkin muuttua merkittävästi sekundäärisien prosessien, kuten ikääntymisen 

ja agglomeraation, vuoksi. Partikkelien agglomeraatio ja hajoaminen vaikuttavat lopullisen tuotteen 

partikkelikokojakaumaan ja muihin ominaisuuksiin, kuten suodatusominaisuuksiin ja 

epäpuhtauspitoisuuksiin. Sekundäärisien prosessien vaikutus on otettava aina huomioon 
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suunniteltaessa teollista saostusprosessia, sillä viivästykset ovat aina mahdollisia. Agglomeraatio ja 

partikkeleiden hajoaminen on huomioitava varsinkin, kun käytetään kemiallista saostamista.
20,23

  

 Mullin et al.
23

 tutkivat magnesiumhydroksidisaostuman ikääntymistä. Mg(OH)2 saostettiin 

sekoittamalla MgCl2-liuosta NaOH:n joukkoon. Tutkimuksissa seurattiin muun muassa 

konsentraation ja sekoitusnopeuden vaikutusta saostuman spesifiseen pinta-alaan. Spesifisen pinta-

alan havaittiin olevan suurimmillaan isoilla konsentraatioilla ja hitailla sekoitusnopeuksilla. Lisäksi 

tutkittiin partikkelien kokojakaumaa ja partikkelien kokoa. Partikkelikokojakaumien havaittiin 

kapenevan ajan funktiona. Sekä tilavuuteen että lukumäärään perustuvat kokojakaumilla havaittiin 

muutos pienempien partikkeleiden suuntaan. Pienien partikkeleiden suhteellinen osuus kasvoi 

huomattavasti. Juuri saostuneet agglomeraatit olivat kooltaan noin 20 μm. Agglomeraatit olivat 

muodostuneet keskimäärin 40 nm:n kokoisista kiteistä. Seitsemän tunnin sekoituksen jälkeen 

partikkeliagglomeraatit olivat kokoa 1-10 μm.  

3.3 Sekoituksen vaikutus 

Saostamisprosessien nopean reaktiokinetiikan vuoksi syntyvän tuotteen laatu voi riippua suuresti 

siitä, miten prosessiin tarvittavat reagenssit sekoitetaan. Useissa tutkimuksissa on todettu, että 

sekoitusolosuhteiden muuttaminen muuttaa myös saostuvan tuotteen kidekokojakaumaa ja 

morfologiaa. Näin ollen sekoituksella on suuri merkitys muun muassa teollisten saostusreaktoreiden 

suunnittelussa ja niiden sovittamisessa teollisuusmittakaavaan.
24

 

 Reaktionopeudet voivat vaihdella suuresti eri puolilla reaktoria spesieksen konsentraation 

epähomogeenisuuden, ja siitä seuraavan ylikylläisyyden vuoksi. Tämän vuoksi sekoituksen 

vaikutuksen tutkimiseen tarvitaan malli, joka ottaa huomioon saostus- ja sekoitusprosessit eri 

puolilla reaktoria. Yksi tutkittu ja käytetty malli on niin sanottu CFD-malli (engl. computational 

fluid dynamics).
24

  

 Sekoitus ja kemiallinen reaktio liittyvät vahvasti toisiinsa. Sekoitusnopeus saatetaankin sekoittaa 

joskus virheellisesti reaktionopeuteen. Jos reaktiossa on vain yksi mahdollinen tuote, sekoitus ja 

aineensiirto vaikuttavat vain tapahtuvan reaktion nopeuteen. Jos taas mahdollisia tuotteita on 

enemmän kuin yksi, sekoitus vaikuttaa myös syntyvien tuotteiden tuotejakaumaan eli prosessin 

selektiivisyyteen. Reaktio- ja sekoitusnopeuden välistä suhdetta voidaan kuvata Daemkoehler-

numerolla DaM (yhtälö 22)
25

:
 
  

𝐷𝑎𝑀 =
𝜏𝑀

𝜏𝑅
   (22) 

missä τM on sekoitusaika ja τR on reaktioaika. Mitä pienempi Daemkoehler-numero on, sen 

vähemmän sekoituksella on vaikutusta prosessiin. Vastaavasti mitä suurempi numero on, sitä 
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enemmän sekoitus vaikuttaa prosessiin.
25

 

 Reaktorissa tapahtuva sekoitus voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan: mikro-, meso- ja 

makrosekoitukseen. Mikrosekoituksella tarkoitetaan pienempien pyörteiden ja konsentraatioerojen 

sekoitusta. Makrosekoitus tarkoittaa koko reaktoriastiassa tapahtuvaa sekoitusta, kun taas 

mesosekoitus kuvaa keskitason sekoitusta. Mesosekoituksen vaikutukset ilmenevät parhaiten 

silloin, kun reaktorin syöttönopeus on suurempi kuin paikallinen sekoitusnopeus. Tällöin 

syöttöpaikan läheisyyteen syntyy pilvi, jossa syötettävän spesieksen konsentraatio on suuri. 

Paikallisella sekoitusnopeudella tarkoitetaan paikallisen sekoitusajan käänteislukua. Paikallinen 

sekoitusaika kuvaa ajanjaksoa, joka kuluu reagenssien ensimmäisestä kontaktista siihen hetkeen, 

kun lopullinen molekyylimittakaavan homogeenisuus on saavutettu.
25

 

 Sekoitus voi saada aikaiseksi kideydinten muodostumisen primäärisellä nukleaatiolla. 

Sekoituksen vaikutukset primääriseen nukleaatioon ovat erittäin monimutkaiset. Sekoitus voi 

vaikuttaa metastabiilin alueen leveyteen, ja se voi pienentää induktioperiodin pituutta. Yleensä 

kuitenkin keskitytään kuvaamaan sekoituksen vaikutuksia sekundääriseen nukleaatioon. 

Sekundäärinen nukleaatio on vahvasti riippuvainen sekoituksesta, sillä sekoitus vaikuttaa kiteiden 

välisiin törmäyksiin, kiteiden törmäyksiin seiniin ja sekoittimeen sekä kiteen pinnalle 

adsorboituneen kerroksen paksuuteen. Vaikutus kiteiden välisiin törmäyksiin on paikallisen 

mikrosekoituksen ja makrosekoituksen aikaansaaman kokonaiskierron funktio. Kiteen ja 

sekoittimen tai seinämien välisiin törmäyksiin vaikuttavat sekoittimen nopeus, sekoittimen lavan 

muoto ja kaikki käytetyt rakennusmateriaalit. Kiteen pinnalle adsorboituneen kerroksen paksuus 

pienenee sekoituksen kasvaessa. Sekoitus vaikuttaa suuresti myös kiteen kasvuun, sillä se vaikuttaa 

aineensiirtoon.
4,25

 

 Sekoitus vaikuttaa muun muassa seuraaviin tekijöihin: 

– aineensiirron nopeus kasvavan kiteen ympärillä olevassa diffuusiokerroksessa 

– bulkin kiertonopeus ja sen vaikutus ylikylläisyyden asteen eroavaisuuksien minimointiin 

– lämmönsiirron nopeus ja seinämien kerrosten paksuus 

– leikkausvoiman vaikutus kiteiden hajoamiseen 

– lisättyjen reagenssien yms. hajoaminen 

– kasvunopeuksien hajonta 

– epäpuhtauksien konsentraation minimointi kiteiden pinnalla. 

 

 Sekoituksen vaikutuksen kriittiset tekijät ovat sekoittimen tyyppi ja sen nopeus, sekä niiden 

vaikutus paikalliseen turbulenssiin ja reaktorin kokonaiskiertoon. Sopivien sekoitusolosuhteiden 

löytäminen on haastavaa, mutta prosessien lopputuotteen laadun kannalta oleellista. Sekoituksen 
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pitää olla riittävää, mutta ylisekoittamista (engl. overmixing) tulee välttää. Ylisekoituksesta voi 

seurata kiteiden hajoamista, jolloin sekundäärisen nukleaation määrä kasvaa. Myös 

kasvunopeuksien dispersio eli hajonta saattaa suurentua, sillä suurempi sekoitus kasvattaa suurien 

kiteiden kasvunopeutta, muttei vaikuta suuresti pienien kiteiden (<10 μm) kasvunopeuteen.
25

  

3.4 Muita saostusmenetelmiä 

Kemiallisessa saostamisessa kiinteän faasi saadaan aikaiseksi kemiallisen reaktion avulla. 

Saostamiseen voidaan käyttää myös muita keinoja, kuten fysikaalista saostamista, kemiallista 

pelkistystä ja elektrolyysiä. Fysikaalisessa saostuksessa ylikylläinen liuos saadaan aikaiseksi 

fysikaalisin keinoin, eli esimerkiksi muuttamalla lämpötilaa, haihduttamalla liuotinta tai vakuumin 

avulla. Teollisuudessa on käytössä paljon erilaisia kiteyttimiä, joissa ylikylläiset olosuhteet saadaan 

aikaiseksi fysikaalisin keinoin.
3
  

Kemiallinen pelkistys perustuu elektronien siirtymiseen spesiesten välillä. Atomin tai ionin 

pelkistyessä sen hapetusluku laskee, eli se ottaa vastaan elektroneita. Pelkistymisen vastakkainen 

reaktio on hapettuminen, jossa spesieksen hapetusluku kasvaa, eli se luovuttaa elektroneita. 

Hapetus-pelkistys-reaktioista käytetään usein nimitystä redox-reaktiot (engl. reduction eli pelkistys, 

oxidation eli hapetus). 

Pelkistystä hyödynnetään muun muassa nanomateriaalien valmistuksessa. Hopeaa ja alumiinia 

käytetään paljon muun muassa erilaisissa elektroniikka- ja biomateriaalisovelluksissa. Sekä 

hopealla että alumiinilla on bulkkimuodossa erinomaiset termiset ja sähköiset ominaisuudet. 

Alumiini omaa lisäksi hyvän muovattavuuden ja korroosionkestävyyden. Nanopartikkeleiden tarve 

on lisääntynyt kuitenkin viime vuosikymmeninä, mukaan lukien hopean ja alumiinin. Manikam et 

al.
26 

artikkelissa tehtiin yleiskatsaus alumiini- ja hopeananopartikkeleiden valmistukseen 

kemiallisella pelkistyksellä.  Nanopartikkeleita voidaan valmistaa monella eri menetelmällä, joista 

kemikaalien käyttö on todettu toimivaksi menetelmäksi. Fysikaalisiin menetelmiin verrattuna 

märkäkemiallisilla menetelmillä saadaan syntetisoitua hienojakoisempia tuotteita. 

Kemiallisessa pelkistyksessä on yleensä kolme päätekijää; prekursori, pelkistävä tekijä ja 

stabiloija tai suojaava tekijä. Näiden kolmen lisäksi on mahdollista käyttää esimerkiksi erilaisia 

liuottimia tai katalyyttejä. Kemiallinen pelkistys on toimiva keino valmistaa nanopartikkeleita, sillä 

sen avulla on mahdollista kontrolloida syntyvien partikkeleiden kokoa. Tämä mahdollistaa sen, että 

pelkistyksen avulla pystytään valmistamaan tiettyyn sovellukseen juuri oikean kokoisia 

partikkeleita. Ag- ja Au-partikkeleiden haluttu minimikoko pienenee koko ajan. Hopeapartikkeleille 

asetetut rajat ovat 4,4–200 nm ja alumiinille 7-210 nm. Kemiallisella pelkistyksellä on saatu 

syntetisoitua pienimmillään 0,5 nm:n ja suurimmillaan 300 nm:n kokoisia partikkeleita. 
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Partikkeleiden koon hallinnan lisäksi kemiallisen pelkistyksen siirtäminen teolliseen mittakaavaan 

on suhteellisen helppoa. Vaikka kemiallisessa pelkistyksessä joudutaan käyttämään usein vaarallisia 

reagensseja, tulee se olemaan tutkimuksen ja kiinnostuksen kohteena tulevaisuudessakin.
26

   

Myös Li-ioni-paristoissa käytettävien kemikaalien valmistusta kemiallisen pelkistyksen avulla 

on tutkittu. Kang et al.
27

 vertailivat tutkimuksessaan Ni-Co3O4-komposiittien valmistusta 

kemiallisella pelkistyksellä ja mekaanisella jauhamisella. Tavoitteena tutkimuksessa oli löytää 

menetelmä, jolla Co3O4:n alkuperäistä matalaa tehokkuutta saataisiin parannettua. Puhtaan Co3O4:n 

tehokkuus ei yksistään riitä, jos sitä halutaan hyödyntää Li-ioni-paristoissa. 

Kang et al.
27

 käyttämässä kemiallisessa pelkistysmenetelmässä Co3O4 liuotettiin NiCl2*6H2O-

liuokseen. Liuokseen lisättiin tämän jälkeen pelkistimenä toimiva NaBH4 koko ajan sekoittaen. 

Ni
2+

-ionit saostuivat tällöin alkuainenikkelinä. Kun reaktio oli edennyt loppuun, kiinteä faasi 

erotettiin suodattamalla. Käytetty pelkistysmenetelmä ei toiminut yhtä hyvin kuin mekaaninen 

jauhatus. Pelkistyksellä valmistetun komposiitin kapasiteetti oli 71 %, mikä oli lähes sama kuin 

puhtaan Co3O4:n. Jauhatuksella valmistetun tuotteen tehokkuus, 79 %, oli huomattavasti parempi. 

Elektrolyysi on paljon käytetty ja tutkittu saostusmenetelmä. Se on elektrokemiallinen 

menetelmä, jossa varaukset siirtyvät elektrodin ja liuottimessa olevien elektronien luovuttajien tai 

vastaanottajien välillä. Varausten siirtymistä tapahtuu myös kahden elektrodin välillä liuottimen 

ionivarausten avulla. Elektrolyysi on periaatteeltaan hapetus-pelkistys-prosessi, jossa käytetään 

sähkövirtaa.
28

  

Lu et al.
29

 hyödynsivät elektrolyysiä alumiinilla seostetun sinkkioksidipulverin, eli AZOn (engl. 

aluminum-doped zinc oxide), valmistuksessa. Tavoitteena oli valmistaa nanomittaluokan 

läpinäkyviä ja sähköä johtavia alumiinilla seostettuja sinkkioksidikiteitä. Valmistaminen toteutettiin 

elektrolyysimodifioidulla kerasaostamisella. Menetelmässä prekursoriliuos valmistettiin 

sinkkimetallin elektrolyyttisellä liuotuksella bufferoituun elektrolyyttiliuokseen. Elektrolyyttiliuos 

sisälsi typpihappoa ja ammoniumnitraattia. Sinkkimetallin liuotuksen jälkeen elektrolyyttiliuokseen 

lisättiin myös sopiva määrä alumiininitraattia. Tutkimuksissa tarkkailtiin pH:n vaikutusta 

menetelmän toimivuuteen. 

 Lu et al.
29

 käyttämässä elektrolyysissä anodina käytettiin puhdasta sinkkikennoa ja katodina 

grafiittisauvaa. Grafiittisauvan käyttö katodina esti sinkin uudelleenkerääntymisen katodille. Anodin 

ja katodin välille johdettiin tasavirtaa. Elektrolyyttiliuoksen pH pidettiin vakiona. pH-arvo oli 

kokeesta riippuen välillä 1-3. Elektrolyysin lopuksi sinkkilevy pestiin, kuivattiin ja punnittiin, jotta 

liuenneen sinkin määrä saatiin selville. Tämän jälkeen sopiva määrä alumiininitraattia liuotettiin 

veteen, ja liuos lisättiin elektrolyyttiliuokseen. Liuosta sekoitettiin vähintään tunnin ajan 
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myöhemmin suoritettavan kerasaostamisen prekursoriliuoksen aikaansaamiseksi.  Kerasaostaminen 

suoritettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa liuoksen pH säädettiin arvoon 5, ja 

liuoksen annettiin kypsyä kolmen tunnin ajan. Tämän jälkeen pH-arvo säädettiin uudestaan AZOn 

kerasaostuneiden prekursoreiden tuottamiseksi. Kerasaostumat pestiin ja suodatettiin useasti, jonka 

jälkeen ne pasutettiin erilaisissa olosuhteissa. 

 Lu et al.
29

 tutkimuksissa käytettävän menetelmän toimivuutta tutkittiin pH-arvoissa 1, 2 ja 3. 

Tuloksena havaittiin, että eri olosuhteissa tuotetut kerasaostumat olivat samankokoisia ja -

muotoisia, ja lisäksi kaikki saostumat olivat nanomittaluokkaa (30–60 nm). Elektrolyyttiliuoksen 

pH-arvon kasvaessa kerasaostuman partikkelikoko pieneni. Lisäksi AZOn kiteisyys ja kiteiden koko 

pienenivät pH-arvon noustessa. Menetelmä havaittiin toimivaksi tavaksi valmistaa alumiinilla 

seostettuja sinkkioksidipulvereita. 

 Cusick et al.
30

 tutkimuksessa elektrolyysiä käytettiin struviitin eli 

magnesiumammoniumfosfaatin kiteyttämiseen. Käytetty menetelmä oli bioelektrokemiallinen 

menetelmä, jossa struviitti kiteytyi katodille yksikammioisessa, mikrobisessa elektrolyyttisessä 

saostamiskennossa eli MESC:ssä (engl. microbial electrolysis struvite-precipitation cell). 

Mikrobisen elektrolyysikennon toiminta perustuu mikro-organismeihin, jotka muuttavat orgaanista 

ja epäorgaanista ainesta sähkövirraksi.  Struviitin saostaminen on mahdollista myös 

vesielektrolyysikennossa, mutta tällöin energiankulutus on suuri. Mikrobisessa elektrolyysikennon 

energiankulutus on huomattavasti pienempi, eikä siinä tarvita jalometalleja kuten 

vesielektrolyysikennossa (Pt-katalyytti). 

 Cusick et al.
30

 käyttämän menetelmän toimivuutta tutkittiin tarkkailemalla liuoksen 

fosforipitoisuutta. Menetelmällä saatiin poistettua 18–40 % liuoksen liukoisesta fosforista, joka 

saostui struviittina. Saostaminen saatiin suoritettua hyvällä energiatehokkuudella. Struviitin lisäksi 

menetelmässä syntyi vetykaasua. Tutkimuksen lopuksi todettiin, että menetelmästä saataisiin 

vieläkin tehokkaampi, jos syntyvä vetykaasu hyödynnettäisiin energiana. 
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4. SAOSTAMISEEN LIITTYVÄT HAASTEET 

Saostamisprosessien aikana syntyvät tuotteet eivät ole aina täysin puhtaita. Kun niukkaliukoisen 

yhdisteen saostumisen yhteydessä saostuu epäpuhtauksia, jotka ovat normaalisti liukoisia, puhutaan 

kerasaostumisesta. Kerasaostuminen voi johtua pinta-adsorptiosta, sulkeumista tai isomorfisista 

sulkeumista. Saostumaan voi joutua epäpuhtauksia myös erilaisten yhdisteiden tai jälkisaostuman 

muodostumisen yhteydessä.
5,31

  

 Gordon et al.
32

 tutkivat mangaanin(II) kerasaostumisen laajuutta ja luonnetta emäksisen 

tinasulfaatin saostamisessa. Tutkimuksessa havaittiin, että mangaanin kerasaostumiseen vaikuttavia 

tekijöitä olivat liuoksen alkuperäinen ylikylläisyys, mangaanin alkuperäinen konsentraatio, 

saostumisnopeus ja saostuneiden kiteiden pinta-adsorptio. Gordon et al.
32

 havaitsivat kokeissaan, 

että mangaanin(II) kerasaostuminen emäksisen tinasulfaatin kanssa on suoraan verrannollinen 

emäksisen sulfaatin saostumisnopeuteen. Lämpötilassa 97 °C saostumiseen kului aikaa kolme 

tuntia, ja saostumassa oli suuri määrä epäpuhtauksia. Lämpötilassa 67 °C saostumiseen kului aikaa 

30 tuntia, ja kerasaostuman määrä oli vähentynyt erittäin pieneen määrään. Koeolosuhteet 

vaikuttavat huomattavasti kerasaostumiseen yleisellä tasolla tarkasteltuna. Varsinkin pinta-adsorptio 

on vahvasti riippuvainen olosuhteista. Olosuhteet eivät vaikuta kuitenkaan kovin paljoa 

sekakiteiden muodostumiseen. 

4.1 Sulkeumat ja sekakiteet 

Kiteisiin voi muodostua saostamisen aikana sulkeumia, jotka tunnetaan myös nimellä inkluusio tai 

okkluusio. Sulkeuma syntyy, kun epäpuhtauksia tai liuotinta jää fyysisesti kiteen sisään 

kiteytymisen aikana. Sulkeumat poikkeavat niin sanotuista normaaleista kiinteiden aineiden 

epäpuhtauksista. Kiinteissä aineissa epäpuhtaudet ovat jakautuneet koko kidehilaan, kun taas 

sulkeumat syntyvät ajoittaisina kerroksina. Termejä inkluusio ja okkluusio voidaan kumpaakin 

käyttää puhuttaessa sulkeumista yleensä. Tarkemmin määriteltynä inkluusio tarkoittaa 

epäpuhtauksien jäämistä kiteen koloihin kiteytymisprosessin aikana. Inkluusiota esiintyy erittäin 

ylikylläisissä liuoksissa nopean kiteytymisen seurauksena. Oletettavasti nopean kiteytymisen aikana 

kiteeseen muodostuu kerroksia, joilla on erilaiset kasvunopeudet. Okkluusiolla puolestaan 

tarkoitetaan kiteen pinnalla olevan liuoksen jäämistä klustereiden väliin tuotteen kuivaamisen 

aikana. Sulkeumat ovat tuotteen puhtauden kannalta hankalia, sillä saostuman pesu ei auta 

poistamaan sulkeumia. Uudelleenkiteytys on yleensä toimiva tapa inkluusioiden ja okkluusioiden 

poistamiseksi.
4,5

  

  Saostumisen aikana voi syntyä myös isomorfisten yhdisteiden sekakiteitä. Isomorfisiksi 

sanotaan sellaisia yhdisteitä, joilla on samantyyppinen kaava ja kiderakenne, ja joiden 



 

29 

 

kiderakenteiden dimensiot ovat samansuuruiset.  Isomorfisten yhdisteiden ionit voivat korvata 

toisiaan, jolloin tuloksena syntyy sekakide. Esimerkiksi MgNH4PO4 ja MgKPO4 ovat isomorfisia. 

K
+
- ja NH4

+
-ionien ionisäteet ovat samansuuruisia, joten kaliumioni voi korvata ammoniumionin, 

kun Mg
2+

 saostetaan MgNH4PO4:na.  Isomorfisista sulkeumista voidaan päästä eroon poistamalla 

häiritsevä ioni liuoksesta ennen saostamista.
5
  

 Schneider et al.
31

 tutkivat erilaisten anioneiden kerasaostumista bariumsulfaatin saostamisessa. 

Tutkimuksessa keskityttiin lähinnä sekakiteiden ja sulkeumien muodostumiseen, sillä tietystä 

näkökulmasta tarkasteltuna bariumsulfaatin kerasaostuminen tapahtuu vain näillä mekanismeilla.   

Ensimmäisissä kokeissa bariumsulfaatin saostaminen suoritettiin liuoksessa, joka sisälsi ylimäärin 

yhtä tutkittavaa suolaa. Käytettävät suolat olivat bariumjodidi, - bromidi, -kloridi, -kloraatti, -

nitriitti ja -nitraatti sekä natriumsulfaatti. Kokeissa havaittiin, että epäpuhtauksien määrä kasvoi 

bariumsuolan liukoisuuden pienetessä. Ainoa poikkeus oli nitriittisuola. Tästä pääteltiin, että 

bariumsulfaatin kerasaostuminen tapahtuu lähinnä sulkeumien muodostumisella. Nitriitin 

tapauksessa syntyy sekakiteitä.  Kokeissa tutkittiin myös epäpuhtauksien poistoa kypsyttämällä 

saostumaa 22 päivän ajan. Tutkittavat epäpuhtaudet olivat nitraatti-, kloridi- ja nitriitti-ionit. 

Tuloksista havaittiin, että kloridi- ja nitraatti-ionit olivat poistettavissa helpommin kuin nitriitti. Syy 

tähän löytyy ionien erilaisista kerasaostumismekanismeista. Kypsyttäminen toimii paremmin 

sulkeumaepäpuhtauksien kuin sekakiteiden poistossa. Tämä johtuu siitä, että 

sulkeumaepäpuhtauksia sisältävät kiteet ovat pienempiä eivätkä yhtä järjestäytyneitä kuin 

sekakiteet.
31

 

4.2 Pinta-adsorptio 

Saostamisprosessin aikana syntyvät kiteet voivat sitoa epäpuhtauksia itseensä erilaisilla 

mekanismeilla. Yksi yleinen mekanismi on pinta-adsorptio. Saostuvan aineen pinnalle adsorboituu 

primäärisiä ioneja, jotka kuuluvat aineen kiderakenteeseen. Nämä ionit aiheuttavat kiteen pinnalle 

varauksen, joka vetää puoleensa vastakkaismerkkisiä ioneja liuoksesta. Vastakkaismerkkiset ionit 

muodostavat kiteen ympärille elektrostaattisten voimien avulla kerroksen. Jos syntyvä saostuma on 

pienikiteinen, pinta-adsorptio voi olla huomattava ongelma, sillä pienillä kiteillä on suuri 

adsorptiopinta-ala. Pinta-adsorptio vähenee saostuman kypsyessä. Epäpuhtauksista voi päästä eroon 

myös pesemällä saostumaa vedellä tai laimealla elektrolyyttiliuoksella. Saostuman peseminen 

poistaa epäpuhtaudet tai korvaa ne sellaisilla adsorboituneilla ioneilla, jotka haihtuvat saostumaa 

kuivattaessa tai hehkuttaessa. Pinta-adsorptio voi olla ongelma myös jälkisaostumisen yhteydessä. 

Tällöin saostuma on niin kauan kosketuksissa emäliuoksen kanssa, että vieraat ionit pääsevät 

adsorboitumaan saostuman pinnalle.
4,5
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4.3 Jälkisaostuminen 

Jälkisaostuminen on prosessi, jossa jo saostuneen yhdisteen lisäksi toinen kiinteä yhdiste saostuu 

hitaasti. Kolthoffin
33

 julkaisemassa tutkimuksessa tarkasteltiin kerasaostumisen ja jälkisaostumisen 

eroavaisuuksia. Tutkimuksessa kerasaostumisen mekanismit jaettiin kolmeen pääluokkaan: 

sekakiteiden muodostumiseen, sulkeumiin ja pinta-adsorptioon. Vaikka pinta-adsorptio ja 

jälkisaostuminen on sekoitettu usein kirjallisuudessa toisiinsa, jälkisaostuminen tulee käsitellä 

omana tapauksenaan. Esimerkkinä jälkisaostumisen ja pinta-adsorption erojen kuvaamisessa 

voidaan käyttää kalsiumoksalaatin saostumista magnesiumin läsnä ollessa. Jos kalsiumoksalaatti 

saostetaan liuoksesta, jossa on paljon magnesiumsuolaa, kalsiumoksalaatista voidaan löytää 

epäpuhtautena magnesiumia. Päätekijä magnesiumin kerasaostumiselle on tällöin 

magnesiumoksalaatin niukkaliukoisuus. Jos puolestaan kalsiumoksalaatti saostetaan liuoksesta, 

jossa on suhteellisen paljon magnesiumia ja ylimäärin oksalaattia, liuoksesta tulee ylikylläinen 

magnesiumoksalaatin suhteen. Tässä tapauksessa kalsiumoksalaatti saostuu ensin, minkä jälkeen 

magnesiumoksalaatti saostuu hitaasti erilliseksi faasiksi. Tällöin kyseessä on jälkisaostuminen. 

Muodostuneet kalsiumoksalaattikiteet sisältävät tässä tapauksessa vain vähän tai ei lainkaan 

magnesiumia.
33

 

Kolthoff et al.
34

 tutkivat vismuttisulfidin vaikutusta sinkkisulfidin saostumiseen. Aiemmissa 

kokeissa oli tutkittu kupari- ja elohopeasulfidin indusoimaa sinkkisulfidin saostumista happamissa 

olosuhteissa. Kokeiden tuloksena havaittiin, että kyseessä on sinkkisulfidin jälkisaostuminen. 

Sinkki muodosti elohopeasulfidin kanssa myös sekakiteitä, mutta kuparinsulfidin aikaansaaman 

saostumisen tuloksena syntyi kaksi erillistä faasia. Nämä faasit olivat helposti erotettavissa 

toisistaan. 

Kolthoff et al.
34

 valitsivat vismuttisulfidin tutkittavaksi muun muassa siksi, että vismuttisulfidilla 

on erilainen kiderakenne kuin sinkkisulfidilla. Reaktioseokseen lisättävän hapon konsentraation 

vaikutusta tutkittaessa havaittiin selvästi, että kyseessä oli sinkkisulfidin jälkisaostuminen. Tämä 

voitiin päätellä siitä, että saostuneen sinkin osuus nousi selvästi ajan kuluessa. Tutkimuksissa 

vertailtiin vismutti-, kupari-, elohopea- ja sinkkisulfidin vaikutusta sinkkisulfidin saostumiseen. 

Kokeissa havaittiin, että elohopealla ja sinkillä oli suurin piirtein samanlainen vaikutus. Tämän 

pääteltiin johtuvan siitä, että kummatkin muodostavat sinkkisulfidin kanssa sekakiteitä. Vismutin ja 

kuparin vaikutus sinkkisulfidin saostumiseen oli pienempi. Kokeissa tutkittiin myös lämpötilan 

vaikutusta. Käytettävät lämpötilat olivat 25 °C ja 50 °C. 50 °C:ssa 32 % sinkistä saostui, ja 

matalammassa lämpötilassa sinkistä saostui 80 %. Kokeissa tutkittiin myös sinkkisulfidin 

saostumisnopeutta, jonka havaittiin olevan pieni sekoituksen alussa. Saostumisnopeus kasvoi 

kuitenkin selvästi pidemmillä kontaktiajoilla.  
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5. KEMIALLISEN SAOSTUKSEN SOVELLUKSIA 

Kemiallista saostamista käytetään monissa erilaisissa sovelluksissa, kuten jätevesien puhdistuksessa 

ja kaivosteollisuudessa. Saostamista voidaan hyödyntää epäpuhtauksien poistossa, jolloin syntyvän 

saostuman laadulla ei ole suurta merkitystä. Tällöin tärkeintä on se, että epäpuhtaudet saadaan 

poistettua selektiivisesti. Saostamista käytetään myös erilaisten tuotteiden valmistamiseen, jolloin 

saostuman laadulla, kuten partikkeleiden koolla ja muodolla, on suuri merkitys.   

5.1 Nanomateriaalien valmistus 

Korkealaatuisten, tietyn kokoisten ja muotoisten, epäorgaanisten materiaalien syntetisointi on tärkeä 

tekijä uusien materiaalien kehityksessä. Epäorgaanisia materiaaleja tarvitaan muun muassa 

katalyyteissä, lääkkeissä, elektroniikassa, keraamisissa materiaaleissa, pigmenteissä ja 

kosmetiikassa. Nanorakenteiset materiaalit ovat mittaluokkaa 1-100 nm, ja ne voivat muodostua 

molekyyleistä, klustereista tai kidealkioista. Nanopartikkeleita valmistetaan usein saostamalla 

korkeilla ylikylläisyysasteilla. Yleisesti ottaen nanomateriaaleja valmistetaan joko niin 

sanotuilla ”top down”- tai ”bottom up”-menetelmillä. ”Top down”-menetelmässä materiaali 

valmistetaan ”ylhäältä alaspäin”, eli isommasta materiaalista hajotetaan pienempiä osia. ”Bottom 

up”-menetelmässä nanopartikkelit puolestaan kootaan pienemmistä osista, eli materiaali 

rakennetaan ”alhaalta ylöspäin”. Kummatkin menetelmät on esitetty yksinkertaistettuna kuvassa 12. 

Materiaalien syntetisointivaihe määrittää syntyvien partikkelien ominaisuudet, kuten 

primääripartikkelien koon, morfologian, kiteisyyden ja puhtauden. Nämä ominaisuudet puolestaan 

määräävät tuotteen ominaisuudet ja lopputuotteen laadun.
35,36

   

Uusien materiaalien kehityksessä hyödynnetään yhä enemmän nanopartikkeleita. Esimerkiksi 

erotusmenetelmissä käytettävien keraamisten kalvojen kehittäminen ja kaupallistaminen on 

kasvanut valtavasti viime vuosien aikana. Mayadevi et al.
37

 valmistivat kalvojen valmistukseen 

käytettävää nanomittakaavan titaanidioksidi-pulveria saostamalla. Tutkimuksessa käytettiin 

yksinkertaiseen ja helppoon protokollaan perustuvaa titaanitetrabutoksidin kontrolloitua 

hydrolyysiä asetonin, etikkahapon ja veden läsnä ollessa. Tällä menetelmällä saatiin saostettua 

nanomittakaavan titaanidioksidia, joka toimi prekursorina kalvon valmistuksessa. 
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Kuva 12. Nanomateriaalien ”top down”- ja ”bottom up”-valmistusmenetelmät yksinkertaistetusti 

kuvattuna.
36

 

 

Saostamista tutkittiin huoneen lämpötilassa erilaisilla reagenssien lisäysjärjestyksillä. Ainoaksi 

toimivaksi järjestykseksi todettiin seuraava järjestys: asetoni, etikkahappo, vesi ja 

titaanitetrabutoksidi. Tällöin saatiin välittömästi saostettua homogeeninen ja hienojakoinen TiO2-

saostuma. Lopputuotteena menetelmällä saatiin nanomittakaavan TiO2-pulveria, jolla oli korkea 

pinta-ala hehkutuksen jälkeen. Tästä aktiivisesta pulverista saatiin valmistettua mekaanisesti 

stabiileja TiO2-kalvoja mikrosuodatussovelluksiin.
35,37 

 Mohamed et al.
38

 tutkimuksen tavoitteena oli valmistaa nanomateriaaleja, joita voidaan käyttää 

nanokomposiittien raaka-aineina. Tutkittavia nanokomposiitteja voidaan käyttää ortopedisenä 

korvikkeena eli luun korvaajana. Tutkimuksessa valmistettiin puolijohdeoksideja, kuten nano-ZnO- 

ja SiO2-pulvereita, jotka kiinnitettiin nano-hydroksiapatiittiin eli HA:han. Nano-hydroksiapatiitti 

valmistettiin saostamalla. HA on yksi kalsiumfosfaatin pysyvimmistä muodoista, ja se käsittää 

suurimman osan (60–65 %) luun epäorgaanisista komponenteista. Komponentin nanomittaluokan 

ansiosta luu on mekaanisesti kestävää. 

 Nano-hydroksiapatiittia voidaan valmistaa monella eri menetelmällä. Mohamed et al.
38

 valitsivat 

käytettäväksi saostusmenetelmän, koska sillä saadaan mitä todennäköisimmin aikaiseksi haluttu 

hienojakoinen saostuma. Käytetty menetelmä perustui HA:n saostukseen vesiliuoksesta. Ca(OH)2-

vesiliuokseen lisättiin pisaroittain H3PO4:ä. Samanaikaisesti reaktioseokseen lisättiin NH4OH-

liuosta pH:n säätämiseksi. Syntyneiden saostumien annettiin ikääntyä 24 tunnin ajan 70 °C:ssa. 

Tämän jälkeen ne dekantoitiin, ja saostumat huuhdeltiin deionisoidulla vedellä. Lopuksi saostumia 

kuumennettiin 800 °C:ssa kahden tunnin ajan, jolloin saatiin selville kuumennuksen vaikutus 

HA:han. Tutkimuksen nanokomposiitit valmistettiin paineen ja lämmön avulla. Lopputuloksena 

todettiin, että tutkittavat komposiitit olivat lupaavia materiaaleja käytettäväksi luun korvaajina. 
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5.2 Metallien saostaminen 

Metalleja voidaan saostaa hydrometallurgisissa prosesseissa muun muassa hydroksideina tai 

sulfideina. Sulfidien saostaminen on saanut viime vuosikymmeninä huomiota. Sulfidien käytön 

etuja ovat muun muassa sulfidisaostumien niukkaliukoisuus, niiden suotuisat vedenpoisto-

ominaisuudet ja muodostuneiden metallisulfidien stabiilisuus. Lisäksi sulfidisaostamisella voidaan 

saavuttaa korkea metallien poistoaste suhteellisen matalilla pH-arvoilla. Metallisulfideilla on myös 

paremmat laskeutus- ja selkeytysominaisuudet kuin hydroksidisaostumille. Sulfidisaostamisessa on 

kuitenkin kaksi selvää ongelmakohtaa. Metallisulfidien saostamisprosessit suosivat hienojakoisen 

saostuman syntyä. Lisäksi korkeat paikalliset sulfidikonsentraatiot voivat johtaa vesiliukoisten 

polysulfidikompleksien muodostumiseen, mikä kuluttaa käytettyä sulfidireagenssia. Näiden lisäksi 

metallisulfidien haittapuolia ovat sulfidien annostelun hankaluus sekä sulfidien myrkyllisyys ja 

syövyttävyys.
39,40

  

Metallisulfidien saostaminen on tärkeä prosessi malmien ja jätevesien nestemetallurgisessa 

käsittelyssä. Muun muassa Talvivaaran kaivos Suomessa hyödyntää metallien kemiallista 

saostamista rikastusvaiheessa. Metallisulfidien saostamista kuvaavat tasapainot voidaan esittää 

seuraavasti (reaktiot 23–26)
40,41

: 

H2S ↔ HS
-
 + H

+
      (23) 

HS
- 
↔ S

2-
 + H

+        
(24) 

M
2+

 + S
2- 

↔ MS(s)       (25) 

M
2+ 

+ HS
- 
↔ MS(s) + H

+        
(26) 

Reaktiota 23 kuvaava tasapainovakion lauseke voidaan kirjoittaa seuraavasti
40

: 

𝐾𝑝1 =
[𝐻𝑆−][𝐻+]

[𝐻2𝑆]
  pK1 = 6,99   (27) 

Reaktion 24 tasapainovakion lauseke voidaan kirjoittaa samaan tapaan (yhtälö 28)
 40

: 

𝐾𝑝2 =
[𝑆2−][𝐻+]

[𝐻𝑆−]
  pK2 =17,4  (28) 

Kuten yhtälöistä 27 ja 28 voidaan havaita, liuoksen pH vaikuttaa metallisulfidien liukenemiseen. 

Kuvassa 13 on esitetty eräiden metallisulfidien liukoisuuden riippuvuus pH-arvosta.
40

  

 Metallisulfidien saostamisessa voidaan hyödyntää kiinteitä sekä kaasumaisia yhdisteitä tai 

yhdisteiden vesiliuoksia. Käytettäviä kiinteitä reagensseja ovat esimerkiksi FeS sekä CaS ja 

kaasumaisia H2S. Myös Na2S-, NaHS- ja NH4S-vesiliuoksia voidaan hyödyntää. Metallisulfidit 

voivat esiintyä komplekseina, nanoklustereina (partikkelikoko 2-10 nm) tai kolloideina (1 nm-
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1μm). Varsinkin nanomittakaavan metallisulfidit ovat kiinnostavia, sillä niitä voidaan hyödyntää 

erilaisissa sovelluksissa. Näitä sovelluksia ovat muun muassa puolijohteet, katalyytit, 

polymeeripinnoitteet sekä katodiset materiaalit.
40

  

 Saostamista voidaan hyödyntää myös happamien kaivosvesien jätevesien käsittelyssä 

kaivostoiminnan toiminnan loppumisen jälkeen. Happamat kaivosvedet sisältävät paljon erilaisia 

saastumisen kannalta potentiaalisia vaarantekijöitä kuten arseenia, kadmiumia, rautaa, lyijyä, 

mangaania, sinkkiä, kuparia ja sulfaattia. Tabak et al.
42

 tutkimuksessa raportoitiin toiminnan 

lopettaneen kaivoksen jätevesien puhdistukseen kehitetyn menetelmän toimivuutta. Raaka-aineiden 

talteenottoon käytettiin selektiivistä sekvenssisaostamista, jossa metallit saostettiin hydroksideina 

tai sulfideina. Metallien biologinen talteenotto ja kierrätysprosessi perustuivat biologisen sulfaatin 

pelkistysvaiheen ja metallien saostusvaiheen täydelliseen erotukseen kuvan 14 mukaisesti. 

 

Kuva 13. Metallisulfidien liukoisuuden riippuvuus pH-arvosta.
40
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Sulfaatin biologisessa pelkistyksessä syntynyt vetysulfidi käytettiin saostusvaiheessa 

muodostamaan niukkaliukoisia metallisulfideja. Jäteveden sisältämien epäpuhtauksien 

keskimääräiset poistotehokkuudet käytetyllä menetelmällä on esitetty taulukossa 2. Tuotevesi sisälsi 

puhdistuksen jälkeen vain kalsiumia ja magnesiumia. Veden sulfaatti- ja sulfidipitoisuudet olivat 

alle käyttövedelle asetettujen rajojen.
42 

Metallisulfidien saostamisprosesseihin liittyy ongelmia, jotka liittyvät saostumien 

jatkokäsittelyyn. Saostamisprosessin jälkeisissä neste-kiinteä erotuksissa ja kolloidisten saostumien 

talteenotossa on paljon haasteita. Mokone et al.
43

 tutkimuksen tavoitteena oli tutkia eri 

prosessiolosuhteiden vaikutusta kolloidisten metallisulfidisaostumien partikkeleiden pinta-

ominaisuuksiin. Tutkittavia muuttujia olivat muun muassa suspension pH sekä sulfidin lisäys. 

Lisäksi divalenttisten (Ca
2+

) ja trivalenttisten (Al
3+

) kationien lisäyksen vaikutusta partikkelien 

ominaisuuksiin tutkittiin. Tuloksissa keskityttiin tarkkailemaan eri muuttujien vaikutusta 

partikkeleiden zetapotentiaaliin ja partikkelien sekä agglomeraattien kokoon. 

 

Kuva 14. Tabak et al.
42 

tutkimuksessa käytetyn kaivosveden käsittelyä kuvaavan prosessin 

lohkokaavio. 
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Mokone et al.
43

 tutkimusten tuloksena havaittiin, että pH:n nosto arvosta 6 arvoon 11 aiheutti 

partikkeleiden pinnan negatiivisen varauksen suurusluokan kasvun sekä sinkillä että kuparilla. Pieni 

määrä lisättyä sulfidia vaikutti sinkkisaostumapartikkelien zetapotentiaaliin pienentäen sitä 

huomattavasti. Sulfidilisäys pienensi keskimääräistä partikkelikokoa, mutta kasvatti partikkeleiden 

pinta-alaa. Sulfidin lisäys pienensi myös hiukan kuparipartikkeleiden zetapotentiaalia, mutta 

kasvatti keskimääräistä partikkelikokoa ja partikkeleiden pinta-alaa. Divalenttisen kalsiumikationin 

lisäys ei vaikuttanut partikkeleiden pinta-varaukseen juuri lainkaan. Trivalenttisen alumiinin lisäys 

puolestaan vaikutti partikkeleiden zetapotentiaaliin huomattavasti. Alumiinilisäyksellä ei ollut 

kuitenkaan vaikutusta partikkeleiden kokoon tai pinta-alaan. Tutkimuksen lopputuloksena todettiin, 

että kolloidisten metallisulfidipartikkeleiden pinta-varausta voidaan manipuloida esimerkiksi 

muuttamalla pH:ta tai trivalenttisen kationin lisäyksellä. Näillä keinoilla voidaan parantaa 

saostuman flokkulaatiota ja talteenottoa. 

 

Taulukko 2. Kaivoksen jäteveden sisältämien epäpuhtauksien keskimääräiset poistotehokkuudet 

metallien biotalteenottomenetelmällä.
42

 

Metalli Saostuma Poistotehokkuus (%) 

Alumiini hydroksidi 99,8 

Kadmium sulfidi 99,7 

Koboltti sulfidi 99,1 

Kupari sulfidi 99,8 

Rauta(II) sulfidi 97,1 

Mangaani sulfidi 87,4 

Nikkeli sulfidi 47,8 

Sinkki sulfidi 100 
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5.3 Vedenpuhdistus 

Vedenpuhdistuksessa saostamista käytetään epäpuhtauksien poistamiseen. Tällöin syntyvän 

saostuman partikkeleiden ominaisuuksilla ei ole suurta merkitystä. Vedenpuhdistusta tarvitaan 

monissa eri kohteissa, kuten teollisuuden jätevesien ja kotitalouksissa käytettävän veden 

puhdistuksessa. 

Luonnonvedet sisältävät monia erilaisia hiukkasepäpuhtauksia kuten savea, metallioksideja, 

orgaanisia kolloideja sekä mikrobeja. Näiden partikkeleiden koot voivat vaihdella nanometreistä 

millimetreihin. Partikkeleiden lisäksi luonnonvedet sisältävät myös liuenneita orgaanisia yhdisteitä, 

joista suurin osa on niin sanottuja humusaineita. Näiden epäpuhtauksien erilaiset koot ja 

ominaisuudet ovat haastavia vedenpuhdistusteknologian kannalta tarkasteltuna. Epäpuhtauksien 

optimaalinen poisto on kuitenkin mahdollista nopealla ja laajalla hydroksidisaostamisella.
44

 

 Vedenpuhdistuksessa käytetään paljon erilaisia saostusaineita eli koagulantteja. Koagulantteina 

käytetään usein hydrolysoivia metallisuoloja, kuten alunaa eli alumiinisulfaattia, ferrikloridia ja 

ferrisulfaattia. Alunaa on hyödynnetty vedenkäsittelyssä jo pitkään, sillä ensimmäiset maininnat 

siitä löytyvät antiikin ajalta. Koagulantteja käytetään destabiloimaan veden sisältämiä kolloidisia 

epäpuhtauksia. Lähes kaikki veden sisältämät kolloidiset epäpuhtaudet ovat negatiivisesti 

varautuneita. Kolloidien varaukset saavat aikaiseksi sähköisen repulsion (partikkeleiden välillä), 

mikä tekee partikkeleista kolloidisesti stabiileja. Partikkelit siis vastustavat aggregaatiota. Tämä on 

haitallista vedenpuhdistuksen kannalta, sillä varsinkin pienempien partikkeleiden erotustehokkuutta 

voidaan parantaa aggregaation avulla. Partikkelit voidaan destabiloida esimerkiksi lisäämällä veteen 

huomattava määrä suolaa tai pienempiä määriä kationeja, jotka vuorovaikuttavat spesifisesti 

negatiivisten anionien kanssa. Näistä kahdesta keinosta kationien lisäys on huomattavasti parempi 

keino, sillä spesifiseen vastaionien adsorptioon perustuva destabilointi vaatii vain pienen määrän 

lisäainetta toimiakseen.
44

 

  Saostamiseen perustuvaa vedenpuhdistusta on käytännöllistä tarkastella alumiinin ja raudan 

kannalta, sillä näiden metallien suoloja käytetään paljon vedenpuhdistuksessa. Alumiini(III) ja 

rauta(III) liukenevat veteen suhteellisen huonosti neutraalissa pH:ssa. Ne saostuvat tällöin 

amorfisina hydroksideina, jotka ovat tärkeitä koagulaation ja flokkulaation kannalta. Saostuneiden 

metallihydroksidien pinnan varausominaisuudet ovat tärkeä tekijä koagulaatiossa, sillä hydroksidien 

pH:sta riippuva pinnan varaus vaikuttaa merkittävästi saostusprosessiin. Isoelektrisessä pisteessä 

pinnan varaus on nolla. Isoelektristä pistettä matalammissa pH-arvoissa pinnan varaus on 

positiivinen, ja vastaavasti korkeimmissa pH-arvoissa pinta on negatiivisesti varautunut.
44

 

 Epäpuhtauspartikkeleiden destabilointi voi tapahtua erilaisilla mekanismeilla. 
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Metallihydroksidien positiivisesti varautuneet saostuneet partikkelit voivat kerrostua 

epäpuhtauspartikkeleiden pinnalle, mikä neutraloi epäpuhtauden varauksen ja destabiloi sitä. Tässä 

tapauksessa puhutaan heterokoagulaatiosta. Destabilointi voi tapahtua samaan tapaan myös 

hydroksidien pintasaostumisen avulla.  Pintasaostumisen ja heterokoagulaation lisäksi epäpuhtaudet 

voivat poistua myös niin sanotulla pyyhkäisyflokkulaatiolla (engl. sweep flocculation). 

Pyyhkäisyflokkulaatiossa epäpuhtaudet ”pyyhkäistään pois” vedestä amorfisen hydroksidisakan 

mukaan. Pyyhkäisyflokkulaatio on usein tehokkaampi keino poistaa epäpuhtauksia kuin varauksen 

neutralisointiin perustuvat tavat. Tämä johtuu siitä, että pyyhkäisyflokkulaatiossa flokit 

muodostuvat nopeammin ja kasvavat isommiksi kuin varauksen neutralisoinnissa.
44

  

 Ghosh et al.
45

 tutkimuksessa keskityttiin kahdenarvoisen raudan poistamiseen vedestä. Veden 

sisältämä rauta voi olla peräisin maaperästä, joka sisältää paljon rautaa liukoisessa muodossa. Rauta 

voi olla myös peräisin teollisuudesta, kuten kaivoksista. Yleensä rauta poistetaan vedestä 

saostamalla se oksidina tai oksihydroksidina. Usein samalla poistuu myös epäorgaanisia ja 

orgaanisia epäpuhtauksia, sillä rautaoksihydroksidilla on korkea adsorptiokapasiteetti. 

Rautasaostumat ovat kuitenkin usein hyytelömäisiä ja metastabiileja. Lisäksi niiden laskeuttaminen 

ja suodattaminen on hankalaa. 

 Raudan poistoon käytetään monia eri menetelmiä. Ghosh et al.
45

 tutkimuksissa käytettävä 

menetelmä oli elektrokoagulaatio. Elektrokoagulaatio eli parannettu koagulaatio, jota seuraa 

elektroflotaatio, on yleistyvä menetelmä elektrokemiallisessa veden ja jäteveden puhdistuksessa. 

Menetelmän hyviä puolia ovat muun muassa sen kyky käsitellä suuria tilavuuksia, ja menetelmän 

myrkyttömyys. Elektrokoagulaatiossa käytettävä potentiaali luo koaguloivan spesieksen in situ 

galvaanisen anodin liuetessa. Samaan aikaan katodilla syntyy vetyä. Koaguloivan spesieksen 

uskotaan toimivan päätekijänä aggregaatiossa sekä suspensiopartikkeleiden saostumisesta ja 

liuenneiden epäpuhtauksien yhtäaikaisesta adsorptiosta. Veden elektrolyysin (reaktio 30) aikana 

syntyvät vety- ja happikuplat törmäävät ilmakuplien kanssa, minkä ansiosta epäpuhtauspartikkelit 

kelluvat. Elektrokoagulaation lopussa koaguloituneet aggregaatit vuorovaikuttavat kuplien kanssa, 

minkä jälkeen ne joko kelluvat pinnalla tai laskeutuvat pohjalle. 

  Raudan poistossa voidaan käyttää eri elektrodimateriaaleja, mutta Fe- ja Al-elektrodien on 

havaittu olevan tehokkaita. Alumiinielektrodeja käytettäessä tapahtuu seuraavanlaiset reaktiot
45

: 

Anodi: Al → Al
3+

 + 3 e
-
    (29) 

Katodi: 3 H2O + 3 e
-
 → 

3
/2 H2 + 3 OH

-  
(30) 
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Reaktioiden 29 ja 30 jälkeen Al
3+

 ja OH
-
 reagoivat muodostaen erilaisia monomeerisia spesieksiä, 

kuten Al(OH)
2+

 ja Al(OH)2
+
, jotka muuttuvat lopulta kiinteäksi alumiinihydroksidiksi 

reaktioyhtälön 31 mukaisesti
45

: 

Al
3+

 + 3 H2O → Al(OH)3 + 3 H
+
  (31) 

 Amorfinen Al(OH)3-saostuma esiintyy suuren pinta-alan omaavina pyyhkäisyflokkeina. Flokit 

adsorboivat nopeasti veteen liuenneita orgaanisia yhdisteitä kolloidisten partikkeleiden jäädessä 

muodostuvan flokin sisään. Flokit poistavat vedestä myös rautaa. Veden sisältämän raudan 

hapetusaste riippuu pH:sta ja redox-potentiaalista. pH:ta nostamalla rauta hydrolysoituu ja 

muodostaa saostumia. Korkeilla pH-arvoilla raudan poisto perustuu lähinnä saostuneen 

rautahydroksidin adsorptioon. Rautaa adsorboivat flokit ovat isoja ja laskeutuvat helposti 

erotettavana saostumana pohjalle. 
45

 

 Ghosh et al.
45

 tutkivat elektrokoagulaation kykyä poistaa rautaa hanavedestä. Raudan poistoa 

tutkittiin erilaisilla konsentraatiolla 25 mg/l asti. Konsentraation lisäksi eri parametrien, kuten 

virtatiheyden ja elektrodien välimatkan vaikutusta tutkittiin. Elektrokoagulaatiota kokeiltiin aluksi 

35 minuutin ajan jopa 25 mg/l Fe-konsentraatiolla. Tuloksina saavutettiin parhaimmillaan 99,2 % 

poistotehokkuus. Poistotehokkuus parani, kun virtatiheyttä nostettiin arvosta 0,01 A/m
2
 arvoon 0,04 

A/m
2
. Optimaalisella virtatiheydellä (0,04 A/m

2
) elektrolyysiaika saatiin tiputettua viiteen 

minuuttiin, kun käytettiin vesiliuoksia joiden konsentraatiot olivat välillä 5-10 mg/l. 

Loppupäätelmänä tutkimuksessa todettiin, että elektrokoagulaatio on nopea ja tehokas menetelmä 

raudan poistoon vedestä. Menetelmää voidaan käyttää puhdistamaan vettä, joka sisältää rautaa 

matalista korkeisiin konsentraatioihin.  

 Maaperä on saastunut monin paikoin raskasmetalleista, jotka ovat suuri ympäristöongelma. 

Maaperän puhdistamiseen käytetään yleisesti maaperän pesua, mutta monia muitakin menetelmiä 

on tutkittu. Tutkittuja menetelmiä ovat muun muassa hapan uuttaminen, biouuttaminen ja pinta-

aktiivisten aineiden käyttö. Kaikkien menetelmien tavoitteena on saada maaperän sisältämät 

raskasmetallit liukoiseen muotoon. Kun metallit on saatu liukoiseksi, ne täytyy erottaa maaperän 

valumavesistä. Erottamiseen käytettyjä tekniikoita ovat esimerkiksi saostus, kerasaostus ja 

elektrokoagulaatio. Meunier et al.
46

 vertailivat tutkimuksessaan elektrokoagulaation ja kemiallisen 

saostamisen kykyä poistaa raskasmetalleja happamista ja suolapitoisista maaperän valumavesistä. 

Kokeet suoritettiin laboratoriomittakaavan pilot-kokeella. 

 Meunier et al.
46

 kokeissa elektrokoagulaation ja kemiallisen saostamisen tehokkuutta vertailtiin 

seuraamalla lietteen muodostumisnopeutta, energian ja kemikaalien kulutusta sekä 

metallipitoisuuden pienenemistä. Elektrokoagulaatio suoritettiin elektrolyyttisessä kennossa, jossa 
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käytettiin teräselektrodeja. Kemialliseen saostamiseen käytettiin Ca(OH)2:ta tai NaOH:a. 

Alkuperäisessä tutkittavassa näytteessä vain lyijyn ja sinkin pitoisuudet olivat yli asetettujen 

rajojen. Kummankin epäpuhtauden pitoisuus saatiin pienennettyä alle päästörajan 

elektrokoagulaation avulla. Elektrokoagulaatiolla saatiin poistettua yli 99 % näytteen sisältämästä 

lyijystä, kun taas saostamalla lyijystä saatiin poistettua vain alle 30 %. Jotta elektrokoagulaation ja 

saostamisen suorituskyky saatiin testattua useamman metallin suhteen, näytteeseen lisättiin eri 

metalleja. Metallit (Cd, Cr, Cu, Ni ja Zn) lisättiin suoloina siten, että näytteen metallipitoisuus oli 

lisäyksen jälkeen 100 mg/l. Näytteen sisältämien metallien pitoisuudet saatiin pienennettyä alle 

päästörajojen, kun käytettiin elektrokoagulaatiota. Poikkeuksena oli kuitenkin kadmium, josta 

saatiin poistettua vain 41 %. Muut metallit saatiin poistettua yli 99 %:sti. 

 Elektrokoagulaation ja saostuksen toimivuutta raskasmetallien poistossa tutkittiin myös siten, 

että näytteisiin lisättiin yksi epäpuhtaus kerrallaan. Tällä tavoin yritettiin saada lisää tietoa ja 

ymmärrystä elektrokoagulaation toimintatavasta. Kaikkien epäpuhtauksien, paitsi kadmiumin, 

pitoisuudet saatiin pienennettyä alle asetettujen rajojen. Tämän perusteella voitiin todeta, että 

kilpailevilla reaktioilla ei ollut vaikutusta kadmiumin poistotehokkuuteen. Tutkimuksissa testattiin 

lisäksi myös lyijyn lisäystä näytteeseen siten, että lyijypitoisuudet olivat välillä 200–2500 mg/l. 

Lyijy saatiin poistettua näytteistä vähintään 94 %:sti kaikilla pitoisuuksilla. Tehtyjen kokeiden 

perusteella voitiin todeta, että elektrokoagulaatio on lupaava menetelmä valumavesien 

puhdistuksessa, vaikka se voikin olla kalliimpi kuin kemiallinen saostus.
46

  

 Vedenpuhdistusta koagulaation avulla on tutkittu ja käytetty jo pitkään. Harper et al.
47

 tutkivat 

90-luvulla vedenpuhdistusmenetelmää, jonka tavoitteena oli poistaa arseenia, lyijyä ja orgaanisia 

torjunta-aineita jätevedestä. Puhdistettava vesi oli peräisin laitoksesta, jossa oli aiemmin valmistettu 

epäorgaanista arseenia sisältäviä hyönteismyrkkyjä. Veden havaittiin sisältävän suurimmilta osin 

arseenia, joten tutkimuksissa keskityttiin lähinnä vain arseenin poistoon. 

 Tutkimusten alussa Harper et al.
47

 kokeilivat erilaisten koagulanttien ja niiden seosten kykyä 

poistaa arseenia. Käytettävät koagulantit olivat ferrikloridi, natriumsulfidi, sammutettu kalkki ja 

aluna. Myös pH:n vaikutusta tarkkailtiin. Kokeiden aikana havaittiin, että yhdellä 

koagulanttiannoksella ei päästy haluttuihin poistotehokkuuksiin. Tämän vuoksi päätettiin testata 

usean lisäyksen vaikutusta. Parhaaksi koagulantiksi havaittiin sammutettu kalkki-ferrikloridi-

yhdistelmä, jolla saatiin poistettua yli 99 % veden sisältämästä arseenista. Lisäksi tiedettiin, että 

sammutettu kalkki poistaa myös lyijyä ja orgaanisia torjunta-aineita. Tämän jälkeen määritettiin 

optimaalinen annostus, ja tutkittiin suodatuksen vaikutusta. Tulosten pohjalta rakennettiin kuvan 15 

mukainen vedenpuhdistussysteemi, jolla arseeni saatiin poistettua 97–98 %:sti. Tutkitulla 

vedenpuhdistussysteemillä saatiin tuotettua vettä, jonka arseenipitoisuudet olivat alle viranomaisten 
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asettamien rajojen.  

 

Kuva 15. Arseenin, lyijyn ja orgaanisten torjunta-aineiden poistoon suunniteltu 

vedenpuhdistusjärjestelmä.
47
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6. YHTEENVETO 

Kemiallisen saostamisen tavoite on saada aikaiseksi uusi, kiinteä faasi. Kemialliseen saostumiseen 

eli reaktiiviseen kiteyttämiseen liittyy paljon teoriaa. Tärkeitä siihen liittyviä käsitteitä ovat muun 

muassa liukoisuus sekä liukoisuus- ja ionitulo. Kaikista tärkein on kuitenkin ylikylläisyyden käsite, 

joka kuvaa konsentraatioeroa kylläisen ja ylikylläisen liuoksen välillä. Saostumisen ensimmäinen 

edellytys on ylikylläinen reaktioseos. Myös kiteyttämiseen vaaditaan ylikylläiset olosuhteet. 

Kiteyttäminen poikkeaa saostumisesta kuitenkin muilta osin. Kiteyttämisen tuloksena syntynyt 

kiinteä faasi liukenee hyviin käytettävään liuottimeen, mutta saostamistuote on niukkaliukoinen. 

Kiteyttämisen ja kemiallisen saostamisen lisäksi kiinteä faasi voidaan saada aikaiseksi esimerkiksi 

käyttämällä fysikaalista saostamista. 

 Saostamisprosessit ovat käytännössä hyvin yksinkertaisia, ja niitä on hyödynnetty teollisuudessa 

jo pitkään. Saostaminen voidaan suorittaa esimerkiksi sekoittamalla vain kahta reagenssia 

keskenään. Saostumisen mekanismit ovat kuitenkin monimutkaisia, eikä saostumisen perimmäistä 

teoriaa tunneta vielä nykypäivänäkään läpikotaisin. Tämän vuoksi kemiallista saostamista on 

tutkittu ja tutkitaan edelleenkin aktiivisesti. Saostamistuotteelta vaaditaan usein erilaisia 

ominaisuuksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi kiteiden kokoon tai muotoon. Yleensä tällöin 

saostamista käytetään lopullisen tuotteen valmistamiseen. Kemiallista saostamista voidaan käyttää 

myös epäpuhtauksien poistoon, jolloin syntyvän tuotteen ominaisuuksilla ei ole suurta merkitystä. 

Tärkeintä tällöin on, että haluttu epäpuhtaus saadaan poistettua selektiivisesti ja tehokkaasti. 

 Kiteen muodostumiseen kuuluu kaksi vaihetta; nukleaatio ja kiteen kasvu. Nukleaatio voi 

tapahtua primäärisellä tai sekundäärisellä mekanismilla. Yhden uusimpien teorioiden mukaan 

nukleaatio voi tapahtua myös kaksivaiheisella mekanismilla, jossa kidealkio muodostuu 

metastabiilin nesteklusterin sisällä. Myös kiteen kasvu voi tapahtua monella eri tavalla olosuhteista 

riippuen. Yksi tärkein tekijä on ylikylläisyys, joka vaikuttaa sekä nukleaation että kiteen kasvun 

nopeuksiin. Nämä nopeudet vaikuttavat suoraan syntyvän saostuman ominaisuuksiin, kuten 

kidekokojakaumaan. Ylikylläisyyden lisäksi myös muun muassa sekoitus vaikuttaa syntyvien 

partikkeleiden ominaisuuksiin, kuten kiteiden kokoon ja muotoon. 

 Saostamisprosesseihin liittyy myös jonkin verran ongelmia. Syntyvät tuotteet eivät ole lähes 

koskaan täysin puhtaita kerasaostumisen vuoksi. Kerasaostuminen voi ilmetä monella eri tavalla 

kuten pinta-adsorptiona, sulkeumina tai jälkisaostumisena. Kerasaostumista voidaan kuitenkin 

myös käyttää hyväksi joissakin sovelluksissa. Yleisesti ottaen kemiallista saostumista hyödynnetään 

monissa sovelluksissa. Käyttökohteita ovat muun muassa metallien saostus kaivostoiminnan eri 

vaiheissa, vedenpuhdistus sekä nanomateriaalien valmistus. 
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