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Metsärinta, Maija-Leena, Stability of sphalerite fluidized bed roasting
Faculty of Technology,  Department of Process and Environmental Engineering, University of
Oulu, P.O.Box 4300,  FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. C 309, 2008
Oulu, Finland

Abstract
Zinc production has been known since 200 BC. Fluidised bed roasting is the first process stage of
the electrolytical zinc production process, was developed in the 1940s.

The raw material for zinc is usually sphalerite concentrate. This sulphide concentrate is
oxidised in a roaster. Oxidation reactions produce calcine, energy, which is removed as steam, and
sulphur dioxide, which is used as the raw material of sulphuric acid.

During recent decades sphalerite concentrates have contained more and more impurities and at
the same time they have become more fine-grained. Impurities cause problems during fluidised
bed roasting. As a consequence, production capacity decreases, there are breaks in production.
Starting up and shutting down a process during production breaks cause the environmental
emissions. In order to be able optimise production, the oxidation mechanisms of impure sphalerite
and methods for controlling them have to be known.

The hypothesis of this work was as follows: In addition to temperature, the impurity content
and particle size of the feed and oxygen coefficient also have an effect on the stability of fluidised
bed roasting. Diverse concentrates require different oxygen coefficients and temperatures. The
basic target of this work was to develop a method to help find the required conditions and to
control them in industrial roasters. This study was restricted to considering the effects of the iron,
copper and lead contents in sphalerite concentrate.

A review was made of earlier roasting studies and experiences. This study also evaluated the
thermodynamic background of roasting. The oxidation mechanisms were also studied in the
laboratory using a fluidised bed roaster and horizontal tube furnace. The results were validated in
an industrial roaster.

On the grounds of these studies the different sphalerite concentrates really do require diverse
roasting temperatures and oxygen coefficients. Foremore, the same kinds of concentrates require
a different roasting temperature and oxygen coefficient, if their particle size distributions are
different. Controlling the concentrate feed particle size may help to control the stability of the
roasting bed and the temperature of the upper part of the furnace.

The impurities increase the forming of direct bond sintering and thus the forming of sulphide
liquid phases. Oxides and sulphates may also form liquid phases. These kinds of liquid phases
cause problems in the fluidised bed. Continuous control of the oxygen coefficient and bed
temperature and the use of a unique oxygen coefficient and temperature range for every
concentrate mixture would make it possible to minimise problems in the furnace.

Laboratory and industrial scale tests have verified the variables and methods for controlling
conditions in the roaster bed.

Keywords: fluidised bed, oxygen coefficient, particle size, roasting, sfaleriitti, sphalerite
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Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. C 309, 2008
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Tiivistelmä
Sinkin valmistus on ollut tunnettua ajalta 200 eKr. Leijukerrospasutus, joka on ensimmäinen
prosessivaihe elektrolyyttisessä sinkin valmistusprosessissa, otettiin sekin käyttöön jo 1940-
luvulla.

Sinkin raaka-aineena käytetään sfaleriittirikastetta, joka hapetetaan pasutuksessa. Hapetusre-
aktiot tuottavat pasutteen lisäksi energiaa, joka otetaan talteen höyrynä, ja rikkidioksidia, josta
tuotetaan rikkihappoa.

Viime vuosikymmeninä sfaleriittirikasteet ovat tulleet epäpuhtaammiksi ja samalla partikke-
likooltaan hienommiksi. Epäpuhtaudet aiheuttavat ongelmia leijupetiin. Tämän seurauksena
uunien kapasiteetti laskee, tulee tuotannon seisauksia. Näiden seisauksien yhteydessä tapahtuvat
prosessin ylös- ja alasajot aiheuttavat päästöjä. Tuotannon optimoimiseksi täytyy tuntea epäpuh-
taiden sfaleriittirikasteiden hapetusmekanismit ja tavat niiden hallitsemiseksi.

Tämän työn hypoteesi oli: Leijukerrospasutuksen stabiilisuuteen vaikuttaa lämpötilan lisäksi
epäpuhtauksien määrä syötteessä ja syötteen partikkelikokojakauma sekä happikerroin. Erilaiset
rikasteet vaativat erilaisen happikerroin- ja lämpötila-alueen. Työn tavoite oli kehittää menetel-
mä, jolla saadaan vaaditut olosuhteet syntymään ja hallittua. Tutkimuksissa rajoituttiin tarkaste-
lemaan sfaleriittirikasteiden sisältämän raudan, kuparin ja lyijyn vaikutusta.

Työssä tutustuttiin epäpuhtaiden sfaleriittirikasteiden pasutuksen alueelta aiemmin tehtyihin
tutkimuksiin ja eri pasutoilla saatuihin kokemuksiin sekä selvitettiin pasutuksen termodynaami-
nen tausta. Laboratoriotutkimuksilla selvitettiin hapettumismekanismeja leijukerrosreaktorissa ja
pelleteillä kvartsilaivassa putkiuunissa. Tulosten todentaminen tehtiin koeajoilla teollisessa tuo-
tantolaitoksessa.

Johtopäätöksenä näistä tutkimuksista voidaan todeta, että erilaiset sfaleriittirikasteet edellyt-
tävät kullekin rikasteelle ominaista pasutuslämpötilaa ja happikerrointa. Lisäksi samantyyppis-
tenkin rikasteiden vaatima pasutuslämpötila ja happikerroin voivat vaihdella, jos rikasteen par-
tikkelikokojakauma vaihtelee. Syötteen partikkelikokoa säätäen voidaan ohjata pedin stabiili-
suutta ja uunin yläosan lämpötilaa.

Epäpuhtaudet lisäävät suorasidossintrautumien syntyä ja siten sulfidisulafaasien muodostu-
mista. Sulafaaseja voivat muodostaa myös tietyt oksidit ja sulfaatit. Tästä seuraa ongelmia leiju-
pedissä. Happikertoimen jatkuva seuranta ja säätö kullekin rikasteelle ominaisella alueella,
samoin kuin lämpötilan seuranta ja säätö, mahdollistavat ongelmien minimoinnin.

Tähän työhön liittyvissä laboratoriotutkimuksissa ja teollisen mittakaavan tutkimuksissa
todennettiin muuttujat ja keinot olosuhteiden hallitsemiseksi.

Asiasanat: happikerroin, leijukerrosuuni, partikkelikoko, pasutus, sfaleriitti, sinkki





Alkusanat

Tutkimus kohdistuu sfaleriittirikasteita käyttävien pasuttojen ongelmien käsitte-
lyyn, mikä merkitsee, ettei kyse ole yhden mineraalin yksittäisen partikkelin eikä
edes yhden rikasteen hapettumismekanismin tutkimisesta, vaan etsitään ohjetta ja
tapaa rikasteseosten hapettamisen ohjaukseen. Tämän tulee tapahtua suppealla
lämpötila-alueella käsiteltävän materiaalin pysyessä kiinteänä koko ajan. Tämä
tekee tutkimuksesta monihaaraisen ja voitaisiin sanoa jopa sekavan.

Suuret malmivarat omaavan kaivoksen omistajilla, jotka käyttävät tehtaissaan
yhtä tai kahta rikastetta, on helpompi hallita prosessinsa kuin kaupallisia rikasteita
käyttävien tehtaiden. Monien erilaisten rikasteiden ja niiden erikoispiirteiden sel-
vittäminen eri mittakaavoissa tekee työstä ehkä liiankin laajan, mutta mielestäni se
on välttämätöntä asian luonteen vuoksi ja rankempi rajaus olisi vienyt työltä sen
tarkoituksen. Rajoittuminen käsittelemään esimerkiksi vain kuparin vaikutusta
kolmen epäpuhtauden sijaan olisi ehkä lisännyt työn tieteellisyyttä, mutta samalla
työn käytännön arvo olisi laskenut.

Haluan kiittää professori Jouko Härkkiä työni ohjauksesta ja kannustuksesta.
Erityiskiitokset ansaitsee professori Pekka Taskinen, joka tämän työn toteutusvai-
heessa toimi tutkimus- ja teknologiajohtajana ORC:ssä, yhteistyöstä sekä lukemat-
tomista kommenteista, neuvoista ja keskusteluista liittyen niin tähän kuin muihin-
kin töihini. Teknologiajohtaja Kullervo Myllykoskea ja tutkimusjohtaja Jarkko
Partista kiitän myönteisestä suhtautumisesta työni julkaisemiseen. Tutkimus- ja
kehitysjohtaja Asmo Vartiaista kiitän myönteisestä suhtautumisesta jatko-opinto-
jeni aloittamiseen hänen ollessaan tutkimusjohtajana ORC:ssä. Suuret kiitokset
tuotantojohtaja Jens Nybergille ja DI Aija Rytiojalle sekä koko BKO:n pasuton
henkilökunnalle yhteistyöstä ja riskinotosta suoritettaessa teollisen mittakaavan
kokeita sekä koko ORC:n henkilökunnalle yhteistyöstä, erityisesti Kyösti Laaso-
selle ja Simo Uusitalolle antaumuksella tehdystä työstä laboratoriokokeita toteu-
tettaessa sekä Satu Mansikalle ja Hilkka Silvennoiselle oikoluvusta. 

Lämpimät kiitokset puolisolleni Pentille, että kestit kanssani tämänkin ”pro-
jektin”. Suuret kiitokset kullanmuruilleni, Nikolle, Ellenille ja pikku Tuomakselle,
siitä, että saitte aina läsnäollessanne mummun ajatukset pois tästä niin kuin kai-
kista muistakin töistä.
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Lyhenteet ja merkkien selitykset

λ Happikerroin, uunissa käytettävissä olevan happimäärän suhde
rikasteen stökiömetriseen hapentarpeeseen.

BKO Boliden Kokkola Oy.
CFD Virtauslaskentamenetelmä (Computional fluid dynamics).
SEM/EDS Pyyhkäisyelektronimikroskooppi ja rajattu alkuaineanalyysi, jolla

voidaan analysoida koko alkuainespektri samanaikaisesti (Scan-
ning electron microscopy with energy dispersive X-ray microana-
lysis).

EDX Alkuaine-analyysi (Energy dispersive X-ray analysis).
FTIR Fourier infrapunaspektrometri (fourier transform IR-analyzer).
HSC Kemiallinen reaktio- ja tasapainolaskenta-ohjelma dynaamisine

tietokantoineen (Enthalpy (H) - entropy (S) - heat capacity (C),
chemical reaction and equilibrium software with extensive ther-
mochemical database).

IC Ionikromatografi (ion chromatograph).
ICP Induktiivisesti kytketty plasma emissiospektrometri (Inductively

coupled plasma emission spectrometry).
ISS Kiinteä liuos (Intermediate solid solution).
LECO Leco C/S-analysaattori.
ORC Outotec Research Oy.
TGA Termogravimetrinen analyysi (thermogravimetric analysis).
XRD Röntgendiffraktometri (X-ray diffractometry).

Mineraalit

Anglesiitti (PbSO4) peruslyijysulfaattimineraali, jota syntyy usein lyijyhoh-
teen hapettuessa.

Antigoriitti ((Mg,Fe)3Si2O5(OH)4) magnesiumrautasilikaattimineraali.
Arsenopyriitti ((Fe,As)S2) arseenikiisu on yleinen arseenisulfidimineraali.
Baryytti (BaSO4) bariumsulfaatti on yleisin bariummineraali.
Borniitti (Cu5FeS4) kirjava kuparikiisu on kuparisulfidimalmimineraali.
Dendriitti Mineralogiassa kivilajien rakopinnoille, poikkeuksellisesti mine-

raalien sisällekin, tavallisesti rauta- tai mangaaniyhdisteistä kitey-
tynyt kuviosarja.

Digeniitti (Cu9S5) kuparisulfidimalmimineraali.
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Dolomiitti (Ca,Mg(CO3)2) karbonaattimineraali.
Frankliniitti (ZnFe2O4) sinkkiferriitti on spinelliryhmän magnetiitin sinkkipi-

toinen muunnos.
Galeniitti (PbS) lyijysulfidi eli lyijyhohde on lyijymineraali.
Hematiitti (Fe2O3) rauta(III)oksidi on rautamineraali.
Kalkosiitti (Cu2S) kuparisulfidi eli kuprosulfidi eli kuparihohde on kuparisul-

fidimineraali.
Kalkopyriitti (CuFeS2) kuparikiisu on kuparisulfidimineraali.
Kalsiitti (CaCO3) kalsiumkarbonaatti eli kalkkikivi eli kalkkisälpä on kar-

bonaattiryhmän mineraali.
Kipsi (CaSO4) kalsiumsulfaatti.
Kovelliini (CuS) kuprisulfidi.
Kubaniitti (CuFe2S3) kuparisulfidimineraali.
Kvartsi (SiO2) yksi yleisimmistä kivilajeja muodostavista mineraaleista.
Lanarkiitti (PbO·PbSO4) lyijyoksisulfaatti.
Larseniitti (PbZnSiO4) lyijysinkkisilikaatti.
Magneettikiisu (Fe1-xS; x = 0 – 0,17) pyrrotiitti on heikosti magneettinen rautasul-

fidimineraali.
Magnesiitti (MgCO3) magnesiumkarbonaatti on karbonaattimineraali.
Magnetiitti (Fe3O4) rauta(II)oksidi on rautamalmimineraali.
Marmatiitti ((Zn,Fe)S) rautarikas muunnos sfaleriitista, jossa rauta on liun-

neena sfaleriitin hilassa.
Massicot (PbO) lyijymonoksidi.
Moikiitti (Cu9Fe9S16) mooihoekite on välituote, joka syntyy kuparikiisun

hajotessa.
Pyriitti (FeS2) rikkikiisu on rautasulfidimineraali.
Sfaleriitti (β−ZnS) sinkkisulfidi eli kuutiollinen sinkkivälke on sinkkisulfi-

dimineraali.
Spinelli Rakenteeseen viittaava yleisnimi suurelle joukolle mineraaleja.
Talkki (Mg3Si4O10(OH)2) silikaattimineraali.
Willemiitti (Zn2SiO4) sinkkisilikaatti on silikaattimineraali.
Wurtziitti (α−ZnS) heksagonaalisessa muodossa oleva sinkkisulfidi.
Zinkiitti (ZnO) sinkkioksidimineraali.
Zinkosiitti (ZnSO4) sinkkisulfaatti.
10
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1 Johdanto

1.1 Sinkin valmistus

”Sinkin valmistus tunnetaan roomalaisten ajalta noin 200 eKr., jolloin sulatettaessa
sinkkiä sisältävää kuparimalmia ”tuotettiin” messinkiä. Messinkiä pystyttiin val-
mistamaan myöhemmin kuumentamalla kuparia yhdessä sinkkioksidin tai -karbo-
naatin ja hiilen kanssa. Sinkin valmistus tunnettiin Kiinassa noin 700-luvulla ja
Intiassa 1300-luvulla. Vähitellen sinkin valmistustietous kulkeutui Eurooppaan ja
vuonna 1743 ensimmäinen sinkkisulatto oli toiminnassa Bristolissa, Englannissa,
vuosituotannon ollessa 200 t/v. Vuonna 1758 John Championille myönnettiin
patentti sinkin valmistamiseksi pasutetusta sinkkisulfidista’’, kuultiin insinööripäi-
vien luennolla 1988 (Mäkinen & Vartiainen).

Suomessa on tuotettu sinkkisulfidirikastetta vuodesta 1954 alkaen. Tällöin
aloitti toimintansa Vihannin kaivos, joka on nyt jo lopettanut toimintansa. Toinen
tämän alan suomalainen kaivos, Pyhäsalmi, aloitti toimintansa vuonna 1962 ja on
edelleen käytössä. Tämä Pyhäsalmen sinkkisulfidirikaste jalostetaan Kokkolassa
olevalla sinkkitehtaalla yhdessä ulkomailta hankittavien rikasteiden kanssa. Sinkin
valmistuksen Kokkolassa aloitti Outokumpu vuonna 1969. Nykyään Kokkolan
sinkkitehdas kuuluu Boliden konserniin.

Sinkin valmistuksen raaka-aineita ovat yhä epäpuhtaammiksi ja hienommiksi
tulevat sfaleriittirikasteet (Brown et al. 1998). Esimerkiksi Hellyer-, Hilton- ja Red
Dog-rikasteet ovat hienoudeltaan d80 = 20–25 µm ja Mc Arthur River- ja Century-
rikasteet <20 µm (Grant 1993). Yleisesti käytössä oleva metallisen sinkin valmis-
tusprosessi, elektrolyyttinen sinkin valmistus, tapahtuu viidessä eri vaiheessa,
jotka ovat pasutus, pasutteen liuotus, liuoksen puhdistus, sinkin talteenotto elekt-
rolyysissä ja sinkin valu harkoiksi, kuten kuvassa 1 on esitetty. 

Nyholm, Haani ja Huggare kuvasivat Vuoriteollisuuslehdessä 1/1971:
”Ensimmäisen prosessivaiheen sinkin valmistuksessa muodostaa rikasteen pasu-
tus, jonka tarkoituksena on saattaa sulfidimuodossa esiintyvä sinkki oksidimuo-
toon reaktion

ZnS + 3/2O2(g) -> ZnO + SO2(g) (1)

mukaisesti. Pasutuksessa hapettuvat myös sinkkirikasteen sisältämät muut metallit
kuten rauta, joka sinkin kanssa muodostaa liukenemattoman ferriitin. Reaktio on
eksoterminen ja luovuttaa lämpöä analyysistä riippuen noin 5 020 MJ/t rikastetta.
13



Koska pasutus pyritään viemään mahdollisimman täydellisesti läpi, käytetään
ilmaa ylimäärin eli noin 1,3-kertainen määrä teoreettiseen verrattuna. Tämä mer-
kitsee sitä, että prosessin tuottamat rikkidioksidikaasut sisältävät noin 10 %
SO2:ta. Pasutus on periaatteessa mahdollinen lämpötila-alueella 850–1 000°C.
Yläraja määräytyy rikasteen lyijy- ja kuparisisällön mukaan sintrautumistendens-
sin perusteella.”

Kuva 1. Elektrolyyttinen sinkin valmistus (Outokumpu Technology 2005).

Sinkkirikasteen pasutus on monimutkainen prosessi, koostuen kemiallisista reakti-
oista, lämmönsiirrosta ja kaksifaasivirtausdynamiikasta. Pasutuksessa kiinteä sul-
fidinen sfaleriitti saatetaan reagoimaan hapen kanssa, ja tuotteena saadaan pääasi-
assa oksidista lähes rikkivapaata pasutetta sekä SO2-pitoista kaasua. Pasutteessa
sinkki on zinkiittinä ja frankliniittina, mutta se sisältää myös vähäisiä määriä wil-
lemiittiä, sinkkisulfaattia ja sinkkioksisulfaattia. Liuotuksessa jäähdytetty ja hie-
noksi jauhettu pasute saatetaan liukoiseksi kahdessa vaiheessa: neutraaliliuotuk-
sessa liuotetaan sinkkioksidi ja konversioliuotuksessa käsitellään sinkkiferriitti
rikkihapolla. Liuennut rauta saostetaan jarosiitiksi, joka erotetaan liuoksesta. Näin
tuotetusta liuoksesta saostetaan liuospuhdistuksessa kupari, koboltti, nikkeli ja
kadmium. Puhdistettu liuos johdetaan elektrolyysiin, jossa liuoksen sinkki pelkis-
tetään ja saostetaan katodien pinnalle. Katodien pinnalta sinkki erotetaan koneelli-
sesti ja toimitetaan valimoon, jossa metallinen sinkki sulatetaan induktiouuneissa
ja valetaan harkoiksi.
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1.2 Sfaleriitin pasutus

Tässä työssä keskitytään sinkin valmistuksen ensimmäiseen vaiheeseen, sfaleriitin
pasutukseen kuplivassa leijupedissä. Metallurgiassa pasutus tarkoittaa normaalisti
jonkin metallisulfidin hapettamista vastaavan metallin oksidiksi (Tikkanen 1990).
Sitä on myös kuvattu prosessiksi, jossa kiinteä aine reagoi kaasun kanssa tuottaen
toista kiinteää ainetta ja kaasua (Rosenqvist 1974). Kupliva leijupeti tarkoittaa tek-
niikkaa, jossa sylinterimäisessä uunissa prosessikaasu, ilma tai happirikastettu
ilma, johdetaan suutinarinan läpi petiin, joka saatetaan täten ”kiehumistilaan”,
kuva 2. Kaasukuplien aikaansaaman sekoituksen sekä tehokkaan lämmön- ja
aineensiirron, kaasun ja kiinteiden partikkelien välillä, vaikutuksesta pedin lämpö-
tilasta tulee tasainen. (Robinson 1878, Fischer 1953 ja Kunii & Levenspiel 1991.)
Aikaisemmin pasutus tapahtui mekaanisissa kerrosuuneissa, MacDougall-, Her-
reshoff- ja Wedge-uunit, sekä pyörivissä kiertouuneissa, jotka tunnetaan nykyään
paremmin rumpu-uuneina (Talvitie 1947).

Kuva 2. CDF-mallilla esitetty turbulentin pedin toimintaa käyttäen erilaisia ilmavirtauk-
sia (Ojaniemi et al. 2005).

Sinkkitehtaissa käytettävät leijukerrosuunit ovat yleensä joko Lurgi- tai Dorr-Oli-
ver-uuneja, jotka koostuvat sylinterimäisestä petiosasta, kartiomaisesta väliosasta
ja sylinterimäisestä yläosasta (Kuva 3), jossa kaasun vauhti hidastuu ja osa kaasun
mukana kulkeutuneesta kiintoaineesta putoaa takaisin petiin. Lurgi-uuni on kehi-
tetty alunperin kuivalle syötteelle ja suunniteltu niin, että syntyvä energia käyte-
tään höyryn tuotantoon (Ullmann 1994). Rikasteen palamisen seurauksena muo-
dostuu pedissä energiaa, joka nostaisi pedin lämpötilaa liikaa, ellei petiä jäähdytet-
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täisi. Pedin lämpötila pidetään yleensä alueella 900–950 °C, riippuen pasutettavan
sinkkisulfidirikasteen epäpuhtauspitoisuuksista. Pedin lämpötilan on aina oltava
alhaisempi kuin syötteiden ja/tai tuotteiden sulamispiste. Siksi leijupedistä energia
otetaan talteen useilla eri puolelle sylinterimäisen uunin kehää asennetuilla jäähdy-
tyskierukoilla. Leijupetiä voidaan jäähdyttää myös suoralla vesisuihkutuksella
petiin, ja näin pedin lämpötilan hienosäätö usein tapahtuukin. Jäähdytykseen voi-
daan käyttää myös inerttejä, oksidisia tai karbonaattisia sekundäärimateriaaleja.
(Saha et al. 1989.)

Kuva 3. Leijukerrosuuni kaaviomaisesti esitettynä (Lüdtke P and Stolarski E 1998).

Raaka-ainevarastolla valmistettu rikasteseos syötetään päiväsiilosta hihnakuljetti-
milla lautassyöttimelle ja siitä edelleen syöttöhihnoille (”viskureille”) ja uuniin.
Kostea rikaste (8–12 % H2O), joskus myös liete, kohtaa kuuman leijuvan pedin,
kuivuu, syttyy ja palaa eli hapettuu. (Svens et al. 2003.) Hienoimmat partikkelit
lähtevät kaasun mukaan käytettäessä tyhjätilanopeutta 0,50–0,75 m/s. Osa partik-
keleista sekoittuu kuplivaan leijupetiin, hapettuu ja poistuu sieltä yli- tai alivuo-
tona. Pasutuksessa tuotteen sulfidirikkipitoisuus pyritään laskemaan alle 0,3 %:iin.

Uusimmissa pasutoissa hienon rikasteen palamista pedin yläpuolella hallitaan
syöttäen sekundääri-ilmaa kartio-osaan (Ajersch 2000, Saxen et al. 2006). Toi-
saalta tällöin lämpötila ennen kattilaa saattaa kohota liian korkeaksi kattilan mate-
riaaleille, joten hienon rikasteen palamisen siirtämiseksi petiin käytetään mikro-
pelletointia, jolloin osa syötteestä mikropelletoidaan ja osa syötetään hienona
(Brown et al. 1998).

Sinkkisulfidirikasteiden pasutukseen tarkoitetut Lurgi-uunit ovat arinapinta-
alaltaan 12–123 m2. Raaka-aineesta riippuen pasutuskapasiteetti on 15 000–300
000 t/v (100–1 100 t/d) rikastetta. Kuvassa 3 on esitetty kaaviomaisesti tällainen
leijukerrosuuni.
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Sfaleriitin pasutus on jatkuva autogeeninen prosessi, jossa muodostuu pasut-
teen lisäksi rikkidioksidikaasua ja energiaa, joka saadaan talteen leijupedin epä-
suoran jäähdytyksen lisäksi kaasusta lämmöntalteenottokattilassa. 

Kaasut poistuvat uunista kaasunkäsittelyyn, joka koostuu kuiva- ja märkäkä-
sittelystä sekä rikkihappotehtaasta. Kuivakäsittely sisältää lämmöntalteenottokatti-
lan, syklonit ja kuumasähkösuotimet. Hieno pasute erotetaan kaasusta kuivakäsit-
telyssä, kuvat 4 ja 5. Leijukerrosuunista poistuvan kaasun happipitoisuutta mita-
taan yleensä jatkuvatoimisella kaasuanalysaattorilla kaasulinjasta jätelämpökatti-
lan jälkeen. Kaasuanalyysistä voidaan päätellä, onko prosessikaasun sisältämän
hapen ja rikasteen suhde oikea. Poistokaasussa tulee olla 2–5 % happea syötteestä
riippuen. Kaasulinjassa ja uunissa on ajoittain alipainetta, jonka seurauksena
uuniin joutuu vuotoilmaa. Tarkoitus on pitää uunin alipaine mahdollisimman pie-
nenä, jotta kaasun happipitoisuus ei kasvaisi ja tämän seurauksena muodostuisi
kittaavia sulfaatteja. 

Kuva 4. Leijukerrosuuni oheislaitteineen kaaviomaisesti (Lüdtke P and Scholarski E
1998).

Märkäkaasunpuhdistus koostuu jäähdytys- ja pesutorneista, märkäsähkösuoti-
mista, elohopean poistosta ja kuivaustorneista, kuva 6. Rikkidioksidin ja kiintoai-
neen lisäksi kaasun mukana kulkeutuu höyrystyneitä aineita, elohopeaa, klooria ja
fluoria, jotka otetaan talteen pesutorneilla ennen kaasun johtamista rikkihapon val-
mistukseen.
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Kuva 5. Leijukerrosuuni, kattila, sykloni ja sähkösuodin (Outokumpu Technology
2005).

1.3 Hienon epäpuhtaan sfaleriitin pasutuskapasiteetin maksimointi

Optimoitaessa ja maksimoitaessa sinkin tuotantoa on erilaisilla tutkimuksilla
etsitty leijukerrospasutukselle olosuhteita, joilla saataisiin maksimikapasiteetti.
Pasutusprosessin optimaalinen säätö on vaativa tehtävä lukuisten muuttujien
vuoksi. Filho et al. (1998) miettivät optimointivaihtoehtoja ja totesivat, että kapa-
siteettia voidaan lisätä käyttäen silikaattisia tai oksidisia malmeja tai happirikas-
tusta. Heidän mukaansa happirikastuksen käyttö olisi helppoa, koska se voitaisiin
ottaa käyttöön ja sulkea käytöstä vain avaamalla tai sulkemalla venttiilejä. Lepistö
(1999) tutki teollisessa mittakaavassa hapen käytön ja kostutusveden vaikutusta
uunin kapasiteettiin. Tuolloin kokeet tehtiin ”puhtailla karkeilla rikasteilla”. Rikas-
teseoksen keskimääräinen partikkelikoko oli d50~25–30 µm, ja rikaste sisälsi enin-
tään 1,8 % lyijyä, 0,6 % kuparia, 0,4 % kadmiumia, 0,6 % kalsiumia, 0,3 % mag-
nesiumia, 0,04 % natriumia, 0,08 % kaliumia ja 0,9 % piitä. Hän totesi, että happi-
rikastuksen käyttö prosessi-ilmassa mahdollistaa merkittävän kapasiteetin noston.
Lepistö oletti rikasteen mukaan varastolla ja syöttöhihnalla lisättävän veden jääh-
dyttävän petiä ja lisäävän syöttöä. (Lepistö 1999 ja Nyberg et al. 2000) Nämä
kokeet tehtiin pasutossa, jossa pedin lämpötila säädettiin sumeaan logiikkaan
perustuvalla systeemillä. Kyseinen menetelmä kehitettiin, jotta pedin lämpötila
pysyisi aina haluttuna, eikä vaihtelisi ja kohoaisi ajoittain liian korkeaksi. Tämä
käytäntö säätää rikasteseossyöttöä pedin lämpötilan mukaan, mutta ei huomioi
hapen riittävyyttä tai liiallisuutta. (Rauma et al. 2000.) 
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Kuva 6.  Märkäkaasunpuhdistus: jäähdytystorni, täytekappaletorni, märkäsähkösuoti-
met, elohopeanpoistotorni ohituspiipun takana ja kuivaustorni.

Optimointi voi olla myös taloudellista, jolloin käytetään halvempia, epäpuhtaam-
pia rikasteita. Epäpuhtaat rikasteet ovat yleensä hyvin hienoja ja niiden käyttö las-
kee syötteiden keskimääräistä partikkelikokoa, kuten kuvasta 7 nähdään.

Kuva 7.  Syöttöseoksen keskimääräisen partikkelikoon lasku ja kapasiteetti ajan funk-
tiona eräässä pasutossa (Metsärinta et al. 2005a, muotoiltu).

Käytettäessä epäpuhtaita ja hienoja rikasteita peti voi joutua epästabiiliin tilaan.
Tällöin pedin eri pisteiden lämpötilat alkavat poiketa toisistaan (Kuva 8) ja pedin
vastapaine vaihdella (Kuva 9).
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Kuva 8. Pedin lämpötilan käyttäytyminen eräänä epästabiilisuusjaksona (Metsärinta et
al. 2002f).

Leijupedissä on todettu kahdenlaista epästabiiliutta:

– agglomeroituminen on liiallista ja peti muuttuu karkeaksi (60 % tai enemmän
>1 mm:n fraktiota). Tällöin pedin leijunta heikkenee, siihen syntyvät paakut
jäävät arinalle pyörimään ja tukkivat arinan suuttimia ja alivuodon. Liiallista
agglomeroitumista on todettu syötteillä, joissa on esimerkiksi korkea
rautapitoisuus (>9,5 % Fe). Agglomeroitumisen seurauksena uuniin
muodostuu kasvannaisia ja uuni täytyy puhdistaa. (Saxen et al. 2006.)

– peti tulee tahmeaksi ja kanavoituu. Tahmeutunut pasute virtaa huonosti ulos
ylivuodosta. Peti on mennyt tahmeaksi esimerkiksi hienolla (d50~19 µm)
kompleksisella rikasteseoksella, jossa on ollut Zn 49,2 %, Fe 9,3 %, Pb 2,8 %
ja Cu 0,46 %. Jäähdyttyään tahmea pasute on erittäin hienoa (20–50 %, alle 70
µm). (Metsärinta et al. 2000a.)

Tällaiset ongelmat aiheuttavat ei-toivottua kapasiteetin vähenemistä, tuotannon
seisauksia ja taloudellisia menetyksiä, jotka pitää pystyä välttämään. Lisäksi suu-
rin osa pasuton päästöistä syntyy seisauksien, alas- ja ylösajon, yhteydessä, joten
nämä pitää minimoida myös ympäristönsuojelullisista syistä.
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Kuva 9.  Pedin vastapaineen käyttäytyminen eräänä epästabiilisuusjaksona (Metsärinta
et al. 2002f).

1.4 Hypoteesi ja tutkimuksen tavoite

Constantineau et al. (2002) ovat esittäneet, että pasutusprosessin ymmärtäminen
perustuu intuitioon, kokemukseen sekä yrityksiin ja erehdyksiin. Tästä huolimatta
on syytä uskoa, että pedin meno epästabiiliksi sekä kasvannaisten muodostuminen
ovat seurausta sulafaasien muodostumisesta. Yleisesti on painotettu oikean lämpö-
tilan tärkeyttä käsiteltäessä epäpuhtaita rikasteita. Tässä työssä osoitetaan, että

– oikean, kullekin rikasteelle tai rikasteseokselle ominaisen lämpötilan merkitys
rautaa, kuparia ja lyijyä sisältävien sfaleriittirikasteiden pasutuksessa on suuri.

– epäpuhtauksia sisältävien sfaleriittirikasteiden pasutuksen hallintaan ei riitä,
että lämpötila hallitaan, vaan kullakin rikasteella tai rikasteseoksella tulee
käyttää sille ominaista happikerrointa. 

– epäpuhtaiden rikasteiden partikkelikoon kasvattamisella saadaan yhdessä
oikean happikertoimen ja lämpötilan kanssa niiden pasutus hallittua.

Tämän tutkimuksen hypoteesi on:

Stabiilisuuteen leijukerrospasutuksessa vaikuttaa lämpötilan lisäksi
epäpuhtauksien määrä syötteessä ja syötteen partikkelikokojakauma sekä
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uuniin syötettävän hapen määrän ja rikasteen teoreettisen hapentarpeen suhde
eli happikerroin. Erilaiset rikasteet vaativat erilaisen happikerroin- ja
lämpötila-alueen. 

Hypoteesin paikkansapitävyyden osoittamiseksi tässä työssä selvitetään epäpuh-
taiden sfaleriittirikasteiden hapettumismekanismit sekä pasutusolosuhteissa ongel-
mia aiheuttavat sulafaasit. Lisäksi selvitetään empiirisen tutkimuksen avulla uuniin
syötetyn happimäärän ja rikasteen stökiömetrisen hapentarpeen suhteen eli happi-
kertoimen vaikutus sulafaasien muodostumiseen käytettäessä epäpuhtaita rikas-
teita tai niiden seoksia.

Työn perimmäinen tavoite on kehittää keino/työkalut, joilla saadaan vaaditut
olosuhteet syntymään ja hallittua teollisen mittakaavan pasutossa. Kuvassa 10 on
esitetty lohkokaaviona viitekehys, jossa tavoitetta lähestytään.

Kuva 10.  Työn viitekehys lohkokaaviona.

Pasutuksessa hypoteesissa mainittu happikerroin (λ) määritellään käytettävissä
olevan happimäärän ja reaktioihin tarvittavan happimäärän osamääränä, eli kulla-
kin hetkellä.

 λ= (Vilma 0,21 + VO2 c) / (K mrik)

kun rikastesyöttö t/h on mrik

uuniin syötettävä ilmavirta on Nm3/h Vilma

uuniin syötettävä teknisen hapen virta Nm3/h VO2

teknisen hapen O2 -pitoisuus % O2 /100 c
rikasteen reagoidessa tarvittava happi Nm3/ t rik K.
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1.5 Työn rajaus ja tekijän osuus tutkimuksesta

Sinkkisulfidirikasteiden epäpuhtauksia ovat muun muassa rauta-, lyijy- ja kupari-
sulfidit. Lisäksi sinkkirikasteet sisältävät pieniä määriä kadmiumia, arseenia, kal-
siumia, kaliumia, natriumia, magnesiumia, mangaania, bariumia ja piitä yhdistei-
nään. 

Rajaus:

Tässä työssä rajoitutaan tarkastelemaan sfaleriittirikasteen sisältämän
raudan, kuparin (Cu<1,5 % eikä samaan aikaan Pb:tä) ja lyijyn (Pb<4 % eikä
samaan aikaan Cu:ta) käyttäytymistä lämpötilassa 700–1 000 °C, pääasiassa
890–950 °C.

Tämä tutkimus koostuu neljästä eri osasta:

– kirjallisuusosa, jossa selvitetään, mitä sfaleriittirikasteiden pasutuksen alueelta
on aiemmin tutkittu tai millaisista teollisen mittakaavan kokemuksista
epäpuhtaiden sfaleriittirikasteiden pasutuksesta on raportoitu.

– teoriaosassa selvitetään epäpuhtaan sfaleriittirikasteen pasutuksen
termodynaamista taustaa.

– laboratoriotutkimusosassa selvitetään epäpuhtaiden sfaleriittirikasteiden
hapettumismekanismi ja käyttäytyminen hapetettaessa. Laboratoriokokeet
jakautuvat hienojakoisen (d<0,6 mm) materiaalin pasutukseen puolijatkuvasti
leijukerrosreaktorissa ja pellettien (d~8mm) pasutukseen kvartsilaivassa
putkiuunissa.

– tulosten todentaminen teollisessa tuotantolaitoksessa.
Olennaisen osan työstä muodostaa työskentely lukuisissa projekteissa (tutkimus,
käynnistys, ongelmien ratkaisu jne.) lähes neljänkymmenen vuoden aikana. Pääasiassa
työhön liittyvät tutkimukset on tehty vuosina 2000–2004.

Oma osuus

Tässä prosessin kehitystyössä toimi vuosina 2000–2004 epävirallinen ”tiimi”.
Tämän opinnäytteen tekijä ORC:ssä, pasuton tutkimuksesta vastaavana, laati
yleensä

– tutkimusehdotukset
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– tutkimus- ja koesuunnitelmat ja

– laboratoriokoeohjeet.

Näistä sitten keskusteltiin ja/tai näitä kommentoitiin ja muokattiin.

Lisäksi opinnäytteen tekijä yleensä

– ohjasi ja valvoi sekä laboratorio- että teollisen mittakaavan kokeiden
suoritusta

– keräsi, käsitteli, analysoi tulokset ja teki johtopäätökset sekä

– raportoi tutkimukset. 

Myös tuloksista ja raporteista keskusteltiin ja/tai niitä kommentoitiin ja käsiteltiin
tiimin toimesta.

Laboratoriokokeet toteutti käytännössä ORC:n pyrometallurgisen laboratorion
henkilökunta, mikrorakenne- ja mineraalitutkimukset teki ORC:n rakennelabora-
torion henkilökunta ja kemialliset analyysit ORC:n analyyttisen laboratorion hen-
kilökunta. Teollisen mittakaavan kokeet teki Kokkolan sinkkitehtaan henkilö-
kunta.
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2 Kirjallisuuskatsaus
Tutkimuksen tämä osuus selvittää, mitä informaatiota kirjallisuudesta löytyy liit-
tyen sfaleriittirikasteen pasutusprosessiin. Sinkkisulfidirikasteen pasutuksesta on
tehty lukuisia tutkimuksia sekä laboratoriossa että teollisessa mittakaavassa. Nata-
sen ja Philbrook (1969a, 1969b ja 1970) tutkivat ZnS:n hapettumisnopeutta panos-
leijukerrosuunilla laboratoriossa, ZnS pelletin hapettumisen mallia ja sinkkirikas-
tepellettien hapettumisnopeutta TGA:lla, Yarygin et al. (1986) sinkkisilikaatin
muodostumisnopeutta, Graydon ja Kirk (1988a ja b) sinkkirikastepartikkelien
hapettumisprosessia, Hattori et al. (1980) sfaleriitin hapettumisnopeutta matalassa
happipaineessa ja Fukunaka (1976) sfaleriitin hapettumisnopeutta laboratorioleiju-
kerrosuunissa panosprosessina. TGA:ta tutkimuksissaan käyttivät myös Ong et al.
(1956) selvittäessään karkean sfaleriitin hapettumista ja ZnO:n sulfatoitumisnope-
utta, Sanchuan et al. (1985) tutkiessaan marmatiitin ja pellettien hapettumista sekä
Benlyamani ja Ajersch (1986) tutkiessaan rikasteiden agglomeroitumista. Yazawa
et al. (1980) tutkivat hivenaineiden vaikutusta sinkin pasutuksessa laboratoriolei-
jukerrosuunilla. Roggero (1963) selvitti lämpötilan vaikutusta pasutukseen teolli-
suusmittakaavassa. Pasutustuotteiden mineralogiasta ovat raportoineet Chen et al.
(1993, 2003 ja 2004), Dutrizac ja Chen (1990) ja Jorgensen (1980).

2.1 Sfaleriitin hapettuminen

Sinkkisulfidirikasteet niin yksittäisinä partikkeleina kuin agglomeraatteina reagoi-
vat pasutusolosuhteissa topokemiallisesti eli sinkkisulfidipartikkelin reagoidessa
hapen kanssa ZnO kuori kasvaa asteittain vahvistuen kutistuvan sinkkisulfidiyti-
men ympärille. Reaktio tapahtuu useassa vaiheessa. Happi siirtyy ympäröivästä
kaasusta partikkelin pinnalle ja läpi ZnO-kerroksen edelleen ZnO-ZnS-rajapin-
taan, reagoi ZnS:n kanssa reaktion (1) mukaisesti, ja SO2 kulkeutuu rajapinnalta
ZnO-kerroksen läpi ympäröivään kaasuun. SO2:n diffuusio ulospäin vaikuttaa
hapen diffuusionopeuteen partikkelin sisään ja täten epäsuorasti reaktionopeuteen.
(Ong 1956, Natasen ja Philbrook 1969a ja b, 1970, Fukunaka 1976 ja Hattori
1980.)

Ong et al. (1956) ja Denbigh et al. (1962) tutkivat sfaleriittipartikkelien hapet-
tumisnopeuksia. Denbigh et al. käsittelivät kokeissaan 10 mm:n läpimittaisia pel-
lettejä lämpötila-alueella 500–1 440 °C. Ong et al. taas tekivät kokeet levymäisillä
(13x3x 1,4 mm) näytteillä eri happipaineissa (pO2 = 6–640 mmHg) lämpötila-alu-
eella 700–870 °C. Ongin mukaan sfaleriitti hapettui tutkituissa olosuhteissa lineaa-
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risesti. Denbighin mukaan sfaleriitin hapettumisreaktio on alemmissa lämpöti-
loissa kemian ja korkeammissa lämpötiloissa diffuusion rajoittama. Tällöin
sintrautuminen laskee reaktionopeutta tiheyden kasvaessa 2,4 g:sta/cm3 aina 1 200
°C:n 3,7 g:aan/cm3. Sintrautuminen laskee myös ominaispinta-alaa 1,7 m2:stä/g jo
915 °C:ssa 0,66 m2:iin/g.

Beveridge (1962) totesi tutkiessaan yksittäisten pallomaisten sinkkisulfidipel-
lettien (d = 9,5–15,8 mm) hapettumisnopeuksia ilmavirrassa, että lämpötilan
ollessa yli 900 °C sintraantumisprosessi vähentää pellettien huokoisuutta ja pinta-
alaa, minkä seurauksena hapettumisnopeus laskee. 

Ajersch ja Benlyamani (1989) totesivat, että sintrautuminen hidastaa hapettu-
mista. Korkeissa lämpötiloissa (1 050 °C) hapettuminen on hitaampaa kuin alhai-
sissa (Kuva 11), koska ZnS-partikkelit sintrautuvat. Puhtaan sinkkisulfidin hapet-
tumisen reaktionopeus laskee heidän mukaansa myös ajan funktiona hapetettaessa
sitä happi-argon virrassa, jossa on 21 % O2.

Dimitrovin (1983) mukaan pasutustuotteen ollessa huokoinen ja kerrokselli-
nen ei hapen tunkeutuminen reaktiovyöhykkeeseen esty. Sen sijaan, jos tuote ei ole
huokoinen, hapettumisreaktiota rajoittaa sisäinen diffuusio.

Kuva 11. Kiinteän sinkkisulfidin painonmuutos ajan funktiona sen hapettuessa 950 ja
1 050 °C:n lämpötiloissa happi-argonkaasuseoksessa, 21 % O2 (Ajersch ja Benlyamani
1989).

Saha et al. (1989) esittivät, että sinkkisulfidin hapettumisnopeus on suoraan ver-
rannollinen hapen diffuusionopeuteen kiinteiden oksidikerrosten läpi 

-dNO2 / dt = A*k*pO2
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Tällöin
A = partikkelin pinta-ala
k = aineensiirtokerroin 
pO2 = hapen osapaine.

Kokonaisaineensiirtokerroin riippuu Saha et al:in (1989) mukaan kaasufaasin
aineensiirtokertoimesta, diffuusiosta kiinteän sinkkioksidikerroksen läpi, reaktion
edistymisasteesta ja sulfidipartikkelin koosta. 

Fukunaka et al. (1976) esittivät, että korkeassa, yli 800–910 °C:n lämpötilassa
sinkkisulfidin hapettumisreaktiota rajoitti hapen kulkeutuminen partikkelia ympä-
röivän kaasufilmin läpi (Kuva 12). Tähän tulokseen oli päädytty panosleijupedissä
tehtyjen tutkimusten perusteella. Näissä tutkimuksissa oli käytetty rikastetta, jonka
partikkelikoko oli 150–200 µm ja koostumus: Zn 55,7 %, Fe 5,5 %, S 30,7 % ja
SiO2 3,7 %. 

Kuva 12.  Kutistuvan ytimen malli (Fukunaka et al. 1976).

Natasen ja Philbrook (1969 a ja b, 1970) tutkivat sinkkisulfidirikasteen hapettu-
mista termogravimetrisesti 740–1 020 °C lämpötilassa pelleteillä (d~4–16 mm).
Pelletit oli valmistettu rikasteesta, jonka partikkelikoko oli 50–150 µm ja koostu-
mus Zn 46,3 %, S 30,9 %, Pb 0,71 %, Cd 0,11 % ja Fe 11,9 %. Rikasteen esikäsit-
telyllä 450 °C:ssa raudan sulfidit oli pyritty hapettamaan oksideiksi ennen sinkki-
sulfidin hapetusta. Heidän mukaansa sinkkisulfidin reaktionopeutta rajoitti diffuu-
sio kiinteän reaktiotuotekerroksen läpi, kuva 13. Samaa esikäsiteltyä rikastetta
käytettiin leijupetireaktoritutkimuksissa lämpötila-alueella 740–1 000 °C. Tällöin
hapetus tapahtui kaasuseoksella, jonka happipitoisuus oli 20–40 % O2, ja happi-
virta petiin oli paljon suurempi kuin stökiömetrinen hapentarve. Heidän mukaansa
rajapintareaktiot rajoittivat sinkkisulfidin reaktionopeutta 960 °C:n lämpötilaan
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asti. Lämpötilassa 1 020 °C osa sinkkisulfidista dissosioitui sinkki- ja rikkihöy-
ryksi, joka hapettui kaasufaasissa valkoiseksi pulveriksi. Höyrystymisen vuoksi
tästä lämpötilasta muodostui rajoitus prosessille.

Kuva 13.  Sinkkisulfidipallon ”yleinen” hapettumismalli (Natasen & Philbrook 1969a).

Hattori et al. (1980) totesivat myös ZnS:n dissosioituvan ja höyrystyvän. Heidän
mukaansa tällöin happipaine partikkelin sisässä reagoimattomassa ytimessä oli
alhainen (pO2  = 0,008–0,02 bar) ja tapahtui reaktio

ZnS -> Zn(g) + ½ S2(g). (2)

Reaktiossa syntyvät kaasut diffundoituivat ulospäin (Kuva 14), kunnes kohtasivat
sisäänpäin tulevan hapen. Kohdatessaan hapen kaasufaasissa olevat sinkki ja rikki
reagoivat sen kanssa muodostaen ZnO:a ja SO2:a, ja syntyi tiivis kuori ytimen
ympärille. Hattori et al:n mukaan tämä tapahtui 900 °C:n lämpötilassa. Käytetyn
rikasteen partikkelikoko oli 150–200 µm, ja se oli melko puhdasta sfaleriittia: Zn
65,9 %, Fe 1,21 %, Pb 0,05 %, Cd 0,37 %, Cu 0,02 %, S 32,2 % ja SiO2 0,01 %. 
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Kuva 14.  Sfaleriittipartikkelien ”parannettu” hapettumismalli (Hattori et al. 1980).

2.2 Sfaleriittirikasteen epäpuhtaudet ja pasutus

Sinkkisulfidirikasteiden pasutuksessa epäpuhtauksien rooli on lisääntynyt viime
vuosikymmenillä. Alunperin Kokkolan pasutto rakennettiin kotimaisille rikas-
teille. Vaasjoen (1957) mukaan Suomessa esiintyvä sinkkivälke on kidemuodol-
taan kuutiollista. Kaavaa ZnS vastaten on olemassa kiderakenteeltaan kaksi eri-
laista muotoa α-ZnS ja β-ZnS. α-ZnS on heksagoninen korkealämpötilan muoto,
joka on luonnossa harvinainen wurtziitti. β-ZnS taas on kuutiollinen tavallinen
sinkkivälke. Luonnossa α- ja β-muodot ovat sekaantuneena. Vielä suurempaa
heterogeenisyyttä osoittaa sinkkivälkkeiden koostumus. Sinkkivälke sisältää sin-
kin ja rikin lisäksi muun muassa rautaa. FeS muodostaa myös yhdessä ZnS:n
kanssa kiteitä. Lisäksi sinkkivälkkeet saattavat sisältää Vaasjoen mukaan mangaa-
nia, kadmiumia, galliumia, indiumia, elohopeaa ja germaniumia.

Epäpuhtauksien määrän sfaleriittirikasteissa kasvaessa on asetettu raja-arvoja
niille teollisen mittakaavan uunien syötteessä: Fe 11 %, Pb 1,8 %, Cu 0,6 %, Cd
0,4 %, Mg 0,3 %, Ca 0,6 %, Na 0,04 %, K 0,08 %, Si 0,90 % ja As 0,20 %. Tämä
merkitsee, että tällaisia seoksia käytettäessä pasutuksen on todettu tapahtuvan
ongelmitta. (Lepistö 1999 ja Valo 2004.)
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2.2.1 Rauta

Raudan taloudellisen merkittävyyden sfaleriittirikasteen epäpuhtautena osoittaa
Grantin (1993, 1994) esittämä korrelaatio sinkkirikasteiden sinkki- ja rautapitoi-
suuksien välillä 

Zn % = 59,98 – 0,960 (Fe %).

Tämän korrelaation mukaan rautapitoisuuden kasvaessa sinkkipitoisuus laskee.
Tästä syystä tehtaat ovat ottaneet käyttöön sakon yli 9 %:n rautapitoisuudelle
rikasteessa, ja sinkin tuottaminen enemmän rautaa sisältävästä rikasteesta tuo
enemmän rahaa kassaan. 

Rauta voi esiintyä sfaleriittirikasteessa joko itsenäisenä mineraalina rikki-,
magneetti- tai kuparikiisuna tai sitten sfaleriitin hilaan liuenneena. Lukuisat tutki-
jat ovat selvittäneet raudan käyttäytymistä sinkkisulfidirikasteen pasutuksessa.
Longtonin (1998) mukaan epäpuhtaudet, varsinkin rauta, vaikuttavat pasutuksen
kinetiikkaan niin, että eri rikasteilla on erilainen hapettumisnopeus. Benlyamani ja
Ajersch (1986) totesivat, että rautapitoisten sinkkirikasteiden agglomeroituminen
johtui stabiileista sulista, jotka sisälsivät rautaa, rikkiä ja sinkkiä, ja joita syntyi
tyypillisissä pasutuslämpötiloissa. Graydon ja Kirk (1988a) havaitsivat raudan dif-
fuusion partikkelien pintaan.

Marmatiitti sfaleriittirikasteen pasutuksessa

Mineraalia, jossa rauta on liuenneena sfaleriitin sulfidimatriisissa, kutsutaan mar-
matiitiksi, ja sen on esitetty vaikuttavan sfaleriitin hapettumiseen ongelmia aiheut-
taen. (Graydon ja Kirk (1988a), Sanchuan et al. (1985) ja Dimitrov (1983).)

Sanchuan et al. (1985) raportoivat termogravimetrisistä tutkimuksista, joiden
mukaan marmatiitin rauta reagoi jo lämpötila-alueella 400–750 °C, mutta ZnS
alkaa hapettua vasta 650 °C:n lämpötilassa. Lämpötila-alueella 650–750 °C ZnS
hapettuu ja sulfatoituu samanaikaisesti. Lämpötilan kohotessa 800 °C:een sulfaat-
tifaasi alkaa hajota ja yli 1 050 °C lämpötilassa höyryfaasina oleva ZnS reagoi
hapen kanssa. Sanchuan et al:n mukaan marmatiittisen sfaleriitin (Zn 53,9 %, Fe
8,2 %, S 33,7 %, Pb 0,49 % ja Cu 0,48 %) hapettumista kontrolloi alle 505 °C:ssa
kemia. Diffuusio kontrolloi reaktionopeutta edellä mainittua korkeammissa läm-
pötiloissa hapettumisvyöhykkeessä osittain hapettuneissa marmatiittipartikke-
leissa. Lisäksi todettiin raudan ”vaeltavan” reagoimattomasta ytimestä kohti reak-
tiovyöhykettä hapettumisreaktion aikana.
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Sanchuan et al. (1985) havaitsivat myös, että pasutettaessa teollisessa leijupe-
tireaktorissa marmatiittipitoista rikastetta, jonka partikkelikoko oli 90 % alle 71
µm, kapasiteetti oli matala, lentopölyä muodostui runsaasti ja pasutteen rikkipitoi-
suus jäi korkeaksi. 

Graydon ja Kirk (1988 a, b ja c) tutkivat (Zn,Fe)S:n hapettumista leijupedissä
ja totesivat marmatiitin hapettuvan kolmivaiheisella mekanismilla: 

– nopea, ulospäin suuntautuva diffuusio ja raudan hapettuminen muodostavat
rautarikasta spinellirihmaa partikkelien pinnalle,

– sfaleriittiytimen hapettuessa syntyy ZnO:a, johon on liuennut FeO:a ja

– lopuksi tapahtuu (Zn,Fe)O-ytimen transformaatio ZnO:ksi ja ZnFe2O4:ksi. 

Marmatiittipartikkelit muuntuivat ferriitiksi yksinkertaisesti hapettuen. Tällöin
konversioaste rikasteella, joka sisälsi 9,2 % rautaa ja 1,3 % kuparia ja oli partikke-
likooltaan 90–130 µm, riippui ajasta ja happikonsentraatiosta. Van Put et al.
(1988) totesivat myös, että marmatiittinen rikaste muodostaa nopeasti ferriittiä.

Benlyamani ja Ajersch (1986) tutkivat ”ylenmääräisen” agglomeroitumisen
syitä sinkkipasutoissa ja keskittyivät FeS:n, ZnS:n ja (Zn,Fe)S:n pasutukseen.
Näissä termogravimetrisissä ja kiinteässä pedissä tehdyissä tutkimuksissa käytet-
tiin sekä synteettistä FeS:a ja (Zn,Fe)S:a että puhdasta ZnS:a. Normaaleissa pasu-
tuslämpötiloissa tuotettujen pasutteiden morfologia osoitti partikkelien agglome-
roitumisen olevan seurausta stabiileista sulafaaseista, jotka muodostuivat raudasta,
rikistä ja hapesta. Agglomeroitumista esiintyi sekä FeS:n että (Zn,Fe)S:n ”tuot-
teissa”, mutta ei ZnS:n ”tuotteissa”. Benlyamanin ja Ajerschin mukaan lämpötilan
laskeminen vähentäisi sulafaasin määrää.

Dimitrov et al. ovat termogravimetrisesti tutkien selvittäneet marmatiitin vai-
kutuksia pasutukseen. Dimitrov ja Boyanov (1983) totesivat, että marmatiittinen
rautarikas (8.5 % Fe) sinkkirikaste aiheutti kasvannaisia muodostaen sulfaatteja.
Dimitrov (1983) totesi, ettei leijukerrosuunissa yksinään pasutettava sfaleriittiri-
kaste saa sisältää marmatiittia. Boyanov, Dimitrov ja Zivkovic (1997) päätyivät
tulokseen, että marmatiittipitoista rikastetta voi käyttää vain seoksissa ja sitä pasu-
tettaessa muodostuu ferriittiä.

Dimitrov et al. (2000) esittävät kolmiulotteisen diagrammin SO2:n ja hapen
osapaineille, lämpötilalle ja Zn-Fe-S-O-systeemille (Kuva 15) ja totesivat kinetii-
kan kontrolloivan marmatiitin hapettumista. Kuvasta voidaan havaita ZnFe2O4:n
olevan stabiili pasutusolosuhteissa.
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Kuva 15.  Kolmidimensionaalinen diagrammi SO2:n ja O2:n osapaineelle, lämpötilalle ja
Zn-Fe-S-O-systeemille (Dimitrov et al. 2000).

Rikki- ja magneettikiisu sfaleriittirikasteen pasutuksessa

Pasutettaessa rikki- ja magneettikiisupitoista sfaleriittirikastetta tuotteet ovat ZnO
ja ZnFe2O4 samoin kuin marmatiittia pasutettaessa. Graydon ja Kirk (1988b) sel-
vittivät, käyttäen optista ja elektronimikroskooppia, sinkkiferriitin muodostumis-
mekanismia leijupetipasutuksen tuotteista, jotka oli saatu hapetettaessa rikki- ja
magneettikiisupitoisia sinkkirikasteita. Tällöin todettiin reaktioiden tapahtuvan
kolmessa vaiheessa

– ensin tapahtuu sulfidien hapettuminen, jolloin raudan sulfidit muodostavat sie-
nimäistä magnetiittiä,

– sitten magnetiittipartikkelien tiivistyminen sintrautumalla raudan ja sinkin
muodostaessa sinkkirikasta spinelliä ja hematiittia ja

– kolmannessa vaiheessa hematiitista ja sinkkioksidista muodostuu sinkkiferriit-
tiä.

Benlyamani ja Ajersch (1986) ovat todenneet kokeellisesti, että kaasudiffuusio
kaasu-kiinteärajapinnalle kontrolloi hapettumista. Reaktioketjussa voi tällöin
muodostua sulafaasi Fe-S-O.
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Merkillepantavaa on, että rauta ja sinkki muodostivat sinkkiferriittiä pasutuspro-
sessissa silloinkin, kun ne olivat suureksi osaksi eri partikkeleissa. Sinkki, eri
muodoissa, siirtyi kaasufaasin läpi tai partikkelista toiseen kontaktilla sinkkirik-
kaista partikkeleista rautarikkaisiin partikkeleihin. Sinkin kulkeutuminen rautaok-
sidipartikkeleihin rajoittaa tällöin reaktionopeutta. Rikkikiisupitoista sinkkirikas-
tetta pasutettaessa voidaan vähentää ferriitin syntymistä laskemalla lämpötilaa ja
lisäämällä happikonsentraatiota sfaleriitti-kaasususpensiossa sekä vähentämällä
viivettä reaktorissa. (Klushin et al:n 1973, Getskin ja Yagarin 1986.)

2.2.2 Lyijy

Lyijy on raudan jälkeen pitoisuudeltaan suurin epäpuhtaus sfaleriittirikasteissa.
Kuitenkin lyijypitoisen sfaleriittirikasteen pasuttamisesta on julkaistu vain harvoja
tutkimuksia. Condina et al. (1980) tutkivat laboratoriomittakaavassa lyijy-yhdis-
teiden aiheuttamaa agglomeroitumista pasutettaessa sfaleriittirikastetta. Tavoit-
teena oli selvittää lyijysilikaattien vaikutus agglomeroitumiseen. Kokeet toteutet-
tiin laboratorioleijukerrosuunissa hiekkapedissä 900 °C:ssa ja sitä alhaisemmissa
lämpötiloissa lyijyhohdepelleteillä kahden minuutin viipymäajalla. Tällöin tapah-
tui agglomeroitumista, mutta tuotteesta ei röntgendiffraktiolla tunnistettu lyijysili-
kaattia, vaan lyijyoksisulfaattia ja lisäksi hieman anglesiittia sekä muita lyijysul-
faatteja, 2PbO·PbSO4 ja 4PbO·PbSO4.

Risdonissa käytettiin teollisessa mittakaavassa rikasteseosta, jossa sinkki oli
sfaleriittina, lyijy lyijyhohteena ja rauta sekä rikkikiisuna että marmatiittina. Siellä
todettiin, että yli 3,5 % lyijyä sisältävällä rikasteseoksella kittautumistaipumus
lisääntyi ja peti paakkuuntui. Paakkuuntuminen väheni, kun pedin lämpötila las-
kettiin 900–910 °C:een. (Lightfoot 1977.)

Dimitrov et al. (1980 ja 1983) totesivat, että sintrautumista tapahtui 

– 960 °C lämpötilassa, kun syötteen lyijypitoisuus oli 2,8 % Pb ja syötteessä oli
samanaikaisesti noin 4 % SiO2:a, 

– 915 °C lämpötilassa, kun syötteen lyijypitoisuus oli 4 % Pb ja 

– 880 °C lämpötilassa, kun syötteen lyijypitoisuus oli 6 % Pb. 

Dimitrov et al:n (1980) johtopäätös oli, että agglomeraattien muodostuminen sul-
fidisia sinkkirikasteita pasutettaessa on seurausta vähäisistä määristä sulafaaseja,
jotka ovat lyijy- ja sinkkisilikaatteja ja sulfidisia eutekteja. Pidempi viive uunissa
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lisää sekundäärireaktioiden mahdollisuutta ja mahdollistaa suurempien agglome-
raattien synnyn. 

Myös tämän tutkimuksen tekijällä on kokemuksia 1970-luvulta lyijypitoisen
(8,8 % Pb) sinkkirikasteen sintrautumisesta pilotleijukerrosuunissa 900 °C:n läm-
pötilassa ja pasutuksen onnistumisesta laskettaessa lämpötilaa 875 °C:een.

Grantin (1994) pilot-tutkimukset osoittivat, ettei ”peukalosääntö”
Pb+Cu+SiO2 < 5 % auta aina välttämään pedin agglomeroitumista ja tahmeutu-
mista. Se voi päteä joillekin rikasteille, mutta ei kuitenkaan kaikille.

Kraussin (1985) mukaan sfaleriittirikasteen yli 5 %:n lyijypitoisuus aiheuttaa
pasutettaessa haitallista agglomeroitumista. Toisaalta noin yhden prosentin lyijypi-
toisuus rikasteessa on jopa toivottavaa, sillä se aiheuttaa hienompien partikkelien
pelletoitumista ja helpottaa täten prosessointia. Samanaikainen arseenin läsnäolo
lisää lyijyn aiheuttamaa agglomeroitumista.

Huggare et al. (1973) kertoivat 1970-luvulla, että pasutuslämpötilojen tuli olla
erilaisia epäpuhtauksista riippuen

– ”matalalyijyistä” (Pb 0,26 %) karkeaa (d50~57 µm) seosta pasutettiin lämpöti-
lassa 1 030 °C, 

– ”keskilyijyistä” (Pb 0,63 %) keskikarkeaa (d50~49 µm) rikastetta 995 °C:ssa ja

– ”korkealyijyistä” (Pb 1 %) hienoa (d50<35 µm) rikastetta 890 °C:ssa.

Constantineau (2004) käytti petimateriaalina silikaa tutkiessaan lyijypitoisen sink-
kirikasteen pasutuksessa tuotteen agglomeroitumiseen vaikuttavia tekijöitä leiju-
kerrosuunilla, jonka sisähalkaisija oli 102 mm. Hän käytti tutkimuksissaan erittäin
hienoja d50~9,5 ja 16,3 µm korkealyijyisiä (3,5 % ja 4,7 % Pb) sinkkisulfidirikas-
teita. Happea käytettiin näissä tutkimuksissa 0–80 % enemmän kuin stökiömetri-
nen hapentarve oli. Agglomeroitumisen todettiin lisääntyvän, kun happiylimäärä
väheni lähes olemattomaksi. Lisäksi todettiin lyijyoksidin ja silikan muodostavan
sulia, jotka kostuttaessaan partikkelien pinnat aiheuttivat partikkelien kasvua.

Jorgensen ja Mumme (1978) ovat todenneet lyijyn muodostavan alhaisessa
lämpötilassa sulavia faaseja, kuten PbO-PbSO4, PbO-SiO2 ja PbO-Fe2O3. Lanar-
kiittiä syntyy heidän mukaansa noin 950 °C:ssa ja se on stabiili 1 000 °C:een asti.
Sen sijaan larseniittia syntyy noin 1 000 °C:ssa PbO:n ja Zn2SiO4:n reagoidessa.

Svens (1977) tutki lyijyn ja kuparin yhteisvaikutusta epäpuhtaiden sfaleriittiri-
kasteiden pasutuksessa lämpötila-alueella 975–1 035 °C. Hän teki kokeita ensin
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teollisessa mittakaavassa. Näiden kokeiden tuloksena oli seuraava maksimipasu-
tuslämpötilan riippuvuus rikasteen Cu- ja Pb-pitoisuudesta

(t/°C) = 1 070 – 20,39(Pb/%) – 32,68 (Cu/%). (a)

Svens (1979) jatkoi tutkimuksiaan pilot-kokein lämpötila-alueella 680–840 °C
savukaasuilla epäsuorasti lämmitetyllä leijukerrosuunilla, jonka reaktioputken hal-
kaisija oli 150 mm. Näissä kokeissa käytettiin partikkelikooltaan d50~40–50 µm
rikastetta ja simuloitiin rikasteen kosteutta syöttäen vesihöyryä arinailman
mukaan. Aiemmin mainituista teollisen mittakaavan tuloksista ja pilotkokeiden
tuloksista saatiin riippuvuus 

(t/°C) = 997,16 – 27,00ln(Pb/%) – 77,19ln (Cu/%), (b)

jolla voitiin ennustaa epäpuhtaiden rikasteiden sintrautumislämpötilaa pasutetta-
essa.

2.2.3 Kupari

Vielä lyijyäkin vähemmän löytyy tutkimuksia tai sinkin valmistajien kommentteja
kokemuksista kuparin vaikutuksesta sfaleriittirikasteen pasutuksessa. Boyanov,
Dimitrov ja Zivkovic (1997) ovat maininneet, että kuparipitoisten sinkkirikastei-
den prosessointi aiheuttaa vakavia vaikeuksia.

Kraussin (1985) mukaan 1,2 %:n ylittävä kuparipitoisuus sinkkirikasteessa saa
aikaan agglomeroitumista, jota arseenin läsnäolo lisää.

Evrard (2001) on pilot-mittakaavassa osittain pasuttanut kuparia, rautaa ja
sinkkiä sisältävää bulkkirikastetta (Cu 20,6 %, Fe 24,1%, Zn 15,3 %, 1,0 % Pb ja
35,1 % S) 650 °C:ssa. Tällöin todettiin rikkikiisun hajoavan nopeasti, ensimmäi-
sen puolen tunnin aikana magneettikiisuksi, ja kuparikiisun ensimmäisen tunnin
aikana seuraavan reaktion mukaan

9CuFeS2 + 2O2(g) -> Cu9Fe9S16 + 2SO2(g) (3)

”moikiitiksi”. Tämä kiinteä liuos (ISS) faasi esiintyy sfaleriitin kanssa ympäröiden
reagoimattomia sfaleriittiytimiä. Tämä viittaa kuparikiisun taipumukseen ”vael-
taa” sfaleriittirakeisiin. Samoin ensimmäisen tunnin aikana rauta osittain liukenee
sfaleriittiin ja osittain hapettuu magnetiitiksi.

Seuraavien kahden tunnin aikana ISS-faasi hajoaa samanaikaisesti tapahtuvan
raudan hapettumisen kanssa reaktioiden
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5Cu9Fe9S16 + 68O2(g) -> 9Cu5FeS4 +12Fe3O4 + 44SO2(g) (4)

9Cu5FeS4 + 19,5O2(g) -> 22,5Cu2S + 3Fe3O4 + 13,5SO2(g) (5)

mukaisesti.
Ylimäärähapella samalla lämpötila-alueella pasutettaessa sinkki- ja kuparipi-

toista bulkkirikastetta muodostuu sulfaatteja (Tuominen et al. 1975).
Hagni & Vierrether (1988) ovat myös kuvanneet kupari-rautasulfidien trans-

formaatiota kaasu-kiinteäreaktioilla. He ovat tarkastelleet näytteitä, joiden reaktiot
ovat tapahtuneet huomattavasti korkeammassa lämpötilassa kuin Evrardin (2001)
eli liekkisulatusuunin reaktiokuilussa ~1 300–1 400 °C:ssa parissa sekunnissa.
Aluksi heidän mukaansa kuparikiisu muuntuu borniitiksi reaktion

10CuFeS2 + 18O2(g) -> 2Cu5FeS4 + 4Fe2O3 + 12SO2(g) (6)

mukaan. Kuparikiisupartikkelien lisäreaktiot kuparihohteeksi ja kupariferriitiksi
tapahtuu reaktioiden

4Cu5FeS4 + 9O2(g) -> 10Cu2S + 2Fe2O3 + 6SO2(g) (7)

6Cu5FeS4 + 13O2(g) -> 15Cu2S + 2Fe3O4 + 9SO2(g) (8)

4Cu5FeS4 + 11O2(g) -> 9Cu2S + 2CuFe2O4 + 7SO2(g) (9)

mukaan. Joissakin borniittipartikkeleissa esiintyy digeniittirihmoja, digeniittipar-
tikkeleissa kuparihohderihmoja ja kuparihohdepartikkeleissa hematiitti-, magne-
tiitti- ja kupari-rautaspinellirihmoja. (Hagni & Vierrether 1988.)

2.2.4 Agglomeroituminen

Edellä, eri epäpuhtauksien yhteydessä, on tullut usein esiin agglomeroituminen.
Sfaleriittirikasteiden pasutukseen leijupedissä liittyy aina jonkinasteista reaktio-
tuotteiden agglomeroitumista. Yleensä yksittäisten rikasteiden partikkelikoko on
d50~10–60 µm ja uunipasutteen d50~160 µm. Vähäinen agglomeroituminen on toi-
vottavaa. Kooltaan 1–2 mm:n agglomeraattien kohtuullinen muodostuminen jopa
myötävaikuttaa pedin stabiilisuuteen. Toisinaan tapahtuu kuitenkin liiallista agglo-
meroitumista (>60 % >1mm:n fraktiota). Tämän seurauksena muodostuu isoja
partikkeleita. Äärimmäisissä tapauksissa koko peti sintrautuu.
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Benlyamanin ja Ajerschin (1986) mukaan sinkkisulfidia pasutettaessa partik-
kelien kohtuutonta agglomeroitumista saattaa tapahtua missä tahansa pasutusreak-
tioiden vaiheessa samoin kuin oksidien reagoidessa rikasteessa olevien kuonan-
muodostajien kanssa, jos stabiileja sulafaaseja esiintyy. Sulafaasit saavat aikaan
tarttumista partikkelien välillä, kun ne satunnaisesti joutuvat leijupedissä toistensa
kanssa kosketukseen.

Benlyamani ja Ajersch (1986) tutkivat agglomeroitumista eri lähtömateriaa-
leilla hapettaen

– synteettistä FeS:a, jonka partikkelikoko oli d50<74µm 950 °C:ssa. Tuote todet-
tiin morfologisilla tutkimuksilla agglomeroituneeksi. Sulafaasit olivat yhdistä-
neet partikkelit pinnan kostuessa ja huokosten täyttyessä.

– synteettistä (Fe,Zn)S:a ja havaitsivat vähäistä agglomeroitumista 950 °C:ssa,
mutta kun lämpötila nostettiin 1 050 °C:een, agglomeroituminen lisääntyi.

– vertailun vuoksi kaupallista (Zn,Fe)S-pitoista rikastetta. Tällöin todettiin mor-
fologiatutkimuksilla tuote yhdenmukaiseksi synteettisen materiaalin tuotteen
kanssa.

– synteettistä ZnS:a ja totesivat, että puhdas, synteettinen ZnS ei agglomeroitu-
nut lainkaan.

Partikkelien agglomeroituminen tapahtui rautaa, rikkiä ja happea sisältävien sulien
vaikutuksesta. Sulien syntymistä ajatellen leijupedissä voi esiintyä paikallisesti
korkeampi lämpötila, jolloin myös sulamista ja agglomeroitumista tapahtuu enem-
män. (Benlyamani ja Ajersch 1986.)

Jorgensen’n ja Mumme’n (1978) mukaan agglomeroitumisongelmia esiintyy
epänormaaleissa tilanteissa, kun syötteessä tulee paljon rikkikiisua uuniin, ja läm-
pötilan säätö häiriintyy. Kun lämpötila kohoaa yli 915 °C:een, rikkikiisu- ja/tai
magneettikiisupartikkelien pinnalle muodostunut oksidikerros saattaa yhdessä sul-
fidien kanssa aiheuttaa sulafaasin. 

Tarkastellessaan pasutteita Chen ja Dutrizac (1993) totesivat, että partikkelit
olivat suuria (aina 150 µm:iin asti), huokoisia ja pyöreitä. Pasutettaessa siis tapah-
tui agglomeroitumista. Chenin ja Dutrizacin mukaan kerroksellinen sitoutuminen
pasutteessa viittasi kaasufaasin jäänteisiin tai partikkelien liikkeisiin pedistä pois
ja petiin takaisin.

Grantin (1994) mukaan agglomeroitumiseen vaikuttaa myös rikasteen minera-
logia, partikkelikoko ja kosteus ennen pasutusta, kun taas Clift (1985) on esittänyt,
että agglomeroituminen on seurausta kolmenlaisista voimista, jotka vaikuttavat
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kaasu-kiintoainesysteemissä, jossa partikkelit ovat kosketuksessa keskenään.
Nämä voimat ovat 

– elektrostaattinen,

– van der Waals ja

– kapillaarinen voima.

Energiatekniikan tutkijat ovat todenneet, että leijukerroskattiloissa tuhkan tarttu-
misen ja kerrostumisen kannalta kriittisin pedin lämpötila on se, missä sulan osuus
kohoaa yli 15 %:iin pedistä. Leijupedin agglomeroitumiseen johtavat pitkälti
samat mekanismit kuin lämmönvaihtopintojen ”kasvannaisten” muodostumiseen.
(Skrifvars & Hupa 1995.)

Leijukerroksen agglomeroitumista ja sintrautumista poltettaessa tai kaasutet-
taessa erilaisia raaka-aineita energiantuottotarkoituksessa hiekkapedissä leijupeti-
kattilassa on tutkittu viime vuosina paljon. Agglomeroitumista ja sintrautumista
sphaleriittirikastetta pasutettaessa jatkuvasti, nopeasti uudistuvassa pasutepedissä
ei kuitenkaan voida verrata hitaasti vaihtuvassa hiekkapedissä tapahtuvaan agglo-
meroitumiseen. Tästä syystä ei tässä työssä syvennytä hiekkapedin agglomeroitu-
misesta ja sintrautumisesta tehtyihin tutkimuksiin.

2.3 Hienon syötteen pelletointi

Agglomeroitumista ehkäisemään ja samalla ongelmien minimoimiseksi on esitetty
eri menetelmiä. Yksi näistä on syötteen pelletointi. Brown M J et al. (1998 a ja b)
ja Brown P et al. (1995) ovat esittäneet, että alle 0,1 mm:n fraktio rikasteessa lisää
pölykuormaa, ja yli 15–30 %:n osuus yli 1–2 mm:n fraktiota heikentää leijumista.
Heidän mukaansa sinkkirikasteen käyttäytymiseen vaikuttaa partikkelikokojakau-
man lisäksi sen mineralogia, kemiallinen koostumus ja kosteus. Kuitenkin näiden
suhteet ovat kompleksisia ja partikkelikokojakaumaa on vaikea ennustaa pilot-tes-
teillä.

Useat tahot (Brown & Goosen 1998, Roggero 1963, Smith 1958, Denoiseux
1980, Denoiseux et al. 1980 ja Sanchuan et al. 1985) ovat pyrkineet hallitsemaan
hienon epäpuhtaan rikasteen käsittelyä pelletoinilla tai mikropelletoinnilla. Brown
& Goosen (1998) kuvaavat patentissaan, kuinka sulfidirikasteita pasutettaessa lei-
jupeti voidaan stabiloida säätämällä syötettävän rikasteen partikkelikokojakaumaa.
Pedissä tulisi olla noin 30 % 100–420 µm:n fraktiota, ja partikkelikokoa voidaan
kontrolloida syötteen lyijypitoisuudella (3–4 % Pb) ja pelletoinnilla.
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Roggero (1963) tutki teollisessa mittakaavassa pellettien vaikutusta proses-
siin. Tällöin pelletit (1–4 mm) oli valmistettu syötteen ja syklonipölyn seoksesta ja
tällaista karkeampaa syötettä käytettäessä voitiin lisätä lämpötila 950 °C:sta 1 150
°C:een. Myös Klushin et al. (1971) olivat todenneet, että lämpötila voitiin nostaa
alueelle 951–1 147 °C pasutettaessa ”granuloitua” 1,2–5,6 mm sinkkirikastetta. 

Denoisex et al. (1980) totesivat sinkkisulfaattia sideaineena käyttäen lyijyä,
kuparia, bariumia, magnesiumia ja piitä sisältävästä sinkkisulfidirikasteesta val-
mistettujen mikropellettien (d~0,5–4 mm) käytön mahdollistavan lämpötilan nos-
ton 1 060 °C:een. Kapasiteettia pystyttiin tällöin nostamaan, kun voitiin syötteen
karkeuden lisääntyessä nostaa leijutusnopeutta, mikä saadaan aikaan prosessi-
ilmaa lisäten. Sanchuan et al. (1985) testasivat Denoisex et al:n konseptin marma-
tiittisella rikasteella ja totesivat, että pelletoinnilla voitiin lisätä pasutuslämpötilaa
ja samalla nostaa kapasiteettia pasutettaessa hienoa marmatiittista rikastetta.

Mikropelletoinnista ei ole pelkkiä etuja, vaan Grant (1993) on todennut sen
haitoiksi

– sekä investointi- että lisäkäyttökustannukset ja

– joidenkin sideaineiden haitalliset vaikutukset myöhemmissä prosessivai-
heissa.

2.4 Mineralogia

Grant (1994) ja Brown P (1995) ovat todenneet, että rikasteen mineralogialla on
vaikutusta sen agglomeroitumiseen. Siksi mineraaleilla on merkittävä rooli pasu-
tuksessa. Chen et al. (1993, 2003 ja 2004) ovat raportoineet useista sinkkipasuttoi-
hin liittyvistä laajoista mineralogisista tutkimuksista. He ovat tutkineet Kidd Cree-
kin syötteitä ja tuotteita, Balenin tuotteita ja Norandan CEZincin pasutetta. Myös
Jorgensen (1980) raportoi sinkkipasuton tuotteisiin liittyvistä mineralogisista tut-
kimuksista.

Dutrizac ja Chen (1990) tutkivat hopean, lyijyn ja kadmiumin esiintymistä
Kidd Creekin pasuton syötteissä ja tuotteissa. Rikasteissa he totesivat näiden kaik-
kien kolmen olevan sulfidisena, joko kiinteinä liuoksina tai erillisinä mineraalira-
keina. Pasutettaessa hopea, lyijy ja kadmium konsentroituivat hienoimpiin eli syk-
loni- ja sähkösuodinpasutteisiin. Lyijy esiintyi silikaateissa tai PbSO4:na ja PbO:na
ja lisäksi ferriittifaasissa.

Chen et al. (1993, 2003 ja 2004) karakterisoivat röntgendiffraktiolla sekä
hieistä elektronimikroskoopilla pasutteen mineralogiaa. Sinkkipasute koostui hei-
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dän mukaansa pääasiallisesti ZnO:sta ja ZnFe2O4:stä, joita esiintyi ”vuosirengas-
maisesti” ja huokoisina, sienimäisinä rakeina kompakteine pintarihmoineen sekä
vähäisestä määrästä Zn2SiO4:a, Zn-Fe-Pb-silikaattia, sfaleriittia, kvartsia, PbSO4:a
ja Fe2O3:a. ZnO:a ja ferriittiä tavattiin myös pieninä, kompakteina, erillisinä par-
tikkeleina. Pii oli enimmäkseen sinkkirikkaina silikaatteina ja Zn-Fe-Pb-silikaat-
tina. Arseenia, jonka ongelmia lisäävään vaikutukseen Krauss (1985) on viitannut,
tunnistettiin ZnFe2O4-, Fe2O3- ja Zn-Fe-Pb-silikaattifaaseissa sekä hienoissa kal-
siumarsenaattipartikkeleissa. 

Ylivuotopasutteessa oli vähemmän lyijyä ja kadmiumia, mutta enemmän sink-
kiä ja SiO2:a kuin kaasun mukana menneessä pasutteessa. Rauta ei näyttänyt kon-
sentroituvan kumpaankaan. Suuri osa lyijystä ja kadmiumista oli silikaattina yli-
vuoto- ja kattilapasutteessa. Sulfaattia esiintyi yleisesti silikaattien kanssa ja osaksi
kiinteinä liuoksina silikaattirakenteissa. Sinkkisilikaattisulkeumia todettiin ZnO-
ZnFe2O4-partikkeleissa. (Dutrizac & Chen 1990, Chen & Dutrizac 1993 ja 2004.)

Jorgensenin ja Mummen (1978) mukaan ylivuotopasute koostui zinkiitistä,
frankliniitista ja vähäisestä määrästä anglesiittiä ja willemiittiä. Laboratorioko-
keissa lämpötilaa nostettaessa lyijyhohteesta muodostui ensin anglesiittiä. Yli 950
°C:n lämpötilassa oli lanarkiitti vallitseva, ja se pysyi stabiilina yli 1 000 °C:een.
Lämpötilan kohotessa 1 000 °C:een lanarkiitti hajoaa ja vapautuva PbO ja Zn2SiO4

reagoivat tuottaen PbZnSiO4:a.
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3 Epäpuhtaan sfaleriittirikasteen pasutuksen 
termodynaaminen tausta

3.1 Sulfidien hapettuminen sinkkipasuton olosuhteissa

Tuotettaessa sinkkiä syötetään leijukerrosuuniin sinkkisulfidirikastetta, ilmaa ja
joskus myös happea prosessikaasun happirikastukseen sekä vettä rikasteen kostu-
tukseen ja/tai pedin ja uunista poistuvan kaasun jäähdyttämiseksi. Uunista poistuu
oksidista ja osittain sulfaattista, pasuttunutta, kiinteää materiaalia pedin ylitteenä
ja/tai alitteena sekä rikkidioksidipitoisesta kaasusta kattilassa, syklonissa ja sähkö-
suotimessa talteenotettuna pölynä. Kuvassa 16 on esitetty pasutuksen materiaali-
virrat laatikkomallilla.

Kuva 16.  Pasutuksen materiaalivirrat.

Sinkki esiintyy rikasteissa yhdessä kuparin, kadmiumin, lyijyn, raudan, bariumin,
kalsiumin, piin ja magnesiumin kanssa. Metallit ovat rikasteissa pääasiassa sulfi-
deina, mutta saattavat olla myös muina yhdisteinä. Tästä syystä rikasteiden mine-
ralogia täytyy selvittää aina ennen niiden käyttöönottoa, jotta voidaan arvioida nii-
den hapettumisen vaatima happimäärä, hapettumisen tuottama energia ja käyttäy-
tyminen. Reaktioiden, joiden on mahdollista tapahtua sulfideita hapetettaessa sink-
kipasutoissa käytettävissä lämpötiloissa ja atmosfäärissä, selvittämiseksi laadittiin
olotilapiirrokset (Kellogg-diagrammi), jotka osoittavat puhtaiden kiinteiden faa-
sien stabiilisuuden eri happi- ja rikkidioksidipaineissa. Nämä diagrammit on las-
kettu HSC-ohjelmalla (Roine 2002). Täytyy kuitenkin muistaa, että pasutusuu-
nissa systeemin komponenttien ja atmosfäärin koostumukset vaihtelevat melkoi-
sesti eri puolilla petiä ja kaasutilaa. Viskuriaukkojen (syöttöaukkojen) edessä
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pedissä happitaso on huomattavasti matalampi kuin ylivuotoaukkojen (tuotteen
ulosotto) puolella (Taskinen et al. 2000a ja 2000b ja Lilja et al. 2002). Olotilapiir-
rokset on esitetty pasutusuunin keskimääräisissä olosuhteissa. Näistä piirroksista
voidaan todeta, että lopulliset pasutustuotteet termodynamiikan perusteella koostu-
vat sinkin, raudan ja kuparin oksideista ja lyijyn sulfaateista, jos happea on käytet-
tävissä riittävästi ja reaktiot ovat saavuttaneet tasapainon. 

Normaaleissa pasutusuunin olosuhteissa sinkki on pedissä stabiili oksidi,
kuten kuvista 17 ja 18 nähdään. Samoin rikasteessa erilaisina sulfideina (FeS2 tai
FeS) tai sinkkisulfidin hilassa oleva rauta hapettuu (Kuvat 19 ja 20), ja osa siitä
muodostaa sinkkiferriittiä. (Graydon ja Kirk 1988b.)

ZnS + 1½O2(g) -> ZnO + SO2(g) (10)

3 FeS2 + 3O2(g) -> 3 FeS + 3 SO2(g) (11)

3 FeS + 5O2(g) -> Fe3O4 + 3SO2(g) (12)

2 Fe3O4 + ½O2(g) -> 3Fe2O3 (13)

ZnO + Fe2O3 -> ZnO·Fe2O3 (14)

Sinkkisulfaatin muodostuminen tulee mahdolliseksi vasta, jos lämpötila häiriöti-
lanteessa laskee alle 850 °C (Kuva 18).

3ZnO+2SO2(g) + O2(g) -> ZnO·2ZnSO4 (15)

Kuva 17. Kellogg-diagrammi systeemille Zn-S-O lämpötilassa 950 °C koordinaatisto-
naan log pO2(g) ja log pSO2(g).
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Kuva 18. Kellogg-diagrammi systeemille Zn-S-O happipaineessa pO2(g) = 0,05 eli 5%:n
happipitoisuudella kaasussa koordinaatistonaan lämpötila ja log pSO2(g).

Kuva 19. Kellogg-diagrammi systeemille Fe-S-O lämpötilassa 950 °C koordinaatisto-
naan log pO2(g) ja log pSO2(g).
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Kuva 20. Kellogg-diagrammi systeemille Fe-S-O happipaineessa pO2(g) = 0,05 koordi-
naatistonaan lämpötila ja logpSO2(g).

Kupari on rikasteessa tavallisesti kuparikiisuna tai kuparihohteena, jotka hapettu-
vat hematiitiksi ja kuparioksidiksi (Kuvat 21 ja 22).

CuFeS2 + 9/4O2(g) -> ½Cu2S + ½Fe2O3 + 1½SO2(g) (16)

Cu2S + 2O2(g) -> 2CuO + SO2(g) (17)

Kuvista 21 ja 22 nähdään, että happipaineessa pO2 = 0,05 kuparin oksidin pysyvä
muoto on Cu2O > 955 °C:ssa ja sitä alhaisemmissa lämpötiloissa CuO.

Kuva 21.  Kellogg-diagrammi systeemille Cu-S-O lämpötilassa 950 °C koordinaatisto-
naan log pO2(g) ja log pSO2(g).
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Kuva 22.  Kellogg-diagrammi systeemille Cu-S-O happipaineessa pO2(g) = 0,05 koordi-
naatistonaan lämpötila ja log pSO2(g).

Lyijy, kalsium ja magnesium muodostavat pasuton pedin olosuhteissa (Kuvat 23–
24) sulfaatteja. Rikasteen lyijyhohde reagoi muodostaen erilaisia sulfaatteja seu-
raavasti

PbS + 2O2(g) -> PbSO4 (18)

2 PbS + 3½O2(g) -> PbSO4·PbO + SO2(g) (19)

5/4PbS + 2O2(g) -> ¼ PbSO4·4PbO + SO2(g) (20)

Kuvista 23 ja 24 nähdään, että puhdasta sulfidia hapetettaessa happipaineessa pO2

= 0,05 anglesiitti on stabiili >1 000 °C lämpötilaan asti.
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Kuva 23.  Kellogg-diagrammi systeemille Pb-S-O lämpötilassa 950 °C koordinaatisto-
naan log pO2(g) ja log pSO2(g).

Kuva 24. Kellogg-diagrammi systeemille Pb-S-O happipaineessa pO2(g) = 0,05 koordi-
naatistonaan lämpötila ja logpSO2(g).

Kuvista 18, 20, 22 ja 24 voidaan havaita, että kupari on sinkistä, raudasta, lyijystä
ja kuparista viimeinen, joka happipotentiaalin kohotessa esiintyy sulfidina.
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tasapainovakiot ZnS:n, FeS:n, FeS2:n, PbS:n, CuFeS2:n ja Cu2S:n hapettumisreak-
tioille sekä sinkkiferriitin muodostumiselle lämpötila-alueella 850–1 000 °C.

Taulukko 1. Reaktiolämmöt, entropiat, Gibbsin energian muutokset sekä tasapainova-
kiot ZnS:n, FeS:n, FeS2:n, PbS:n, CuFeS2:n ja Cu2S:n hapettumisreaktioille lämpötila-
alueella 850–1 000 °C.

Reaktiot ja lämpötilat Termodynaamiset arvot
ZnS+3/2O2(g) ->ZnO+SO2(g)
T
°C
850
900
950
1.000

ΔΗ
kJ/mol
-445,326
-445,257
-445,182
-445,103

Δ S
J/K
-78,088
-78,028
-77,966
-77,902

Δ G
kJ
-357,621
-353,718
-349,819
-345,922

K

4,299E+016
5,632E+015
8,715E+014
1,562E+014

Log(K)

16,633
15,751
14,940
14,194

FeS+7/4O2(g) ->½ Fe2O3+SO2(g)
T
°C
850
900
950
1.000

Δ H
kJ/mol
-608,146
-608,002
-607,.923
-607,919

Δ S
J/K
-137,783
-137,657
-137,590
-137,587

Δ G
kJ
-453,396
-446,510
-439,629
-432,750

K

1,225E+021
7,631E+019
5,969E+018
5,705E+017

Log(K)

21,088
19,883
18,776
17,756

FeS2+11/4O2(g) ->½ Fe2O3+2SO2(g)
T
°C
850
900
950
1 000

Δ H
kJ/mol
-829,077
-828,879
-828,694
-828,520

Δ S
J/K
-71,281
-71,108
-70,953
-70,814

Δ G
kJ
-749,018
-745,459
-741,907
-738,363

K

6,882E+034
1,565E+033
4,851E+031
1,977E+030

Log(K)

34,838
33,194
31,686
30,296

ZnO + Fe2O3->ZnO· Fe2O3

T
°C
850
900
950
1 000

Δ H
kJ/mol
-14,254
-14,231
-14,210
-14,196

Δ S
J/K
10,831
10,851
10,868
10,880

Δ G
kJ
-26,419
-26,961
-27,504
-28,048

K

1,693E+001
1,587E+001
1,495E+001
1,415E+001

Log(K)

1,229
1,201
1,175
1,151

PbS+2O2(g) ->PbSO4

T
°C
850
900
950
1 000

Δ H
kJ/mol
-803,531
-783,223
-779,951
-776,731

Δ S
J/K
-331,047
-313,237
-310,506
-307,926

Δ G
kJ
-431,716
-415,748
-400,156
-384,695

K

1,201E+020
3,257E+018
1,230E+017
6,089E+015

Log(K)

20,080
18,513
17,090
15,785

CuFeS2+12/4O2(g) ->½Cu2O+½ Fe2O3+2SO2(g)
T
°C
850
900
950
1 000

Δ H
kJ/mol
-930,659
-933,337
-935,982
-938,592

Δ S
J/K
-193,195
-195,528
-197,736
-199,828

Δ G
kJ
-713,672
-703,953
-694,121
-684,181

K

1,562E+033
2,219E+031
4,415E+029
1,183E+028

Log(K)

33,194
31,346
29,645
28,073

Cu2S+3/2O2(g) ->Cu2O+SO2(g)
T
°C
850
900
950
1 000

Δ H
kJ/mol
-402,963
-402,842
-402,674
-402,460

Δ S
J/K
-120,497
-120,392
-120,252
-120,080

Δ G
kJ
-267,627
-261,605
-255,588
-249,580

K

2,803E+012
4,456E+011
8,238E+010
1,740E+010

Log(K)

12,448
11,649
10,916
10,241
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Arvot on laskettu HSC:n tietokannasta (Roine 2002). Näistä arvoista nähdään, että
hapettumisreaktiot ovat eksotermisiä. Gibbsin energian muutokset osoittavat, että
hapetusreaktiot ovat varsin spontaaneja pasuton lämpötiloissa lukuunottamatta fer-
riitin muodostumisreaktiota. Ferriitin muodostumisreaktio on vain lievästi eksoter-
minen ja sen Gibbsin energian muutoksen arvo on vähäinen, mutta kuitenkin nega-
tiivinen, joten sekin on stabiili, ja sitä muodostuu pasutusolosuhteissa, kuten kir-
jallisuudessakin on todettu (Graydon & Kirk 1988b ja Chen & Dutrizac 1993 ja
2004).

Pasutusprosessissa syntyy eksotermisten reaktioiden seurauksena runsaasti
energiaa, kuten edellä olevasta tauukosta nähdään. Energiaa syntyy rikasteen koos-
tumuksesta riippuen eri määriä. Energiaa poistuu uunista kuuman (noin 900–950
°C) kaasun ja pasutteen mukana sekä lämpöhäviöinä. Kuvassa 25 on esitetty sink-
kisulfidirikasteen pasutuksen energiavirrat.

Kuva 25.  Sinkkisulfidirikasteen pasutuksen energiavirrat.

3.2 Sulfidien syttyminen ja höyrystyminen

Sulfidit syttyvät ja palavat (hapettuvat) ilmassa tuottaen oksideja ja sulfaatteja.
Yksi ”kriittinen” lämpötila sulfidirikasteita pasutettaessa on niiden syttymispiste.
Tämä kriittisyys tulee esiin erityisesti uunia käynnistettäessä. Uunissa ei saa olla
liian paljon palamatonta rikastetta pedin syttyessä, jotta peti ei kuumene paikalli-
sesti liikaa. Pasuton syötteet valmistetaan usein sekoittaen useista erilaisista rikas-
teista, ja kukin rikaste koostuu useista erilaisista mineraaleista. Sulfidiset sinkkiri-
kasteet sisältävät sfaleriitin lisäksi muun muassa rikkikiisua, magneettikiisua,
kuparikiisua ja lyijyhohdetta. Kaikilla näillä on oma syttymispisteensä. Rikaste-
syöttö uuniin voidaan aloittaa vasta, kun pedin lämpötila on nostettu ensin öljy-
polttimilla noin 400 °C:een, sitten öljysuihkuilla, hiilellä tai elementtirikillä yli
800 °C:een.

Pasutusuuni / Leijukerrosuuni

Sulfidirikaste

Vesi 

Ilma ja happi

Lämpöhäviöt

Poistokaasun 
entalpia (~900°C)

Energia 
jäähdytyskierukoihin

Kattilan 
höyry

Pasutteiden entalpia (~930 °C)
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Pasutettaessa rikasteet ensin kuivuvat ja sitten kuumenevat konvektion ja
säteilyn vaikutuksesta kuumassa ympäristössä, pedissä tai kaasutilassa, riippuen
siitä, millaisessa partikkelikoossa rikaste uuniin tulee. Sulfidisten materiaalien saa-
vuttaessa syttymispisteensä, jossa ne alkavat ilman ulkopuolista energiaa palaa
ilmassa, eksotermiset hapettumisreaktiot muodostavat lämpöä suurella nopeudella,
partikkelien lämpötila nousee ja reaktionopeus kiihtyy. Sulfidien syttymislämpöti-
laan ja -aikaan vaikuttavat monet seikat, kuten partikkelin koko, ominaislämpö,
lämmönjohtavuus, reaktiivisuus ja kompaktius sekä kaasun happipitoisuus.
(Volsky ja Sergievskaya 1978 ja Saastamoinen 2002.) Taulukossa 2 on esitetty eri
sulfidimineraalien eri partikkelikokoluokille kokeelliset syttymispisteet. Siitä näh-
dään, että sinkki- ja lyijysulfidit ovat vaikeasti syttyviä verrattuna kupari- ja rauta-
sulfideihin. Lisäksi siitä voidaan havaita, ettei partikkelikoko juurikaan vaikuta
sfaleriitin ja rikkikiisun syttymispisteeseen.

Taulukko 2.  Eri partikkelikokoa olevien sulfidimineraalien syttymispisteitä (Volsky ja
Sergievskaya 1978).

Sfaleriittirikasteet ovat nykyään huomattavasti hienompia (20–30 µm) kuin taulu-
kon 2 hienoimmatkaan sulfidit. Koska sfaleriittirikasteet sisältävät usein epäpuh-
tautena rikkikiisua ja/tai magneettikiisua, voidaan niiden olettaa syttyvän jo
nykyistä käytäntöä (800 °C) alhaisemmassa lämpötilassa, jos atmosfäärissä on riit-
tävästi happea.

Jorgensen (1980) tutki kupari- ja rikkikiisun, lyijyhohteen ja sfaleriitin pala-
mista laminaarivirtausuunissa ilmassa aina 1 400 °C lämpötilaan asti. Hänen käyt-
tämiensä rikasteiden sanottiin olevan melko puhtaita ja raekooltaan 37–53 µm eli
nykyisin käytettäviin rikasteisiin verrattuna karkeita. Sfaleriitti, jota hän käytti,
sisälsi 52,4 % Zn, 1,7 % Pb, 10,3 % Fe ja 34,1 % S, ja hänen käyttämänsä lyijy-
hohde sisälsi lyijyn (73,9 % Pb) lisäksi 3.5 % Zn ja 2.1 % Fe. Edellä esitetystä voi-
daan päätellä, että puhtauskin on suhteellista.

Partikkelikoko Syttymispiste °C

mm Kuparikiisu Rikkikiisu Magneettikiisu Sfaleriitti Lyijyhohde

0,10 –0,15 364 422 460 637 720

0,15 –0,20 375 423 465 644 730

0,20 –0,30 380 424 471 646 730

0,30 –0,50 385 426 475 646 735

0,50 –1,00 395 426 480 646 740

1,00 –2,00 410 428 482 646 750
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Kuvassa 26 esitetään lämpötilan vaikutus neljän rikasteen (37–53 µm:n frak-
tio) reaktionopeuteen (rikkihäviö lämpötilan funktiona reaktioajan ilmassa ollessa
0,1 s). Sfaleriitin käyrä poikkeaa muista. Röntgendiffraktiolla todettiin, että tuot-
teessa oli 900–1 000 °C:n käsittelyn jälkeen vielä runsaasti sfaleriittia. Todisteita
wurtziitin muodostumisesta oli havaittavissa 900 °C lämpötilassa, jossa esiintyi
myös zinkiittiä. Frankliniittiä esiintyi yli 1 000 °C:n lämpötiloissa.

Kuva 26.  Lämpötilan vaikutus neljän rikasteen (rikkikiisun, kuparikiisun, lyijyhohteen
ja sfaleriitin) reaktionopeuteen. Rikasteen rikkihäviö lämpötilan funktiona suspensio-
hapetuksessa reaktioajan ilmassa ollessa 0,1 s. (Jorgensen 1980.) 

Lyijyhohteella ja sfaleriitillä tehdyissä tutkimuksissa höyryn muodostuksella oli
tärkeä rooli yli 700 °C:n lämpötilassa ja alle 1 200 °C:n lämpötiloissa. Sinkkisulfi-
din höyrynpaine missä tahansa tämän alueen lämpötilassa on noin tuhat kertaa
suurempi kuin sinkkioksidin, Jorgensen (1980) totesi. Sinkki- ja lyijysulfideilla
todettiin tapahtuvan nopeaa höyrystymistä myös typpiatmosfäärissä. Jorgensenin
mukaan höyrystymistä tapahtuu yli 1 200 °C lämpötilassa.

 Hattori et al. (1980) ovat tutkineet sinkkisulfidin hapettumista leijupedissä
matalilla happipaineilla (0,0009–0,02 atm) 900 °C:n lämpötilassa. He ovat toden-
neet, että sinkkisulfidia höyrystyy partikkelipinnoilla ja hapettuu kaasufaasissa, ja
kehittäneet tästä sfaleriittipartikkelien hapettumismallin. He käyttivät kokeissaan
sfaleriittirikastetta, jonka analyysi oli: Zn 65,9 %, Fe 1,21 %, Pb 0,05 %, Cd 0,37
%, Cu 0,02 %, S 32,2 % ja SiO2 0,01 % eli erittäin puhdasta rikastetta. Rikaste oli
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lisäksi karkeaa eli raekooltaan 160–250 µm. Natasen ja Philbrook (1969a ja b ja
1970) ja Sachuan et al. (1985) ovat todenneet ZnS:n höyrystymisen alkavan vasta
1 020 °C:ssa ja 1 050 °C: ssa. Denbingh ja Beveridge (1962) totesivat höyrysty-
mistä ja hapettumista tapahtuvan huomattavasti korkeammassa lämpötilassa eli yli
1 250 °C:ssa.

3.3 ”Ongelmalliset” faasit

Sulafaasien muodostumisen on sanottu tuottavan ongelmia leijupetipasutuksessa.
Epäpuhdasta sinkkisulfidirikastetta pasutettaessa esiintyvien epäpuhtausmineraa-
lien sulamispisteet ovat yleensä pasutuslämpötilaa korkeampia (Taulukko 3),
mutta eräät rikasteen sisältämät epäpuhtausmineraalit tai ne yhdessä sinkkimine-
raalien tai toistensa kanssa saattavat muodostaa alhaisten sulamispisteiden vuoksi
sulafaaseja. Tällaisia mineraaleja voivat olla rikasteiden sisältämät mineraalit tai
mineraalien reagoidessaan muodostamat välivaiheiden mineraalit tai pasutteiden
mineraalit. Sulafaaseja muodostavat rikasteen sisältämät epäpuhtaudet, rauta,
kupari ja lyijy sulfidi-, oksidi-, sulfaatti- ja silikaattimineraaleina.

Taulukko 3. Epäpuhtauksina rikasteissa esiintyvien mineraalien sulamispisteitä (Kuba-
schewski et al. 1967).

3.3.1 Sulfidit

Useat sulfidit muodostavat jo pasutuslämpötiloissa sulafaaseja. Rauta esiintyy sul-
fideina (rikki- ja magneettikiisuna) sfaleriittirikasteissa, mutta sitä on myös sinkki-
välkkeen hilassa eli marmatiittina. Hapetettaessa rautapitoisia FeS2:ä tai FeSx:ä

Mineraali Sulamispiste °C

Cu2S 1 130

Cu2O 1 236

FeS 1 195

Fe2O3 1 457

Fe3O4 1 594

FeO 1 369

PbO 886

PbS 1 119

PbSO4 1 090

Zn 420
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sisältäviä rikasteita, niukkahappisissa olosuhteissa saattaa syntyä sulia (Kuva 27).
Oheinen kuva on esimerkki laskelmista MTDATAlla lämpötilassa 950 °C. Vastaa-
villa laskelmilla muissa lämpötiloissa todettiin, että sulaa syntyi vielä lämpötilassa
920 °C, mutta ei enää lämpötilassa 910 °C. Myös Hilty et al. (1952) ovat toden-
neet, että Fe-S-O-systeemissä esiintyy lämpötilassa 925 °C ternääri eutekti: Fe
67 %, S 24 % ja O 9 %.

Sfaleriittirikasteiden mineraaleista kuparisulfidit hapettuvat viimeiseksi,
koska kupari on rikasteen päämetalleista jaloin. Kuparisulfidi muodostaa sulia
alhaisissa lämpötiloissa sinkkisulfidin ja sfaleriittirikasteen epäpuhtauksien sulfi-
dien kanssa, mutta myös muut epäpuhtaudet muodostavat keskenään ja sinkkisul-
fidin kanssa sulfidisulia pasutuslämpötilaa alhaisemmissa lämpötiloissa (Kuvat
28–35).

Kuva 27. Osa ternäärisysteemin Fe-O-S faasidiagrammia, josta nähdään sulafaasin,
”kiven” (matte), laskennallinen stabiilisuusalue 950 °C:ssa (Taskinen 2000c).
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Kuva 28. Systeemi Cu-Fe-S (Kullerud 1969).

Kuvassa 29 kahdessa lämpötilassa, 800 °C ja 1 000 °C, esitetyistä isotermeistä
nähdään, että sula-alueet ovat systeemissä Cu-Zn-S 800 °C:ssa painottuneet Zn:n
kulmalle ja Cu-S-särmälle. Lämpötilan noustessa sula-alueet kasvavat edelleen.

Kopylov ja Smirnov (1994) ovat tutkineet ternäärisysteemiä Cu2S-FeS-FeO-
Fe. Tässä systeemissä voidaan todeta sulan stabiilisuusalue jo alle 900 °C lämpöti-
lassa, kuva 30.

Kuva 29. Isotermit systeemille Cu-S-Zn lämpötiloissa 800 °C ja 1 000 °C, joissa sulan
esiintymisalueet on merkitty kirjaimella L. Lämpötilan noustessa sula-alueet kasvavat.
(Chang et al. 1979.)
53



Kupari-lyijy-rautasulfidit muodostavat jo 800 °C lämpötilassa sulaa, johon myös
sinkkisulfidi liukenee lisäten sulfidisulan määrää. Epäpuhtaudet laskevat ZnS:n
sulamispistettä. Systeemin Cu2-xS-FeS-PbS-ZnS likviduspintojen kuvasta, kuva
31, nähdään, että alle 900°C:ssa sulavien faasien koostumusalue on melko suuri, ja
se keskittyy PbS-kulmaan. Lämpötilassa 600 °C esiintyy Cu9S5-FeS2-PbS-systee-
missä myös sulafaaseja, jotka täysin sulana keskittyvät Cu9S5-PbS-tahkolle, kuten
kuvasta 32 voidaan havaita. Kupari- ja rautasulfidit laskevat lyijysulfidien sula-
mispistettä.

Kuva 30. Systeemin Cu2S-FeS-FeO-Fe likviduslämpötilat hapen osapainealueella 10-6 -
10-11 bar (Kobylov and Smirnov 1994).
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Kuva 31. Kvaternäärisen systeemin Cu2-xS-FeS-PbS-ZnS likviduspintapiirros, jossa
”likvidusisotermit” eli ne koostumukset eri lämpötiloissa, joilla sulfidiseos muodostaa
täysin sulan faasin (Toguzov et al. 1992).

Kuva 32.  Systeemin Cu9S5-FeS2-PbS sula-alueita lämpötilassa 600 °C. Kuvassa bn tar-
koittaa borniittia (Cu5FeS4) ja cp kuparikiisua (CuFeS2) (Craig et al. 1966). 

Kupari-lyijysulfidiseos muodostaa sulaa jo alle 600 °C lämpötilassa. Kuvasta 33
voidaan havaita, että eutektialue on 540 °C:ssa, mikä merkitsee sitä, että kuparisul-
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fidin seostuminen on laskenut lyijysulfidin sulamispistettä yli 500 °C:lla, koska
taulukosta 3 nähdään, että ”puhtaana aineena” PbS sulaa 1 119 °C:ssa. Myös rauta-
sulfidi laskee lyijysulfidin sulamispistettä, koska kuvasta 34 nähdään, että PbS ja
FeS muodostavat eutektialueen 863 °C:ssa eli yli 200 °C puhtaan PbS:n sulamis-
pistettä alhaisemmassa lämpötilassa. Systeemissä Cu2S-FeS-FeO (Kuva 35) syn-
tyy sulaa vielä niinkin alhaisessa lämpötilassa kuin 850 °C. Taulukkoon 4 on
kerätty yhteenveto sulfidisulien seosten esiintymislämpötiloista.

Kuva 33.  Binäärinen tasapainopiirros systeemille PbS-Cu2S. Alhainen sulamispiste
(517 °C) kupari-lyijysulfidiseokselle (Tafel 1953).

Kuva 34.  Binäärinen tasapainopiirros systeemille PbS-FeS. Rautasulfidikin laskee lyi-
jysulfidin sulamispistettä 863 °C (Tafel 1953).
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Kuva 35.  Cu2S-FeS-FeO-systeemi, sulafaasia jo 850 °C:ssa (Yazawa & Kameda 1954).

Taulukko 4. Yhteenveto sulfidisysteemeistä ja lämpötiloista, joissa niissä esiintyy sula-
faasia.

3.3.2 Oksidit

Lyijyoksidit sulavat alhaisessa lämpötilassa. Kuvasta 36, jossa on esitetty systeemi
Cu2O-PbO, nähdään näiden oksidien alkavan muodostaa sulia jo 680 °C:ssa kai-
killa seossuhteilla.

MTDATAlla lasketusta (Taskinen 2002) binääritasapainopiirroksesta lyijyn
oksidien ja sinkin oksidien, kuvassa 37, nähdään muodostavan eutektista sulaa

Systeemi Lämpötila °C Referenssi

Fe-S-O 925 Hilty et al. 1952

Cu-Fe-S 840 Kullerud 1969

Cu-Zn-S 800 Chang et al. 1979

Cu2S-FeS-FeO-Fe 900 Kopylov & Smirnov 1994

Cu2-xS-FeS-PbS-ZnS 800 Toguzov et al. 1992

Cu9S5-FeS2-PbS 600 Craig 1966

PbS-Cu2S 540 Tafel 1953

PbS-FeS 863 Tafel 1953

Cu2S-FeS-FeO 850 Yazawa & Kameda 1954
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~850 °C:n lämpötilassa ~10 mooliprosentin ZnO koostumuksella. Myös Jak et al.
(1997) ovat todenneet, että systeemissä ZnO-PbO syntyy eutekteja 850°C:ssa.
Edelleen kuvasta 38 voidaan todeta, että 5 % Fe2O3:a PbO-ZnO-systeemissä muo-
dostaa 1 % O2-atmosfäärissä jopa alle 800 °C:ssa sulavia faaseja (Taskinen 2002b)
eli 5 %:n Fe2O3-pitoisuus laskee sulamispistettä. Lyijy siis muodostaa sulfidien
lisäksi myös oksidisia sulia alhaisessa lämpötilassa. Kuvasta 39 voidaan myös
todeta raudan oksidien sulan muodostuslämpötilaa laskeva vaikutus.

Kuva 36. Faasidiagrammi Cu2O-PbO. Oksidit alkavat seoksina muodostaa sulia jo 680
°C lämpötilassa kaikissa seossuhteissa. (Gebhardt & Obrowski 1964.)

Kuva 37. Faasidiagrammi systeemille PbO-ZnO lämpötilassa 600–1 100 °C (Taskinen
2002b).
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Kuva 38. Leikkaus PbO-ZnO systeemistä laskettuna 5% Fe2O3-pitoisuudella (Taskinen
2002b).

Kuva 39. Likvidusdiagrammi PbO-20%ZnO-40%Fe2O3 lämpötilassa 750–1 200 °C ja hap-
pipaineessa PO2 = 0,075 bar (Taskinen et al. 2005).
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Taulukkoon 5 on kerätty yhteenveto sulafaasien esiintymislämpötiloista oksidisu-
laseoksissa.

Taulukko 5. Yhteenveto oksidisysteemeistä ja lämpötiloista, joissa niissä esiintyy sula-
faasia.

3.3.3 Sulfaatit

Lyijyn oksidit ovat matalalla sulavia ja muodostavat sulafaaseja myös lyijyn sul-
faattien kanssa alhaisessa lämpötilassa. Kuvasta 40 nähdään, ettei kiinteitä liuoksia
esiinny PbSO4-PbO-systeemissä. Alin lämpötila, jossa sulafaasia voi esiintyä on
825 °C vastaten PbO-4PbO· PbSO4 eutektia.

Kuva 40. PbSO4-PbO-systeemi, PbO:n ja PbSO4·4PbO:n eutektinen piste lämpötilassa
825 °C (Margulis & Kopylov 1964).

Systeemi Lämpötila °C Referenssi

Cu2O-PbO 680 Gebhardt ja Obrowski 1964

PbO-ZnO-Fe2O3 750 Taskinen 2002b

PbO-ZnO 850 Taskinen 2002b
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Taulukkoon 6 on kerätty yhteenveto sulfaattisulien esiintymislämpötiloista.

Taulukko 6. Yhteenveto sulfaattisysteemeistä ja lämpötiloista, joissa niissä esiintyy
sulafaasia.

3.3.4 Silikaatit

Myös silikaatit muodostavat sulafaaseja alhaisessa lämpötilassa, kuvat 41–43. Jak
et al. (1994) ovat esittäneet, että ZnO-PbO-SiO2-systeemissä on suuri nestefaasi-
alue 724 °C:ssa. Kuvasta 42 nähdään, että lyijysilikaatti laskee seostuessaan sink-
kisilikaattiin sulamislämpötilaa. 

Kuva 41. PbO-ZnO-SiO2-systeemi. Katko- ja pisteviivat kuvassa viittaavat aikaisempiin
tutkimuksiin (Jak et al. 1994).

Systeemi Lämpötila °C Referenssi

PbSO4-4PbO 825 Margulis ja Kopylov 1964
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Kuva 42. Zn2SiO4- ja PbZnSiO4- sulafaasit (Jak et al. 1997).

Kuva 43. Binääri tasapainopiirros lyijyn oksidien ja silikan välillä laadittuna 3 % happi-
pitoisuudelle kaasussa; MT-DATA ohjelmisto ja Mtox 60 β tietokanta (Taskinen 2002b).

Taulukkoon 7 on kerrätty yhteenveto silikaattisulien esiintymislämpötiloista.
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Taulukko 7. Yhteenveto silikaattisysteemeistä ja lämpötiloista, joissa esiintyy sulafaa-
sia.

3.3.5 Yhteenveto

Tässä kappaleessa kolme on esitetty lukuisia faasidiagrammeja, joissa nähdään
mahdollisia pasutusolosuhteissa sulina esiintyviä mineraaleja. Näistä mineraaleista
osa esiintyy sinkkisulfidirikasteissa, osa pasutustuotteissa ja osa reaktioiden väli-
tuotteina pasutuksen aikana, jos happea ei ole riittävästi käytettävissä ja/tai lämpö-
tila ole hallinnassa.

Rikasteiden reagoivia primäärisulfideita ja sekundäärisulfideita esiintyy muun
muassa systeemeissä Cu-Fe-S (Kuva 28), Cu-S-Zn (Kuva 29), Cu2-xS-FeS-PbS-
ZnS (Kuva 31), Cu9S5-FeS2-PbS (Kuva 32), PbS-Cu2S (Kuva 33) ja PbS-FeS
(Kuva 34) muodostaen pasutuslämpötiloissa ja sitä alhaisemmissakin lämpöti-
loissa sulavia faaseja. Tämän vuoksi ei leijupedissä koskaan saa olla liikaa pala-
matonta rikastetta käytettävissä olevaan happimäärään nähden. Tällainen tilanne
saattaa tulla esiin uunin ylösajotilanteessa, kun esimerkiksi öljylansseilla lämmi-
tettävään petiin aletaan syöttää rikastetta ja odotellaan sen syttyvän ennen kuin
vähennetään öljysyöttöä. Sulasulfidifaaseja voi esiintyä myös runsaasti epäpuh-
tauksia sisältäviä sinkkisulfidirikasteita pasutettaessa, jos arinakaasu ei sisällä riit-
tävästi happea.

Ilman hyvää rikasteiden koostumuksen, mineralogian sekä hapentarpeen tun-
temista ja huomioimista voi petiin syntyä osittain pasuttunutta materiaalia. Systee-
meissä Fe-S-O (Kuva 27), Cu2S-FeS-FeO-Fe (Kuva 30) ja Cu2S-FeS-FeO (Kuva
35) nähdään näitä pasutuslämpötiloissa ja sitä alhaisemmissakin lämpötiloissa
sulavia faaseja. 

Myös ”täysin” hapettuneissa pasutteissa esiintyy mineraaleja, jotka yhdessä
saattavat muodostaa sulafaaseja, kuten systeemeissä Cu2O-PbO (Kuva 36), PbO-
ZnO (Kuvat 37, 38 ja 39), PbSO4-PbO (Kuva 40), PbO-ZnO-SiO2 (Kuva 41),
Zn2SiO4- ja PbZnSiO4 (Kuva 42) ja PbOx-SiO2 (Kuva 43) voidaan havaita. Näissä
systeemeissä, kuten aina, sulan määrä vähenee lämpötilaa laskemalla tai seosta
vaihtaen.

Systeemi Lämpötila °C Referenssi

ZnO-PbO-SiO2   900 Jak et al. 1994

Zn2SiO2-Pb2SiO4 <800 Jak et al. 1997
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4 Kokeellinen osuus
Tähän työhön liittyvät tutkimukset koostuvat rauta-, kupari- ja lyijypitoisten sfale-
riittirikasteiden karakterisoinnista sekä teollista pasuttoa simuloivista puolijatku-
vista laboratorioleijukerrosuunikokeista, laboratorioputkiuunikokeista sekä teolli-
sen mittakaavan kokeista, joilla laboratorikokeissa saadut tulokset todennettiin.
Tutkimukset tehtiin vuosina 2000–2004. Sekä laboratoriossa että teollisessa mitta-
kaavassa tehtiin useita koesarjoja.

4.1 Käytetyt raaka-aineet ja niiden karakterisointi

Tässä tutkimuksessa käytetyt raaka-aineet olivat yleisiä, kaupallisia sfaleriittirikas-
teita. Hapetuskokeita laboratoriossa tehtiin yhdellätoista eri rikasteella. Niiden
mineralogia tutkittiin ORC:n rakennelaboratoriossa optisella mikroskoopilla pinta-
hieistä ja röntgendiffraktiolla (XRD, Siemens D 500).

Valmistettaessa hieet mikroskooppitarkastelua varten otettiin viisi millilitraa
rikastetta, josta tehtiin sylinterimäinen hie preparoimalla se muoviin. Tämän pinta
hiottiin ensin vesihiomapaperilla ja kiillotettiin lopuksi timanttitahnalla.

Rikastenäytteiden rakenteiden tarkasteluun käytetyn optisen mikroskoopin
toiminta perustuu eri yhdisteiden heijastuksiin, jotka näkyvät kuvissa eri värisä-
vyinä. Rikasteiden mineralogiaa tutkittiin myös röntgendiffraktiolla, joka perustuu
tutkittavan materiaalin kykyyn sirottaa röntgensäteilyä.

Tutkitut rikasteet koostuivat pääasiassa sfaleriitista, jonka hilassa oli vaihtele-
via määriä rautaa. Sfaleriittia rikasteissa oli 72–95 %. Lisäksi rikasteissa esiintyi
rikkikiisua (0,5–20,8 % FeS2), lyijyhohdetta, kuparikiisua, magneettikiisua sekä
arseenikiisua. Sfaleriitti oli yleensä omina vapaina rakeinaan. Rikki- ja kuparikiisu
olivat sekä vapaina rakeina että sulkeumina tai yhdessä sfaleriitin ja lyijyhohteen
kanssa. Rikasteet sisälsivät myös sinkki- ja lyijysulfaatteja. Sivukivimineraaleina
oli dolomiittia, kalsiittia, kipsiä, baryyttiä ja karbonaatteja sekä kvartsia ja erilaisia
silikaatteja. Tutkimuksissa käytettyjen rikasteiden kemialliset analyysit ja partik-
kelikoot on esitetty taulukossa 8 ja mineralogiset koostumukset taulukossa 9. 
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Taulukko 8. Laboratoriotutkimuksissa käytettyjen rikasteiden kemialliset koostumuk-
set ja keskimääräiset partikkelikoot. (Metsärinta et al. 2005a, muotoiltu ja täydennetty.)

Taulukko 9. Laboratoriotutkimuksissa käytettyjen rikasteiden mineralogiset koostu-
mukset. (Metsärinta et al. 2005a, muotoiltu ja täydennetty.)

Rikasteet B ja G olivat melko puhtaita sfaleriittirikasteita, jotka sisälsivät vain 1,5–
1,6 % Fe, 0,91–1,4 % Pb ja 0,03–0,05 % Cu. Rikasteiden A, I, F, H ja G sfaleriitin
hilassa oli rautaa: A 10,8–15,9 % Fe, I 0,2–6,4 % Fe, F 2,2 % Fe, H 4,9 % Fe sekä
G 0,2–2,7 % Fe. Rikkikiisuna rautaa oli eniten rikasteessa C eli yli 20 % FeS2.
Rikkikiisuna rautaa esiintyi suhteellisen paljon myös rikasteissa D, F, E ja I. Lyi-
jysulfidia oli eniten rikasteissa E (4.8 % PbS) ja C (3,1 % PbS). Kuparikiisua oli
eniten rikasteissa F (8,4 % CuFeS2) ja H (6,3 % CuFeS2). Rikaste G sisälsi sen
”puhtaudesta” huolimatta harmemineraaleja, kipsiä ja dolomiittia. Myös rikas-
teessa I oli harmemineraaleja, kvartsia, talkkia, antigoriittia, anglesiittia ja
Pb3O2(SO4) sekä Ca-Mg-karbonaatteja ja Mg-Al-Fe-silikaatteja. Rikasteen J kipsi-

Rikaste S % Zn % Fe % Pb % Cu % Si % Ca % Na % d50 µm
A 32,2 44,7 16,0 0,26 0,97 - - - 25
B 29,7 62,2 1,5 1,4 0,05 - - - 34
C 1 34,7 45,7 12,5 2,6 0,6 - - - 33
C 2 34,6 38,8 11,2 2,5 0,7 - - - 9
D 34,0 51,3 9,0 <0,1 0,63 0,72 0,20 - 45
E 31,3 50,1 3,0 3,0 0,07 0,49 0,93 0,03 17
F 36,1 47,0 9,4 0,16 3,5 0,16 0,07 0,01 15
G 32,9 58,7 1,6 0,91 0,03 0,30 0,55 0,03 44
H 32,9 52,3 7,0 0,18 2,1 0,65 1,3 0,03 30
I 32,3 51,9 8,3 1,7 1,1 0,41 0,13 0,002 18
J 28,2 52,4 1,8 0,83 0,10 1,3 3,6 0,02 10

Rikaste Sfaleriitti

(Zn,Fe)S %

Rikki-
kiisu

FeS2 %

Magneetti-
kiisu 

Fe1-xS %

Lyijy-
hohde
PbS %

Kupari-
kiisu

CuFeS2 %

Arseeni-
kiisu

(Fe,As)S2 %

Muut

%
A 88,7 0,2 7,5 0,21 3,0 0,43 -
B 89,7 - - 1,9 0,17 - 2,1
C 71,8 20,8 - 3,1 1,7 0,54 2,1
D 85,2 9,2 3,4 0,2 2,5 -  -
E 81,6 6,0 - 4,8 0,22 - 7,4
F 78,5 7,9 - 0,28 8,4 - 4,9
G 94,6 - - 1,1 - - 4,4
H 88,3 1,9 0,14 0,21 6,3 - 3,2
I 85,8 6,0 2,1 1,9 2,8 - 2,7
J 81,9 2,6 - 0,8 0,19 - 14,5
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pitoisuus oli korkea, 12,9 % CaSO4. Rikasteen H harmemineraaleja olivat kalsiitti,
kipsi ja Ca-Al-silikaatit.

Kuvissa 44–46 nähdään esimerkkinä kolmen eri rikasteen mikrorakenteita.
Näistä on otettu ”yleiskuvia”, joilla on esitetty agglomeroitumista sekä partikkeli-
koon ja mineraalien vaihtelua. Rikasteen A mikrorakennetta nähdään kuvassa 44.
Tämä rikaste edustaa karkeaan fraktioon painottuvaa rikastetta, jossa kupari esiin-
tyy CuFeS2:na. Kuparikiisu on sulkeumina tai ”puolirakeina” ZnS:n kanssa. Sul-
faatit, todennäköisesti CaSO4, ovat aiheuttaneet agglomeroitumista, jossa sinkki-
sulfidipartikkelin ympärille on tarttunut hienojakoista materiaalia. Yksittäiset sink-
kisulfidirakeet ovat mikropelleteissä löyhästi kiinnittyneinä toisiinsa. Rauta esiin-
tyy pääasiassa sinkkisulfidin hilassa.

Kuva 44. Mikroskooppikuvia rikasteen A rakenteesta vasemmalla 100x ja oikealla 200x.
Yksittäiset ZnS-rakeet ovat löyhästi sidoksissa toisiinsa. Mukana on myös CuFeS2-,
FeS2- ja FeS- partikkeleita. (Taskinen et al. 2002.) 

Rikaste B on hienojakoisempaa kuin rikaste A. Se sisältää merkittävässä määrin
lyijy-yhdisteitä (1,4 % Pb) sekä rikkikiisua. Tämäkin rikaste on agglomeroitunut
karkeampien partikkelien ympärille, kuten kuvasta 45 voidaan havaita.
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Kuva 45. Mikroskooppikuva rikasteen B mikropelletteistä (100x), joissa yksittäiset
rakeet ovat hienojakoista ZnS:a, FeS2:ä ja PbS:a. (Taskinen et al. 2002.) 

Rikasteen C erittäin hienojakoista rakennetta nähdään kuvassa 46. Siinä par-
tikkelit ovat muodostaneet sulfaattien sitomia mikropellettejä. Rikkikiisu on
jakautunut tasaisesti mikropelletteihin samoin kuin rikasteessa olevat lyijyhohde ja
kuparikiisu. Tällä rikasteella mikropelletoituminen on edellisiä rikasteita voimak-
kaampaa, ja itsenäisiä partikkeleita esiintyy tuskin lainkaan.

Kuva 46. Mikroskooppikuvia erittäin hienojakoisen rikasteen C rakenteesta. Voima-
kasta mikropelletoitumista (100x ja 200x), jossa ZnS:a, CuFeS2:ä, FeS2:ä ja PbS:ä. (Tas-
kinen et al. 2002.)

Taulukkoon 10 on kerätty tutkimuksissa käytettyjen rikasteiden hapentarpeet sekä
niitä pasutettaessa vapautuvan rikkidioksidin määrät. Hapentarve ja syntyvä SO2-
määrä on arvioitu laskemalla rikasteen analyysistä kullekin mineraalille kappa-
leessa 3.1 esitettyjen reaktioiden mukaan.
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Taulukko 10. Tutkimuksissa käytettyjen rikasteiden HSC:llä lasketut hapentarpeet sekä
muodostuvan rikkidioksidin määrät (Roine 2002).

4.2  Tutkimusmenetelmät

Epäpuhtaiden sfaleriittirikasteiden käyttäytymistä tarkasteltiin sekä laboratoriossa
että teollisessa mittakaavassa laajalla koesarjalla, joka aloitettiin vuonna 2000.
Laboratoriokokeita tehtiin yksittäisillä rikasteilla ja rikasteseoksilla leijukerrosuu-
nissa ja yksittäisten rikasteiden pelleteillä laivassa putkiuunissa. Tulokset toden-
nettiin rikasteseoksilla teollisessa mittakaavassa.

Teollista pasuttoa simuloitiin puolijatkuvilla laboratorioleijukerrosuuniko-
keilla. Tämä tarkoittaa sitä, että sfaleriittirikastetta syötettiin määrätyssä suhteessa
leijutusilmaan nähden vakiolämpötilassa pidettyyn ja syötteen partikkelikoolle
sopivalla nopeudella leijutettuun petiin noin tunti. Tämän jälkeen peti jäähdytet-
tiin, ja loppupeti tutkittiin tuotteena. Syöttö oli siis jatkuvaa, mutta tuotteen ulos-
otto ei. Jotta rikasteelle ja leijutus-/hapetusilmalle saatiin arvioitua oikea syöttö-
suhde, selvitettiin rikasteiden koostumus, mineralogia ja hapentarve ennen labora-
torioleijupetikokeita.

Tutkimusta suunniteltaessa oletettiin pasuttumisen vaativan useita tunteja lei-
jupedissä, koska teollisen mittakaavan pedissä viive karkeimmille partikkeleille on
näin pitkä. Myös kirjallisuuden (Jorgensen 1980) mukaan sfaleriitti reagoi muita
sulfideita hitaammin. Näin ollen suunniteltiin, että syötön loputtua peti pidetään
pasutusolosuhteissa noin viisi tuntia ja otetaan näytteitä puolen tunnin välein.
Näistä näytteistä tarkastellaan pasutusmekanismin etenemistä. Odotuksista poike-
ten, kuivattu partikkelikooltaan alle 0,6 mm:n sfaleriittirikaste hapettui leijupe-

Rikaste Hapentarve Nm3/t Syntyvä SO2 Nm3/t

A 364 236

B 352 235

C1 378 253

C2 345 241

D 351 237

E 322 218

F 363 252

G 340 230

H 344 230

I 346 236

J 280 202
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dissä hyvin ’nopeasti’ eikä laboratorioleijupetikokeista saatu näytteitä osittain
pasuttuneista partikkeleista. Jotta voitiin tarkastella pasutusmekanismin etene-
mistä, valmistettiin kaikista tutkimuksissa käytetyistä sfaleriittirikasteista pellet-
tejä, joita käsiteltiin putkiuunissa pasutusolosuhteissa osittain pasutettujen näyttei-
den tuottamiseksi.

4.2.1 Laboratorioleijukerrosuunilaitteisto ja sen käyttö

Laboratorioleijukerroskoelaitteisto koostui Trans-Temp -uunista, sisäputkesta,
syöttölaitteista, kaasusyötöistä ja kaasunpoistosta, joista on kaaviokuva liitteen A
kuvassa 1. Leijukerrosuunissa oli kvartsiputkessa kvartsisintteri arinana. Putken
halkaisija oli 40 mm, ja se sijoitettiin pystyasentoon käännettyyn Trans Temp 2½’’
x 20’’ uuniin (koko 64 mm x 510 mm), jonka rakenne on esitetty liitteen A
kuvassa 2. Kuvassa 47 on yleiskuva laboratorioleijukerroslaitteistosta ja kokeiden
loppuvaiheessa käytetystä syöttöjärjestelystä.

Kuva 47. Laboratorioleijukerrosuunilaitteisto, ruuvisyötin- ja kaasunpoistojärjestely.

Rikaste syötettiin ensimmäisessä ja toisessa koesarjassa vapaasti ”tiimalasimai-
sesti” valuttaen syöttöputkeen, jossa saattokaasuna oli typpi (0,5 l/min). Rikaste
johdettiin tällä putkella pedin pintaan. Kun havaittiin, että syöttö ei näin toimien
pysynyt koko aikaa tasaisena, vaan kiihtyi syöttöpanoksen vähentyessä suppilossa,
otettiin käyttöön pieni ruuvisyötin, jolloin syöttö tasaantui.
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Kokeet aloitettiin aina käyttäen ”inerttiä” alkupetiä, joka oli 50 g:aa partikke-
likooltaan 50–100 µm:n alumiinioksidipulveria. Jokaisessa kokeessa syötettiin
inerttiin petiin 100–150 g rikastetta. Panoksen syöttöaika oli 20–80 minuuttia.
Rikaste oli kuivattu lämpökaapissa 90 °C lämpötilassa, ja siitä oli seulottu yli 0,6
mm:n agglomeraatit pois.

Arinana toimineen kvartsisintterin läpi johdettiin prosessikaasu, joka oli typen
ja hapen seosta. Prosessikaasussa oli happea 20–29 %. Kaasuvirtaus säädettiin
rikastesyötön mukaiseksi ylläpitäen haluttu happikerroin. Kaasun tyhjätilanopeus
pidettiin alueella 0,2–0,3 m/s.

Lämpötila säädettiin manuaalisesti vastusten asetusta säätäen. Sekä leijupedin
että ohjausvastuksen lämpötilaa seurattiin Pt-PtRh-termoelementeillä, ja tulokset
rekisteröitiin piirturille. Leijupedin lämpötilamittaus tapahtui työntäen termoele-
mentti reaktioputken yläosan kautta petiin, joten seuratut lämpötilat olivat makro-
tason pedin mittaustuloksia eikä yksittäisen partikkelin pinnan lämpötiloja. Arinan
ja pedin aiheuttamaa vastapainetta mitattiin elohopeamanometrillä ja kaasuvirta-
uksia rotametreillä.

Syötön loputtua peti jäähdytettiin typpivirrassa. Sekä pasute eli loppupeti että
pölyt eli kvartsiputken keski- ja yläosan seinämille kerääntynyt materiaali kerät-
tiin, punnittiin ja niistä otettiin näytteet.

4.2.2 Pellettien valmistus

Oikeiden pasutusolosuhteiden ennustaminen on mahdotonta, jos ei tunneta pasut-
tumis- ja kasvannaisten syntymismekanismia (Komkov ja Luganov 2003). Pasu-
tusmekanismin selvittämiseksi tarvittiin osittain pasuttuneita näytteitä, ja niiden
tuottamiseksi valmistettiin laboratoriopelletointilautasella (Liitteen A kuvassa 3)
kustakin rikasteesta 7–9 mm:n läpimittaisia pellettejä, jotka painoivat 0,7–1,1 g.
Pellettien paino vaihteli, koska niiden koko vaihteli, mutta eri rikasteet myös pelle-
toituivat eri tavoin, toiset tiiviimmin kuin toiset, joten saman kokoistenkin pellet-
tien painot saattoivat poiketa toisistaan. Pellettejä tehtäessä käytettiin ”sideai-
neena” vettä, ja pelletit kuivattiin 90–110 °C:n lämpötilassa typpiatmosfäärissä
kuivausajan ollessa noin vuorokausi.

Lyijyhohdepitoisesta sfaleriittirikasteesta E ja kompleksisesta rikasteesta F
valmistettiin myös pienempiä eli läpimitaltaan 2, 4 ja 6 mm olevia pellettejä, jotta
voitiin todeta myös pellettien koon vaikutus.
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4.2.3 Laboratorioputkiuunilaitteisto ja sen käyttö

Pasutukseen käytetty putkiuuni oli vaakasuora Heraeus laboratorioputkiuuni. Säh-
kövastuksilla lämmitetty uuni oli 600 mm pitkä, ja sen sisällä oli 1 000 mm pitkä
läpimitaltaan 34 mm kvartsiputki. Punnitut pelletit asetettiin kvartsilaivaan ja laiva
sisään kvartsiputken kylmään osaan. Uunia, joka oli koelämpötilassa, huuhdottiin
viisi minuuttia prosessikaasuseoksella, jonka jälkeen laiva pelletteineen (Kuva 48)
työnnettiin kuumaan vyöhykkeeseen määrätyksi ajaksi. Pasutuksen jälkeen kvart-
silaiva pelletteineen siirrettiin putkiuunin kylmään osaan ja sen annettiin jäähtyä
typpiatmosfäärissä.

Kuva 48. Kvartsilaiva pelletteineen ja avattu putkiuuni.

4.2.4 Analysointi ja rakennetarkastelut

Leijukerroskokeiden loppupedistä analysointiin ensimmäisessä koesarjassa rikki
LECOlla ja muissa kokeissa lisäksi Zn, Fe, Pb, Cu, Cd ja Ca ICP:llä (inductively
coupled plasma), SO4 IC:llä (ionikromatografi), Si kolorimetrisesti ja sekä mine-
raalit XRD:llä (röntgendiffraktio). Myös inerttinä petinä oleva alumiinioksidi ana-
lysoitiin, koska sillä oli lopputuotetta laimentava vaikutus. Tämä analyysi on esi-
tetty liitteessä B5. Eräistä valituista tuotteista valmistettiin hieet, joista tutkittiin
mikroskooppisesti pasutteen rakenne pasutusaikaisten ilmiöiden selvittämiseksi.

Lisäksi joitakin loppupetien näytteitä tutkittiin SEMillä ja analysoitiin EDS:llä
(Cambridge SE 360/ Link Pentafet) valituista pisteistä. SEMin eli pyyhkäisyelekt-
ronimikroskoopin toiminta perustuu siihen, että näytteeseen ohjataan elektroni-
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suihku, joka irrottaa näytteen pinnasta sille ominaisia sekundäärielektroneja (SE),
takaisin sironneita elektroneja ja röntgensäteilyä. EDS-analyysi (energy dispersive
spectrometry) on SEM:ssä käytettävä paikallisesti rajattu alkuaineanalyysi, jolla
voidaan analysoida ”koko alkuainespektri” samanaikaisesti.

Putkiuunissa pasutetuista pelleteistä valmistettiin hieet, jotka tutkittiin opti-
sella mikroskoopilla. Valituista näytteistä tehtiin lisäksi piste- ja alueanalyysejä
SEM/ EDS:llä, ja myös röntgendiffraktioanalyysejä käytettiin mineralogian selvit-
tämiseen.

4.2.5 Teollisen mittakaavan pasutuskoelaitteisto

Teollisen mittakaavan kokeet suoritettiin normaalina tuotantoajona 72 m2:n, pää-
osin epäsuorasti jäähdytetyssä leijukerrosuunilinjassa. Lämpötilan säätö uunissa
tapahtui sumeaan logiikkaan perustuvalla systeemillä, joka piti pedin lämpötilan
vakiona syöttöä säätäen. Uunissa oli mahdollisuus käyttää vesisuihkutusta lisä-
jäähdytykseen, ja syötettä voitiin myös lisäkostuttaa ennen uunia. Lisäksi uunin
prosessi-ilma voitiin happirikastaa. Poistokaasulinjassa kattilan jälkeen oli hap-
pianalysaattori (Rosemont WC 3000). Uuni ja kaasulinja oli varustettu lukuisilla
paine- ja lämpötilamittauksilla, kuva A4. Teollisuusmittakaavan uunin ohjaus- ja
mittausmenetelmiä täydennettiin kokeissa saatujen kokemusten perusteella. 

4.3 Pasutuskokeet

Sekä laboratoriossa että teollisessa mittakaavassa tehtiin useita koesarjoja erilaisia
epäpuhtauksia eri määriä sisältävillä sfaleriittirikasteilla ja niiden seoksilla.

4.3.1 Laboratorioleijukerrospasutuskokeet

Laboratorioleijukerrosuunikokeita tehtiin neljä sarjaa, ja kaikkiaan nyt käsitel-
lyissä kokeissa tutkittiin yhtätoista sfaleriittirikastetta, joiden Zn-, Fe-, Pb-, Cu- ja
S-analyysit sekä keskimääräinen partikkelikoko on esitetty taulukossa 8. Näillä
leijukerrosuunikokeilla ei, kuten edellä jo kerrottiin, saatu näytteitä osittain pasut-
tuneista materiaaleista, joten tärkein niillä saatu tulos oli visuaalinen tieto siitä,
sintrautuvatko tai tahmautuvatko tutkitut rikasteet käytetyissä leijukerrosuunipasu-
tusolosuhteissa sekä tuotteiden rakenne ja mineralogia.
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Rautapitoisten sfaleriittirikasteiden käyttäytyminen

Ensimmäisessä laboratoriokoesarjassa tarkasteltiin marmatiittipitoisen sfaleriittiri-
kasteen käyttäytymistä, johon kirjallisuudessa on usein viitattu (Benlyamani ja
Ajersch 1986, Sanchuan et al. 1985 ja Dimitrov 1983). Vertailun vuoksi käytettiin
kokeissa myös rautaköyhää ja rikkikiisupitoista rikastetta. Kokeet toteutettiin
rikasteilla A, B ja C1, joista rikasteet A ja C1 sisälsivät kumpikin paljon rautaa ja
rikaste B oli miltei raudaton. Rikasteessa A rauta oli pääasiassa sfaleriitin hilassa
ja rikasteessa C1 se taas oli pääasiassa rikkikiisuna. 

Tässä koesarjassa tarkasteltiin laajaa lämpötila-aluetta, rikasteille A ja B teh-
tiin pasutukset 750–1 000 °C:n ja rikasteelle C1 800–950 °C:n lämpötilassa. Tau-
lukossa 11 on esitetty kunkin kokeen olosuhteet. Rikastesyötön epävakaudesta
johtuen happikerroin hieman vaihteli, mutta niin tapahtuu myös teollisessa mitta-
kaavassa, koska syöttöseos siellä ei koskaan ole täysin homogeenista.

Ensimmäisessä koesarjassa, syötön päätyttyä, petiä pidettiin pasuton poisto-
kaasua simuloivassa N2, O2 ja SO2:n kaasuseoksessa (O2 10 % ja SO2 10 %) tunnin
ajan, ja näytteitä otettiin puolen tunnin välein. Tällöin todettiin rikkianalyyseistä,
että näin hieno syöte oli täysin hapettunut heti syötön loputtua.

Taulukko 11. Koeolosuhteet tarkasteltaessa rautapitoisten sfaleriittirikasteiden käyttäy-
tymistä.

Pvm Rikaste Pedin
 lämpötila

°C

N2
Nl/min

O2,
Nl/min

Keskimääräinen
rikastesyöttö

g/min

Keskimääräinen
happikerroin

λ
27.6.2000 A 928–957 3,5 1,0 2,0 1,3

28.6.2000 A 830–858 3,5 1,0 1,9 1,5

29.6.2000 A 795– 805 3,5 1,0 2,2 1,3

30.6.2000 A 751–782 3,5 1,0 2,0 1,4

31.7.2000 A 897– 913 3,5 1,0 3,1 0,9

8.8.2000 A 997–1 007 3,6 1,1 2,4 1,3

1.8.2000 B 897–913 3,5 1,0 3,1 0,9

2.8.2000 B 895–901 3,6 1,1 2,6 1,3

3.8.2000 B 943–970 3,6 1,1 3,1 1,0

4.8.2000 B 801–844 3,6 1,1 2,0 1,6

7.8.2000 B 982–1 022 3,6 1,1 2,9 1,1

9.8.2000 C 870–901 3,6 1,1 2,3 1,3

10.8.2000 C 932–962 3,5 1,1 2,7 1,1

11.8.2000 C 802–815 3,5 1,1 1,9 1,5
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Lyijy- ja kuparipitoisten sfaleriittirikasteiden käyttäytyminen

Svens (1977 ja 1979) tutki karkeilla sfaleriittirikasteilla, millaisissa lämpötiloissa
erilaiset kupari- ja lyijypitoiset sfaleriittirikasteet sintraavat pedin niitä pasutetta-
essa. Myöhemmin (Lepistö 1999) on asetettu raja-arvoja sinkkipasuttojen syöttei-
den maksimilyijy- ja kuparipitoisuuksille. Tässä toisessa laboratoriokoesarjassa
tarkasteltiin Cu:n ja Pb:n vaikutusta sfaleriittirikasteen leijukerrospasutuskäyttäy-
tymiseen. Lisäksi haluttiin selvittää syyt pedin sintrautumisille ja tahmautumiselle.

Kokeet toteutettiin rikasteilla C2, D, E, F, G ja H. Lisäksi tehtiin kokeita näi-
den rikasteiden seoksilla erilaisilla Pb- ja Cu-pitoisuuksilla. Taulukosta 8 nähdään,
että rikasteet C2 ja E sisältävät lyijyä yli aiemmin mainitun ”raja-arvon”, ja rikaste
F kuparia moninkertaisen määrän raja-arvoon nähden. Rikaste D oli täysin lyijytön
ja rikaste G lähes kupariton, joten näistä saatiin seoksia, joissa lyijy- ja kuparipitoi-
suudet vaihtelivat laajalla alueella.

Tämän koesarjan kaikissa kokeissa tavoitelämpötila oli 950 °C. Taulukossa 12
on esitetty kussakin kokeessa toteutuneet olosuhteet.

Taulukko 12. Koeolosuhteet tarkasteltaessa lyijy- ja kuparipitoisten sfaleriittirikastei-
den käyttäytymistä.

Pvm Rikaste N2
Nl/min

O2
Nl/min

Pedin
lämpötila

°C

Keskimääräinen 
rikastesyöttö

g/min

Keskimääräinen 
happikerroin

λ
11.12.2000 D 3,4 0,9 952–965 2,4 1,1
12.12.2000 E 3,4 0,9 932–988 2,9 1,0
13.12.2000 F 3,4 0,9 940–998 1,9 1,3
14.12.2000 G 3,4 0,9 940–967 2,7 1,0
15.12.2000 20 % F + 80 % G 3,4 0,9 948–967 2,7 1,0
22.12.2000 30 % F + 70 % G 3,4 0,9 928–1 033 2,0 1,3
19.12.2000 40 % F + 60 % G 3,4 0,9 912–970 3,2 0,8
27.12.2000 25 % F + 75 % G 3,4 0,9 913–953 2,0 1,3
28.12.2000 30 % E + 70 % D 3,4 0,9 952–966 2,0 1,3
29.12.2000 40 % E + 60 % D 3,4 0,9 946–972 2,4 1,2
2.1.2001 50 % E + 50 % D 3,4 0,9 958–9 67 2,3 1,2
3.1.2001 60 % E + 40 % D 3,4 0,9 943–964 2,3 1,2
22.1.2001 25 % F + 75 % G 3,4 1,3 948–977 2,1 1,8
23.1.2001 95 % E + 5 % D 3,4 1,3 942–958 2,1 1,9
24.1.2001 85 % E + 15 % D 3,4 1,3 935–950 2,7 1,5
25.1.2001 75 % E + 25 % D 3,4 1,3 944–962 2,7 1,5
31.1.2001 68 % E + 32 % D 3,4 1,3 940–965 2,2 1,8
8.3.2001 C2 3,4 1,3 924–988 4,2 0.9
9.3.2001 90 % C2 + 10 % G 3,4 1,3 947–961 2,1 1,8
12.3.2001 80 % C2 + 20 % G 3,4 1,3 940–951 2,2 1,7
14.3.2001 75 % C2 + 25 % G 3,4 1,3 941–947 2,3 1,6
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Happikertoimen vaikutus kuparipitoisen sfaleriittirikasteen käyttäytymiseen 

Koska rautapitoisten sfaleriittirikasteiden käyttäytymistä tarkasteltaessa oli var-
mistuttu siitä, että happikertoimella on vaikutus pedin käyttäytymiseen, oli jatkuva
happikertoimen seuranta otettu käyttöön teollisessa mittakaavassa marraskuussa
2000. Tässä kolmannessa laboratorioleijukerrospasutuskoesarjassa todennettiin
happikertoimen vaikutusta pasutettaessa kuparirikasta sfaleriittirikastetta H.
Kokeissa käytettiin neljää eri happikerrointa pedin lämpötilan ollessa kaikissa
kokeissa 950 °C. Koesarjassa toteutuneet olosuhteet on esitetty taulukossa 13.

Taulukko 13. Koeolosuhteet tarkasteltaessa happikertoimen vaikutusta kuparipitoisella
sfaleriittirikasteella.

Kompleksisten sfaleriittirikasteiden käyttäytyminen

Neljännessä laboratoriokoesarjassa tarkasteltiin ”kompleksisen” rikasteen I käyt-
täytymistä. Tämä rikaste sisälsi sekä lyijyä että kuparia. Toisena tarkasteltavana
rikasteena oli rikaste J, joka sisälsi lyijyn lisäksi pasutusolosuhteissa sulfaattia
muodostavaa kalsiumia noin 3,6 %. Pasutukset tehtiin laboratorioleijukerrosuu-
nissa rikasteelle I kahdella eri happikertoimella pedin lämpötilan ollessa 950 °C ja
rikasteelle J lämpötiloissa 900 °C ja 950 °C alhaisella happikertoimella (λ = 0.9).
Näissä kokeissa pedin lämpötilat pysyivät aiempia koesarjoja vakaampina, koska
nyt käytetyllä ruuvisyöttimellä syöttö oli tasaisempaa. Koesarjassa toteutuneet
olosuhteet on esitetty taulukossa 14.

Pvm Rikaste Pedin lämpötila
°C

N2
Nl/min

O2
Nl/min

Keskimääräinen 
rikastesyöttö

g/min

Keskimääräinen 
happikerroin

λ

19.3.2002 H 952–954 3,4 1,3 2,7 1,4

20.3.2002 H 948–952 3,4 1,3 4,2 0,9

21.3.2002 H 950–952 3,4 1,3 4,6 0,8

22.3.2002 H 951–952 3,4 1,3 5,1 0,7
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Taulukko 14. Koeolosuhteet tarkasteltaessa kompleksisten sfaleriittirikasteiden käyt-
täytymistä.

4.3.2 Laboratorioputkiuunipasutuskokeet

Laboratorioputkiuunikokeet tehtiin pelleteillä painonmuutosta seuraten, jotta saa-
tiin rakennetarkasteluihin myös osittain pasuttuneita näytteitä. Uunin lämpötila
pidettiin kaikissa kokeissa koko ajan 950 °C:ssa ja uuniin johdettiin kaasuseosta,
jossa oli 90 % typpeä, 5 % happea sekä 5 % rikkidioksidia. Kaasuvirta oli 0,5 Nl/
min. Punnittu pelletti laitettiin kvartsilaivaan, ja laiva pelletteineen työnnettiin
uunin kuumaan vyöhykkeeseen halutuksi ajaksi, joka oli 1, 3, 10, 30 tai 120
minuuttia. Pasutuksen jälkeen kvartsilaiva pelletteineen sai jäähtyä typpiatmosfää-
rissä. Lopuksi pelletti punnittiin, jolloin voitiin todeta pelletin painonpudotus.

4.3.3 Teollisen mittakaavan kokeet

Kun laboratoriokokeilla oli varmistettu lyijy- ja kuparipitoisten sfaleriittirikastei-
den käsittelyyn sopivat olosuhteet, todennettiin tulokset teollisessa mittakaavassa
kaupallisten rikasteiden seoksilla. Teollisten kokeiden jälkeen palattiin toisinaan
takaisin laboratoriokokeisiin, ja sitten taas uudelleen teolliseen mittakaavaan
entistä epäpuhtaammilla rikasteilla. Kaikkiaan teollisessa mittakaavassa tehtiin
kolme koesarjaa lyijypitoisilla ja kaksi koesarjaa kuparipitoisilla sfaleriittirikas-
teilla. Koeajot poikkesivat normaalista prosessin ajosta vain siinä, että syöttöseok-
set suunniteltiin, valmistettiin ja ajo kontrolloitiin normaalia tarkemmin.

Rikasteseokset ja teollisen mittakaavan kokeiden suoritus

Teollisen mittakaavan kokeet suoritettiin normaalina tuotantoajona. Taulukossa 15
on esitetty koejaksot, päätutkimuskohteet, raaka-aineet, päämuuttujat ja koesarjo-
jen ”annit”.

Pvm Rikaste Pedin lämpötila
°C

N2
Nl/min

O2
Nl/min

Keskimääräinen 
rikastesyöttö

g/min

Keskimääräinen 
happikerroin

λ

14.3.2003 I 936–955 3,4 1,3 2,7 1,4

18.3.2003 I 948–950 3,4 1,3 3,2 1,2

17.3.2003 J 948–955 3,4 1,3 4,4 0,9

19.3.2003 J 896–901 3,4 1,3 4,4 0,9
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Taulukkoon 16 on kerätty teollisissa koeajoissa toteutuneiden syöttöseosten
analyysit ja keskimääräiset partikkelikoot.

Teollisen mittakaavan kokeiden aikana otettiin päivittäin, tai joissakin koesar-
joissa jopa kuuden tunnin välein, näytteet ylivuotopasutteesta sekä kattilan, syklo-
nien ja sähkösuotimen pölyistä. Näytteistä tehtiin kuiva seula-analyysit ja analy-
soitiin S, sulfidirikki, SO4, Zn, Pb, Cu ja Fe.

Taulukko 15. Teollisen mittakaavan sfaleriittirikasteen pasutuskoeajot 2001–2004 (Met-
särinta et al. 2005b, muotoiltu).

Useiden koejaksojen aikana seurattiin leijupedin kaasukoostumusta jatkuvatoimi-
sesti. Tällöin näytteenottoon käytettiin erikoisvalmisteista sondia (Parkkinen et al.
2002), joka oli suunniteltu erityisesti tähän tarkoitukseen, jotta osa kaasunäytteen
kiintoaineesta saatiin erotettua jo itse sondissa. Näytteet imettiin pedin kaasusta
sekä syöttöpuolelta että ylivuodon puolelta uunia, ja niistä analysoitiin GASMET
FTIR:llä ORC:n sisäisellä menetelmällä KEM030 (Parkkinen 2002) SO2-, CO2- ja
H2O- pitoisuudet sekä happi paramagneettiseen mittausmenetelmään perustuvalla
analysaattorilla (570 Portable Oxygen Analyser Servomex). Kiintoaine suodatet-
tiin kaasusta, joka johdettiin kosteana 150 °C lämpötilaan termostoitua kaasulinjaa
pitkin FTIR:lle ja sen kanssa rinnakkain kytketylle paramagneettisuuteen perustu-
valle happianalysaattorille. Kaasu kuivattiin välittömästi ennen mittalaitetta.

Jakso Päätutkimuskohde Rikasteseos Päämuuttuja Koesarjan ”anti”
3.–9.11.2001 Syöttöseoksen 

kostutus
Puhdas Vesisyöttö Palamisen dynamiikka

10.–16.11.2001 Syöttöseoksen 
kostutus

Pb-pitoinen Vesisyöttö Vesisyötön vaikutukset

8.–16.4. 2002 Hienot rikasteet Pb-pitoinen Vesisyöttö Leijupedin stabiilisuus
26.–31.5.2002 Happikerroin Cu-pitoinen Syötteen Cu-

pitoisuus
Happikertoimen rajat

10.–21.2.2003 Pedin lämpötila ja 
happikerroin

Pb-pitoinen Leijupedin 
lämpötila

Pedin vastapaine ja 
stabiilisuus

19.4.–1.5.2004 Pedin lämpötila ja 
happikerroin

Cu-pitoinen Syötteen Cu-
pitoisuus

Pedin stabiilisuus
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Taulukko 16. Teollisen mittakaavan koeajojen syöttöseosanalyysit ja partikkelikoot
(Metsärinta et al. 2005b).

Kattilan jälkeisen kaasun happipitoisuutta seurattiin kaikissa kokeissa normaalisti-
kin teollisessa käytössä olevalla jatkuvatoimisella happianalysaattorilla (Rosemont
WC 3000), jonka toiminta perustui zirkoniumoksidikennoon. Sen mittausalue oli
0–25 % O2.

Vesikoeajo puhtailla ja lyijypitoisilla rikasteilla

Lepistön tutkimusten yhteydessä (1999) ja sen jälkeen hienommalla syötteellä
käytännössä saatujen kokemusten mukaan (Nyberg et al. 2000) uskottiin, että eri-
laisilla vesisyötöillä

– vesilisäys rikasteseokseen varastossa, 

– vesisuihkutus rikasteeseen syöttöhihnalle ennen lautassyötintä ja 

– vesisuihkutus leijupetiin, suoraan uuniin

on positiivinen vaikutus pasutukseen. Niiden vaikutusmekanismeja ei tunnettu
eikä tiedetty, miten eri kohteisiin syötetyn veden vaikutukset poikkeavat toisistaan.
Toisaalta tiedettiin, että Cominco käyttää pedin stabilointiin pedin partikkelikoko-
jakauman säätöä mikropelleteillä (Brown & Goosen 1998). Mikropelletointi
tapahtuu tällöin erillisellä pelletointilaitteistolla. Pelletointiin ovat uskoneet myös
LaOroya ja Union Miniére (Roggero 1963 ja Denoiseux 1980). Union Miniérella
käytetään 0,5–4 mm:n pellettejä, jotka on valmistettu sinkkisulfaattia sideaineena
käyttäen, ja näin voitiin nostaa pasutuslämpötila yli 1 000 °C:een.

Rikasteen kostutuksen vaikutusten systemaattiseksi selvittämiseksi tehtiin
teollisessa mittakaavassa kahden viikon koeajo vaihdellen vesisyöttöjä rikastee-
seen varastolla ja kuljettimella. Ensimmäisellä viikolla syötteenä oli puhtaampi ja
karkeampi rikasteseos ja toisella viikolla hieman epäpuhtaampi ja hienompi rikas-
teseos, kuten taulukosta 16 nähdään. Kummankin viikon aikana seurattiin pedissä

Koejakso S % Zn % Fe % Pb % Cu % Si % Ca % d50 µm
1/2001 31 54 6,9 1,6 0,37 0,42 0,40 21
2/2001 32 52 7,9 2,0 0,46 0,38 0,40 17
1/2002 30 54 5,5 2,8 0,11 0,60 0,80 16
2/2002 31 54 7,5–8,2 0,7–1,2 0,7–1,0 0,43 0,5–0,7 26
2003 28–30 52–55 3,7–5,5 2,9–4,0 0,08–0,14 0,7–0, 9 0,4–0,7 16
2004 30–33 54–57 7,4–8,5 0,5–0,8 0,95–1,5 0,4–0, 7 0,4–0,6 25–29
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tapahtuvaa palamista ja pedin stabiiliutta jatkuvatoimisilla kaasuanalysaattoreilla
pedistä.

Kokeissa prosessi-ilmavirtaus oli 42 000–44 000 Nm3/h ja pedin lämpötila
930 °C. Tästä seurasi, että sen vapaatilanopeus oli 0,7–0,75 m/s. Muuttujina kum-
mankin viikon kokeissa olivat vesisyötöt eli vesisyöttö rikastevarastolla oli joko
pois käytöstä, tai vettä syötettiin 3 m3/h nostettaessa rikastetta päiväsiiloon. Tämä
merkitsee noin 0,8 %-yksikön lisäystä rikasteen kosteuteen. Kummankin edellisen
vaihtoehdon kanssa syötettiin vettä ennen uunia joko 0, 200, 300 tai 400 l/h.
Lisäksi tehtiin kokeet, joissa vettä suihkutettiin suoraan uuniin 500 l/h, kun saman-
aikaisesti joko oli tai ei ollut vesisyöttöä rikastevarastolla käytössä. Taulukosta 17
nähdään teollisen mittakaavan vesikoesarjan ajopisteet.

Taulukko 17. Teollisen mittakaavan vesikoeajon ajoarvot.

Koeajo lyijypitoisella rikasteseoksella

Teollisen mittakaavan vesikoejaksossa (2001) oli tutkittu eri kohteisiin lisättävän
veden vaikutusta puhtaalla ja lyijypitoisella rikasteella. Tällöin niin sanotussa kor-
kealyijyisessäkin rikasteseoksessa oli ollut vain hieman normaalia maksimiarvoa
korkeampi lyijypitoisuus, joten tehtiin uusi koesarja huomattavasti lyijyrikkaam-

Koe Rikasteseos Pedin lämpö-
tila

°C

Prosessi-
ilmavirtaus

Nm3/h

Rikasteen kostu-
tussiiloja täytettä-

essä
m3/h

Rikasteen kos-
tutus ennen 

uunia
l/h

Vesisuihkutus 
uuniin

l/h
1 Puhdas 930 42 000 0 0 0
2 Puhdas 930 44 000 0 200 0
3 Puhdas 930 44 000 0 300 0
4 Puhdas 930 44 000 0 400 0
5 Puhdas 930 44 000 3 0 0
6 Puhdas 930 44 000 3 200 0
7 Puhdas 930 44 000 3 300 0
8 Puhdas 930 44 000 3 400 0
9 Puhdas 930 44 000 3 0 500
10 Epäpuhdas 930 44 000 3 400 0
11 Epäpuhdas 930 44 000 3 300 0
12 Epäpuhdas 930 44 000 3 200 0
13 Epäpuhdas 930 44 000 3 0 0
14 Epäpuhdas 930 44 000 0 400 0
15 Epäpuhdas 930 44 000 0 300 0
16 Epäpuhdas 930 44 000 0 200 0
17 Epäpuhdas 930 44 000 0 0 0
18 Epäpuhdas 930 44 000 3 0 500
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malla (2.8 % Pb) rikasteseoksella. Tässä koesarjassa muuttujana oli syötteen kos-
tutus ennen päiväsiiloa. Teollisen laitteiston säätöjärjestelmää oli parannettu lisää-
mällä uunin yläosan lämpötilan säätämiseksi automaattinen säätöpiiri. Tämä säätö
tapahtui vesisyötöllä juuri ennen uunia (Nyberg 2004), koska vesikoeajossa oli
todettu, että tällä vesisyötöllä on suurin vaikutus uunin yläosan lämpötilaan.

Tarkasteltaessa lyijyn vaikutusta pasutukseen laboratoriossa lyijy- ja kuparipi-
toisilla rikasteilla oli osoitettu happikertoimen vaikutus leijupedin käyttäytymi-
seen. Lyijykoeajon tavoitteena oli todentaa tapa säätää happikerroin ja lämpötila
toiminta-alueelle, jossa ongelmat ja kasvannaisten syntyminen minimoituivat käy-
tettäessä lyijyrikkaita rikasteita. Happikertoimen säätö tässä kokeessa tehtiin pro-
sessi-ilman happirikastuksella. Se pidettiin alueella λ=1,1−1,2. Taulukossa 18 on
esitetty teollisen mittakaavan lyijykoeajosarjan ajopisteet.

Taulukko 18. Lyijypitoisella rikasteseoksella tehdyn koeajon tavoiteajoarvot.

Koeajo kuparipitoisilla rikasteseoksilla

Laboratoriokokeissa, joissa tarkasteltiin raudan, lyijyn ja kuparin vaikutusta, oli
varmistuttu siitä, että syötetyn rikasteseoksen kuparipitoisuus teollisessa mittakaa-
vassa voi olla nykyistä raja-arvoa 0,55–0,60 % korkeampi, jos käytetään korkeaa
happikerrointa. Tämän todentamiseksi teollisessa mittakaavassa tehtiin koeajo,
jossa syötteen kuparipitoisuutta lisättiin asteittain.

Tutkimuksen tavoitteena oli vähentää pedin ongelmia ja kasvannaisten muo-
dostumista ohjaten sen lämpötila ja happikerroin halutulle toiminta-alueelle käy-
tettäessä kuparirikkaita rikasteseoksia. Taulukossa 19 on esitetty kuparipitoisilla
rikasteilla tehdyn koesarjan ajoarvot.

Koe Rikaste- 
seos

Pedin läm-
pötila

°C

Uunin ylä-
osan läm-

pötila
°C

Prosessi-
ilma-vir-

taus
Nm3/h

Rikasteen kostutus 
varastolla siiloja täy-

tettäessä
m3/h

Rikasteen 
kostutus 

ennen uunia
l/h

Happi-
kerroin

λ

1 Lyijy-
pitoinen

920 max. 900 40 000 1 Uunin ylä-
osan lämpö-
tila mukaan

1,1–1,2

2 Lyijy-
pitoinen

920 max. 900 40 000 2,5 Uunin ylä-
osan lämpö-
tila mukaan

1,1–1,2

3 Lyijy-
pitoinen

920 max. 900 40 000 3,5 Uunin ylä-
osan lämpö-
tila mukaan

1,1–1,2

4 Lyijy-
pitoinen

920 max. 900 40 000 4 Uunin ylä-
osan lämpö-
tila mukaan

1,1–1,2
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Taulukko 19. Kuparipitoisilla rikasteseoksilla tehdyn koeajon tavoiteajoarvot.

Kokeen muuttuja oli rikasteseoksen kuparipitoisuus, jota nostettiin vähitellen
rikasteseosta vaihtaen. Kokeiden aikana tavoitteena oli lisätä koko ajan prosessi-
kaasun happirikastusta, jotta matalimmilla kuparipitoisuuksilla olisi λ>1,3 ja kor-
keimmilla kuparipitoisuuksilla λ>1,4. Happea ei kuitenkaan ollut käytettävissä
koko koeaikaa riittävästi, joten happikerroin oli koeajossa keskimäärin alueella
λ=1,2–1,4 ja laski lopuksi λ<1,2. Happirikastus oli korkeimmillaan 23,7 % O2

happilisäyksellä 1500 Nm3/h. 

Koeajo lyijyrikkaalla rikasteseoksella

Laboratoriossa tehtyjen varmistuskokeiden lisäksi tämän tutkimuksen tekijän
kokemuksista koetehdastutkimuksista 1970-luvulla hyvin lyijyrikkaalla ja run-
saasti muitakin epäpuhtauksia sisältävällä bulkkirikasteella (Pb 8,8 %, Cu 3,1 %,
Zn 19 % ja Fe 24 %) tiedettiin, että rikasteseoksen lyijypitoisuutta voidaan nostaa
vielä aiemmasta 2,8 % Pb, jos lämpötilaa lasketaan ja happikerroin hallitaan.
Edellä mainituissa 1970-luvun kokeessa peti sintrautui 900 °C:ssa, mutta pasutus
onnistui 850–875 °C:n lämpötilassa.

Myös Lightfootin (1977) kokemukset teollisesta pasutosta ja Dimitrovin
(1981 ja 1983) tutkimustulokset korkealyijyisten rikasteseosten pasutuksen hallit-
semisesta laskemalla pedin lämpötilaa viittasivat siihen, että hallitsemalla eri
tavoin sulafaasien muodostumista voidaan nostaa syöttöseoksen lyijypitoisuutta.

Tämä koesarja suoritettiin rikasteseoksella, jonka lyijypitoisuus oli 3,2–3,5 %.
Rikastesyöttö pidettiin mahdollisimman suurena, happikerroin tasolla λ = 1,2 ja
rikastesyöttöä lisättiin arinailman happirikastuksella sekä jäähdyttämällä petiä
vesisuihkutuksella suoraan petiin. Ongelmat minimoitiin ja peti stabiloitiin syöt-
täen kostutusvettä rikastevarastolle ennen päiväsiiloja, jotta hieno rikaste mikro-
pelletoitui. Taulukossa 20 on esitetty koesarjan ajopisteet.

Muuttuja Arvo, suunniteltu
Pedin lämpötila °C 930
Uunin yläosan lämpötila °C 900
Prosessi-ilma Nm3/h 43 000
Lisähappi prosessi-ilmaan Nm3/h Säädetään happikertoimen mukaan
Rikasteen kostutus rikastevarastolla siiloja täytettäessä m3/h 2,5 
Kostutusvesi ennen uunia l/h Säätyy uunin yläosan lämpötilan mukaan
Happikerroin, λ 1,3–1,4
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Taulukko 20. Lyijyrikkaalla rikasteseoksella tehdyn koeajon tavoiteajoarvot.

Varsinainen ajomuuttuja koesarjassa oli pedin lämpötila. Se oli alussa 890 °C, ja
sitä nostettiin asteittain, kunnes peti alkoi oirehtia alkavan epästabiilisuuden mer-
kiksi, mikä tapahtui 920 °C:ssa. 

Koeajo kuparirikkailla rikasteseoksilla

Tässä koesarjassa oli tavoitteena pitää syöttö mahdollisimman korkeana käytettä-
essä kuparirikkaita rikasteita. Tiedettiin, että ongelmat lisääntyvät, kun sulafaasien
määrä kasvaa. Sulafaasien määrä on aina suurempi, mitä korkeampi on pasutus-
lämpötila. Edellisessä kuparipitoisilla rikasteilla (1 % Cu) tehdyssä koeajossa hap-
pea ei ollut ollut tarpeeksi käytettävissä, eli happikerroin oli laskenut alle λ = 1,2 ja
avattaessa uuni seisakissa heti kokeiden jälkeen arinalla oli ollut agglomeraatteja.

Tässä koeajossa todennettiin ongelmien ja kasvannaisten minimointia kupari-
pitoista seosta käytettäessä halliten toiminta-alue, lämpötila alhaisena (900 °C) ja
happikerroin korkeana (λ>1.3). Kapasiteetin nostamiseen käytettiin suoraa vesi-
suihkutusta petiin ja happikertoimen nostamiseen prosessi-ilman happirikastusta
käytettävissä olevan happimäärän puitteissa. Taulukossa 21 on esitetty tämän koe-
sarjan ajopisteet.

Koe Rikaste-
seos

Pedin 
lämpö-

tila
°C

Uunin ylä-
osan läm-

pötila
°C

Prosessi-
ilmavirtaus

Nm3/h

Rikasteen kostu-
tussiiloja täytet-

täessä
m3/h

Rikasteen kos-
tutus ennen 

uunia
l/h

Happi-
kerroin

λ
1 Lyijyrikas 890 max. 900 41 000 2,5 Säätyi uunin 

yläosan lämpö-
tila mukaan

1,2

2 Lyijyrikas 895 max. 900 41 000 2,5 Säätyi uunin 
yläosan lämpö-

tila mukaan

1,2

3 Lyijyrikas 900 max. 900 41 000 2,5 Säätyi uunin 
yläosan lämpö-

tila mukaan

1,2

4 Lyijyrikas 905 max. 900 41 000 2,5 Säätyi uunin 
yläosan lämpö-

tila mukaan

1,2

5 Lyijyrikas 910 max. 900 41 000 2,5 Säätyi uunin 
yläosan lämpö-

tila mukaan

1,2

6 Lyijyrikas 915 max. 900 41 000 2,5 Säätyi uunin 
yläosan lämpö-

tila mukaan

1,2

7 Lyijyrikas 920 max. 900 41 000 2,5 Säätyi uunin 
yläosan lämpö-

tila mukaan

1,2
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Taulukko 21. Kuparirikkailla rikasteseoksilla tehdyn koeajon tavoiteajoarvot.

Koe Rikasteseos Pedin läm-
pötila

°C

Uunin ylä-
osan läm-

pötila
°C

Prosessi-
ilmavirtaus

Nm3/h

Rikasteen kos-
tutussiiloja täy-

tettäessä
m3/h

Rikasteen kos-
tutus ennen 

uunia

Happiker-
roin

λ
1 1 % Cu 900 max. 900 42 000 2,7 Säätyi uunin 

yläosan lämpö-
tilan mukaan

1,3

2 1,2 % Cu 900 max. 900 42 000 2,7 Säätyi uunin 
yläosan lämpö-

tilan mukaan

1,3

3 1,4 % Cu 900 max. 900 42 000 2,7 Säätyi uunin 
yläosan lämpö-

tilan mukaan

1,3

4 1,6 % Cu 900 max. 900 42 000 2,7 Säätyi uunin 
yläosan lämpö-

tilan mukaan

1,3
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5 Tulokset
Kokeet koostuivat laboratoriossa sekä puolijatkuvista stationäärileijupedissä pul-
verimaisilla että putkiuunissa pelletoidulla rikasteella tehdyistä kokeista. Lisäksi
kokeita tehtiin teollisessa mittakaavassa. Laboratoriossa kummallakin uunilla teh-
tiin neljä koesarjaa, kussakin niistä useita kokeita, ja teollisessa mittakaavassa viisi
koesarjaa. 

5.1 Laboratorioleijupetikokeiden tulokset

Laboratorioleijukerrosuunissa tarkasteltiin kaikkiaan yhdentoista eri rikasteen ja
lisäksi joidenkin niiden seoksien käyttäytymistä. Tuloksissa esitetään visuaaliset
havainnot loppupedistä, mikrorakenteita ja analyysejä sekä tuotteiden massat ja
arinan ja pedin aiheuttaman paine-eron muutokset. Analyysit on esitetty liitteessä
B. Tuotettujen loppupetien ja pölyjen massat sekä arinan ja petien paine-eromuu-
tokset on liitteessä C.

5.1.1 Leijupedin käyttäytyminen

Rautamineraalien ja lämpötilan vaikutus

Koesarjasta, jossa tarkasteltiin rautamineraalien ja lämpötilan vaikutusta leijuker-
rospasutukseen, on kerätty taulukkoon 22 syötteen pääepäpuhtauspitoisuudet,
toteutuneet pedin lämpötilat ja happikertoimet sekä visuaaliset havainnot loppupe-
distä. Tässä koesarjassa tarkasteltiin kolmen eri rikasteen (A, B ja C1) käyttäyty-
mistä lämpötila-alueella 750–1 000 °C. Käytetyt rikasteet poikkesivat toisistaan
rautapitoisuuden ja raudan mineralogisen esiintymisen suhteen. Taulukosta 22
nähdään, ettei varsinaista sintrautumista tai paakkuuntumista tapahtunut tämän
koesarjan koepisteissä, ei edes niissä kahdessa, joissa keskimääräinen happiker-
roin laski λ = 0,9:ään. Näissä koepisteissä oli myös lämpötila alhainen, 900–910
°C.
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Taulukko 22. Olosuhteet koesarjassa, jossa tarkasteltiin rautamineraalien ja lämpötilan
vaikutusta.

Kuparin ja lyijyn vaikutus

Koesarjasta, jossa tarkasteltiin kuparin ja lyijyn vaikutusta leijukerrospasutukseen,
on kerätty taulukkoon 23 rikasteiden ja rikasteseosten pääepäpuhtauspitoisuudet,
toteutuneet pedin lämpötilat ja happikertoimet sekä havainnot loppupedistä.
Näissä kokeissa tarkasteltiin rikasteita ja rikasteseoksia, joissa kupari- (0,07–3,5 %
Cu) ja lyijypitoisuudet (0,1–3 % Pb) ja näiden yhteispitoisuudet vaihtelivat.

Taulukosta nähdään, että viidessä kokeessa peti sintraantui. Rikki- ja kupari-
kiisurikas rikaste F sintrautui osittain keskimääräisen happikertoimen ollessa λ =
1,32. Kokeen kestäessä saattoi happikerroin laskea syöttövirran nopeutuessa.
Kuvassa 49 on nähtävissä pedin sintrautumattoman, mutta jo agglomeroituneen
fraktion rakennetta. Kuvasta 50 voidaan todeta, että agglomeraatit koostuivat hie-
nojakoisista ZnO-rihmoista, joiden lomassa oli ferriittejä. Pasutteessa tavattiin
myös selviä ZnS-partikkeleita/-agglomeraatteja (300 µm), joissa ZnS esiintyi suo-
rasidoksina, mutta pääosin partikkelit olivat satunnaisesti ketjuuntuneita ja sintrau-
tuneita. Osoituksena korkeasta kuparipitoisuudesta oli itsenäisiä Cu2S-erkaumia.
SEM/EDS:llä todettiin myös oksidista kuparia.

Rikaste Rikasteen 
Fe %

Rikasteen 
Pb %

Rikasteen 
Cu %

Pedin
lämpötila °C

Keskimääräinen 
happikerroin λ

Havainnot

A

A

A

A

A

A

16

16

16

16

16

16

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

928–957

830–858

795–805

751–782

897–913

997–1 007

1,3

1,5

1,3

1,4

0,9

1,3

Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia
Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia
Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia
Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia
Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia
Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia

B

B

B

B

B

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

897–913

895–901

943–970

801–844

982–1 022

0,9

1,3

1,0

1,6

1,1

Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia
Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia
Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia
Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia
Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia

C

C

C

12,5

12,5

12,5

2,6

2,6

2,6

0,6

0,6

0,6

870–901

932–962

802–815

1,3

1,1

1,5

Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia
Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia
Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia
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Kuva 49. Mikroskooppikuva rikki- ja kuparikiisurikkaan rikasteen F leijukerrospasutuk-
sessa sintrautuneen pedin irtonaisesta osasta (45x), joka sisältää jo agglomeraatteja.

Taulukko 23. Olosuhteet koesarjassa, jossa tarkasteltiin kuparin ja lyijyn vaikutusta.

Koe Rikaste Rikaste 
Fe %

Rikaste 
Pb %

Rikaste
Cu %

Pedin 
lämpö-
tila °C

Keskimääräi-
nen happi-
kerroin λ

Havainnot

1 D 9,0 <0,1 0,63 952–965 1,1 Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia

2 E 3,0 3,0 0,07 932–988 1,0 Paakkuja petiin
3 F 9,4 0,16 3,5 940–998 1,3 Sintrautui, keskeytyi
4 G 1,6 0,91 0,03 940–967 1,0 Loppupedissä ei paakkuja 

eikä sintrautumia
5 Seos 7,7 0,76 0,72 948–967 1,0 Loppupedissä ei paakkuja 

eikä sintrautumia
6 Seos 3,9 0,69 1,07 928–1 033 1,3 Sintrautui, keskeytyi
7 Seos 4,7 0,73 1,26 912–970 0,8 Sintrautui, keskeytyi
8 Seos 3,6 0,72 0,9 913–953 1,3 Sintrautui, keskeytyi
8b Seos 3,6 0,72 0,9 948–977 1,8 Loppupedissä muutama 

hyvin pieni paakku
9 Seos 7,2 0,97 0,46 952–966 1,3 Loppupedissä ei paakkuja 

eikä sintrautumia
10 Seos 6,6 1,26 0,40 946–972 1,2 Loppupeti oli lievästi 

karkeutunut
11 Seos 6,0 1,55 0,35 958–967 1,2 Loppupedissä ei paakkuja 

eikä sintrautumia
12 Seos 5,4 1,84 0,29 943–964 1,2 Loppupedissä muutama 

hyvin pieni paakku
13 Seos 3,3 2,86 0,1 942–958 1,9 Paakkuja petiin
14 Seos 3,9 2,57 0,15 935–950 1,5 Paakkuja petiin
15 Seos 4,5 2,28 0,21 944–962 1,5 Paakkuja petiin
16 Seos 4,9 2,07 0,25 940–965 1,8 Paakkuja petiin
17 C2 11,2 2,5 0,70 924–988 0,9 Sintrautui, keskeytyi
18 Seos 11,0 2,34 0,63 947–961 1,8  Paakkuja petiin
19 Seos 10,8 2,18 0,57 940–951 1,7  Paakkuja petiin
20 Seos 10,8 2,10 0,53 941–947 1,6  Paakkuja petiin
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Kuva 50. Mikroskooppikuvia kuparikiisupitoisen rikasteen F kuvan 49 irrallisen pasute-
näytteen yksityiskohdista (1000x). Vasemmalla on agglomeraatissa ZnO:a ja ZnFe2O3:ä
sekä vaaleana esiintyvää BaSO4:a. Oikealla on agglomeraatin pintaa, ZnO:a, ZnFe2O3:ä,
Zn2SiO4:ä, Zn-, Fe-, Cu- oksidia, jossa Cu- pitoisuus on 1–6 %.

Rikki- ja kuparikiisurikkaan rikasteen F sintrautunut pasute oli vaihtelevaa, kuva
51. Joissakin sinttereissä oli havaittavissa ZnO:a kaasutilan kautta kiteytyneinä
rakeina. On ilmeistä, että sintteriä on tarttunut termoelementtiin, ja mittaus on
näyttänyt todellista alhaisempaa lämpötilaa, koska ZnO:n muodostuminen kaasuti-
lan kautta edellyttää yli 1 000 °C:een lämpötilaa (Jorgensen 1980). Sintterien sisäi-
sissä rakenteissa vaihtelivat ohuet rihmamaiset helminauhat, jotka poikkesivat toi-
sistaan ZnO- ja ferriittipitoisuuksien suhteen. Toinen sintterityyppi muodostui kar-
keista kompakteista partikkeleista. Niissä oli sulkeuksissa silikaatteja, ferriittejä ja
sulfideja (Cu2S).

Kuva 51. Mikroskooppikuvia rikki- ja kuparikiisurikkaan rikasteen F sintraantuneen
pasutteen yksityiskohdista. Vasemmalla sintrautuman pintaa (14x) ja oikealla sen yksi-
tyiskohta (180x), jossa kaasutilan kautta kiteytyneitä ZnO-rakeita, Zn 78,1 % ja O 21,9
%.
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Uusittaessa yksi kolmesta rikasteen F seoksella tehdyistä sintrautuneista kokeista,
koe 8, korkeampaa happikerrointa käyttäen peti ei sintraantunut. 

Hienon rikkikiisupitoisen sfaleriittirikasteen C2 kokeessa 17 peti sintraantui
happikertoimen ollessa λ=0.9. Tässä rikasteessa oli kuparia vain noin 0,7 %, lyijyä
2,5 % ja rautaa yli 11 %.

Yksittäisten rikasteiden käyttäytyminen

Kolmella eri tyyppisellä rikasteella tehtyjen kokeiden syötteiden pääepäpuhtauspi-
toisuudet, toteutuneet pedin lämpötilat ja happikertoimet sekä havainnot loppupe-
distä esitetään taulukossa 24. Näistä rikasteista yksi sisälsi runsaasti kuparia, toi-
nen sisälsi sekä kuparia että lyijyä ja kolmas runsaasti kalsiumia. Taulukosta näh-
dään, että varsinaista sintrautumista tai paakkuuntumista ei tapahtunut lainkaan
kuparikiisurikkaalla rikasteella H eikä kipsipitoisella rikasteella J. Kompleksista
rikastetta I happikertoimella λ = 1,4 pasutettaessa petiin muodostui paakkuja, jotka
on nähtävissä kuvassa 52.

Taulukko 24. Olosuhteet koesarjoissa, joissa tarkasteltiin kolmea erilaista rikastetta.

Kipsipitoinen rikaste J sisälsi kalsiumia (Ca 3,6 %), vähän lyijyä (Pb 0,83 %) ja
rautaa (Fe 1,8 %) sekä kvartsia (SiO2 2,7 %). Liitteessä A esitetyistä loppupedin
analyyseistä nähdään, että pasutettaessa tätä rikastetta happikertoimella λ = 0,9
SO4:ää muodostui tutkituissa lämpötiloissa (900–950 °C) se määrä, jonka pasut-
teen lyijyn ja kalsiumin esiintyminen sulfaattina edellytti. Lopputuote oli sekä 900
°C:n että 950 °C:n pasutuksen jälkeen irrallista, kuten kuvasta 53 voidaan havaita,

Rikaste Rikaste
Fe%

Rikaste
Pb %

Rikaste
Cu %

Rikaste
Ca %

Pedin läm-
pötila °C

Keskimääräinen 
happikerroin λ

Havainnot

H

H

H

H

7,0

7,0

7,0

7,0

0,18

0,18

0,18

0,18

2,1

2,1

2,1

2,1

1,3

1,3

1,3

1,3

952–954

948–952

950–952

951–952

1,4

0,9

0,8

0,7

Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia. 
Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia
Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia
Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia

I
I

8,3
8,3

1,7
1,7

1,1
1,1

0,13
0,13

936–955
948–950

1,4
1,2

Paakkuja petiin
Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia

J

J

1,8

1,8

0,83

0,83

0,10

0,10

3,6

3,6

948–955

896–901

0,9

0,9

Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia
Loppupedissä ei paakkuja 
eikä sintrautumia
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vaikka tuotteen SO4-pitoisuus oli 5,9–6,2 %. Tuotteen sulfidipitoisuudet pysyivät
matalina (0,03–0,23 % S) alhaisesta happikertoimesta huolimatta.

Kuva 52. Rikasteen I paakkuista leijupedissä tuotettua pasutetta.

Kuva 53. Rikasteen J irrallista kipsirikasta pasutetta, joka on tuotettu happikertoimella
λ = 0,9 lämpötilassa 900 °C.

Yhteenveto

Erilaisten sinkkisulfidirikasteiden käyttäytymisestä näissä kokeissa, leijupedissä
pasutettaessa, voidaan yhteenvetona loppupetiä tarkastelemalla todeta, että

– petiin muodostui paakkuja pedin keskimääräisen lämpötilan ollessa ~950 °C,
kun lyijypitoisuus rikasteessa oli

– 3 % ja happikerroin λ = 1,0.

– 2,1 % ja happikerroin λ>1,5.

– 1,7 % ja se lisäksi sisälsi kuparia 1,1 % happikertoimen ollessa λ = 1,4.
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– lämpötilan hallinta pedissä tässä mittakaavassa oli hankalaa rikasteen kupari-
pitoisuuden kohotessa 0,9 %:iin ja sen yli, kun samanaikaisesti rikasteessa oli
lyijyä ~0,7 %. Tällöin peti sintraantui vielä happikertoimen ollessa niinkin
korkea kuin λ = 1,3. Happikertoimen ollessa alhaisempi peti sintraantui myös
alhaisemmalla kuparipitoisuudella (0,7 % Cu).

– agglomeraateissa ja sinttereissä esiintyi oksidien (ZnO ja ZnFe2O4) lisäksi
myös sulfideita (Cu2S, PbS ja ZnS).

5.1.2 Leijukerrospasutteiden mikrorakenne

Laboratorioleijukerrospasutuksen loppupetien päämineraalit tunnistettiin röntgen-
diffraktiolla ja niiden mikrorakennetta tarkasteltiin optisella mikroskoopilla.

Marmaattipitoinen sfaleriittirikaste A

Eri lämpötiloissa rikasteesta A tuotettujen pasutteiden tunnistetut mineraalit on
esitetty taulukossa 25. Taulukossa olevat numerot viittaavat mineraalin esiintymis-
määrään (1 =  eniten, 5 = vähiten).

Taulukko 25. Marmatiittisen rikasteen A pasutteen röntgendiffraktiolla tunnistetut
mineraalit (Metsärinta et al. 2000b).

Rikasteesta A 750 °C:n lämpötilassa tuotetun pasutteen mikroskooppikuvasta,
kuva 54, nähdään ilmavina säilyneitä agglomeraatteja. Niissä on edelleen nähtä-
vissä erilliset partikkelit kuten rikasteenkin rakenteessa. ZnO-partikkeleilla on sel-
keä massamainen rakenne, jossa on tilavuusmuutoksista johtuvaa huokoisuutta ja
kanavamaisuutta. Rauta on itsenäisinä hematiittirakeina tai sulkeumina sinkkioksi-
dissa. Röntgendiffraktiolla 750 °C:n tuotteesta tunnistettiin myös frankliniittiä ja
sinkkioksisulfaattia edellä mainittujen zinkiitin ja hematiitin lisäksi.

800 °C:n pasutustuotteen mineraalit olivat samoja kuin 50 °C alemmassakin
lämpötilassa, mutta mikroskooppikuvassa, kuva 55, ei ole enää havaittavissa rikas-
teperäisiä agglomeraatteja. Sekundäärisulfaatteja esiintyy runsaasti.

Lämpötila °C ZnFe2O4 ZnO Zn3O(SO4)2 Fe2O3 Zn2SiO4 SiO2 Ca2SO4

750 1 2 3 4 5

800 1 2 3 4 3

900 1 2 3 4

950 1 2 4 5 3
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Kuva 54. Mikroskooppikuvia rikasteen A 750°C:n lämpötilan ja happikertoimen λ = 1,4
tuotepasutteesta. Vasemmalla on iso hieman huokoistunut agglomeraatti (180x), jossa
on erotettavissa erilliset selkeät ZnO-partikkelit. Lisäksi nähdään erillisiä Fe2O3-partik-
keleita sekä inerttinä petinä käytettyä Al2O3:a. Partikkelien välissä ZnSO4:ää. (Metsä-
rinta et al. 2005a) Oikealla on isommalla suurennoksella (450x) sulfaatti-oksisulfaatti-
rikkaita partikkeleita. (Metsärinta et al. 2003c.)

Kuva 55. Mikroskooppikuvia rikasteen A 800 °C:n lämpötilan ja happikertoimen λ = 1,3
sulfaattisesta tuotepasutteesta. Vasemmalla yksityiskohta (180x), jossa on ZnO:a,
Zn3O(SO4)2:a sekä Fe2O3:a ja Al2O3:a. Oikealla on isompi suurennos (450x) sulfaattis-
oksisulfaattisista pasutepartikkeleista.

850 °C:n pasutteen mikroskooppikuvassa, kuva 56, ei ole tunnistettavissa rikaste-
peräisiä agglomeraatteja. Osa ZnO-rakeista on kiinteytynyt hyvin hienojakoisesta
materiaalista koostuviksi partikkeleiksi. Lamellaarisuutta, jota myös ”vuosirengas-
maisuudeksi” kutsutaan, on havaittavissa. Sulfaattisuus on vähentynyt lämpötilan
kohotessa.

Pasutuslämpötilan kohotessa 900 °C:een, kuva 57, lamellaarisuus on lisäänty-
nyt edelleen. Nostettaessa pasutuslämpötilaa 950 °C:een ovat tuotteen partikkelit
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karkeutuneet ja karkeimmat mikropelletit ovat hajonneet. Hienojakoinen ferriitti
on lisääntynyt ja lamellaarisuus karkeutunut, mikä on havaittavissa kuvasta 58.
950 °C:n lämpötilassa tuotettu iso pasuterae on suurennoksena kuvassa 59, jossa
numerolla yksi viitataan rakeessa hienojakoisina osasina olevaan ZnO:iin ja nume-
rolla kaksi ZnFeO4:iin. SEM-kuva samasta näytteestä tuo esiin lamellaarisuuden.
Röntgendiffraktiolla 950 °C:n tuotteesta tunnistettiin nyt frankliniitin ja zinkiitin
lisäksi willemiittiä.

Kuva 56. Mikroskooppikuva rikasteesta A 850 °C:n lämpötilassa happikertoimella λ =
1,5 tuotetusta pasutteesta, jossa vuosirengasmaisuus tulee esiin (450x). Partikkeleissa
esiintyy ZnO:a, (Zn,Fe)Fe2O4:ä, ZnSO4:a sekä inerttinä petinä käytettyä Al2O3:a. (Metsä-
rinta et al. 2003c.)

Kuva 57. Mikroskooppikuva rikasteesta A 900 °C:n lämpötilassa happikertoimella λ =
0,9 muodostuneesta pasuteagglomeraatista (180x), jossa lamellaarisuus on lisääntynyt
ja jossa esiintyy ZnO:a ja (Zn,Fe)Fe2O4:ä sekä ilmeisesti reaktorin seinämältä mukaan
tullut sulfaattipartikkeli.
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Kuva 58. Mikroskooppikuvia rikasteen A 950 °C:n lämpötilassa happikertoimella λ = 1,3
tuotetuista karkeista pasutepartikkeleista (90x), joissa lamellaarisuus on karkeutunut.
Vasemman kuvan alaosassa epäyhtenäinen agglomeroitunut rae. Oikealla isompana
suurennoksena agglomeraatti (180x), jossa on ZnO:a, (Zn,Fe)3O4:ä sekä Ca(Cd)-sulfaat-
tia. Kuvassa on mukana myös petimateriaalia. (Taskinen et al. 2002.) 

Kuva 59. Mikroskooppikuvia rikasteen A 950 °C:n pasutteesta. Vasemmalla ison partik-
kelin (450x) yksityiskohta (ZnO = 1, (Zn,Fe)Fe2O4 = 2). Oikealla SEM-kuva, isompi osa-
suurennos (450x) kuvan 57 agglomeraatista, jossa nähdään ZnO:a ja (Zn,Fe)Fe2O4:ä,
joista ZnO näkyy vaaleampana.

Rikastetta A pasutettiin myös 980–1 000 °C:ssa. Korkeassa lämpötilassa tapahtui
agglomeroitumista yksittäisiksi isoiksi partikkeleiksi, joissa esiintyi lamellaari-
suutta yhä enemmän. Tämä tulee esiin kuvassa 60. Lämpötilan kohotessa myös
ferriittien määrä kasvoi.
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Kuva 60. Mikroskooppikuvia rikasteen A 980–1 000 °C:n lämpötilassa happikertoimella
λ = 1,3 tuotetussa pasutteessa, jossa esiintyy voimakasta lamellarisuutta. Yksittäisiä
partikkeleita ei voi enää erottaa, vaan on isoja agglomeroituneita partikkeleita (180x).
Oikealla nähdään isommalla suurennoksella (900x) lamellaarinen agglomeroitunut par-
tikkeli.

”Puhdas” niukkarautainen sfaleriittirikaste B

Rautaköyhän, lyijyä sisältävän suhteellisen puhtaan rikasteen B 800 °C:n pasut-
teessa ei havaittu rikasteperäisiä agglomeraatteja. Kohotettaessa lämpötila 900
°C:een todettiin partikkelien huokoistuvan ja edelleen 950 °C:een mikropelletit
olivat osittain hajonneita, mutta samanaikaisesti kuitenkin partikkelikoko oli kas-
vanut ja lamellaarisuus lisääntynyt, kuva 61. Sama kehitys oli havaittavissa 980–
1 000 °C:ssa tuotetussa pasutteessa. Taulukossa 26 on esitetty rikasteesta B eri
lämpötiloissa tuotetuista pasutteista tunnistetut mineraalit.

Taulukko 26. Rikasteesta B tuotetun pasutteen röntgendiffraktiolla tunnistetut mineraa-
lit (Metsärinta et al. 2000b).

Lämpötila °C ZnO ZnFe2O4 Zn3O(SO4)2 ZnSiO3 SiO2 PbSO4

800 1 2 4 3 5

900 1 2 3 4

950 1 2 5 4 3
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Kuva 61. Mikroskooppikuva B rikasteen 950 °C:n lämpötilassa happikertoimella λ = 1
tuotetusta pasutteesta (450x), jonka partikkeleissa on hienojakoisina osasina ZnO:a (1)
ja ferriittien (2) osuus on todella alhainen. Tämä on seurausta rikasteen alhaisesta rau-
tapitoisuudesta. Kuvassa on havaittavissa partikkelikoon kasvua.

Rikkikiisurikas lyijypitoinen sfaleriittirikaste C1

Kolmas tutkittu rikaste C1 oli kompleksinen. Se sisälsi runsaasti sekä lyijyä että
rautaa ja oli partikkelikooltaan erittäin hienojakoista. Hienot partikkelit muodosti-
vat pieniä mikropellettejä, eikä rikaste sisältänyt yksittäisiä partikkeleita juuri lain-
kaan.

Rikasteen agglomeraatit olivat säilyneet 800 °C:ssa tuotetussa pasutteessakin,
kuten kuvasta 62 voidaan todeta. Lämpötilan nosto 900 °C:een ei juurikaan muut-
tanut pasutteen rakennetta, kuten kuvasta 63 nähdään. Vielä 950 °C:ssakin rikas-
teen mikropelletit olivat reagoineet säilyen ”ilmavina”. Partikkelien hienojakoi-
suus ja ferriittien osuus tulee esiin pasutteen agglomeraateissa kuvassa 64.

Taulukossa 27 on esitetty eri lämpötiloissa rikasteesta C1 tuotetuista pasut-
teista tunnistetut mineraalit. Kaikissa näytteissä tunnistettiin ZnO ja ZnFe2O4.

Taulukko 27.  Rikasteesta C tuotetun pasutteen röntgendiffraktiolla tunnistetut mine-
raalit (Metsärinta et al. 2000b).

Lämpötila°C ZnO ZnFe2O4 Zn3O(SO4)2 ZnS ZnSiO4 PbSO4 CaSO4

800 1 2 4 3

900 1 2 3 4

950 1 2 4 3
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Kuva 62. Mikroskooppikuvia rikasteen C 800°C:ssa happikertoimella λ = 1,5 tuotetusta
pasutteesta. Vasemmalla on agglomeraatteja (180x). Oikealla nähdään sama isom-
massa suurennoksessa (450x), kuinka rikasteessa esiintyneet agglomeraatit ovat säi-
lyttäneet rakenteensa.

Kuva 63. Mikroskooppikuva rikasteen C 900 °C:n lämpötilassa happikertoimella λ = 1,3
tuotettujen agglomeraattien (180x) rakenteesta, joka ei ole muuttunut lämpötilan koho-
tessa 800 °C:sta 900 °C:een.
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Kuva 64. Mikroskooppikuvia rikasteen C1 950 °C:n lämpötilassa happikertoimella λ =
1,1 tuotetussa pasutteesta. Vasemmalla partikkelien hienojakoisuutta ja ferriittejä
pasutteessa (90x). Oikealla havaitaan isommassa suurennoksessa (450x), että mikro-
pellettien koot ovat edelleen samaa luokkaa kuin rikasteessa ja ne ovat säilyneet ”ilma-
vina” (1 = ZnO ja 2 = (Zn,Fe)Fe2O4).

Kupari- ja lyijypitoiset rikasteet ja rikasteseokset

Raudan pasutuskäyttäytymisen jälkeen siirryttiin tarkastelemaan lyijy- ja/tai kupa-
ripitoisten sfaleriittirikasteiden käyttäytymistä leijukerrospasutuksessa. Taulu-
kossa 28 on esitetty eri rikasteiden ja seosten pasutteista tunnistetut mineraalit sekä
pasutettaessa käytetyt happikertoimet ja lämpötilat. Taulukosta voidaan havaita,
että ZnO on vallitseva mineraali kaikissa muissa pasutteissa paitsi rikasteen C2
tuotteessa, jossa vallitsevin on ZnS. Tässä pasutteessa esiintyy myös kuparikiisua.

Rikasteen C2 950°C:n leijupetipasutuksessa, jossa happikerroin laski alle
yhden, tuotettu agglomeraatti ja siinä esiin tulevat suorasidokset nähdään kuvassa
65.

Kuva 65. Mikroskooppikuva rikasteesta C2 950 °C:ssa happikertoimella λ = 0,9 tuotetun
pasutteen sintrautuneesta agglomeraatista (90x), jossa on suorasidoksia. (Taskinen et
al. 2002.)
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Taulukko 28. Kupari- ja lyijypitoisista rikasteista tuotetun pasutteen röntgendiffraktiolla
tunnistetut mineraalit.

Syöte Happi-
kerroin λ

T
 °C

ZnO ZnFe2O4 FeS ZnS PbS Zn2SiO4 CuFeS2 PbSO4

D 1,1 952–
965 1 2 3 4

E 1,0 932–
988 1 4 3 2 5 6

F 1,3 940–
998 1 2 4 3 6 5

G 1,0 940–
967 1 4 3 2 5

Seos 
F20/G

1,0 948–
967

1 4
3 2 6 5

Seos 
F30/G

1,3 928–1 
033

1 3
2 4

Seos
F40/G

0,8 912–
970

1 3
2 4

Seos 
F25/G

1,3 913–
953

1 3
2 4

Seos 
F25/G

1,8 948–
977

1 2
4 5 3

Seos 
E30/D

1,3 952–
966

1 2
3 4

Seos 
E40/D

1,2 946–
972

1 2
3 4 5

Seos 
E50/D

1,2 958–
967

1 2
3 4 5

Seos 
E60/D

1,2 943–
964

1 2
3 4 5

Seos 
E95/D

1,9 942–
958

1 2
4 5 3

Seos 
E85/D

1,5 935–
950

1 2
4 5 3

Seos 
E75/D

1,5 944–
962

1 2
5 4 3

Seos 
E68/D

1,8 940–
965

1 2
4 3

C2 0.9 924–
988 2 3 1 4

Seos 
C90/G

1,8 947–
961

1
2

4
3 5

Seos 
C80/G

1,7 940–
951

1
2 3 4

Seos 
C75/G

1,6 941–
947

1
2 3 4
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Kuparirikas sfaleriittirikaste H

Runsaasti kuparia sisältävällä rikasteella H tuotettujen pasutteiden mikrorakenne-
tarkasteluissa havaittiin happikertoimen laskun aiheuttavan tuotteen sulfidisuuden
lisääntymistä. Tällä rikasteella tehdyissä neljässä kokeessa todettiin loppupetiin
jääneen pasutteen määrän vähenevän ja pölymäärän lisääntyvän happikertoimen
kasvaessa, liitteen B taulukko 3. Myös pedin ja sintterin (”arinan”) aiheuttama vas-
tapaine kasvoi happikertoimen laskiessa siinä määrin, että petiin jääneen pasutteen
massa ei selitä sitä. Taulukossa 29 on esitetty eri happikertoimilla rikasteesta H
tuotettujen pasutteiden mineraalit.

Taulukko 29. Rikasteesta H tuotetun pasutteen röntgendiffraktiolla tunnistetut mineraa-
lit (Metsärinta et al. 2002b).

Korkealla happikertoimella (λ = 1,4) rikasteella H tehdyn kokeen pasutteessa
hapettuminen oli edennyt pitkälle eikä sulfideja todettu. Rikasteen heterogeeni-
suus tuli esille karkeissa itsenäisissä partikkeleissa sekä niiden ympärille kerty-
neissä hienon aineksen muodostamissa agglomeraateissa. Aiemmista kuvista tut-
tua vuosirengasmaisuutta (Kuva 57) todettiin karkeassa fraktiossa. Agglomeraa-
teissa erottuivat erilliset partikkelit, joissa suorasidokset olivat koossapitävänä voi-
mana. Kolmen muun kokeen tuotteissa näkyi selvästi sulfidisuuden ja sinkkisulfi-
diytimien lisääntyminen happikertoimen laskiessa. Alhaisella happikertoimella
tuotetuissa partikkeleissa kuoriosa oli epämääräisempää, vuosirengasmaisuutta oli
havaittavissa lähinnä osittain pasuttuneiden, karkeiden, itsenäisten partikkelien
pinnalla. Pasutteessa esiintyi sekalaisia rakenteita, joista ei voitu päätellä, onko
kyseessä agglomeraatti vai primääripartikkeli. Näistä partikkeleista löytyi sekä
sinkki- että kuparisulfidiytimiä ja -erkaumia. Ytimissä esiintyi kuparia lisäksi sekä
oksidisena että metallisena, kuten kuvasta 66 voidaan havaita. Tämä pasute oli
tuotettu happikertoimella λ = 0,7.

Happikerroin λ ZnS ZnO ZnFe2O4 CuO SiO2 Cu CaSO4

1,4 1 2 3 4 5

0,9 1 2 4 3

0,8 2 1 3 4 5 6

0,7 2 1 3 4 5
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Kuva 66. Mikroskooppikuva rikasteen H leijupetipasutustuotepartikkelista (900x) happi-
kertoimella λ = 0,7, ytimen kuparia Cu2O:na ja metallisena.

Hieno kompleksinen sfaleriittirikaste I

Kompleksista rikastetta I, joka sisälsi sekä kuparia (Cu 1,1 %) että lyijyä (Pb
1,7 %) ja lisäksi rautaa, pasutettiin kahdessa eri atmosfäärissä. Happikertoimella λ
= 1,2 tuotetussa loppupedissä SO4-pitoisuus vastaa lyijy- ja kalsiumsulfaatin sisäl-
tämää SO4:n määrää, kun taas happikertoimella λ = 1,4 muodostui SO4:a jo noin
kolme kertaa niin paljon kuin lyijy- ja kalsiumsulfaatin pitoisuus edellyttää (Tau-
lukko B4). Taulukossa 30 on esitetty pasutteista tunnistetut mineraalit. Taulukosta
havaitaan, että happikertoimella λ = 1,2 esiintyy ZnS:a.

Taulukko 30. Rikasteesta I tuotetun pasutteen röntgendiffraktiolla tunnistetut mineraa-
lit (Metsärinta et al. 2002b).

Erittäin hieno kalsiumrikas sfaleriittirikaste J

Pasutettaessa 950 °C:ssa kalsiumpitoista (3,6 % Ca) rikastetta J, joka sisälsi lisäksi
vähän lyijyä (Pb 0,83 %), rautaa (Fe 1,8 %) sekä SiO2:a (SiO2 2,7 %), SO4:ää oli
pasutteessa niin paljon kuin tässä lämpötilassa stabiilina sulfaattina esiintyvät
lyijy- ja kalsiumsulfaatit voivat sisältää. Laskettaessa lämpötila 900 °C:een tulos
oli sama. Rikastetta J pasutettaessa ei myöskään loppupedin sulfidirikkipitoisuus
kohonnut merkittävästi, vaan pysyi tasolla 0,03–0,23 % Ssulfidi,vaikka happikerroin

Happikerroin λ ZnO ZnFe2O4 Zn2SiO4 ZnS PbSO4 Zn3O(SO4)2

1,4 1 2 3

1,2 1 2 5 3 5 4
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oli vain λ = 0,9. Lopputuote oli sekä 900 °C:n että 950 °C:n pasutuksen jälkeen
paakutonta, vaikka tuotteen SO4-pitoisuus oli 5,9–6,2 %. Taulukossa 31 on esitetty
eri lämpötiloissa rikasteesta J, jossa oli korkea kalsiumpitoisuus, tuotetuista pasut-
teista tunnistetut mineraalit. ZnS:a ei pasutteissa esiinny, vaikka happikerroin oli
vain λ = 0,9.

Taulukko 31.  Rikasteesta J tuotetun pasutteen röntgendiffraktiolla tunnistetut mineraa-
lit (Metsärinta & Taskinen 2003b).

Yhteenveto

Erilaisia sinkkisulfidirikasteita näissä kokeissa, leijupedissä pasutettaessa, tuotet-
tujen loppupetien päämineraaleista voidaan yhteenvetona todeta, että

– pasutustuotteiden yleisimmät mineraalit ovat kaikissa lämpötiloissa ZnO,
Fe2O3, ZnFe2O4 ja Zn2SiO4.

– rautapitoisuuden lisääntyessä sinkkiferriitti lisääntyy tuotteessa.

– sinkkiferriitti ja -silikaatti yleistyvät tuotteessa pasutuslämpötilan kohotessa.

– kupari- ja lyijypitoisten rikasteiden tuotteet, jotka olivat sintrautuneita ja paak-
kuuntuneita sisältävät sulfideja ja sulfaatteja.

– tuotteen sulfaattisuus vähenee pasutuslämpötilan kohotessa 850 °C:een ja sitä
korkeammaksi. PbSO4:a ja CaSO4:a esiintyy kaikissa lämpötiloissa.

5.2 Laboratorioputkiuunikokeiden tulokset

Leijukerroskokeissa tapahtuneen sulfidien nopean hapettumisen vuoksi niistä ei
saatu osittain pasuttuneita tuotteita, joiden avulla olisi voitu tarkastella hapettumis-
mekanismia. Tämän vuoksi pellettejä pasutettiin putkiuunissa, jolloin eri käsittely-
aikoja käytettäessä saatiin eri vaiheisiin pasuttuneita näytteitä. Osittaispasutusta
tutkittiin vaihdellen käsittelyaikoja minuutista 120 minuuttiin. Näiden tutkimusten
tuloksina esitetään pellettien painon muutos ajan funktiona sekä makro- ja mikro-
rakennetarkastelukuvia ja visuaalisia havaintoja.

Lämpötila °C ZnO CaSO4 ZnFe2O4 SiO2 Zn2SiO4

950 1 2 3 4 5

900 1 2 3 5 4
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5.2.1 Pellettien painonmuutos

Hapetettaessa pellettejä putkiuunissa pasutusatmosfäärissä 950 °C:n lämpötilassa
seurattiin pellettien painonmuutosta ajan funktiona. Painonmuutostaulukot ovat
liitteessä D. Tarkasteltaessa rautamineraalien vaikutusta sfaleriittirikasteiden pasu-
tuskäyttäytymiseen sekä sinkkisulfidirikasteesta A, jossa rauta oli marmatiittina,
että melko puhtaassa sinkkisulfidirikasteessa B, joka sisälsi rautaa vain 1,5 %, val-
mistettujen pellettien paino putosi ensimmäisen minuutin aikana noin 3,5 %. Run-
saasti rikkikiisua sisältävästä sinkkisulfidirikasteesta C1 valmistetun pelletin paino
putosi lähes 19 % samassa ajassa. Edettäessä kolmeen minuuttiin paino putosi kai-
killa rikasteilla hitaasti. Tämä tapahtui vielä aiempaakin hitaammin edettäessä
kymmeneen minuuttiin ja tästä eteenpäin, kuten kuvasta 67 voidaan todeta.

Lyijy- ja kuparipitoisten sfaleriittirikasteiden (D, E, F, G ja C2) painonpudo-
tusnopeuksia tarkasteltaessa, kuvassa 67, on merkille pantavaa rikkikiisupitoisen
sfaleriittirikasteen C2 (9 µm) suuri painonpudotus ensimmäisen minuutin aikana.
Rikasteen G painonputoaminen tapahtui samansuuntaisesti, mutta huomattavasti
alhaisemmalla tasolla. Kuparipitoisen rikasteen H painonmuutos eteni ajan funk-
tiona hitaammin ja pudotus oli vähäisempää kuin muiden tutkittujen rikasteiden.
Kuvasta 67 nähdään, että kompleksisen rikasteen I painonpudotus seurasi kuparia
ja rautaa sisältävän rikasteen F painonpudotusta.

Hienon, d50 = 10 µm, kipsipitoisen rikasteen J paino putosi nopeasti, kuten
rikasteen C2:kin. Rikaste J poikkesi kaikista muista rikasteista siinä, ettei sen
paino pudonnut juurikaan enää 30 minuutin jälkeen.

Kuva 67. Sinkkisulfidirikastepellettien (~8 mm, ~1 g) painonputoaminen ajan funktiona
pasutettaessa 950 °C:n lämpötilassa kaasuatmosfäärissä 5 % O2, 5 % SO2 ja 90 % N2

(Metsärinta et al. 2002b).
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5.2.2 Makrorakenne

Pasutettujen sinkkisulfidirikastepellettien rakennetarkastelu aloitettiin ottaen
”makroskooppikuvat” pellettien sekä pellettien pintaosien poikkileikkauksista.
Havainnot pellettien hapettumisesta yhden minuutin ja kahden tunnin kuluttua on
kerätty taulukkoon 32.

Taulukko 32. Visuaaliset havainnot pellettien hapettumisesta yhden minuutin ja kahden
tunnin kuluttua.

Marmaattinen sfaleriittirikaste A

Kuparia sisältävän marmatiittisen rikasteen A pasutetut pelletit säilyttivät pallo-
maisen muotonsa kaikissa kokeissa. Tällä rikasteella muutokset 1–3 minuutissa
olivat hyvin vähäiset. Vain pelletin pintaosissa oli havaittavissa merkkejä alka-
vasta hapettumisesta ja pelletti oli huokoistunut, kuten kuvasta 68 voidaan havaita.
FeS2 ja CuFeS2 olivat muuntuneet sekundäärimuotoon jo minuutissa.

Kymmenen ja kolmenkymmenen minuutin pasutustuotteissa oli jo selvästi
havaittavissa pelletin pinnalla hapettuneet vyöhykkeet, kuten kuvista 69 ja 70 näh-
dään. Kahden tunnin pasutuksen jälkeen sinkkisulfidi oli täysin hapettunut, mutta
pelletissä oli kuparisulfidiydin, joka voidaan nähdä kuvassa 71.

Rikaste Fe % Pb % Cu % 1 minuutin kuluttua 2 tunnin kuluttua

A 16,0 0,26 0,97 Merkkejä hapettumisen 
alkamisesta

Kuparisulfidiydin

B 1,5 1,4 0,05 Hajosi pasutettaessa Hajosi pasutettaessa

C 12,5 2,6 0,6 Ei juurikaan hapettunut Ei havaittavaa sulfidiydintä

D 9,0 <0,1 0,63 ”Orastavaa” hapettumista Sinkkisulfidiydin

E 3,0 3,0 0,07 Selvästi hapettunut 
pintakerros

Ytimessä hieman 
hapettumatonta sinkkisulfidia

F 9,4 0,16 3,5 Ei vielä merkkejä 
hapettumisesta

Runsas sinkkisulfidiydin

G 1,6 0,91 0,03 Pinnassa lievää hapettumista Ei havaittavaa sulfidiydintä

H 7,0 0,32 2,7 Pinnassa lievää hapettumista Sulfidiydin, johon kuparisulfidi 
oli rikastunut

I 8,3 1,7 1,1 ”Orastavaa” hapettumista Ei havaittavaa sulfidiydintä

J 1,8 0,83 0,08 Selvästi hapettunut 
pintakerros

Ei havaittavaa sulfidiydintä 
enää 30 minuutin kuluttua
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Kuva 68. Mikroskooppikuvia rikasteen A pellettien poikkileikkauksista (9x). Vasem-
malla pasuttamaton pelletti ja oikealla muotonsa säilyttänyt huokoistunut pelletti
yhden minuutin pasutuksen jälkeen.

Kuva 69. Mikroskooppikuva marmatiittisen rikasteen A pelletin pinnan poikkileikkauk-
sesta (90x), jossa on havaittavissa selvä hapettunut kerros kymmenen minuutin pasu-
tuksen jälkeen. (Taskinen et al. 2002.)

Kuva 70. Mikroskooppikuvia marmatiittisen rikasteen A pelleteistä. Vasemmalla on pel-
letin poikkileikkaus kolmenkymmenen minuutin pasutuksen jälkeen (9x). Oikealla on
yksityiskohta saman pelletin hapettuneen pinnan poikkileikkauksesta (45x).
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Kuva 71. Mikroskooppikuva rikasteen A pelletin poikkileikkauksesta (9x) kahden tunnin
pasutuksen jälkeen. Pelletissä on hapettumaton kuparisulfidiydin. (Metsärinta et al.
2003c.)

”Puhdas” niukkarautainen sfaleriittirikaste B

Muista rikasteista poiketen puhtaan rikasteen B kaikki pelletit hajosivat pasutetta-
essa. Pellettien kappaleiden tarkastelun perusteella hapettuminen eteni samalla
nopeudella kuin rikasteessa A. Kuvassa 72 nähdään sekä pasuttamaton pelletti että
osa särkynyttä pellettiä kymmenen minuutin pasutuksen jälkeen.

Kuva 72. Mikroskooppikuvia rikasteen B pellettien poikkileikkauksista. Vasemmalla
pasuttamaton rikaste (9x) ja oikealla kymmenen minuutin pasutuksen jälkeen hajon-
neen pelletin pintaa (45x), jossa on erotettavissa erilliset rakeet. (Taskinen et al. 2002.)
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Hieno rikkikiisurikas lyijypitoinen sfaleriittirikaste C1

Rikkikiisua sisältävän rikasteen C1 rikastepelletti on hyvin tiivis, kuten kuvasta 73
voidaan havaita. Tällä rikasteella muutokset olivat voimakkaita. Yhden minuutin
pasutuksen jälkeen pelletti on huokoistunut, mutta hapettumakerrosta kuvien 73 ja
74 mukaan ei ole vielä havaittavissa. Sen sijaan kolmen minuutin tuotteessa oli jo
selvä hapettunut vyöhyke pelletin pinnalla. Suorasidokset tulivat esiin pelleteissä
sekä yhden minuutin että kolmen minuutin pasutuksen jälkeen, kuten kuvasta 74
voidaan havaita.

Kuva 73. Mikroskooppikuvia rikasteen C1 pellettien poikkileikkauksista (9x). Vasem-
malla pasuttamaton rikastepelletti ja oikealla minuutin pasutuksen jälkeen huokoistu-
nut pelletti, jossa ei vielä ole nähtävissä hapettumista.

Kuva 74. Mikroskooppikuvia rikkikiisupitoisesta sfaleriittirikasteesta valmistetun pelle-
tin pinnan poikkileikkauksista yhden minuutin ja kolmen minuutin pasutuksen jälkeen
(180x). Kuvista on havaittavissa sinkkisulfidin muodostamia suorasidoksia.
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Kymmenen ja kolmekymmentä minuuttia pasutetuille pelletille oli ominaista runsas
makrohuokoisuus, kuten kuvasta 75 nähdään. Kahden tunnin jälkeen pelletti oli
visuaalisten havaintojen mukaan täysin pasuttunut.

Kuva 75. Mikroskooppikuvia rikkikiisupitoisesta sfaleriittirikasteesta C1 valmistettujen
pellettien poikkileikkauksista. Vasemmalla on hapettunutta pintaa (45x) kymmenen
minuutin pasutuksen jälkeen. Oikealla on huokoistunut pelletti (9x) puolen tunnin
pasutuksen jälkeen. (Taskinen et al. 2002.)

Karkea lyijytön rikkikiisupitoinen sfaleriittirikaste D

Rikkikiisupitoisen sfaleriittirikasteen D hyvin pakkautuneen karkeapartikkelisen
pelletin pinnassa oli havaittavissa orastavaa pasuttumista jo yhden minuutin pasu-
tuksen jälkeen.

Kolmen minuutin pasutuksen jälkeen pelletin hapettuminen oli vain hieman
edennyt yhden minuutin pasutuksen tilanteesta, mutta kymmenen minuutin kulut-
tua hapettumakerros oli jo selvästi kasvanut ja sintrautuminen lähellä pasuttunutta
vyöhykettä lisääntynyt, kuva 76. Kahden tunnin jälkeen pelletin sisäosassa oli
vielä jäljellä halkaisijaltaan ~4 mm:n sinkkisulfidiydin.
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Kuva 76. Mikroskooppikuva karkeasta rikasteesta D valmistetun pelletin pinnan hapet-
tumakerroksen poikkileikkauksesta (56x) kymmenen minuutin pasutuksen jälkeen.

Hieno lyijyrikas sfaleriittirikaste E

Hienosta lyijyrikkaasta sfaleriittirikasteesta E valmistetun, tiiviisti pakkautuneen
pelletin pinnalla oli jo yhden minuutin pasutuksen jälkeen selvä hapettumakerros
ja keskustassa havaittavissa makrohuokoisuutta. Kolmen minuutin jälkeen hapet-
tumakerros oli kasvanut ja kalvomaiset PbS-esiintymät karkeutuneet. Kymmenen
minuutin jälkeen hapettuminen oli edennyt, kuten kuvasta 77 voidaan havaita.
Puolen tunnin kuluttua pelletin ydin oli tiivistynyt. Kahden tunnin kuluttua pelletti
oli lähes täysin pasuttunut, ja ytimessä oli vain pieni kaistale hapettumatonta sink-
kisulfidia. Pelletin pinnalla oli lähes puhdasta ZnO:a ja pinnan alla sulfaattijuovia,
kuten kuvasta 78 voidaan havaita.
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Kuva 77. Mikroskooppikuva tiiviisti pakkautuneen sfaleriitirikasteen E pelletin pinnan
poikkileikkauksesta (45x), jossa on kymmenen minuutin pasutuksen jälkeen selvästi
havaittava hapettunut kerros.

Kuva 78. Mikroskooppikuvia lyijyhohdepitoisen sfaleriittirikasteen E pelletin pinnan
poikkileikkauksesta kahden tunnin pasutuksen jälkeen. Kuvissa havaitaan pelletin pin-
nan vyöhykkeellisyys. Aivan pinnalla on puhdasta ZnO:a ja pinnan alla vaaleat juovat
ovat PbSO4:a, jossa on mukana CaSO4:a. Vasemmalla on 45x ja oikealla 90x.

Pienemmillä rikasteen E pelleteillä havaittiin aluksi ”pesäkemäistä” pasuttumista.
Pelleteissä oli lähinnä ZnS:a ja vähän PbS-rikastumia, mutta pidempien pasutusai-
kojen tuotteissa oli nähtävissä selvemmin sulfaattisen vyöhykkeen muodostumi-
nen pelletin pinnan läheisyyteen. Tästä vyöhykkeestä tunnistettiin pääasiassa
PbSO4:a, mutta mukana oli myös sulfaattista kalsiumia ja sinkkiä. Kuvassa 79
nähdään 2 mm:n pelletti kymmenen minuutin pasutuksen jälkeen vaaleine sulfaat-
tisine kehärakenteineen ja sulfidiytimineen. Pelletin pinnassa on kaasua läpäisevä
ZnO-kerros, josta lyijysulfidi on ilmeisesti tilavuuden muutoksen pakottamana
siirtynyt sisäänpäin ja sulfatoitunut kohdatessaan sisäänpäin diffundoituvan hapen
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ja sulfidien hapettuessa syntyvän SO2:n muodostaessa sulfatoitumiselle otollisen
atmosfäärin. Vastaavasti pelletin sisäosan lyijysulfidi on siirtynyt kohti pintaa ja
sulfatoitunut kohdatessaan otollisen atmosfäärin. Näin on lähelle pelletin pintaa
muodostunut vaaleana näkyvä sulfaattivyöhyke.

Kuva 79. Mikroskooppikuva lyijyhohdepitoisen sfaleriittirikasteen E kahden millimetrin
läpimittainen pelletin poikkileikkauksesta (18x) kymmenen minuutin pasutuksen jäl-
keen, jossa lähellä pelletin pintaa on vaalea sulfaattinen kehärakenne sekä ytimessä
vaalea ZnS-alue. Näiden välillä on oksidivyöhyke. (Metsärinta et al. 2003c.)

Hieno kuparirikas sfaleriittirikaste F

Kuparirikkaan sfaleriittirikasteen F pelletti oli tiiviisti pakkautunut valmistuk-
sessa. Yhden minuutin pasutuksen jälkeen pelletin pinnassa ei näkynyt merkkejä
hapettumisesta, kuten kuvasta 80 voidaan havaita, mutta pelletti oli jo sintrautunut
syntyneiden ZnS-suorasidoksien vaikutuksesta. Karkeat (Cu,Fe)-sulfidit olivat
lähes kokonaan liuenneet ja/tai erkautuneet hienoksi verkostoksi. 

Kolmen minuutin pasutuksen jälkeen pelletin pinnassa nähdään ohut yhtenäi-
nen hapettumakerros, kuva 80. Kymmenen minuutin pasutuksen jälkeen pinnalla
oli tiivis, noin 200 µm:n vahvuinen hapettumarintama, joka kasvoi edelleen pasu-
tuksen jatkuessa puoleen tuntiin, kuva 81.

Vielä kahden tunnin pasutuksen jälkeen pelletin sisällä oli runsas sinkkisulfi-
diydin. Korkeakuparinen rikaste muodosti hyvin tiiviin ZnS-rintaman, jonka seu-
rauksena ZnS-Cu2S-ydin oli iso, kuva 82.
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Kuva 80. Mikroskooppikuvia kuparirikkaan sfaleriittirikasteen F pellettien poikkileik-
kauksista (45x). Vasemmalla olevassa kuvassa tiiviisti pakkautuneen pelletin pinnassa
ei ole merkkiäkään hapettumisesta yhden minuutin pasutuksen jälkeen. Oikealla kol-
men minuutin pasutuksen jälkeen ohuen hapettumakerroksen alle on muodostunut tii-
vis ZnS-rintama, jossa on havaittavissa myös suorasidoksia.

Kuva 81. Mikroskooppikuvia kuparirikkaan sfaleriittirikasteen F tiiviiden pellettien poik-
kileikkauksista (45x). Vasemmalla hapettumarintama on kasvanut kymmenen minuutin
pasutuksen aikana. Oikealla pelletti kolmenkymmenen minuutin pasutuksen jälkeen
edellistä vahvempine hapettumakerroksineen.
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Kuva 82. Mikroskooppikuva kuparirikkaan sfaleriittirikasteen F pelletin runsaan (3x5
mm) sinkkisulfidiytimen poikkileikkauksesta (90x) kahden tunnin pasutuksen jälkeen. 

Rikasteista E ja F valmistettujen läpimitaltaan 8, 6, 4 ja 2 mm:n pellettien pasutuk-
sien edistyminen on esitetty liitteen D taulukossa 4 ja 5. Pienimmillä (2 ja 4 mm)
lyijypitoisen rikasteen E pelleteillä pasuttuminen oli edennyt läpi koko pelletin jo
puolen tunnin pasutuksen aikana, ja 6 mm:n pelletti oli täysin pasuttunut kahden
tunnin kuluttua, mutta 8 mm:n pelleteissä oli tuolloin sulfidiydin. Kuparia sisältä-
vän rikasteen F pelleteistä vain pienin (2 mm) oli täysin pasuttunut puolen tunnin
kuluttua, kuten kuvista 83 ja 84 nähdään. Tässä pienessä pelletissä oksidinen
kupari oli rikastunut ytimeen, josta SEM/EDS-pisteanalyysein todettiin yli 20 %:n
kuparipitoisuuksia.

Kuva 83. Mikroskooppikuvia rikasteen F pellettien poikkileikkauksista (9x). Vasemmalla
8 mm:n pelletti ja oikealla 6 mm:n pelletti kolmenkymmenen minuutin pasutuksen jäl-
keen.

 

113



Kuva 84. Mikroskooppikuvia rikasteen F pellettien poikkileikkauksista (9x). Vasemmalla
4 mm:n ja oikealla 2 mm:n pelletti kolmenkymmenen minuutin pasutuksen jälkeen.

Rautaköyhä karkea sfaleriittirikaste G

Puhtaan rautaköyhän sfaleriittirikasteen G pelletin pinnassa havaittiin yhden
minuutin pasutuksen jälkeen hienojakoisen aineksen lievää pasuttumista, kuva 85.
Kolmen minuutin kuluttua hapettumisrintama oli hieman edennyt. Kolmen ja
kymmenen minuutin pelleteissä lyijy oli kertynyt hapettumavyöhykkeelle
PbSO4:na, ja kahden tunnin kuluttua pelleteissä ei ollut havaittavissa sulfidia.

Kuva 85. Mikroskooppikuva puhtaan rautaköyhän sfaleriittirikasteen pelletin pinnan
poikkileikkauksesta (45x) minuutin pasutuksen jälkeen. Kuvassa nähdään lievästi
hapettunutta pintaa.

 

 

114



Kuparirikas sfaleriittirikaste H

Sinkkivälkkeestä sekä kuparikiisusta koostuvan rikasteen H pelletin pinnalla oli
vain lievää hapettumista minuutin pasutuksen jälkeen. Kolmen minuutin kuluttua
hapettunut kerros oli jo selvemmin havaittavissa, vaikkakin vielä hyvin ohut.
Hapettumakerros kasvoi edelleen, kun pasutusaika piteni. Kymmenen ja kolmen-
kymmenen minuutin pasutuksen jälkeen pellettien makrohuokoisuus oli lisäänty-
nyt, mutta sintrautuminen oli pysynyt ennallaan. Suurin osa pelletistä oli yhä puo-
len tunnin pasutuksen jälkeen hapettumatta, ja vielä kahden tunnin kuluttuakin
pelletissä oli sulfidiydin, johon Cu2S oli rikastunut.

Hieno kompleksinen sfaleriittirikaste I

Kompleksisen sfaleriittirikasteen I pellettien pinnan hapettumakerros kasvoi tasai-
sesti pasutusajan kasvaessa ja pelletissä ei ollut havaittavissa sulfidia kahden tun-
nin pasutuksen jälkeen. 

Erittäin hieno kalsiumrikas rautaköyhä sfaleriittirikaste J

Rautaköyhä kalsiumrikas sfaleriittirikaste J poikkesi kaikista muista tutkituista
rikasteista. Pelletti oli täysin hapettunut jo kolmenkymmenen minuutin pasutuksen
jälkeen, vaikka alussa pinnan hapettumakerros kasvoi vain hieman muita rikasteita
nopeammin.

Yhteenveto

Pasutettujen pellettien makrorakenteesta voidaan todeta yhteenvetona, että

– hapettuminen tapahtui vyöhykkeittäin.

– pellettien pinnassa oli minuutin pasutuksen jälkeen vasta lievää hapettumista,
paitsi yhdellä rikasteella jo selvää hapettumista.

– kahden tunnin pasutuksen jälkeen neljän rikasteen halkaisijaltaan noin 8 mm:n
pelleteissä ei ollut havaittavissa sulfidiydintä lainkaan ja viiden rikasteen pel-
leteissä oli ytimessä vielä sulfidia jäljellä.

– pellettien huokoistumisen voimakkuus vaihteli.

– joillakin rikasteilla esiintyi sulfidien suorasidoksia jo minuutin kuluttua.
115



– jo minuutin pasutuksen jälkeen FeS2 ja CuFeS2 olivat hajonneet sekundääri-
sulfideiksi.

– kuparisulfidia esiintyy viimeisenä hapettumattomana pellettien sulfidiyti-
messä.

– lyijyrikkailla rikasteilla muodostui pelletin pinnan läheisyyteen sulfaattijuovia
tai -kehiä.

– eri rikastelaadut ja erikokoiset pelletit hapettuvat eri nopeudella.

5.2.3  Mikrorakenne

Pasutetuista pelleteistä valmistettiin poikkileikkaushieet, joita tutkittiin optisella
mikroskoopilla sekä SEM/EPMA:lla ja EDS:llä. Kaikkia mineraaleja ja partikke-
lissa tapahtuvia muutoksia ei ollut mahdollista saada esiin mikroskooppisessa tar-
kastelussa. Siksi tehtiin joillekin pasutustuotteille myös röntgendiffraktiotutkimus.

Marmatiittinen sfaleriittirikaste A

Marmatiittisen sfaleriittirikasteen A röntgendiffraktiotarkastelutulokset on esitetty
taulukossa 33.

Taulukko 33. Rikasteen A pelleteistä tunnistettuja mineraaleja (Metsärinta et al. 2000b).

Kuvissa 86–88 on esitetty pasutteiden mikrorakenteen yksityiskohtia minuutin
pasutuksen jälkeen. Kuvassa 86 nähdään rakeiden pinnalla sulfidista alkuperää
olevia oksisulfidieutektoideja (FeO-FeS). Kuvassa 87 on FeS-rakeita, joiden pin-
nalla voidaan todeta oksidikalvo. Jo yhden minuutin pasutuksen jälkeen esiintyi
pelleteissä vähäistä Zn-sulfidirakeiden suorasidossintrautumista. Sen sijaan selvää
hapettumista oli havaittavissa vasta kymmenen ja kolmenkymmenen minuutin
pasutteissa.

Pelleteissä havaittiin sekundäärisulfideja, Cu9S5 ja Cu2S, jotka olivat syntyneet
CuFeS2:n hajotessa ja raudan hapettuessa. Näitä sekundäärisulfideita nähdään

ZnS
 (sfaleriitti)

ZnO
(zinkiitti)

Fe3O4
(magnetiitti)

ZnS
(wurtziitti)

ZnFe2O4
(frankliniitti)

1 min 1 2 3 4

10 min 1 2 4 3

120 min 1 2
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kuvassa 88. Rikasteen ZnS:ssa sulkeuksissa tai muutoin ZnS:n kanssa kontaktissa
ollut CuFeS2:n kupari oli diffundoitunut ZnS:n hilaan. Kupari on mennyt ensin
ikään kuin korvaavana sinkkisulfidin hilaan ja ”pursunut” sieltä ulos pinnan alka-
essa hapettua. Kupari esiintyi lyhyen pasutusajan näytteissä pirotteisena rikastu-
mana, mutta kahden tunnin jälkeen pelletissä oli karkea Cu2S-ydin, jossa oli tapah-
tunut vain vähäistä kuparin hapettumista.

Pelletissä esiintyi nauhamaisia Fe3O4-ZnFe2O4-kalvoja ”sienimäisten” ZnO-
ydinten ympärillä, kuten kuvasta 89 voidaan todeta. 

Kuva 86. Mikroskooppikuvia marmatiittisen sfaleriittirikasteen A pelletin yksityiskoh-
dista (450x) minuutin pasutuksen jälkeen. Sulfidista eutektiverkostoa esiintyy kalvoina
rakeiden pinnalla.

Kuva 87. Mikroskooppikuvia marmatiittisen sfaleriittirikasteen A pelletin yksityiskoh-
dista (450x) minuutin pasutuksen jälkeen. Sulfidirakeita, joiden pinnalla on oksidikalvo.
(Taskinen et al. 2002.)
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Kuva 88. Mikroskooppikuva marmatiittisen sfaleriittirikasteen A pelletin yksityiskoh-
dasta (450x), jossa pitkälle hapettuneesta rakeesta on pursunut sekundääristä Cu9S5:a.
Kuvassa nähdään myös eutektiverkostoa.

Kuva 89. Mikroskooppikuvat marmatiittisen sfaleriittirikasteen A pelletin yksityiskoh-
dista hapettumavyöhykealueelta kymmenen minuutin pasutuksen jälkeen. Nauhamai-
sia ferriittikalvoja sienimäisten ZnO-ytimien ympärillä eri suurennoksilla (180x ja 450x).

Kuparin esiintymistä kymmenen ja kolmenkymmenen minuutin pasutuksen jäl-
keen nähdään mikrorakennekuvissa 90 ja 91. Suorasidossintrautumista ja pelletin
kuparirikas ydin ovat nähtävissä kuvassa 90. ZnS-partikkeli, jonka pinnalla on
ZnO:a ja ZnFe2O4:ä ja sinkkisulfidiytimessä kuparisulfidisulkeumia, nähdään
kuvassa 91 isolla suurennoksella.
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Kuva 90. Mikroskooppikuvia marmatiittisen sfaleriittirikasteen A pasutettujen pellettien
yksityiskohdista (180x) kolmen kymmenen minuutin pasutuksen jälkeen. Vasemmalla
nähdään suorasidossintrautumista (Taskinen et al. 2002). Oikealla on Cu2S-ydin pelle-
tin keskeltä, mukana on myös ZnO:a, metallista Cu:a ja CuO:a.

Kuva 91. Mikroskooppikuva sfaleriittirikasteen A pasutepelletin yksityiskohdasta
(450x) kymmenen minuutin pasutuksen jälkeen. Hapettumavyöhyke partikkelin pinnalla
on ZnO:a ja Zn-ferriittiä. Vaaleat sulkeumat ZnS-matriisissa ovat kuparin sulfideita.

Sfaleriittirikasteen A pellettien satunnaisesti valittujen yksityiskohtien mikroana-
lyysit pääkomponenteista on kerätty taulukkoon 34. Tällä analysoinnilla selvitet-
tiin ZnS-partikkeleissa tapahtuneita raudan ja kuparin pitoisuustasomuutoksia.
Mittaukset suoritettiin sekä minuutin että kymmenen minuuttia pasutettujen pellet-
tien pinnan ja keskustan ZnS-partikkeleille. Kaikista partikkeleista analysoitiin
sekä pinta että keskusta. Jokaisessa tapauksessa tehtiin 15 mittausta. Tämä analy-
sointi osoitti kuparipitoisuuden sinkkisulfidin hilassa pelletin pinnassa (10–15 µm
rakeen pinnasta) olevan korkeampi kuin pelletin keskustassa. Samoin kuparipitoi-
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suudet sinkkisulfidin hilassa partikkelien pinnalla olivat korkeampia kuin partik-
kelien keskellä.

Taulukko 34. Mikroanalyysit rikasteen A pellettien ZnS:n hilan pääkomponenteista
minuutin ja kymmenen minuutin pasutuksen jälkeen. (Metsärinta et al. 2000b.)

Puhdas niukkarautainen sfaleriittirikaste B

Rikasteen B hapettuminen oli pintoja myötäilevää. Pasutustuotteissa oli alhaisista
epäpuhtauspitoisuuksista johtuen lähinnä ZnO:a.

Rikkikiisurikas lyijypitoinen sfaleriittirikaste C1

Rikkikiisurikkaan sfaleriittirikasteen C1 pelletissä ei ollut enää yhden minuutin
pasutuksen jälkeen primäärisulfideita. Korkean rikkikiisupitoisuuden seurauksena
sekundääristä FeS:a oli runsaasti. Suorasidokset tulivat esiin hienojakoisen rikas-
teen pelleteissä koossapitävänä voimana jo yhden minuutin pasutuksen jälkeen,
kuten kuvasta 92 voidaan havaita. Hapettuminen oli pelleteissä vasta alkamassa
yhden ja kolmen minuutin pasutuksen jälkeen. Kolmen minuutin pasutuksen jäl-
keen FeS oli liuenneena ja kalvoina.

Pasute  Zn % Fe % Cu % S %

1 min pelletin keskusta

Keskeltä partikkelia
Partikkelin pinta

50,4
50,5

14,5
14,3

0,20
0,40

33,9
33,8

1 min pelletin pinta

Keskeltä partikkelia
Partikkelin pinta

50,5
50,3

14,5
14,5

0,15
0,37

33,8
33,8

10 min pelletin keskusta

Keskeltä partikkelia
Partikkelin pinta

49,3
48,4

15,1
15,6

0,78
0,88

33,6
33,7

10 min pelletin pinta

Keskeltä partikkelia
Partikkelin pinta

49,2
49,0

14,5
14,6

1,2
1,2

33,6
33,5
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Kuva 92. Mikroskooppikuva rikkikiisurikkaan sfaleriittirikasteen C pelletin yksityiskoh-
dasta (900x) yhden minuutin pasutuksen jälkeen, suorasidoksia pelletin koossapitä-
jinä. Vaaleilla alueilla lyijypitoisuus SEM/EDS-pisteanalyysein mitattuna 50–65 %. (Met-
särinta et al. 2003c.)

Karkea lyijytön sfaleriittirikaste D

Suhteellisen karkean sfaleriittirikasteen D pelletissä oli yhden minuutin pasutuk-
sen jälkeen havaittavissa primääristä Fe1-xS:a selkeämmin kuin muilla rikasteilla.
FeS2 oli muuntunut Fe1-xS:ksi eikä myöskään primääriä CuFeS2:a ollut enää tun-
nistettavissa. ZnS-rakeiden rajoilla oli nähtävissä (Fe,Cu)S-kertymiä, jotka edisti-
vät ZnS-rakeiden sitoutumista toisiinsa. Pelletissä jo yhden minuutin pasutuksen
jälkeen esiintyvää ZnS-suorasidossintraumista nähdään kuvassa 93.

Kuva 93. Mikroskooppikuva karkean lyijyttömän sfaleriittirikasteen D pelletin yksityis-
kohdasta (900x) yhden minuutin pasutuksen jälkeen. CuFeS2-pirotetta sekä ZnS-suora-
sidossintrautumista, jota lisää (Fe,Cu)-sulfidi.
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Kolmen minuutin pasutuksen jälkeen pelleteissä ei enää havaittu primäärisulfi-
deita. FeS2:stä syntynyt FeS oli vähentynyt ja muodostanut pinnan lähellä Fe2O3:a.
Kymmenen minuutin pasutuksen jälkeen hapettuneessa vyöhykkeessä oli vuosi-
rengasrakennetta. Kahden tunnin pasutuksen jälkeen pelletin sisässä oli vielä
hapettumaton ydin. ZnS- ja ZnO-partikkelien yhteydessä esiintyi ”pursottuneen”
Cu9S5-Cu2S-koostumuksen jäämiä. Havaittavissa oli myös kuparin vaeltelua. Pel-
leteissä havaittiin pasutusajan kasvaessa ZnS:n hilan kuparipitoisuudessa nousu
0,1 %:sta 0,9 %:iin, kuten taulukosta 35 voidaan todeta.

Taulukko 35. Rikasteen D pellettien ZnS:n hilan rauta- ja kuparipitoisuuden muutokset
pasutusajan funktiona (Jyrkönen et al. 2001).

Hieno, lyijyrikas sfaleriittirikaste E

Hienon, lyijyrikkaan sfaleriittirikasteen E lyijy oli PbS:na. Tämän rikasteen pelle-
teissä minuutin pasutuksen jälkeen FeS2, Fe1-xS ja Cu-sulfidit olivat hävinneet,
mutta PbS:a esiintyi vielä sekä primäärisenä että sekundäärisenä. PbS oli SEM/
EDS-tarkastelun mukaan rikasteperäisen kalsiitin ja dolomiitin yhteydessä. Lisäksi
sekundääristä PbS:a oli kalvoina, jotka vahvistuivat pasutusajan kasvaessa kol-
meen minuuttiin. Sintrautuminen oli tapahtunut ZnS:n aikaansaamin suorasidok-
sin.

Kymmenen minuutin näytteissä sekä hapettunut pintakerros että kalvomaiset
PbS-kerrokset olivat edelleen vahventuneet. Partikkelitason PbS-rengas, jonka
yhteydessä on ZnS-rakeita ja sisällä CaSO4:ä, nähdään kuvassa 94. Ytimen PbS-
rikastumat, kuva 95, pyrkivät kohti pintaa, sulfatoituen ja kasvattaen PbSO4-kehää,
joka on nähtävissä makrokuvissa, kuvat 78 ja 79. Pellettiä kiertävä kehämäinen
sulfaattivyöhyke ZnS:n ja ZnO:n välissä koostuu lyijy-, kalsium- ja sinkkisulfaa-
teista.

Pasutusaika min ZnS hilan Fe % ZnS hilan Cu %

1 7,3 0,25

3 7,1 0,13

10 8,4 0,42

30 7,8 0,58

120 5,1 0,87
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Kuva 94. Mikroskooppikuva lyijyrikkaan sfaleriittirikasteen E pelletin yksityiskohdasta
(450x) kymmenen minuutin pasutuksen jälkeen. CaSO4:ä ympäröivä PbS-rengas sinkki-
sulfidimassassa.

Kuva 95. Mikroskooppikuva hienon lyijyrikkaan rikasteen E pelletin yksityiskohdasta
kymmenen minuutin pasutuksen jälkeen. Pelletin ytimessä ZnS:a ja vaaleana PbS-
rikastumia (Pb ~76 %), vasemmalla 180x ja oikealla 450x. (Metsärinta et al. 2003c.) 

Rikasteen E pelleteissä näkyi puolen tunnin pasutuksen jälkeenkin PbS:a sekun-
dääristä syntyperää olevina partikkeleina. Nämä saattoivat olla PbSO4:n pelkisty-
mistuotetta kalvomaiseksi PbS:ksi, jota esiintyi yleensä CaSO4:n tai (Mg,Ca)SO4:n
pintakalvoissa. Kahden tunnin pasutuksen jälkeen pelletissä ei ollut havaittavissa
enää PbS:a, mutta sulfaattivyöhykkeen paksuus oli kasvanut. Kuvassa 96 nähdään
pelletin ytimen sulfidipartikkeleita.

Ainoastaan pieni ZnS-ydin, joka nähdään kuvassa 97, oli hapettumatta kahden
tunnin pasutuksen jälkeen. Pasuttunut materiaali oli massamaista verrattaessa
pasuttumattoman selkeisiin partikkeleihin. SEM/EDS-analyyseillä todettiin ZnS-
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rakeiden hilassa rautapitoisuuden kohonneen pasutusajan funktiona aina 2 %:iin
asti, kun se rikasteen sinkkisulfidin hilassa oli 0,24 %.

Kuva 96. Mikroskooppikuva lyijyrikkaan sfaleriittirikasteen E pelletin yksityiskohdasta
(180x) kolmenkymmenen minuutin pasutuksen jälkeen. Ytimen ZnS-rakeita, joilla huo-
mattavan suuri kokovaihtelu.

Kuva 97. Mikroskooppikuvia lyijyrikkaan sfaleriittirikasteen E pelletin yksityiskohdista
kahden tunnin pasutuksen jälkeen. Vasemmalla ytimen hapettumaton pieni ZnS-kais-
tale, joka koostui selkeistä partikkeleista (45x). Oikealla pasuttunutta massamaista
materiaalia (180x).

Hieno, kuparirikas sfaleriittirikaste F

Kuparirikkaan sfaleriittirikasteen F pelletti oli reagoinut ensimmäisen pasutusmi-
nuutin aikana selvästi, ja raudan sulfideita (FeS2 ja FeS) ei enää ollut havaittavissa,
mutta CuFeS2:a oli vielä todettavissa. Jo minuutin pasutuksen jälkeen esiintyi suo-
rasidoksia. CuFeS2:n kuparin ja raudan diffundoituminen sen kanssa kosketuk-
sessa olevan ZnS:n hilaan näyttää lisäävän suorasidosten muodostumista.
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CuFeS2:n ja Fe-sulfidien kontakteissa oli muodostunut kubaniittia ja borniittia.
Kuvassa 98 nähdään raudan ja kuparin pitoisuusgradientit sävymuutoksina sekä
suuremmalla suurennoksella raudan ja kuparin liukoisuutta sinkkivälkkeen hilaan
yhden minuutin pasutuksen jälkeen.

Kolmen minuutin pasutuksen jälkeen pelletin karkeammat CuFeS2-rakeet oli-
vat muodostaneet hienojakoista verkostoa, mikä näkyy kuvassa 99. Raudan ja
kuparin pitoisuudet ZnS:n hilassa olivat kohonneet edelleen.

Kuva 98. Mikroskooppikuvia rikasteen F pellettien yksityiskohdista yhden minuutin
pasutuksen jälkeen. Vasemmalla raudan ja kuparin pitoisuusgradientit näkyvät sävy-
muutoksina (180x). Oikealla nähdään raudan ja kuparin liukoisuutta sinkkivälkkeen
hilaan (900x). (Metsärinta et al. 2003c.)

Kuva 99. Mikroskooppikuvia rikasteen F pelletin yksityiskohdasta (180x) kolmen
minuutin pasutuksen jälkeen. Karkeat CuFeS2-rakeet ovat muodostaneet hienojakoista
verkostoa.

Kymmenen minuutin pasutuksen jälkeen hapettumisreaktiot olivat edenneet. Pel-
letin pinnassa oli noin 200 µm:n oksidivyöhyke. Sulfidien osuus väheni (Cu,Fe)-
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sulfidisista faaseista läheltä pintaa ydintä kohti edettäessä ja esiin tuli verkostomai-
nen rakenne, jossa (Cu,Fe)-sulfidisten faasien osuus lähes katosi. Hienojakoiset
erkaumat alkoivat kasvaa ja ”kerätä” sinkkisulfidin hilasta poistuvaa kuparisulfi-
dia, joka oli aluksi lähinnä borniittista, mutta muuttui sitten lähempänä hapettu-
misvyöhykettä digeniittis-kalkosiittiseksi. 

Puolen tunnin pasutuksen jälkeen olivat hapettuneen vyöhykkeen alla olleet
CuFeS2-verkostot kadonneet ja erkaumat liuenneet. Pellettien pinnan läheisyy-
dessä borniittis-digeniittis-kalkosiittisen aineksen osuus oli kasvanut. Kuparisulfi-
disen aineksen rautapitoisuus oli noin 8 %. SEM/EDS-tarkasteluilla tuotetusta
analyysijoukosta kerätystä taulukosta 36 voidaan todeta Fe:n ja Cu:n diffundoitu-
neen ZnS:n hilaan.

Kahden tunnin pasutuksen jälkeen jäljellä olevassa sinkkisulfidiytimessä oli
runsaasti puhdasta Cu2S:a, kuten kuvasta 100 voidaan nähdä, mutta ei enää lain-
kaan borniittia. Oikealla olevassa suurennoksessa näkyy kuparisulfideita ”välillä”
Cu2S-Cu9S5, joissa Fe-pitoisuus vaihtelee ollen SEM/EDS-pisteanalyysien mu-
kaan yleensä alle 2 %. Hilan kuparipitoisuus nousi koko pasutusajan saavuttaen
noin 1,5 %:n tason.

Taulukko 36. Kuparirikkaan sfaleriitirikasteen F rikastepellettien ZnS:n hilan rauta- ja
kuparipitoisuuden kehitys pasutusajan funktiona pasutepartikkelien SEM/EDS-tarkas-
telun analyysien perusteella. (Jyrkönen et al. 2001.)

Pasutusaika min ZnS:n hilan, Fe % ZnS:n hilan, Cu %

0 2,2 0

1 2,6 0,18

3 7,9 0,76

10, sisäosa 9,8 0,98

10, ulko-osa 6,9 1,1

30, sisäosa 8,1 1,0

30, ulko-osa 5,9 1,3

120 1,2 1,6
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Kuva 100. Mikroskooppikuvia rikasteen F pelletin yksityiskohdista kahden tunnin pasu-
tuksen jälkeen. Vasemmalla nähdään pelletin ZnS-ydin, jossa vaaleampana näkyvää
Cu2S:a (180x). Oikealla isompana suurennoksena (450x), pelletin vaaleampaa kupari-
sulfidia, jonka rautapitoisuus vaihtelee.

Rautaköyhä, karkea sfaleriittirikaste G

Suhteellisen puhtaassa sfaleriittirikasteessa G oli hieman lyijyä, minkä vaikutuk-
sesta rikaste oli pelletoitunut tiiviisti. Tämä rikaste oli osin karkeaa 150–300 µm:n
raeluokkaa, mutta pääasiassa hienojakoisempaa. Tämän vuoksi jo minuutin pasu-
tuksen jälkeen pelletissä esiintyi suorasidossintrautumista. Tällöin pelleteissä oli
vielä primääristä PbS:a, mutta lyijyä oli myös sekundäärisinä sulfidikalvoina.

Kolmenkymmenen minuutin kuluttua alkoi tämänkin rikasteen pelleteissä
esiintyä PbSO4-kertymiä hapettumavyöhykkeellä, mutta ei kuitenkaan läheskään
niin paljon kuin rikasteen C pelleteillä.

Kuparirikas sfaleriittirikaste H

Kuparirikkaan sfaleriittirikasteen H pellettien pasutuksessa reaktiot alkoivat hyvin
nopeasti. Minuutin pasutuksen jälkeen olivat FeS2- ja lähes kaikki Fe1-xS- sekä
PbS-partikkelit hävinneet. Heterogeenisen rakenteen ja CuFeS2:n liikkeiden vaiku-
tuksesta havaittiin rakenteessa ZnS/ZnS-suorasidosten muodostumista, kuva 101.
Rikasteessa pirotteina tai sekarakeina olevat kupari ja rauta pyrkivät diffundoitu-
maan ZnS:n hilaan. Osa kuparista ei kuitenkaan sopinut hilaan, vaan erottui sink-
kivälkkeestä borniittis-digeniittisinä sulkeumina. Rikasteessa itsenäisinä partikke-
leina esiintyneet CuFeS2-partikkelit olivat muuntuneet selektiivisen hapettumisen
myötä kubaniitti-borniitti- tai joissakin tapauksissa jopa Cu9S5-Cu1.96S-tasolle asti. 
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Kuva 101. Mikroskooppikuva kuparirikkaan rikasteen H pelletin yksityiskohdasta (450x)
minuutin pasutuksen jälkeen. ZnS-suorasidoksia, joiden muodostumista oli nopeutta-
nut rikasteen heterogeeninen rakenne ja CuFeS2:n liikkeet.

Kolmen minuutin pasutuksen jälkeen hapettuminen ei ollut edennyt paljoakaan
yhden minuutin pasutteesta. Lähinnä sintraantuminen partikkelien välillä oli
lisääntynyt ja sulfidien reaktiot olivat edenneet hieman pidemmälle niin, että
kupari oli nyt enenevässä määrin Cu1.96S:a.

Kymmenen minuutin pasutuksen jälkeen pelletin rakenne oli säilynyt huokoi-
sena, koska sintrautuminen ei ollut enää lisääntynyt. Pelletin pinnassa oli havaitta-
vissa oksidinauha, joka SEM-tarkastelujen mukaan sisälsi sinkin lisäksi kalsiumia,
piitä ja lyijyä.

Puolen tunnin pasutuksen jälkeen pelletissä oli makrohuokoisuus lisääntynyt.
Kuparipitoisia sulfideja esiintyi ”muuntumasulkeumina”, Cu9S5-Cu1.96S:na.

Kahden tunnin pasutuksen jälkeen pelletissä oli voimakkaasti tiivistynyt sulfi-
diydin, johon oli kertynyt Cu2S:a. Pasutusajan kasvaessa tapahtuva ZnS-hilan
kupari- ja rautapitoisuuden kasvu oli kääntynyt tässä vaiheessa laskuun, kuten tau-
lukosta 37 voidaan todeta.

Taulukko 37. Muutokset sfaleriittirikasteen H pelletin ZnS:n hilan rauta- ja kuparipitoi-
suuksissa pasutusajan muuttuessa. (Metsärinta et al. 2002b.)

Pasutusaika min Zn % S % Cu % Fe %

1 59,4 34,0 0,47 5,6

10 58,7 33,4 0,85 6,5

30 56,1 33,5 3,0 6,9

120 66,0 32,2 0,94 0,53
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Hieno kompleksinen sfaleriittinen seosrikaste  I

Kompleksisen sfaleriittirikasteen I pellettiä pasutettaessa 950 °C:ssa ei minuutin
pasutuksen jälkeen enää esiintynyt rikasteen primäärisiä Fe- ja Cu-sulfideita. Osa
Pb-sulfidista oli hienojakoisina sulkeumina ZnS:ssa. Pelletissä oli todettavissa
ZnS/ZnS-suorasidosten tarttuvuus ja orastava pasuttuminen. Tälläkin rikasteella
todettiin Pb:n vaeltavan pelletin pintaan. Kalsiumia esiintyi lyijysulfaattikerroksen
alla lähellä pintaa.

Kolmen minuutin pasutustuotteet eivät juurikaan poikenneet yhden minuutin
tuotteista. Kymmenen minuutin pasutuksen jälkeen hienojakoiset sulkeumat olivat
hävinneet. Pelletin pinnan läheisyydessä (sulfidisella puolella) esiintyi Cu9S5-
Cu1.97S-kertymiä. Sinkkiferriitti esiintyi pelletin pinnalla rihmamaisesti. Kahden
tunnin pasutuksen jälkeen ei pelletissä ollut havaittavissa sulfidia.

Erittäin hieno kalsiumrikas sfaleriittirikaste J

Kalsiumrikkaan sfaleriittirikasteen J pasutustuotteiden yksityiskohtien analysointi
oli vaikeaa rikasteen hienojakoisuuden takia. Minuutin pasutuksen jälkeen pinta-
kerroksen alla Ca-pitoisuus kohosi jopa 30 %:iin. Kolmen minuutin pasutuksen
jälkeen uloimmasta kerroksesta löytyi alue- ja pisteanalyysein korkeita lyijypitoi-
suuksia (10–40 %). Lyijy oli tälläkin rikasteella vaeltanut pintaan. Lyijyrikkaan
kerroksen alta/joukosta löytyi edelleen pisteanalyysein kalkkirikkaita (Ca 20 %)
alueita.

Kymmenen minuutin pasutuksen jälkeen rikasteen J pelletin pinnalla oli 600
µm:n oksidikerros, jonka alla erottuivat primääripartikkelit vielä selvästi, mutta
kolmenkymmenen minuutin pasutuksen jälkeen ei pelletissä ollut havaittavissa
sulfidia.

Yhteenveto

Yhteenvetona pasutettujen pellettien mikrorakenteesta voidaan todeta, että

– 1–3 minuutin kuluttua

– FeS2 oli muuntunut Fe1-xS:ksi

– primäärinen CuFeS2 oli hajonnut

– saattoi esiintyä vielä PbS:a

– pinnalla oli oksisulfidieutektoideja (FeO-FeS)
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– esiintyi Fe3O4:a

– oli havaittavissa oksidikalvoja ja

– esiintyi Zn-sulfidirakeiden suorasidossintrautumista.

– 10-30 minuutin kuluttua oli havaittavissa

– selvää hapettumista

– sekundäärisulfideja (Cu9S5 ja Cu2S)

– sekä PbS:a että PbSO4:a

– nauhamaisia Fe3O4-ZnFe2O4-kalvoja sienimäisten ZnO-ytimien ympärillä
ja

– suorasidossintraumista.

– 2 tunnin kuluttua oli havaittavissa

– selkeitä sulfidiytimiä

– Cu2S ytimiä, joissa vähäisiä kuparin hapettumia

– ZnS ytimiä

– havaittavissa kuparin vaeltelua.

– hajoaminen ja hapettuminen etenee erilailla rikasteen epäpuhtauksista ja
mineralogiasta riippuen.

5.3 Teollisen mittakaavan kokeiden tulokset

Teollisen mittakaavan kokeet tehtiin uunilla, jonka pedin lämpötila pidettiin
vakiona sumeaan logiikkaan perustuvalla säätösysteemillä, mikä tulee ottaa huo-
mioon tuloksia tarkasteltaessa. Tällä samalla uunilla oli tehty Lepistön (1999) koe-
sarja ja myös kokeita vuoden 2000 alussa (Nyberg et al. 2000) hienoilla rikasteilla,
jolloin jouduttiin ajoittain lähes hallitsemattomaan epästabiiliuden tilaan. Teollisen
mittakaavan tuloksia tarkasteltaessa täytyy muistaa myös se, että kokeet tässä mit-
takaavassa tehdään aina tuotannon ehdoilla. 

Teollisen mittakaavan kokeiden pasutteiden analyysit on esitetty liitteessä E.
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5.3.1 Tulokset vesikoeajosta

Vesikokeiden tulokset ovat vain suuntaa antavia ja ne antavat kuvan pedin toimin-
nasta ja stabiilisuudesta, mutta ei tuotteiden kemiasta, koska vesisyöttöjä muutet-
tiin kokeiden kuluessa 12 tunnin välein. Muutokset teollisen mittakaavan leijuker-
rosuunissa tasoittuvat nopeasti, jos ajatellaan lämpötilaa, kaasun koostumusta ja
kattila-, sykloni- ja sähkösuodinpasutteita, mutta pedin kemialliset ja partikkeliko-
koanalyysit eivät näin nopeassa tahdissa tehdyillä muutoksilla saavuttaneet tasa-
painoa.

Rikasteseos sisälsi alun alkaen kosteutta 7–8 %. Päiväsiiloja täytettäessä rikas-
tevirtaan lisättiin vettä joko 3 m3/h, mikä merkitsee ~0,8 %-yksikön kosteuden
nousua rikasteseoksessa, tai ei lainkaan. Lisäksi vettä syötettiin uuniin menevään
rikasteseosvirtaan joko 400, 300, 200 l/h, mikä merkitsee ~0,1–0,2 %-yksikköä
kosteuden nousua seoksessa. Suoraan uuniin vettä suihkutettiin kummallakin
koeviikolla yhtenä päivänä 500 l/h.

Syötteen kosteuden lisääntymisen vaikutus, kun vettä lisättiin päiväsiiloja täy-
tettäessä ja täyttökuljettimelle, rikastesyöttöön, nähdään kuvassa 102. Käytettäessä
säätösysteemiä, joka piti pedin lämpötilan vakiona, laski rikastesyöttö, kun syöt-
teen kosteuden lisääntyminen siirsi palamista petiin. Tämä selittynee sillä, että
rikasteseoksen kosteuden lisääntyminen aiheutti hienon materiaalin mikropelletoi-
tumista kuljettimilla, ja mikropelletit jäivät petiin, kun taas hieno, kuivempi mate-
riaali kulkeutui helpommin kaasun mukana.

Ennen uunia kuljettimelle syötettävä vesi vaikutti myös uunin yläosan lämpö-
tilaan, kuva 103. Se jäähdytti yläosaa. Tällä vesisyötöllä voidaan säätää lämpötila
riittävän alhaiseksi kattilan rakenteille, kuten Ajerschkin on todennut (2000).

Suoraa vesisuihkutusta petiin käytetään pedin lämpötilan hienosäätöön, ja on
todettu, että suora vesisuihkutus petiin ei ole aiheuttanut agglomeroitumista (Ajer-
sch 2000). Näissä kokeissa suihkutettiin uuniin vettä 500 l/h. Kuvasta 104 näh-
dään, kuinka syöttö laski vesisuihkutuksen petiin loputtua, kun pedin lämpötila
pidettiin vakiona eli vesisuihkutus petiin lisäsi syöttöä.

Jotta 500 l/h vettä höyrystyy ja kuumenee 930 °C:een, tarvitaan ~2250 MJ
energiaa. Yksi tonni käytettyä rikastetta tuottaa ~4 320–4 680 MJ/t energiaa. Petiin
syötetyn veden höyrystyminen ja kuumeneminen lisäisi täten syöttöä noin 0,5 t/h.
Kuvasta nähdään, että petiin syötetty vesi on joko siirtänyt myös palamista pedin
yläpuolelle tai lisännyt kiertovirtauksilla jäähtyneen pasutteen palaamista uunin
laajenevasta yläosasta petiin ja lisännyt täten syöttöä teoreettisesti arvioitua enem-
män.
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Kuva 102. Syöttö kosteuden funktiona teollisen mittakaavan kokeessa (Metsärinta et al.
2002a).

Kuva 103. Kuljettimelle ennen uunia syötettävän veden vaikutus kattilan etuosan ja
uunin yläosan lämpötilaan teollisen mittakaavan kokeessa (Metsärinta et al. 2002a).

Kokeiden aikana analysoitiin pedin kaasukoostumusta sekä rikasteseossyötön puo-
lelta että ylivuodon puolelta. Kuvan 105 kaasuanalyysidiagrammeista nähdään,
kuinka stabiilia palaminen oli, kun kostutusvettä syötettiin sekä rikastetta päiväsii-
loon ajettaessa (3 m3/h) että kuljettimelle ennen uunia aluksi 300 l/h ja kello 12 jäl-
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keen 400 l/h. Syöttöpuolen kaasuanalyysistä nähdään, että syöttöpuolella käytän-
nöllisesti kaikki happi oli kulunut rikasteen hapettuessa. Toisaalta pedin kaasun
korkea SO2-pitoisuus viittaa siihen, että syöttöseos sisälsi myös sulfaattista materi-
aalia, joka hajosi tuottaen SO2:a.

Kuva 104. Uuniin suihkutettavan veden vaikutus rikasteseossyöttöön teollisen mitta-
kaavan kokeessa, kun pedin lämpötila on vakio 16.–17.11.2001 (Metsärinta et al. 2002a).

Kuva 105. Suspensiopedin kaasuanalyysit uunin syöttöpuolelta teollisen mittakaavan
kokeessa 8.11.2001 (Metsärinta et al. 2002a).

Ylivuotopuolella pedin olosuhteet stabiloituivat, kun vesisyöttö kuljettimella
ennen uunia lisättiin 300 l:sta/h 400 l:aan/h, klo 12.00, kuten kuvasta 106 voidaan
havaita. Huomattavaa on myös, että pedin kaasussa ylivuotopuolella oli happea 7–
8 % samanaikaisesti, kun pedin kaasussa syöttöpuolella happea ei juurikaan ollut.
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Vastaavasti SO2-pitoisuus ylivuotopuolella oli tasolla 6 %, kun se syöttöpuolella
oli tasolla 17 % SO2.

Koeajon aikana seurattiin jatkuvasti koko uunin happikerrointa. Happikerroin
kohosi syötön laskiessa muiden olosuhteiden pysyessä vakiona. Kuvassa 107 on
esitetty sekä tämän koesarjan että kaikkien muiden tähän työhön liittyvien kokei-
den kattilapasutteiden sulfidirikkipitoisuudet happikertoimen funktiona.

Kuva 106. Suspensiopedin kaasuanalyysit uunin ylivuodon puolelta teollisen mittakaa-
van kokeessa 8.11.2001 (Metsärinta et al. 2002a).

Kuva 107. Kattilapasutteiden sulfidirikkipitoisuus happikertoimen funktiona teollisen
mittakaavan kokeissa (Metsärinta et al. 2005b, mukailtu).
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Syötteen pelletit säilyivät tuotteessa agglomeraatteina niin, että pasutteesta voitiin
tunnistaa agglomeraattien alkuperärikaste. Kuvassa 108 nähdään pedin agglome-
raatteja ja rakenteesta voidaan päätellä niiden olevan peräisin rikkikiisupitoisesta
rikasteesta C ja suhteellisen puhtaasta rikasteesta G.

Kuva 108. Pedin agglomeraatteja (45x) teollisen mittakaavan kokeessa. Vasemmalla
rikasteesta C peräisin oleva suorasidoksin sintrautunut agglomeraatti ja oikealla rikas-
teesta G peräisin oleva agglomeraatti, jossa nähtävissä vielä erilliset partikkelit.

5.3.2 Tulokset koeajosta korkealyijyisellä rikasteseoksella 

Tässä korkealyijyisellä (Pb 2,8 %) sfaleriittirikasteella tehdyssä, teollisen mitta-
kaavan koeajossa todennettiin oikea ajotapa hyvin hienolle (d50~16 µm), epäpuh-
taalle rikasteelle säätäen syötteen mikropelletoitumista vesisyötöllä ennen päivä-
siiloja. Uunin yläosan lämpötilan säätämiseen käytettiin ennen uunia syötettävää
vettä, ja petiä jäähdytettiin suihkuttaen petiin 500 l/h vettä lyhyen aikaa kahtena
päivänä. Koska rikasteseos oli erittäin hienoa, tässä koesarjassa arinailmavirtaus
oli vain 40 000 Nm3/h, mikä merkitsee vapaatilanopeutta 0,67 m/s. Happikerroin
oli alueella λ = 1–1,2. 

Näin hienon epäpuhtaan rikasteen pasutus osoittautui haastavaksi tehtäväksi
varsinkin kokeiden alkuvaiheessa, koska kokeet aloitettiin pienellä (1,0 m3/h) vesi-
syötöllä rikasteeseen ennen päiväsiiloja ja tätä vesisyöttöä lisättiin kahden kolmen
päivän välein. 

Kuvasta 109 nähdään vesisyötöt ennen päiväsiiloja ja uunia koeajossa ajan
funktiona ja kuvasta 110 nähdään yhtäpitävästi aiempien kokeiden kanssa, että
vesilisäys varastossa ja kuljettimilla siirtää palamista petiin, mikä taas vähentää
syöttöä, kun käytetään säätöjärjestelmää, joka pitää lämpötilan vakiona (Kuva
111). Lämpötilapisteiden sijainnit uunissa on esitetty liitteen A kuvassa 4. Syötön
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väheneminen puolestaan nostaa happikerrointa, kun arinailmavirtaus pidetään
vakiona (Kuva 112).

Kuva 109. Vesisyötöt ennen päiväsiiloja ja uunia ajan funktiona (Metsärinta et al.
2002c).

Kuva 110. Rikastesyöttö (varastokostea) ennen päiväsiiloa lisätyn veden funktiona
teollisen mittakaavan koeajossa. Kuvan pisteet ovat 24 tunnin keskiarvoja jaksoilta,
joilla arinailmavirtaus oli 40 000 Nm3/h. (Metsärinta et al. 2002c.)
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Kuva 111. Pedin lämpötilat ajan funktiona teollisen mittakaavan koeajossa. Pedin läm-
pötilojen hajonta vähenee, kun peti stabiloituu lisättäessä vesisyöttöä ennen päiväsii-
loa. (Metsärinta et al. 2002c.)

Tässä koeajossa, varsinkin kokeiden alkupuolella, kun vesisyöttö ennen päiväsii-
loa oli 1–2,5 m3/h, oli ongelmallista saada kattilan etuosan lämpötila pysymään
alle 900 °C, koska täyttökuljettimelle syötettävän veden määrä ei riittänyt jäähdyt-
tämään uunin yläosassa kaasuvirtaa, kuva 113. Tässä koeajossa oli ensi kertaa käy-
tössä uunin yläosan lämpötilan automaattisäätö. Palaminen pedissä oli epästabiilia,
mutta stabiloitui ajon loppua kohden, kun vesisyöttö ennen uunia kasvoi. Varsinai-
seen, hyvin hallittuun ajoon päästiin tällä rikasteseoksella vasta, kun ennen päivä-
siiloja lisätyn veden määrä oli 3,5–4,0 m3/h.

Kuva 112. Kattilan jälkeisen poistokaasun happipitoisuus ja happikerroin ajan funk-
tiona teollisen mittakaavan kokeessa (Metsärinta et al. 2002c).
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Kuva 113. Kattilan etuosan lämpötila ajan funktiona teollisen mittakaavan kokeessa
(Metsärinta et al. 2002c).

Petipasutteen karkean fraktion rakenne

Tässä koeajossa uunipasutteessa esiintyi agglomeraatteja. Agglomeraateista erot-
tui kolme eri tyyppiä: ruskeat kiiltävät, harmaan ruskeat ja vaaleat. Taulukkoon 38
on kerätty SEM/EDS-analyysejä ja taulukkoon 39 XRD:llä tunnistetut mineraalit
agglomeraateista.

Kuvassa 114 nähdään agglomeraattien rakennetta ylivuototuotteessa 10. huhti-
kuuta, jolloin kokonaishappikerroin uunissa oli erittäin alhainen λ = 0,95–1,05
vesisyötön ollessa vain 1 m3/h. Nämä agglomeraatit olivat ruskeita ja kiiltäviä ja
niiden analyysit ja mineraalit on merkitty taulukoissa 38 ja 39 näytteenä yksi.
Lyijy oli näissä agglomeraateissa pinnan sulfaattisessa kerroksessa ja siinä lyijypi-
toisuus kohosi paikoittain noin 20 %:iin. Lyijyrikastumia esiintyi myös syvem-
mällä agglomeraatissa.

Taulukko 38. Agglomeraatien SEM/EDS-analyysejä.

Näyte O
%

Al
%

Si
%

S
%

K
%

Ca
%

Fe
%

Cu
%

Zn
%

As
%

Cd
%

Ba
%

Pb
%

1 17,7 0,28 0,73 1,2 0,14 0,43 6,7 0,43 68,4 - 0,26 - 3,7
2 18,0 0,34 0,68 2,0 0,15 1,6 5,8 0,23 69,0 0,48 0,33 - 1,3
3 11,8 0,36 1,5 15,5 0,10 1,1 6,6 0,33 62,0 0,42 0,26 - -
4 13,2 0,26 1,7 11,9 - 0,56 7,3 0,34 64,2 - 0,22 0,36 -
5 14,3 0,34 1,5 10,2 0,09 1,1 5,7 0,33 66,0 - 0,19 - -
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Taulukko 39. Agglomeraateista XRD:llä tunnistetut mineraalit.

Kuva 114. Mikroskooppikuvia teollisen mittakaavan kokeen ylivuotopasutteen
10.4.2002 ruskeista kiiltävistä agglomeraateista (18x), pinnassa lyijysulfaattirikas ker-
ros. Pb-pitoisuus pintakerroksessa ja syvemmällä partikkelissa olevissa lyijyrikastu-
missa, vaaleassa faasissa, on 20–35 % Pb. Oikealla on yksityiskohta agglomeraatin lyi-
jyrikkaasta pintakerroksesta (180x); vaalea faasi on lyijysulfaattia (Pb~50 %, Ca~6%).
Aivan pinnassa on Zn-ferriittiä ja ZnO:a.

Kuvassa 115 nähdään kuvan 114 yksityiskohta, jossa lähes puhtaan uloinna olevan
sinkkioksidi-sinkkiferriitti-pintakerroksen alla, vain noin 100 µm pinnasta, on lyi-
jysulfaattia (50 % Pb). Sulfaattifaasissa voidaan havaita myös silikaattia. Vaaleim-
mat alueet ovat lyijysulfaattia, tummemman harmaana lauttana edellistä sisempänä
kalsiumsulfaattia. Oikealla nähdään toinen yksityiskohta tällaisen agglomeraatin
pintakerroksesta ja lyijy- ja kalsiumsulfaattien esiintyminen siinä.

Näyte ZnO ZnFe2O4 PbSO4 Zn2SiO4 Pb2SiO4 CaSO4 SiO2 ZnS
1 1 2 3 4 5
2 1 3 6 4 2 5 7
3 2 3 2 4 5 1
4 2 3 6 5 4 1
5 2 3 6 5 4 1
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Kuva 115. Mikroskooppikuvia edellisen kuvan 114 agglomeraatin 10.4.2002 yksityis-
kohdasta, lyijyrikkaasta pintakerroksesta. Vaalea alue on lyijysulfaattia ja tummempina
lauttoina kalsiumsulfaattia, harmaa ZnO:a ja tumma ZnFeO4:ä (360x). Oikealla on yksi-
tyiskohta isommalla suurennoksella (1800x) karkean agglomeraatin pinnan uloimman
sinkkioksidi-sinkkiferriittikerroksen alta, noin 100 µm olevaa PbSO4:a (50 % Pb), jossa
on mukana myös CaSO4:a.

Agglomeraattien pinnassa olevassa tiiviissä kerroksessa oli havaittavissa sulan
piirteitä. Osassa agglomeraateista lyijy esiintyi silikaattisena.

Karkeimmista agglomeraateista (10–15 mm) löytyi sulfidiytimiä. Koeajossa
oli käytettävissä olevan lisähapen määrä rajoitettu, ja täten happikerroin jäi koe-
ajon alkuvaiheessa alhaiseksi. Matalan happikertoimen seurauksena pasutteeseen
jäi sulfideja, joita esiintyy pääasiassa suurimmissa agglomeraateissa.

5.3.3 Tulokset koeajosta korkeakuparisella rikasteseoksella

Yleisesti on tunnettua, että syöttöseoksessa korkeina pitoisuuksina esiintyvä
kupari aiheuttaa ongelmia pasutuksessa. Kuparin käyttäytymistä tarkasteltiin
useissa laboratoriokokeissa, jolloin varmistuttiin että kuparipitoisen rikasteen
pasutus onnistuisi ongelmitta, jos happikerroin vain olisi riittävän korkea (λ =
1,35–1,4). Tässä koeajossa rikasteseoksen kuparipitoisuutta (Cu 0,7–1,0 %) lisät-
tiin vähitellen, mutta seokset eivät olleet ainoastaan kuparipitoisia vaan todellisuu-
dessa kompleksisia, koska ne sisälsivät myös lyijyä (0,7–1,2 % Pb) ja rautaa (7,5–
8,2 % Fe). Syötteiden keskimääräinen partikkelikoko oli d50~26 µm, joten vapaati-
lanopeutena voitiin käyttää 0.73 m/s.

Kuudesta syöttöseoksen rikasteesta oli viiden käyttäytyminen tutkittu jo labo-
ratoriossa. Tuntien täten syötteen muodostajien käyttäytyminen pyrittiin lisäämällä
happea prosessi-ilmaan (Kuva 116) happikerroin saamaan aluksi λ = 1,3:een ja
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myöhemmin, korkeimmilla kuparipitoisuuksilla λ = 1,4:ään, kuva 117. Lisähapen
saanti oli kuitenkin pasutolla rajoitettua eikä happikertoimen tavoitearvoja aina
saavutettu. Happirikastus oli korkeimmillaan 23.7 % O2.

Kuva 116. Arinailma ja happisyöttö ajan funktiona teollisen mittakaavan kokeessa (Met-
särinta et al. 2002d).

Kuva 117. Kattilan jälkeisen kaasun happipitoisuus ja happikerroin ajan funktiona teol-
lisen mittakaavan kokeessa (Metsärinta et al. 2002d).

Pedin lämpötilat, jotka kuvaavat pedin stabiiliutta, koeajon ajalta on kerätty
kuvaan 118. Kuvasta voidaan havaita, että arinan läpi petiin tuleva lämpötilan mit-
tauselementti yhden lukema lähti laskemaan, kun syötteen kuparipitoisuus kohosi,
ja happikerroin laski samanaikaisesti huomattavasti alle tavoitteen. Aiemmin on
ollut se käsitys, että mittauselementin lämpötilan laskiessa sen ympärille on muo-
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dostunut kasvannaista, mutta kun uuniin päästiin katsomaan huoltoseisakin alka-
essa tämän koeajon jälkeen, elementti oli täysin puhdas, mutta uunin arinalla oli
noin 200 mm:n paksuinen agglomeraattikerros.

Kuva 118. Pedin lämpötilat ajan funktiona teollisen mittakaavan kokeessa (Metsärinta
et al. 2002d).

Koska syöte oli karkeaa, uunin yläosan jäähdyttämiseksi ei juurikaan tarvittu vettä,
päinvastoin, uunin yläosan ja kattilaan menevän kaasun lämpötila oli niin alhai-
nen, kuva 119, että happikertoimen ollessa korkea sulfaattien muodostumisvaara
lisääntyi.

Kuva 119. Kattilan etuosan lämpötilat ajan funktiona teollisen mittakaavan kokeessa
(Metsärinta et al. 2002d).
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Agglomeraattien rakenne

Arinalle oli kertynyt kooltaan melko suuria (>10 mm) ulkoisesti erilaisia agglome-
raatteja: karkeita vaalean ruskeita (1), halkeilleita ruskeita kovia (2), tummia osit-
tain pasuttuneita (3), karkeita ruskeita (4) ja tummia kiiltäviä (5). Taulukkoon 40
on kerätty erilaisista agglomeraateista tunnistetut mineraalit.

Taulukko 40. Agglomeraateista XRD:llä tunnistetut mineraalit (Metsärinta et al. 2002d).

Hieitä tarkasteltaessa agglomeraateista tunnistettiin eri vaiheissa olevia osittain
pasuttuneita ”pellettejä”. Agglomeraattien pintaosa oli hyvin pasuttunutta. Pinta-
osan alla esiintyi sinkkioksisulfaattivyöhyke ja ytimessä sulfidista sinkkirikastetta
(Kuvat 120–122). Vyöhykkeiden vahvuudet ja ytimien koot vaihtelivat agglome-
raateittain. Merkille pantavaa oli, että vielä löytyi ZnS:a ja agglomeraateissa ZnS-
ytimiä, vaikka happikerroin oli ollut λ = 1,2 ja sitä korkeampi.

Osittain pasuttuneen agglomeraatin rakennetta nähdään kuvassa 120, ja
kuvassa 121 on esitetty suurennoksena agglomeraatin rakennetta sulfidisen ja
oksisulfaattisen faasin raja-alueelta sekä oksisulfaatin ja täysin hapettuneen faasin
raja-alueelta.

Agglomeraateista todettiin myös, että mitä suurempi pelletti, sitä korkeampi
oli sulfidirikin ja SO4:n pitoisuus, ja karkeissa pelleteissä oli myös korkea Pb- ja
Ca-pitoisuus, taulukko 41. Myös Lepistö (1999) oli todennut, että rikkipitoisuus
ylivuotopasutteessa kasvoi partikkelikoon kasvaessa.

Taulukko 41. Ylivuotopasutteen eri fraktioiden analyysit (Metsärinta et al. 2002d).

Näyte ZnO ZnS ZnFe2O4 Zn3O(SO4)2 CaSO4 Zn2SiO4 PbSO4

1 1 2 3 4 5 6 -

2 1 3 4 5 2 - -

3 1 3 4 4 2 - -

4 1 3 2 5 4 - -

5 1 - 2 3 4 5 6

Fraktio Cu % Pb % Ca % S % SO4 % Ssulfidi

>10 mm 0,61 1,1 3,0 5,4 9,6 2,2

5 – 10 mm 1,5 0,26 0,79 3,1 6,1 1,1

1,19 – 5 mm 1,4 0,69 0,7 0,85 2,6 0

<1,19 mm 0,87 1,2 0,94 0,94 2,4 0,14
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Kuva 120. Mikroskooppikuva teollisen mittakaavan kokeen osittain pasuttuneen agg-
lomeraatin poikkileikkauksesta (9x), josta nähdään sulfidiydin, oksisulfaattikerros
(ZnO· 2ZnSO4) ja pinnalla täysin hapettunut kerros.

Agglomeraatin oksisulfaattifaasin rakennetta ZnO-rihmoineen on esitetty isom-
malla suurennoksella kuvassa 122. Vertailun vuoksi on esitetty myös normaalin
pasutteen rakennetta. Sinkkioksisulfaattia ei tasapainotilan mukaan esiinny 950
°C:ssa, mutta kylläkin hapettumisen välituotteena 900 °C:ssä sinkkisulfaatin muo-
dostuessa. Kun ajatellaan lämpötilan mittauselementin yksi lukemaa, tullaan sink-
kioksisulfaatin esiintymisalueelle (Kuvat 17 ja 18).

Kuva 121. Mikroskooppikuvia kuvan 121 agglomeraatin yksityiskohdista (45x): Vasem-
malla on rakennetta sulfidin ja oksisulfaatin ”raja-alueelta”. Oikealla on yksityiskohta
oksisulfaatin ja täysin hapettuneen materiaalin raja-alueelta, jonka vasemmalla laidalla
on nähtävissä myös joitakin yksittäisiä sinkkisulfidipartikkeleita.
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Kuva 122. Mikroskooppikuvia kuvan 121 agglomeraatin yksityiskohdista (180x):
Vasemmalla on isommalla suurennoksella agglomeraatin oksisulfaattirakennetta,
jossa on myös sinkkioksidirihmoja. Oikealla on vertailun vuoksi normaali pasutteen
rakennetta.

CuO ja Cu2O ovat kuparin lopullisia, hapettuneita muotoja, kuten laboratorioko-
keissa todettiin. Kuvassa 123 nähdään CuO-Cu2O ydin ja kuvassa 124 tällaisen
CuO-Cu2O-pitoisen agglomeraatin mikrorakennetta. Näissä agglomeraateissa
tavataan jo laboratoriokokeissa esiin tullut mekanismi. Ensin kupari diffundoituu
nopeasti ZnS:n hilaan ja sitten pasuttumisen edetessä se erkautuu omaksi faasik-
seen Cu2-x S:na, kuva 125.

Kuva 123. Mikroskooppikuva pasuteagglomeraatista (9x): Kuparin lopullisia hapettu-
neita muotoja, CuO-Cu2O-ydin, joka on syntynyt kuparirikkaasta syöttöseoksesta pasu-
tuslämpötilassa syntyneiden sulafaasien seurauksena. (Metsärinta et al. 2003c.)
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Kuva 124. Mikroskooppikuvia kuvan 123 agglomeraatin yksityiskohdista: Vasemmalla
on agglomeraatin CuO-Cu2O-pitoisen ytimen mikrorakennetta (45x). Oikealla on
samasta yksityiskohdasta (90x) mikrorakennetta vielä suuremmalla suurennoksella. 

Kuva 125. Mikroskooppikuva agglomeraatin yksityiskohdasta (180x): ZnS+Cu2-xS-
erkaumia, ensin kupari on diffundoitunut ZnS:n hilaan ja sitten pasuttumisen edetessä
erkautunut omaksi faasikseen Cu2-xS:na, joka erottuu kuvassa vaaleana.

5.3.4 Tulokset koeajosta lyijyrikkaalla rikasteseoksella

Edellisessä koeajossa hienolla lyijypitoisella rikasteella todettiin, että hieno
(d50~13–14 µm) syöte vaatii 2,5–3,5 m3/h kostutusvettä ennen päiväsiiloja. Se
merkitsee syötteen kosteutta 9–10 %, jotta palaminen pedissä saadaan stabiiliksi ja
uunin yläosan lämpötila hallintaan. Tässä koeajossa osoitettiin, että rikasteseoksen
lyijypitoisuus voidaan nostaa 2,9–4,0 %:iin, kun lämpötila ja happikerroin halli-
taan. Varsinainen ajomuuttuja oli pedin lämpötila, joka oli alussa 890 °C ja jota
nostettiin asteittain, kunnes peti alkoi ”oirehtia”, mikä tapahtui 920 °C:ssa. Tämä
voidaan havaita kuvasta 126.
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Lightfoot (1977) ja Dimitrov et al. (1981 ja 1983) ovat raportoineet, että lyijy-
rikkaan rikkikiisua ja marmatiittia sisältävän sfaleriittirikasteen pasutusongelmat
vähenevät, kun pedissä käytetään alhaista lämpötilaa. Tämän koeajon tavoitteena
oli todentaa lyijyrikkaan syöttöseoksen pasutuksen onnistuminen alhaisissa läm-
pötiloissa mahdollisimman suurella syötöllä. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi
suihkutettiin vettä petiin niin paljon kuin happikertoimen pito λ = 1,2:ssa salli ja
käytettiin lisähappea niin paljon kuin sitä oli saatavissa. Kuvasta 126 nähdään, että
happikerroin laski lämpötilan ollessa pedissä 920 °C alle λ = 1,15, ja peti alkoi
oireilla, mikä voitiin havaita pedin lämpötilojen ”harhailusta”.

Kuva 126. Pedin lämpötilat ajan funktiona teollisen mittakaavan koeajossa lyijypitoista
syötettä käytettäessä 10.–21. 2.2003 (Metsärinta et al. 2003a).

Käyttöönotettaessa tämä lyijyrikas rikaste lämpötilassa 890 °C pedin ja arinan
aiheuttama vastapaine laski noin 60 mbar:lla, kuten kuvasta 127 nähdään. Vasta-
paineen lasku oli seurausta siitä, että peti ei karkeutunut normaalisti, kuten taulu-
kosta 42 voidaan nähdä. Siitä huolimatta, että pedin hienon fraktion osuus kasvoi
(Kuva 128), sen leijuminen pysyi stabiilina eikä se muuttunut tahmeaksi.
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Kuva 127. Arinailma, prosessihappi ja arinan ja pedin aiheuttama vastapaine ajan funk-
tiona teollisen mittakaavan kokeessa (Metsärinta et al. 2003a).

Kuva 128. Ylivuotopasutteen fraktio-osuudet ajan funktiona teollisen mittakaavan
kokeessa (Metsärinta et al. 2003a).
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Taulukko 42. Ylivuotopasutteen hienon ja karkean fraktion vertailu eri teollisen mitta-
kaavan koeajoissa.

Mikrorakenne

Ylivuotopasutteille tehtiin mineraloginen tarkastelu. XRD:llä näistä vähemmän
karkeutuneista ylivuotopasutteista tunnistettiin zinkiittiä, frankliniittiä, willemiit-
tiä, kvartsia, anglesiittia sekä sfaleriittia. SEM/EDS-analyysin tulokset on kerätty
taulukkoon 43.

Taulukko 43. SEM/EDS analyysit lyijyrikkaan seoksen ylivuotopasutteista teollisen mit-
takaavan kokeissa.

5.3.5 Tulokset koeajosta kuparirikkaalla rikasteseoksella

Tämän koeajon tavoitteena oli saada aikaan tuotantoa mahdollisimman suurella
kapasiteetilla käytettäessä korkean kuparipitoisuuden (Cu 0,95–1,5 %) omaavia

Fraktion >1250 µm osuus % Fraktion < 71 µm osuus %

Vesikoeajo 11/2001 13–27 4–11

Lyijykoeajo 4/2002 26–33 8–11

Kuparikoeajo 5/2002 6–33 7–16

Lyijykoeajo 2/2003 11– 21 31–65

Kuparikoeajo 4/2004 14–22 7–11

Lämpötila
°C 

Happi- 
kerroin 

λ

O 
%

S
%

Fe
%

Zn
%

Pb
%

Huom!

890–910 1,2 22–25 0,1–0,5 1,2–42 27–76 0–1,6 Oksidia

890–910 1,2 24–32 9–15 0–3 2–27 15–40 Sulfaattia

900–910 1,2 21–27 0–1,1 0–11 63–79 0,6–1,7 Oksidia

900–910 1,2 30 11 1,2 17 30 Sulfaattia

910 1,2 27–29 0,16–0,46 6,3–6,4 61–62 0,7–0,9 Oksidia

910 1,2 28–33 1,2–5,0 1,8–7,2 42–62 5–12 Oksisulfaattia

910 1,2 24–31 10–13 0–2,5 6–31 8–47 Sulfaattia

920 1,2 28–32 0,5–0,7 5,6–6,5 57–69 1,4–17 Oksidia

920 1,2 31 2,6–3,3 2,2–2,4 51–52 7,1–7,4 Oksisulfaattia

920 <1,15 0–19 16–34 0,7–3,5 6.5–64 0–38 Sulfidia

920 <1,15 24–32 0–0,71 5,1–26 34–68 - Oksidia

920 <1,15 14–27 1,8–11 0–14 22–57 4–23 Oksisulfaattia
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syötteitä, joiden partikkelikoko oli 25–29 µm. Tarkoituksena oli varmentaa olo-
suhteet ja hallita sulafaasien määrä käyttäen alhaista lämpötilaa (900–910 °C) sekä
korkeaa happikerrointa. Uunin kokonaishappikerroin pyrittiin pitämään λ = 1,3 tai
suurempana ja samalla syöttö mahdollisimman suurena. Tähän tavoitteeseen pää-
semiseksi suihkutettiin uuniin vettä lanssilla ja lisättiin happea arinailmaan.

Tässä koeajossa arinailmasyöttö oli 42 000 Nm3/h, mikä merkitsee vapaatila-
nopeutta 0,69–0,70 m/s. Lisäksi lisättiin rikasteseokseen ennen päiväsiiloja vettä
3,2 m3/h, mikä merkitsee seoksen kosteuden kohoamista noin 1,3 %-yksiköllä.
Happikertoimen kasvaessa yli tavoitearvon suihkutettiin vettä petiin ja laskiessa
alle tavoitearvon lisättiin arinailmaan happea. Vettä suihkutettiin maksimissaan 1
150 l/h ja happea syötettiin maksimissaan 850 Nm3/h. Täten pystyttiin hallitse-
maan happikerroin, kuten kuvasta 129 voidaan nähdä, kylläkin viiveellä, koska
säädöt tapahtuivat manuaalisesti.

Kuva 129. Vesisyöttö uuniin, happisyöttö ja happikerroin ajan funktiona teollisen mitta-
kaavan kokeessa (Metsärinta et al. 2004).

Mikrorakenne

Ylivuotopasute tutkittiin XRD:llä ja SEM/EDS:llä. XRD:llä ylivuotopasutteesta
tunnistettiin zinkiittiä, (Zn0.333 Fe0.666O4)(Fe1.223Zn0.612)O3.914:a, willemiittiä ja kvart-
sia. SEM/EDS-analyysein todettiin ylivuotopasute oksidiseksi, eli sen happipitoi-
suus oli 21–22 % ja ainoastaan kalsiumpitoisissa partikkeleissa esiintyi sulfaattia.
Sulfideja ei SEM/EDS-analyyseillä tunnistettu.
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6 Tulosten tarkastelu
Tämän tutkimuksen liikkeelle panevana voimana oli teollisen sinkkipasuton leiju-
pedin joutuminen ajoittain ongelmalliseen epästabiiliin tilaan. Tämä tapahtui tyy-
pillisesti, kun syötetty rikasteseos oli hienoa ja epäpuhdasta. Epäpuhdas sfaleriitti
sisälsi rautaa, lyijyä ja kuparia tai ainakin jotakin näistä kolmesta alkuaineesta.
Teolliset sinkkisulfidirikasteiden käsittelijät ovat yksikköprosesseistaan riippuen
asettaneet epäpuhtauksille kokemusperäisiä raja-arvoja (Krauss 1985), mutta ne
eivät aina päde (Grant 1994). Kirjallisuuden mukaan erilaiset epäpuhtaudet, kuten
rauta, kupari, lyijy ja kvartsi aiheuttavat ongelmia pasutuksessa (Sanchuan et al.
1985, Dimitrov et al. 1981, 1983 ja 1985, Benlyamani ja Ajersch 1986, Condina et
al. 1980, Krauss 1985, Grant 1993 ja 1994 ja Yagarin 1986). Tämän työn hypotee-
sina on, että ongelmien syntyyn sfaleriittirikastetta pasutettaessa vaikuttaa rikastei-
den epäpuhtauksien, mineralogian ja partikkelikoon lisäksi pedin lämpötila ja hap-
pikerroin.

6.1 Sinkkirikasteet

Tähän työhön liittyvissä laboratoriokokeissa tarkastellut rikasteet olivat kaupalli-
sia sinkkisulfidirikasteita, joita käytetään seoksina teollisten pasuttojen syötteinä.
Ne sisälsivät sinkkiä 38,8–62,2 %, rautaa 1,6–16 %, lyijyä 0,1–3 %, kuparia 0,07–
3,5 % ja rikkiä 28,2–34,7 %. Eri komponenttien pitoisuudet vaihtelivat erittäin pal-
jon. Tarkasteltavat epäpuhtaudet esiintyivät rikasteessa FeS2:na, Fe1-xS:na,
CuFeS2:na, PbS:nä ja PbSO4:nä sekä liuenneena rautana sinkkisulfidin hilassa.
Tutkituissa rikasteissa sinkkipitoisuus laski rautapitoisuuden kasvaessa hilassa
samoin kuin kuvassa 130 esitetyissä kaupallisissa rikasteissa.
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Kuva 130. Rautapitoisuus eräiden sinkkisulfidirikasteiden hilassa J. Liipon EPMA-mää-
ritysten mukaan (Taskinen et al. 2008).

Sfaleriittirikasteiden hapentarpeet ja lämpöarvot vaihtelevat. Näissä kokeissa käy-
tettyjen rikasteiden hapentarpeet olivat alueella 280–378 Nm3/t, kuten taulukosta
10 nähdään. Kuvassa 131 on esitetty kaupallisten sfaleriittirikasteiden lämpöarvoja
ja hapentarpeita lämpöarvojen mukaan järjestettynä. Kuvasta voidaan havaita, että
rautapitoisuuden kasvaessa myös lämpöarvo kohoaa, ja tunnettuahan on, että rau-
tapitoisuuden sfaleriittirikasteessa kasvaessa sinkkipitoisuus laskee (Grant 1993 ja
1994).

0

2

4

6

8

10

12

14

16

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

F
e 

w
t%

Zn  wt%
152



Kuva 131. Sinkkipasutoissa käytettyjen kaupallisten sinkkisulfidirikasteiden lämpöar-
voja, hapentarpeita ja niiden tuottamia SO2-määriä A. Roineen HSC-laskelmien mukaan
sekä sinkki- ja rautapitoisuudet.

Rikasteiden keskimääräinen partikkelikoko vaihteli tämän tutkimuksen laborato-
riokokeissa alueella d50~9–44 µm. Vaikka rikasteet ovat hyvin hienoja, voidaan
kuvista 44–46 todeta, että ne siitä huolimatta saattavat sisältää useiden satojen
mikrometrien läpimittaisia agglomeraatteja. Laboratorioleijupetikokeissa ei syöt-
teissä ollut karkeaa materiaalia, koska syöte oli kuivaa ja seulottua. Teollisen
uunin syötteen agglomeraattien kokoa on mahdoton tarkasti tietää, koska kostea
syöte agglomeroituu syöttökuljettimilla. Rikasteen sisältäessä sulfaatteja, etenkin
lyijysulfaatteja, sen mikropelletoituminen kosteana on vielä voimakkaampaa
(Brown et al. 1998 ja Krauss 1985). Käytännössä teollisen mittakaavan uunin lei-
jupetiin saattaa syötteessä joutua jopa yli 10 mm:n pellettejä.

Laboratorileijukerrosuunikokeissa käytetyt alle 0,6 mm:n rikastefraktiot
hapettuivat heti kohdatessaan hapen reaktoriin tullessaan. Tämän todistaa se, ettei
pedistä saatu osittain pasuttuneita näytteitä, vaan heti syötön loputtua otettujen
näytteiden rikkipitoisuudet olivat 0,09–0,46 % pasuton toimintalämpötila-alueella
900–950 °C.
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6.2 Pasuttumismekanismi

Koska leijupetikokeissa käytetyt sfaleriittirikasteet hapettuivat niin nopeasti, teh-
tiin näissä tutkimuksissa pasutuskokeita myös noin yhden gramman pelleteillä,
joiden halkaisija oli noin kahdeksan millimetriä. Tällöin seurattiin eri rikasteiden
hapettumisen etenemistä pellettien painon vähenemisen sekä rakenne- ja mineralo-
giamuutosten avulla. Ong (1956), Natasen & Philbrook (1969 ja 1970), Fukunaka
(1976) ja Hattori (1980) ovat tutkineet sfaleriitin hapettumisen kinetiikkaa pelle-
teillä ja levymäisillä kappaleilla, mutta kukaan heistä ei ole tarkastellut tapahtumia
rakenne- ja mikrorakennetarkasteluin.

6.2.1 Reaktionopeus

Reaktioiden etenemistä seurattiin pellettien painonmuutosten avulla, tätä menetel-
mää on aiemminkin käytetty sinkkisulfidin hapettumisnopeuden määrittämiseen
(Denbigh & Beveridge 1962, Natasen & Philbrook 1969). Natasen & Philbrook
(1969) ”kuittasivat” kuitenkin sfaleriittirikasteen epäpuhtaudet sillä, että he esikä-
sittelivät rikasteen neljän ja puolen tunnin pasutuksella 450 °C:ssa ilmavirrassa.
Mitä tässä esikäsittelyssä tapahtui, ja miten nämä tapahtumat vaikuttivat sinkkisul-
fidin hapettumistutkimuksiin, ei työssä huomioitu.

Näiden kokeiden epäpuhtaiden rikasteiden pellettien painonputoaminen ajan
funktiona on esitetty kuvassa 67 eikä tuloksista ole pyritty johtamaan minkään-
laista reaktionopeusmallia, koska rikasteet sisältävät monia epäpuhtauksia ja kukin
vielä erilaisia. Taulukkoon 44 on kerätty rikasteet ensimmäisen pasutusminuutin
painohäviöjärjestyksessä, laskevan häviönopeuden mukaan. Nopeimmin ensim-
mäisen minuutin aikana paino laski rikkikiisurikkailla rikasteilla, ja niistä nopeim-
min karkealla rikasteella. Painonpudotus oli suurimmillaan yli 10 % ensimmäisen
minuutin aikana, kuten liitteen D taulukoista nähdään. Tästä huolimatta taulukosta
32, johon on kerätty havainnot pelleteistä, voidaan todeta, että vain harvoissa pel-
leteissä oli havaittavissa merkittävää pintakerroksen hapettumista ensimmäisen
minuutin aikana. Rakennetarkasteluilla kuitenkin todettiin, että rikki- ja kupari-
kiisu hajosivat sekundäärisulfideikseen jo ensimmäisen minuutin aikana.

Rikkikiisurikkaita rikasteita seuraa painonpudotusnopeudessa hieno kalsium-
pitoinen rikaste ja muut hienot rikasteet. Hitaimmin paino putosi erityisesti kupa-
ria ja marmatiittia sisältävillä karkeilla rikasteilla. Puhtaimman sfaleriittirikasteen
hapettumisnopeuteen on saattanut vaikuttaa myös se, että siitä valmistuneet pelle-
tit hajosivat.
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Table 44. Rikasteet ”reaktionopeuden” mukaan.

Kokonaispainonpudotus nyt tarkastelluilla pelleteillä oli kahdessa tunnissa 12–24
%, kuten taulukoista liitteessä D voidaan todeta. Jorgensen ja Mumme (1978) ovat
todenneet, että rikkikiisua ja lyijyä sisältävän sfaleriitin rikistä häviää hapetetta-
essa (0,1 s) 35 % 900 °C:n lämpötilassa, kun marmatiittisen sfaleriittirikasteen
rikistä häviää vastaavasti 900 °C: ssa noin 12 % ja rikkikiisurikasteen rikistä 50 %
jo 600 °C:ssa.

6.2.2 Pellettien makrorakenteen muutokset 

Hapettamisen makroskooppista vaikutusta pelletteihin tarkasteltiin poikkileik-
kaushieistä. Pellettien ja niiden pinnan poikkileikkauksista eri hapettumisvaiheista
otetuista mikroskooppikuvista havaittavia makrorakennemuutoksia on esitetty
edellä kuvissa 68–85.

Huokoistuminen

Rakennekuvista voidaan todeta huokoistumisen poikkeavan eri rikasteilla seuraa-
vasti:

– rikkikiisurikas rikaste pelletti, jonka paino putosi eniten ensimmäisen minuu-
tin aikana, huokoistui myös jo ensimmäisen minuutin aikana ja tämän rikas-
teen pellettien huokoistuminen lisääntyi aina puoleen tuntiin asti.

Rikaste d50
µm

Fe
 %

Cu
%

Pb
 %

FeS2
%

Huom!

C1 33 12,5 0,6 2,6 ~20 Rikkikiisurikas, lyijypitoinen rikaste

C2 9 11,2 0,7 2,5 ~20 Rikkikiisurikas, lyijypitoinen rikaste

J 10 1,8 0,1 0,83 2,6 Kalsiumrikas rikaste

F 15 9,4 3,6 0,16 7,9 Kuparirikas rikaste 

I 18 8,3 1,1 1,7 6,0 Kompleksinen rikaste

B 34 1,5 0,05 1,4 - ”Puhdas rikaste”

A 25 16,0 0,97 0,26 0,2 Rikasteessa marmatiittia ja FeS:ää 

E 17 3,0 0,07 3,0 6,0 Lyijyrikas rikaste

G 44 1,6 0,03 0,91 - ”Puhdas rikaste”

H 30 7,0 2,1 0,18 1,9 Kuparirikas rikaste, jossa marmatiittia 

D 45 9,0 0,63 <0,1 9,0 Rauta- ja kuparipitoinen rikaste
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– huokoistumista tapahtui myös marmatiittisen kuparipitoisen rikasteen pelle-
teillä jo ensi minuutin aikana; myös näillä huokoistuminen jatkui puoleen tun-
tiin asti.

– sitä vastoin kupari- ja lyijyrikkaan kompleksirikasteen pelleteillä ei huokoistu-
minen ollut yhtä voimakasta.

Huokoistuminen oli seurausta kaasusta, joka vapautui aluksi rikki- ja kuparikiisun
hajotessa ja myöhemmin sulfidien hapettuessa. Verrattaessa huokoistumista pellet-
tien painonvähenemiseen voidaan todeta, että rikasteet, jotka pudottivat painoaan
nopeimmin reaktioiden alkaessa huokoistuivat myös eniten. Huokoistumista on
selitetty kirjallisuudessa rikkikiisun hajoamisella magneettikiisuksi (Jorgensen
1980, Graydon & Kirk 1988 ja Deer et al. 1962) sekä hapen diffuusiolla pelletin
sisään ja SO2:n diffuusiolla ulos (Ong 1956, Natasen & Philbrook 1969, 1970,
Fukunaka 1976, Hattori et al. 1980). Lisäksi sitä on selitetty tiheysmuutoksilla
hapettumisen tapahtuessa, koska FeS2:n ja CuFeS2:n hajotessa ja sulfidien hapettu-
essa reaktiotuotteina muodostuvat oksidimineraalit ovat tilavuudeltaan sulfideita
pienempiä. Jorgensenin et al:n (1988) mukaan tilavuuden muutoksen seurauksena
tapahtuva tiivistyminen muuttaa partikkeleita huokoisemmiksi.

Hapettumavyöhyke

Kaikilla rikasteilla hapettumavyöhyke kasvoi pintaa mukaellen tasaisesti, mutta
vyöhykkeen kasvunopeudet poikkesivat toisistaan seuraavasti

– kalsiumrikkaalla rikasteella hapettuminen eteni muita rikasteita nopeammin;
tällaisella pelletillä (d~8 mm) ei ollut sulfidiydintä havaittavissa kolmenkym-
menen minuutin pasutuksen jälkeen. 

– suhteellisen puhtaiden rikasteiden pelleteillä (d~8 mm) ei ollut sulfidiydintä
havaittavissa kahden tunnin jälkeen.

– marmatiittista kuparipitoista rikastetta, rikkikiisua, magneettikiisua ja kuparia
sisältävää rikastetta, kuparipitoista rikastetta tai korkean lyijypitoisuuden
omaavaa rikastetta hapetettaessa pelleteissä (d~8 mm) oli vielä kahden tunnin
pasutuksen jälkeen ZnS- ja/tai Cu2S-ydin (Kuvat 71 ja 82).

– lyijyrikkaan rikasteen (Taulukko D4)

– 6 mm:n pelletillä ei ollut sulfidiydintä havaittavissa kahden tunnin kulut-
tua.
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– 4 mm:n pelletti oli lähes täysin hapettunut puolen tunnin kuluttua.

– 2 mm:n pelletillä ei ollut sulfidiydintä havaittavissa puolen tunnin kulut-
tua.

– kuparirikkaan rikasteen (Taulukko D5)

– 6 mm:n pelletissä oli pieni sulfidiydin kahden tunnin kuluttua.

– 4 mm:n pelletti oli lähes täysin hapettunut puolen tunnin kuluttua.

– 2 mm:n pelletillä ei ollut sulfidiydintä havaittavissa puolen tunnin kulut-
tua.

Sulfaattikehä

Lyijyrikkaiden rikasteiden makrorakennetta tarkasteltaessa havaittiin pellettien
pinnan läheisyyteen hapetettaessa muodostuvan vaalea rengas (Kuvat 78 ja 79),
joka mikrorakennetutkimuksissa osoittautui sulfaattiseksi. Pelletin pinnassa oli
kaasua läpäisevä sinkkiferriitti-sinkkioksidikerros, josta PbS oli tilavuuden muu-
toksen seurauksena siirtynyt sisäänpäin.

Tällaisia sulfaattirenkaallisia agglomeraatteja esiintyi myös teollisen mitta-
kaavan pasutteissa. Tällöin agglomeraattien pintakerroksessa todettiin myös sink-
kioksisulfaattia. Nämä agglomeraatit olivat todennäköisesti jääneet arinan päälle
leijumattomaksi kerrokseksi, johon ei pedin lämpö ollut enää täysin siirtynyt ja
lämpötila oli laskenut sinkin sulfatoitumiselle otolliseksi.

6.2.3 Sulfidien reaktiot pellettien mikrorakennemuutosten perusteella

Tarkasteltaessa eri aikoja pasutettujen pellettien mikrorakennetta, kuvat 86–101,
voitiin seurata eri mineraalien hapettuessa tapahtuvia reaktioita ja ilmiöitä. Rauta-,
kupari- ja sinkkisulfidien hapettumismekanismeja on tutkittu aiemminkin (Thorn-
hill & Pidgeon 1957, Kim & Themelis 1986 ja 1987 sekä Asaki et al. 1985), mutta
tällöin mineraalit ovat yleensä olleet kukin erikseen omana rikasteenaan. Tilan-
netta tässä tutkimuksessa monimutkaistaa se, että mineraalit ovat samassa rikas-
teessa.
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Primäärisulfidien esiintyminen

Aiemmin tarkasteltaessa faasidiagrammeja todettiin, että sulfideilla esiintyy sula-
faaseja alhaisissa lämpötiloissa, joten sulfidien esiintymisen tunteminen pasutetta-
essa on tärkeää. Tutkituissa pelleteissä primäärisulfidien esiintyminen oli vähäistä.
Niitä tavattiin yleensä ainoastaan ensimmäisen pasutusminuutin jälkeen. Muiden
primäärisulfidien kuin ZnS:n esiintyminen oli tällöinkin vähäistä. Poikkeuksena
voidaan todeta, että karkean (d50 = 45 µm) sfaleriittirikasteen pelletissä oli yhden
minuutin pasutuksen jälkeen havaittavissa primääristä Fe1-xS:a selkeämmin kuin
muilla rikasteilla. Tämä selittänee sen, että painonputoaminenkin oli tällä rikas-
teella hitainta, kuten taulukosta 44 nähdään. Hienossa, lyijyrikkaassa sfaleriittiri-
kasteessa PbS:na ollutta lyijyä esiintyi vielä minuutin kuluttua primäärisenä sulfi-
dina. Fe1-xS oli kestävin rikasteissa esiintyvistä primäärisulfideista: FeS2:sta,
FeS:sta CuFeS2:sta ja PbS:sta. Fe1-xS:n jäänteistä osa voi olla sekundäärisinä muut-
tumistuotteina syntyneitä. Merkille pantavaa oli, että jo minuutin pasutuksen jäl-
keen rikasteissa ollut CuFeS2 oli hajonnut, puhumattakaan FeS2-PbS-rakeista.
Kolme minuuttia ja sitä kauemmin pasuttuneista pelleteistä puuttuivat primäärisul-
fidien kaikki jäänteetkin.

Terminen hajoaminen ja sulfidit

Rikasteen sulfidimineraalit käyttäytyivät kukin itselleen ominaisella tavalla. Mik-
roskooppitutkimuksilla ei saatu esiin kaikkia muutoksia, joten osaa pasutetuista
pelleteistä tutkittiin myös röntgendiffraktiolla. Röntgendiffraktiotulokset (Tau-
lukko 33) osoittavat, että rikasteella, jonka ZnS:n hilassa oli rautaa ja kuparia,
transformaatio sfaleriitista wurtziitiksi alkoi lämpötilassa 950 °C ensimmäisen
pasutusminuutin aikana. Rauta ja kupari laskivat tätä muodonmuutoslämpötilaa.
Muutoksesta kuutiollisesta matalan lämpötilan muodosta, sfaleriitista, heksago-
naaliseksi korkealämpötilamuodoksi, wurtziitiksi, (Scott 1974) havaitsi Jorgensen
(1980) tutkimuksissaan merkkejä jo 900 °C:ssa, kun rikasteessa oli 1,7 % lyijyä ja
10,3 % rautaa. Toisaalta Deer et al. (1962) ovat todenneet puhtaan sfaleriitin
muuntuvan wurtziitiksi 1 020 °C:ssa. Hekin olivat todenneet raudan laskevan
muuntumislämpötilaa.

FeS2:n pasuttumisen ensimmäinen vaihe oli rikkikiisun terminen hajoaminen
Fe1-xS:ksi ja se tapahtui kaikilla rikasteilla jo ensimmäisen minuutin aikana. Rikki-
kiisun hajoaminen magneettikiisuksi tapahtuu Hagnin ja Vierretherin (1988)
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mukaan yhdessä hapettumisen kanssa jo alhaisessa lämpötilassa (500–600 °C)
seuraavien reaktioiden mukaisesti

9FeS2 + 8O2(g) -> Fe9S10 + 8SO2 (g) (21)

FeS2 -> FeS + ½S2(g). (22)

Sekundäärisulfideja syntyi pellettejä pasutettaessa myös diffuusion aikaansaamana
muutoksena. Sfaleriittirikasteissa kupari esiintyy yleensä kuparikiisuna, joka
muuntui pasutettaessa ja kontakteissa Fe-sulfidien kanssa mikrorakennetarkastelu-
jen mukaan ensi vaiheessa CuFe2S3-Cu5FeS4-seoksiksi samanaikaisesti, kun kupa-
ria diffundoitui ZnS:n hilaan ikään kuin korvaavana sulfidina. Rauta diffundoitui
ulos rakeiden pinnalle. Pinnan alkaessa hapettua kupari pursusi hilasta ulos. Kupa-
rin hilaan diffundoituminen edellyttää, että CuFeS2 on ollut rikasteessa joko sul-
keuksissa tai kontaktissa ZnS:n kanssa. Borniittinen koostumus muuttui edelleen
raudan hapettuessa selektiivisesti Cu9S5:n kautta Cu2S:ksi. Reaktioilla kuvattuna
tapahtumat etenivät seuraavasti:

CuFeS2 + FeS -> CuFe2S3 (23)

6CuFeS2 + 2O2 (g) -> Cu5FeS4 + CuFe2S3 + 3FeS+2SO2(g) (24)

9Cu5FeS4 + 17O2(g) -> 5Cu9S5 + 3Fe3O4 + 11SO2(g) (25)

9CuFe2S3 + 34O2(g) -> Cu9S5 + 6 Fe3O4 + 22SO2(g) (26)

2Cu9S5 + O2(g) -> 9Cu2S + SO2(g) (27)

Hagni ja Vierrether (1988) ja Evrard (2001) ovat esittäneet kuparikiisun hajoami-
sen tapahtuvan hieman tästä poiketen, mikä johtunee olosuhteiden eroavuudesta.

Magneettikiisupartikkeleissa oli hienojakoisia oksidisia eutektoideja (FeS-
FeO), jotka olivat muodostuneet rikkikiisusta. Sinkkisulfidirikasteen hapettuminen
oli alkanut raudan diffuusiolla rakeen pinnoille, ja sitä oli seurannut rautasulfidin
selektiivinen hapettuminen. Tämä oli muodostanut rautaoksidifilmin sinkkisulfi-
din pinnalle. Filmin sinkkipitoisuus oli sen muodostumisvaiheessa alhainen. 

Lyijysulfidia esiintyi myös sekundääristä syntyperää olevina faasien pintakal-
voina CaSO4:n ja (Ca,Mg)SO4:n läsnä ollessa. Sekundäärisen PbS:n syntymisen
mahdollisti ilmeisesti pellettien sisällä vallitseva alhainen happipaine, jolloin
PbSO4 pelkistyi kupari- tai sinkkisulfidin vaikutuksesta.
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Syttyminen ja hapettuminen

Rikasteiden syttymistapahtuma ja hapettuminen käynnistyvät partikkelien lämpö-
tilan kohotessa. Jorgensenin et al.:n (1988) mukaan kupari- ja rikkikiisun jättävä
rikki reagoi ennen kuin itse partikkelit ja sytyttää sitten nämä. Mikrorakennetar-
kastelujen perusteella hapettumisessakin esiintyy rikastekohtaisia käyttäytymise-
roja erityisesti hapettumisnopeuksien suhteen. Tähän vaikutti pellettien huokoistu-
neisuus ja sintrautuneisuus.

– Rikkikiisu- ja lyijyrikkaan sfaleriittirikasteen pelletit sintrautuivat nopeasti ja
tämä hidasti diffuusiota ja hapettumista. Näillä pelleteillä hapettumisen lisäksi
tuli esiin sulfatoituminen ja hematiitin synty.

– Puhtaan ja karkean sfaleriittirikasteen sekä melko puhtaan rikki- ja kuparikii-
supitoisen karkean sfaleriittirikasteen pelletit olivat pakkautuneet löyhästi ja
niiden hapettuminen oli nopeaa.

– Rikkikiisupitoisen kuparikiisurikkaan sfaleriittirikasteen pelletit sintrautuivat
nopeasti, ja tämä hidasti diffuusiota ja hapettumista.

Kupari on sfaleriitin sisältämistä epäpuhtauksista jaloin, joten se hapettui vasta
sinkkivälkkeen, magneettikiisun ja lyijyhohteen jälkeen. Kuparin lopullisia hapet-
tumistuotteita olivat CuO ja Cu2O, jotka muodostuivat reaktioilla

Cu2S + 1½O2(g) -> Cu2O + SO2(g) (28)

Cu2S + 2O2(g) -> 2CuO + SO2(g) (29)

Kuparia, magneettikiisua ja marmatiittia sisältävän rikasteen hapettuessa partikke-
lien pinnoilla muodostui nauhamaisia Fe3O4-ZnFe2O4-kalvoja ”sienimäisten”
ZnO-ytimien ympärille. Vastaavaa ovat todenneet Chen & Dutrizac (1993) tarkas-
tellessaan teollisen mittakaavan uunipasutteita. 

Kun läsnä oli yhtä aikaa sekä ZnO että Fe2O3, oli olemassa edellytykset ferrii-
tin muodostumiselle. Reagoivalle pinnalle muodostuva tiivis ferriitti/oksidi/sul-
faattikerros hidasti hapettumisreaktion etenemistä. Magnetiitti, hematiitti ja sink-
kiferiitti muodostuivat reaktioilla

3FeS + 5O2(g)-> Fe3O4 + 3SO2(g) (30)

2FeS + 3½O2(g)-> Fe2O3 + SO2(g) (31)
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Fe2O3 + ZnO -> ZnFe2O4. (32)

Oksidien lisäksi hapettumistuotteet voivat olla sulfaatteja. Jotkut sfaleriittirikas-
teista sisälsivät vähäisiä määriä sulfaatteja ja nämä periytyivät yleensä pasutepel-
letteihin. Samoja sulfaatteja muodostui myös sulfideista pasutuksen aikana, koska
näillä alkuaineilla sulfaatit ovat stabiileja faaseja pasutusolosuhteissa (kohta 3.1).
Tällaisia ovat muun muassa PbSO4, BaSO4, CaSO4 ja MgSO4. Primääri- ja sekun-
däärisulfaattien esiintymisen mikroskooppinen seuranta pelleteissä on vaikeaa.

PbS vaelsi kohti pintaa ja kohdatessaan otollisen atmosfäärin sulfatoitui ja
muodosti sulfaattivyöhykkeen, joka koostui lyijy-, kalsium- ja sinkkisulfaateista.
Sulfaattivyöhykkeen pinnalle oli tiivistynyt erittäin kompakti ja yhtenäinen ZnO-
kerros. Lyijy hapettui ja sulfatoitui seuraavilla reaktioilla:

PbS + 1½O2(g) > PbO + SO2(g) (33)

PbO + SO2(g)+ ½O2(g) -> PbSO4 (34)

5PbO + 4SO2(g) + 2O2(g) -> PbO·4PbSO4 (35)

Pellettien hapettuminen poikkesi mekanismiltaan myös hienolla materiaalilla lei-
jukerrospasutuksissa saaduista partikkeleista siinä, että vuosirenkaita, jotka ovat
yleisiä teollisen mittakaavan pasutteissa, ei tavattu ja ajan merkitys tuli esiin vain
partikkelien pintakerroksen kasvuna ja tiivistymisenä. Vuosirengasrakennetta ovat
havainneet kuitenkin Chen ja Dutrizac (1993 ja 1990) tutkiessaan eri pasuttojen
tuotteita.

Migraatio

Mikroskooppitarkasteluilla oli havaittavissa makromitassa sulfidisen kuparirinta-
man etenemistä kohti pelletin keskustaa. Tällaista migraatiota havaittiin myös rau-
dalla ja lyijyllä. Vaeltaessaan kupari esiintyi ensin pirotteisina rikastumina, pidem-
mälle edettäessä karkeana Cu2S-ytiminä ja lopuksi CuO- ja Cu2O-ytiminä. Kupa-
rilla esiintyi myös partikkelitason migraatiota, kuten edellä sulfidien hajoamisen
yhteydessä kuvattiin.

 Pelleteissä havaittiin myös ZnS-hilan rautapitoisuuden kohoamista pasutus-
ajan pidentyessä. Rauta liikkui hilassa nopeasti. Sen seurauksena partikkelien pin-
nalle syntyi Fe-gradientti. Raudan ja kuparin pitoisuusgradientit tulevat esiin sävy-
muutoksina kuvassa 98. Suuremmalla suurennoksella esitetyssä kuvassa migraatio
161



todetaan raudan ja kuparin liukoisuutena sinkkivälkkeen hilaan. Hapetuksen jatku-
essa pelletin karkeammat CuFeS2-rakeet erkautuivat tai liukenivat hienojakoiseksi
verkostoksi. Raudan ja kuparin pitoisuudet ZnS:n hilassa kohosivat. Pasutuksen
edelleen jatkuessa pelleteissä havaittiin hapettumisreaktioiden eteneminen. Hapet-
tuneen vyöhykkeen alla olleet CuFeS2-verkostot alkoivat kadota ja erkaumat liu-
eta. Kuparisulfidisen faasin rautapitoisuus kohosi. Partikkelitasolla rauta ja kupari
olivat diffundoituneet ZnS:n hilaan. Kahden tunnin pasutuksen jälkeen jäljellä ole-
vassa sinkkisulfidiytimessä oli runsaasti puhdasta Cu2S:a, muttei lainkaan borniit-
tia (Cu5FeS4). Hilan kuparipitoisuus nousi pasutuksen kestäessä.

Aiemminkin pasutettaessa on havaittu migraatiota. Sanchuan et al. (1985)
totesivat raudan migratoitumista reagoimattomasta ytimestä kohti reaktiovyöhy-
kettä hapettumisreaktion aikana. Rosenqvist (1974) taas havaitsi, että pasutettaessa
karkeaa Fe-Cu-sulfidia hitaasti ja matalassa lämpötilassa kupari diffundoitui kohti
partikkelin keskustaa, missä se yhdistyi jäljellä olevan rikin kanssa ja diffundoitui
kohti pintaa hapettuen. Evrard (2001) havaitsi myös kuparipitoisia rikasteita hape-
tettaessa tapahtuvan migraatiota. Chenin ja Dutrizacin (2004) mukaan rauta
(Zn,Fe)O-faasista migratoituu ulospäin partikkelien kehälle muodostaen ZnFe2O4.

Merkittävää pasutuksen ja siinä esiintyvien ongelmien kannalta on se, että
migraatio lisää kompleksisten, alhaisessa lämpötilassa sulina esiintyvien faasien
muodostumista (Kuvat 27–43).

Sintrautuminen ja sulien muodostuminen

Tässä tutkimuksessa makromitassa hapettuminen eteni pelleteissä kasvavana vyö-
hykkeenä pinnasta kohti ydintä ja eteneminen oli hitaampaa sintrautuneilla kuin
huokoisilla pelleteillä. Pelletit säilyttivät muotonsa pasutettaessa lukuun ottamatta
”puhtaan” rikasteen pellettejä, jotka hajosivat kaikilla käytetyillä pasutusajoilla.
Ilmeisesti tämä rikaste oli niin vapaa epäpuhtauksista, ettei siinä syntynyt sintraa-
via komponentteja sitomaan karkeahkoa rikastetta. Näissä pelleteissä oli selkeät
rakeet havaittavissa vielä kymmenen minuutin pasutuksen jälkeen. Ajersch ja
Benlyamani (1989 ja 1986), Beveridge (1962) ja Dimitrov (1983) ovat todenneet,
että lämpötilalla on vaikutusta sfaleriittirikasteiden sintrautumiseen ja tätä kautta
taas hapettumisnopeuteen.

Tässä tutkimuksessa todettiin rikastekohtaisia eroja pellettien sintrautumi-
sessa. Mekanismit olivat samankaltaisia, mutta niiden esiintyminen vaihteli eri
rikasteilla. Olosuhteet pellettien sisällä ja ulkopuolella poikkesivat toisistaan. O2-
paine pellettien sisällä oli matala, mikä yhdessä migraation kanssa mahdollisti sen,
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että jo yhden minuutin pasutuksen jälkeen esiintyi sinkkisulfidirakeiden suorasi-
dossintrautumista. Suorasidosten määrä vaihteli erilaisilla rikasteilla ja niitä esiin-
tyi

– erityisesti hienojakoisilla ja agglomeroituvilla sfaleriittirikasteilla.

– runsaasti kuparia ja rautaa sisältävillä rikasteilla, jolloin ZnS-suorasidoksilla
ja migraatiolla todettiin olevan vaikutusta sintrautumien syntymisessä. Kupa-
rikiisun kuparin ja raudan diffundoituminen sen kanssa kosketuksessa olevan
ZnS:n hilaan lisäsi suorasidosten määrää. Lisäksi sintrautumiseen vaikuttivat
erittäin ohuet sulfidikalvot, joita havaittiin rauta- ja kuparirikkaita rikastepel-
lettejä hapetettaessa.

– kompleksisilla kuparia ja lyijyä sisältävillä pelleteillä.

– hienolla lyijyrikkaalla rikasteella, jonka lyijy oli sulfidina, jolloin sintrautumi-
nen tapahtui pääosin suorasidoksin.

– rikkikiisua ja magneettikiisua sisältävillä hienorakeisilla sfaleriittirikasteilla,
jolloin pelletit sintrautuivat sulfidien suorasidoksien vaikutuksesta nopeasti.
Sinkkisulfidin pinnalle muodostuneen rautaoksidifilmin kohdatessa sulfideita
sintrautuminen tehostui.

Puhtailla sfaleriittirikasteilla sulfidisen aineksen suorasidosten esiintyminen oli
huomattavasti vähäisempää kuin epäpuhtailla sfaleriittirikasteilla. Tämä selittyy
faasidiagrammeja (Kuvat 27–35) tarkastelemalla, sillä epäpuhtaudet, kuten FeS,
Cu2-xS ja PbS, laskevat ZnS:n sulamislämpötilaa, mutta myös toistensa sulamis-
lämpötiloja, minkä seurauksena pelleteissä muodostuu sulia, jotka aiheuttavat
sintrautumista partikkelien rajoilla ja agglomeroitumista, mikä tuli esiin erityisesti
teollisen mittakaavan koeajossa kuparipitoisella rikasteella happikertoimen laski-
essa. Myös Ajersch & Benlyamani (1986 ja 1989) ovat todenneet raudan sulfidien
osuuden kasvaessa systeemissä Fe-S-O sulien aiheuttavan agglomeroitumista ja
sintrautumista.

Jos sulfidisella puolella ennen hapettumista tapahtui suorasidosten muodostu-
mista, ei voitu välttää sulien muodostumista. Rakenteen tiivistyessä hapen diffuu-
sionopeus hidastui. Beveridge (1962) on todennut sinkkioksidikerroksen tiheyden
kohoavan 3,7 g:sta/cm3 4,55 g:aan/cm3 lämpötilan kohotessa 890 °C:sta 950
°C:een.

Pellettejä pasutettaessa muodostui lyijyrikkailla rikasteilla sulfaattirengas
lähelle pelletin pintaa. Teollisen mittakaavan pasutteissa esiintyi myös agglome-
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raatteja, joissa oli pinnalla lyijypitoisia sulfaattivyöhykkeitä. Myöskin
4PbO·PbSO4 muodostaa sulaa alhaisessa lämpötilassa, mikä voidaan todeta faasi-
diagrammista kuvassa 40. Condina et al. (1980) totesivat 4PbO·PbSO4:n aiheutta-
van agglomeroitumista jo 825 °C:n lämpötilassa. Tällaiseen sulaan voi liueta sink-
kisulfaattia ja tällöin sulamislämpötila vielä laskenee. Selvimmin lyijyn käyttäyty-
minen tuli esille teollisen mittakaavan kokeessa, jossa voitiin todeta, että sulafaa-
seja aiheuttavien oksisulfaattien muodostuminen väheni ja lyijy muodosti angle-
siittia lämpötilaa laskettaessa ja pedin karkeutuminen väheni radikaalisti. Tämä
voidaan todeta taulukosta 42.

Sulfidien ja sulfaattien lisäksi sulia voivat muodostaa myös oksidit (Kuvat 36–
39) sekä silikaatit (Kuvat 41–43).

6.3 Leijukerroshapetus

Pasutus tapahtuu teollisessa mittakaavassa hienolla kostealla syötteellä leijuker-
rosuunissa, joten kaikkien sfaleriittirikasteiden käyttäytymistä tarkasteltiin myös
laboratorioleijukerrosuunikokeilla eri lämpötiloissa ja/tai eri happikertoimilla.

6.3.1 Lämpötilan vaikutus

Hapettuminen

Lämpötilan vaikutusta sfaleriittirikasteen ja sen epäpuhtauksien hapettumiseen ja
sulfatoitumiseen tarkasteltiin ensimmäisen leijukerroskoesarjan aikana. Käytetty-
jen kolmen rikasteen eri lämpötiloissa tuotettujen pasutteiden rikkipitoisuuksista
heti rikastesyötön loputtua (Kuva 132) havaitaan, että kaikkien näiden näytteiden
kokonaisrikkipitoisuus oli alle 0,5 % S lämpötilassa 900 °C. Marmatiittipitoisen
rikasteen, jossa oli korkea rauta- (16 % Fe) ja kuparipitoisuus (0,97 % Cu) sekä
alhainen lyijypitoisuus (0,26 % Pb), tuotteen kokonaisrikki oli 0,2 % S jo lämpöti-
lassa 850 °C. Vain vähän rautaa (1.5 % Fe) sisältävän puhtaan sfaleriittirikasteen
tuotteessa kokonaisrikki oli 0,2 % S vasta 950 °C:ssa. Tämän rautaköyhän rikas-
teen 800 °C:n pasutteessa oli 0,5 % S. Vastaavasti rikasteen, jossa oli runsaasti rau-
taa (12,5 % Fe) rikkikiisuna 800 °C:n kokonaisrikki oli yli 3 % S, johon marmatiit-
tista rautaa sisältävän rikasteen kokonaisrikkitaso kohosi lämpötilan laskiessa 750
°C:een.
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Kuva 132. Rikasteista A, B ja C tuotettujen pasutteiden jäännösrikkipitoisuudet lämpö-
tilan funktiona (Metsärinta et al. 2000b).

Se, että marmatiittisella rikasteella saavutettiin hyvin alhainen rikkipitoisuus nope-
asti alhaisessa 800 °C:n lämpötilassa, johtunee siitä, että tämä rikaste sisälsi rau-
dan ja kuparin sulfideita, jotka syttyvät helpommin kuin sfaleriitti (Volsky & Ser-
gievkaya 1978, Jorgensen 1980). Hapettumisen on todettu tapahtuvan noin 50–150
°C syttymispistettä korkeammissa lämpötiloissa (Habashi 1978). Samasta syystä
myös rikkikiisupitoinen rikaste saavutti alhaisen rikkipitoisuuden alemmassa läm-
pötilassa kuin melko puhdas sfaleriittirikaste. Luonnollisesti edellytyksenä näin
alhaisille rikkipitoisuuksille on riittävä happipaine, joka taas on seurausta riittä-
västä happikertoimesta.

Se, että rikkipitoisuus rautapitoisen rikasteen pasutteilla oli 3–3,5 % lämpöti-
lassa 750–800°C, selittyy sillä, että niissä sinkkioksisulfaatin lisäksi esiintyi myös
PbSO4:a tai CaSO4:a. Lisäksi nämä rikasteet sisälsivät rautaa marmatiittisena, joka
reagoi jo lämpötila-alueella 400–750 °C ja tällöin ZnS hapettuu ja sulfatoituu yhtä
aikaa lämpötila-alueella 650–750 °C (Sanchuan et al. 1985). Sulfaattien stabiili-
suusalueet voidaan todeta Kellogg-diagrammeissa, kuvat 17–24.

Rikastetta, jossa sfaleriitin hilassa oli rautaa yli 10 %, alhaisissa lämpötiloissa,
750 ja 800 °C, pasutettaessa kaikki raudan oksidi ei muodostanut sinkkiferriittiä,
vaan osa oli Fe2O3:na, kuten XRD:llä tunnistettiin ja taulukosta 25 nähdään. Läm-
pötilassa 980–1 000 °C ferriitin määrä lisääntyi ja lämpötilan kohotessa myös
ZnO:n ja Zn-ferriitin kerroksellisuus lisääntyi. Graydon ja Kirk (1988a, b ja c)
ovat todenneet, että marmatiittisen sfaleriittirikasteen pasutuksessa syntyy ferriit-
tiä, ja sen määrään vaikuttaa sekä aika että happikonsentraatio. Dimitrov et al.
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(2000) ovat todenneet ferriitin olevan stabiili pasutusolosuhteissa, kuva 15. Klus-
hin et al. (1973) ja Getskin ja Yagarin (1986) ovat havainneet, että pasutettaessa
rikkikiisupitoista rikastetta ferriittien muodostumista voidaan vähentää happikon-
sentraatiota nostaen, viivettä lyhentäen ja lämpötilaa laskien. ZnO:n ja Zn-ferriitin
muodostama vuosirengasrakenne ei tullut ilmi pellettejä pasutettaessa.

Sulfatoituminen

Tutkittujen kolmen rikasteen tuotteissa kokonaisrikkipitoisuuden muutokset pasu-
tusatmosfäärissä ajan funktiona on esitetty kuvissa 133–135. Rikkipitoisuus
kohosi ajan mukana hitaasti, kun pasutetta pidettiin SO2-O2-atmosfäärissä. Kor-
keassa lämpötilassa (900–1 000 °C) tapahtuva kokonaisrikin kohoaminen voita-
neen selittää lyijyn ja muiden epäpuhtauksien sulfatoitumisella, koska niillä sul-
faatti on stabiili faasi vielä näin korkeassa lämpötilassa. Rikasteen, jonka lyijypi-
toisuus oli matalin, kokonaisrikkipitoisuus kohosi vähiten. Lyijy näyttää olleen
syötön loppuessa oksidisena ja sulfatoituvan sitten seisotusvaiheessa. Lyijyn sulfa-
toituminen marmatiittisella rikasteella nosti kokonaisrikkipitoisuutta noin 0,05 %-
yksikköä, matalarautaisella rikasteella 0,3 %-yksikköä ja rikkikiisupitoisella rikas-
teella 0,5 %-yksikköä.

Marmatiittipitoisen rikasteen 850 °C:n pasutustuotteen kokonaisrikkipitoisuus
kohosi tunnissa 1,7 %:iin ja 800 °C:n pasutustuotteen kokonaisrikki oli jo puolessa
tunnissa noin 4 % samoin kuin puhtaan sfaleriittirikasteen kokonaisrikki. Marma-
tiittisen rikasteen 800 °C:n lopputuotteesta tunnistettiin röntgendiffraktiolla sink-
kioksisulfaattia. Toisaalta tämä rikaste sisälsi myös kuparia, jolla voi esiintyä sul-
faattia lämpötilassa 800 °C. Myös puhtaan rikasteen 800 °C:n lopputuotteessa tun-
nistettiin sulfaattia ja rikkikiisupitoisen rikasteen 800 °C:n tuotteessa sulfaatit
sitoivat partikkeleita jo yhteen. Nämä koetulokset ovat yhtäpitäviä Sanchuan et
al:n (1985) tulosten kanssa sikäli, että yli 850 °C lämpötilassa ei sinkkisulfaattia
todettu syntyvän. Sulfatoitumisesta on olemassa erilaisia teorioita siitä, muodos-
tuuko sulfaatti suoraan sulfidista vaiko oksidin kautta (Mäkinen 1972). Näiden
kokeiden tulosten mukaan sulfaatit syntyvät oksidien kautta ja vieläpä suhteellisen
hitaasti. Ingraham et al. (1966) ovat todenneet, että mekanismi, jolla sinkkisulfidi
muuntuu sulfaatiksi, tapahtuu niin, että sulfidista tulee ensin oksidia, joka sitten
muuntuu ZnO·2ZnSO4:ksi tai ZnSO4:ksi hitaasti ZnO partikkelien ollessa hienoja.
Edelleen Ingraham (1963) on todennut, että 827 °C:ssa ZnO·2ZnSO4:n muodostu-
minen edellyttää korkeata SO2- ja O2-painetta. Sulfatointireaktioiden on osoitettu
tapahtuvan siten, että reagoivan oksidipartikkelin pinnalle kasvaa sulfaattikuori,
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jonka lävitse reagoivat ionit diffundoituvat. Kiintofaasidiffuusio on hidas, erityi-
sesti, jos diffundoituva ioni on kooltaan suuri, kuten happi. (Jost ja Hauffe 1972.)

Kuva 133. Rikasteesta A tuotetun pasutteen kokonaisrikkipitoisuuden muutos ajan
funktiona pasutusatmosfäärissä eri lämpötiloissa (Metsärinta et al. 2000b).

Kuva 134. Rikasteesta B tuotetun pasutteen kokonaisrikkipitoisuuden muutos ajan
funktiona pasutusatmosfäärissä eri lämpötiloissa (Metsärinta et al. 2000b).
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Kuva 135. Rikasteesta C tuotetun pasutteen kokonaisrikkipitoisuuden muutos ajan
funktiona pasutusatmosfäärissä eri lämpötiloissa (Metsärinta et al. 2000b).

Sinkkioksisulfaatteja esiintyi myös teollisen mittakaavan kokeiden tuotteiden agg-
lomeraateissa, kun pasutettiin kuparirikasta rikastetta ja arinalle muodostui agg-
lomeraatteja, kuvat 120–122. Tällöin arinan läpi menevän termoelementin yksi
lukema laski 850–875 °C:een, kuva 118. Alhaisen lukeman oletettiin aiheutuvan
kasvannaisesta termoelementin ympärillä, mutta mittaus oli paikkansapitävä eikä
lämpö todellakaan siirtynyt pellettikerrokseen, koska pelleteissä oli muodostunut
tällä lämpötila-alueella stabiilia sinkkioksisulfaattia.

Lämpötilan vaikutus leijupetipasutteen mikrorakenteeseen

Marmatiittinen sfaleriittirikaste. Pasutettaessa marmatiittista kuparipitoista (16 %
Fe ja 0,97 % Cu) rikastetta leijukerroksessa käyttäen happea ylimäärin hapettuivat
alle 0,6 mm:n mikropelletit jo 750 °C:ssa hyvin nopeasti. Hapettuessaan ne vain
hieman huokoistuvat, mutta eivät hajonneet. Tämä muodon säilyvyys oli ilmeisesti
seurausta sulfaattien sitovasta vaikutuksesta (Kuva 54). Kohotettaessa lämpötila
800 °C:een mikropelletit hajosivat (Kuva 55) erillisiksi partikkeleiksi sulfaattien
määrän vähetessä lämpötilan kohotessa. Nostettaessa lämpötila edelleen 850
°C:een havaittiin tuotteessa hienojakoisia ferriittejä ja samalla alkavaa lamellaari-
suutta (Kuva 56), joka lisääntyi nostettaessa lämpötila edelleen 900 °C:een (Kuva
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57) ja 950 °C:een (Kuva 58). Normaali agglomeroituminen lisääntyi lamellaari-
suuden lisääntyessä marmatiittisilla rikasteilla. Lamellarisuus muodostui ZnO:sta
ja (Zn,Fe)Fe2O4.stä. Vastaavaa lamellaarisuutta ei rikkikiisurikkaalla sfaleriittiri-
kasteella havaittu.

Korkeammissa lämpötiloissa tuotetuissa pasuterakeissa (Kuva 58–60) marma-
tiittinen sfaleriittiydin on läpikäynyt hapettumisen, jossa kiinteässä liuoksessa sfa-
leriittipartikkelissa FeS on diffundoitunut nopeasti ulos, hapettunut selektiivisesti
ja muodostaen sinkkipitoisen rautaoksidifaasipinnoitteen jättäen partikkelin sisään
raudasta tyhjentyneen sinkkipitoisen faasin. Siksi pasutettaessa marmatiittisella
rikasteella ei ole partikkelin pinnalla koskaan FeS:a, eikä siitä aiheutuvaa sintrau-
tumista. Tällaisen käyttäytymisen marmatiittisella materiaalilla ovat todenneet
myös Graydon ja Kirk (1988a ja 1988b).

Rautaköyhä sfaleriittirikaste. Pasutettaessa rautaköyhää (1,5 % Fe) lyijypi-
toista (1,4 % Pb), suhteellisen puhdasta rikastetta, jota 70-luvulla olisi vielä kut-
suttu korkealyijyiseksi ja hienoksi (Huggare et al.1973), hävisivät rikasteperäiset
agglomeraatit jo 800 °C:ssa. Partikkelikohtaista huokoistumista oli havaittavissa
900 °C:n tuotteessa, ja partikkelikoon kasvua ja lamellaarisuutta 950°C:n tuot-
teessa (Kuva 61). Lamellaarisuus lisääntyi ja vähäisestä rautasisällöstä oli muo-
dostunut ferriittiä nostettaessa lämpötila 1 000 °C:een.

Röntgendiffraktiolla on pasutustuotteista tunnistettu ZnFe2O3 ja ZnO sekä
sinkkioksisulfaatteja, taulukko 26. Sinkkioksisulfaattia ei korkeissa lämpötiloissa
synny, joten se on täytynyt tulla mukaan reaktioputken kylmän yläosan seinämältä.

Rikkikiisurikas sfaleriittirikaste. Kompleksista rikkikiisurikasta (12,5 % Fe,
2,6 % Pb ja 0,6 % Cu) rikastetta hapetettaessa rikasteperäiset agglomeraatit olivat
säilyneet 800 °C:n pasutustuotteessa (Kuva 62). Siinä oli tunnistettavissa myös
Cu9S5:a, vaikka happikerroin oli erittäin korkea (λ=1,5). Huomattavaa on, että sul-
fidista kuparia ei havaittu marmatiittisen kuparipitoisen rikasteen tuotteessa. Nos-
tettaessa lämpötila 900 °C:een agglomeraatit säilyivät edelleen (Kuva 63). Lämpö-
tilan 950 °C tuotteessakin agglomeraatit olivat säilyneet, jopa kasvaneet (Kuva
64), nyt myös ferriitti tuotteessa oli lisääntynyt. Lamellaarisuutta ei tällä rikkikii-
supitoisella kompleksirikasteella tullut esiin korkeissakaan lämpötiloissa.

Toisessa koesarjassa hienompaa rikkikiisurikasta sfaleriittirikastetta pasutetta-
essa 950 °C:ssa happikertoimella λ=0,9 peti sintraantui ja sintterissä esiintyi suo-
rasidoksia (Kuva 65). Rikkikiisun hajotessa syntyi FeS:ää, jota hapetettaessa on
mahdollista syntyä sulaa, koska minimisulamispiste Fe-S-O-systeemissä pitkin
magneettikiisu-magnetiittilinjaa on Graydonin ja Kirk’n (1988) mukaan alueella
934–1 050 °C. Taskisen (2000) MTDATA-laskelmien mukaan sulaa esiintyy
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vähäisessä määrin jo 920 °C:ssa, ja se lisääntyy lämpötilan kohotessa, kuten
kuvassa 27 esitetystä faasidiagrammista voidaan havaita. Myös Jorgensen (1980)
on todennut, että sfaleriittia, jonka epäpuhtautena esiintyy rikki- tai magneettikii-
sua, hapetettaessa muodostui sulaa jo alhaisissa lämpötiloissa. Lisäksi lämpötilat
voivat kohota paikallisesti reaktioalueella mitattua lämpötilaa paljon korkeam-
maksi lämpöä tuottavan hapettumisen vuoksi.

Verrattaessa visuaalisesti näiden kolmen rikasteen agglomeroitumista keske-
nään, todettiin, että vähiten agglomeroitui marmatiittinen kuparipitoinen rikaste,
jossa ei juurikaan ollut lyijyä, ja eniten agglomeroitui rikkikiisupitoinen komplek-
sirikaste. Edellä esitetyn raudan lisäksi on myös kuparilla ja lyijyllä osuutensa
agglomeroitumiseen, mikä selviää tarkasteltaessa kappaleen 3.3 faasidiagrammeja.
Niistä voidaan todeta, että lyijy muodostaa oksidisia sulafaaseja sekä kuparin, rau-
dan että sinkin kanssa jo alle 900 °C:n lämpötilassa. Lisäksi lyijyoksisulfaatti
muodostaa sulaa jo alle 900 °C:n lämpötilassa.

Taulukosta 1 liitteessä C voidaan todeta, että petipasutteen määrä kohosi sekä
lämpötilan noustessa tahmeuden lisääntyessä, mutta myös lämpötilan laskiessa
sulfaattisuuden lisääntyessä.

6.3.2 Happikertoimen vaikutus

Perinteisesti on seurattu ja säädetty pasutuslämpötilaa, jotta ei peti sintraantuisi.
Tarkasteltaessa sfaleriittirikasteiden, joissa rautapitoisuudet olivat erilaisia ja rauta
eri mineraaleina, käyttäytymistä eri lämpötiloissa todettiin happikertoimen suuri
merkitys pasutuksessa. Rautapitoisista rikasteista ennakkokäsityksenä oli, että
marmatiittiset rikasteet ovat ongelmallisia (Dimitrov 1983 ja Sanchuan et al.
1985), mutta näissä kokeissa sfaleriittirikastetta, jonka rautapitoisuus oli 16 % ja
sitä oli sinkkisulfidin hilassa yli 10 %, pasutettaessa leijupedissä ei tapahtunut
sintrautumista, vaikka lämpötila nostettiin 997–1 007 °C:een, kun happikerroin oli
λ∼1,3. Tämä rikaste ei sintrautunut myöskään, kun happikerroin laski λ~0,9:ään
lämpötilassa 897–913 °C.

Sfaleriittirikaste, jonka rautapitoisuus oli 12,5 % ja se oli rikkikiisuna, ei
sintrautunut leijupetipasutuksessa lämpötilan ollessa 932–962 °C, kun happiker-
roin oli λ∼1,1. Rikkikiisupitoinen hieno rikaste sintrautui kuitenkin pahasti, kun
happikerroin oli λ∼0,9 ja lämpötila 924–988 °C.

Kohdan 3.3 kuvissa 27–43 on esitetty faasidiagrammeja, joista voidaan pää-
tellä, että rauta-, kupari- ja lyijypitoiset sfaleriittirikasteet saattavat muodostaa
hyvinkin alhaisissa lämpötiloissa sulia sulfideja, oksideja, sulfaatteja ja silikaat-
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teja. Näiden sulien määrä kasvaa aina lämpötilan kohotessa. Erittäin helposti sulia
muodostavat sulfidit, joten hapettumisen tulisi aina tapahtua mahdollisimman pit-
källe.

Runsaasti kuparia sisältävällä rikasteella tuotettujen pasutteiden mikroraken-
netarkasteluissa todettiin happikertoimen vaikutus tuotteen sulfidisuuden lisäänty-
misenä happikertoimen laskiessa. Taulukon 13 kokeissa, joissa rikasteen kuparipi-
toisuus oli korkea, havaittiin, että loppupetiin jäänyt pasutemäärä kasvoi happiker-
toimen laskiessa, kuten kuvasta 136 voidaan todeta. Myös pedin aiheuttama vasta-
paine kasvoi happikertoimen laskiessa siinä määrin, että petiin jääneen pasutteen
massaero ei selitä sitä. Loppupedin sulfidirikkipitoisuus laski happikertoimen kas-
vaessa ja vastaavasti SO4-pitoisuus kohosi, kuten kuvasta 137 nähdään.

Kuva 136. Petiin jääneen pasutteen ja pölyjen massa happikertoimen funktiona kupari-
pitoisella rikasteella H.

Pölymäärän väheneminen sekä pedin aiheuttaman vastapaineen kasvu osoittavat,
että peti tahmeutui happikertoimen laskiessa. Kuparirikasta (Cu 2,1 %) ja Pb-köy-
hää (Pb 0,18 %) rikastetta pasutettaessa vastapaine (Taulukko C3) kasvoi 4 mmHg
happikertoimella λ=1.4 ja 6 mmHg happikertoimilla λ=0,7–0,9. Samanaikaisesti
petipasutteen määrä kohosi happikertoimen laskiessa, kuten kuvasta 136 voidaan
todeta. Tämä lienee seurausta siitä, että happikertoimen laskiessa alkava sulafaasin
muodostuminen tahmeutti pedin ja enemmän materiaalia jäi petiin. Laboratorioko-
keissa tahmeutta ei kuitenkaan voitu todeta, koska kuumaa petiä ei voinut nähdä.
Sitä vastoin tahmeus on silminnähtävää vastaavassa tilanteessa teollisessa mitta-
kaavassa. Merkille pantavaa on, että tahmea materiaali on jäähtyessään erittäin
hienojakoista. (Metsärinta et al. 2000a.)
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Kuva 137. Petipasutteen sulfidirikki- ja SO4-pitoisuus happikertoimen funktiona koesar-
jassa kolme kuparipitoisella rikasteella H (Metsärinta et al. 2002b).

6.3.3 Leijupedin sintrautuminen

Teollisen mittakaavan leijukerrosuunissa peti ei sintraudu äkillisesti, vaan alkaa
oirehtia, joko tullen tahmeaksi tai sitten pedin karkeutumisella (Benlyamani &
Ajersch 1986, Saxen et al. 2006). Laboratorio- ja pilotmittakaavassa leijupeti rea-
goi voimakkaammin ja pedin sintrautumista tapahtuu. Näissä kokeissa leijupeti
sintrautui vain kahdella yksittäisellä rikasteella eli rikki- ja kuparikiisurikkaalla ja
rikkikiisua ja lyijyä sisältävällä hienolla rikasteella sekä kolmella seoksella, jotka
sisälsivät rikki- ja kuparikiisurikasta rikastetta, niin pahasti, että kokeet piti kes-
keyttää. Lisäksi lyijyrikkaalla hienolla rikasteella ja neljällä seoksella, jotka sisäl-
sivät lyijypitoisia hienoja rikasteita, leijupetiin muodostui paakkuja.

Tarkasteltaessa taulukossa 45 olevien sintrautuneiden petien analyysejä voi-
daan todeta, että pedin lämpötilan ollessa keskimäärin 950 °C ovat sintrautuneet
happikertoimella λ=1,3 pedit, kun syötteiden kuparipitoisuudet olivat korkeita (0,9
% Cu tai enemmän). Nämä syötteet olivat lisäksi sisältäneet rautaa ja/tai lyijyä.
Taulukosta 45 nähdään, että happikertoimen laskiessa λ=0,9:ään sintrautui peti
myös seoksella, jossa oli kuparia 0,7 %, lyijyä 2,5 % sekä rautaa 11,2 %. Tästä tau-
lukosta voidaan todeta pedin voivan sintrautua suhteellisen karkeilla (d50>30 µm),
mutta hienoa rikastetta sisältävillä kompleksisilla seoksilla, jos happikerroin ei ole
riittävän korkea. Happikertoimen vaikutus havaitaan kuparipitoisilla rikasteseok-
sella, jossa oli 25 % kuparirikasta ja 75 % puhtaampaa rikastetta, happikertoimilla
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λ=1,3 ja λ=1,8 tehdyillä kokeilla. Alhaisemmalla happikertoimella peti sintrautui,
mutta ei enää tällä korkeammalla happikertoimella.

Table 45. Kokeet, joissa leijupeti sintrautui niin pahasti, että kokeet keskeytettiin.

Osa syötteistä ei aiheuttanut varsinaista pedin sintrautumista, mutta pedistä löytyi
kokeen loputtua pehmeitä paakkuja pasutuslämpötilan ollessa keskimäärin 950 °C.
Tällaisten kokeiden olosuhteet on kerätty taulukoon 46. Tästä taulukosta voidaan
todeta, että kaikkien näiden syötteiden partikkelikoko oli alle 20 µm, ja ne yhtä
seosta lukuun ottamatta sisälsivät lyijyä yli 2 %. Lisäksi näissä kokeissa, yhtä
lukuun ottamatta, happikerroin oli λ=1,4 tai sitä korkeampi. On ilmeistä, että paa-
kut ovat seurausta kuparin ja/tai lyijyn muodostamista ongelmafaaseista, jotka
ovat muodostaneet sulia. Yksi tällainen on lyijyoksisulfaatti.

Table 46. Kokeet, joissa leijupetiin muodostui paakkuja.

Moni tarkastelluista rikasteista käyttäytyi leijupasutuskokeissa moitteettomasti.
Taulukosta 47 voidaan havaita, että näissä kokeissa syötteen partikkelikoko oli
yhtä koetta lukuun ottamatta yli 20 µm. Huomionarvoista taulukossa on myös se,
että syötteissä ei ole yhtä aikaa korkeita kupari- ja lyijypitoisuuksia, lukuun otta-

Rikaste Cu
%

Pb
%

Fe
 %

Partikkelikoko
 d50 µm

Happikerroin
λ

Lämpötila
°C

F 3,5 0,16 9,4 15 1,3 940–998

F 30 % G70% 1,1 0,69 3,9 35 1,3 928–1 033

F 40 % G60% 1,3 0,73 4,7 32 0,8 912–970

F 25 % G75% 0,9 0,72 3,6 37 1,3 913–953

C2 0,7 2,5 11,2 10 0,9 924–988

Rikaste Cu
%

Pb
%

Fe
%

Partikkelikoko
 d50 µm

Happikerroin 
λ

Lämpötila
°C

E 0,07 3,0 3,0 11 1,0 932–988

E95% D5% 0,10 2,9 3,3 12 1,9 942–958

E85% D15% 0,15 2,6 3,9 14 1,5 935–950

E75% D25% 0,21 2,3 4,5 17 1,5 944–962

E68% D32% 0,25 2,1 4,9 18 1,8 940–965

C290% G10 0,63 2,3 11,0 13 1,8 947–961

C280% G20 0,57 2,2 10,8 17 1,7 940–951

C275% G25 0,53 2,1 10,8 19 1,6 941–947

I 1,1 1,7 8,3 18 1,4 936–955
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matta koetta, jossa happikerroin nostettiin λ=1,8:aan, koska syöte oli sintrautunut
happikertoimella λ=1,3.

Table 47. Kokeet, joissa leijupeti käyttäytyi moitteettomasti.

Laboratoriokokeissa petipasutteen määrän kasvun voidaan todeta olevan viite
sulafaasien lisääntymisestä seuranneesta alkavasta ”kuumatahmeudesta”. Näiden
tulosten perusteella Pb:n ongelmat ovat oksisulfaattisten tahmaisten materiaalien
aiheuttamia, joihin auttaa lämpötilan lasku. Sulfidiongelmat tulevat esiin, kun lyijy
on yhdessä muiden epäpuhtauksien, kuten kuparin kanssa. Jos kupari ja lyijy ovat
eri rikasteissa, tulee käyttää näitä rikasteita rajoitetusti samoissa seoksissa.

Kupari aiheuttaa helposti sulia sekä sulfidisena että oksidisena. Korkealla hap-
pikertoimella λ=1,3−1,4 pystyttiin estämään pedin sintraantuminen ja pitämään
peti stabiilina teollisessakin mittakaavassa noin 1,5 % Cu-pitoisuuteen asti, mikä
on kaksinkertainen verrattuna nykyiseen raja-arvoon. Tätä korkeampaa kuparipi-
toisuutta ei teollisessa mittakaavassa testattu.

Kun tarkastellaan kuvassa 27 olevaa faasidiagrammia, nähdään, että rauta
muodostaa 950 °C:ssa sulaa runsaasti ja sulaa syntyy jo 920 °C:ssakin, jos ei hape-
tus ole ollut riittävää. Mikrorakennetarkastelujen perusteella ongelmia tuotti erityi-
sesti rikkikiisussa ja magneettikiisussa oleva rauta, joten näitä sisältävilläkin rikas-
teilla tulee käyttää korkeaa happikerrointa λ≥1,2.

Verrattaessa rikasteiden rakennemuutoksia pellettejä pasutettaessa ja käyttäy-
tymistä leijukerrospasutuksessa, voidaan todeta, että suorasidossintrautuminen
pelletissä viittaa siihen, että leijukerrospasutuksessa tulee toimia sulien muodostu-
misen minimoimiseksi. Tämä merkitsee sitä, että pasutuslämpötila tulee mini-
moida ja/tai happikerrointa nostaa. Happikertoimen nosto stabiloi erityisesti kupa-

Rikaste Cu 
%

Pb 
%

Fe 
%

Partikkelikoko d50 
µm

Happikerroin λ Lämpötila 
°C

H 2,10 0,18 7,0 31 0,9 948–952

A 0,97 0,26 16 25 1,3 928–957

F 25 % G75% 0,90 0,72 3,6 37 1,8 948–977

D 0.60 0,01 9,0 45 1,1 952–965

E30% D70% 0,46 0,97 7,2 26 1,3 952–966

E40% D60% 0,40 1,26 6,6 24 1,1 946–972

E50% D50% 0,35 1,55 6,0 22 1,2 958–967

E60% D40% 0,29 1,84 5,4 20 1,2 943–964

J 0,04 0,50 1,8 10 0,9 948–955

G 0,03 0,91 1,6 44 1,0 940–967
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ria ja/tai rikkikiisua sisältävien rikasteiden pasutusta. Lämpötilan lasku auttaa
myös kuparia ja rikkikiisua sisältävillä rikasteilla pedin stabiloinnissa, mutta eri-
tyisesti lyijypitoisilla rikasteilla.

6.4 Teollisen mittakaavan leijukerrospasutuksen simulointi

Edellä esitetyillä laboratoriotutkimuksilla on testattu tapoja epäpuhtaiden sfaleriit-
tirikasteiden teollisen mittakaavan käyttäytymisen ennustamiseksi, mutta kaikkea
ei ole mahdollista kohtuudella laboratoriossa simuloida. Teollisessa mittakaavassa
rikaste syötetään märkänä tai vieläpä kostutettuna, niin sanotuilla viskureilla,
uuniin pedin pintaan. Syöttönopeus vaihtelee silloin, kun pedin lämpötila pidetään
syöttöä ohjaavalla säädöllä ”vakiona”. Toinen vaihtoehto on pitää syöttö vakiona
ja säätää lämpötila vesisuihkutuksella petiin.

Monissa pasutoissa syöte on useiden rikasteiden seos, joka kerätään punnituk-
sella varustetulla kauhakuormaajalla hihnakuljettimelle. Rikastekauhallinen ote-
taan eri kasoista tietyn seossuhdelaskelman mukaan. Hihnalta rikasteet puretaan
päiväsiiloihin, ja tällöin ne sekoittuvat jonkin verran, mutta seoksesta ei kuiten-
kaan tule läheskään homogeenista.

Eri rikasteilla on erilainen hapentarve ja reaktiolämpö. Leijutusilmamäärä
vaihtelee myös hieman, koska se puhalletaan arinan ja kuplivan pedin läpi, jotka
aiheuttavat vastusta. Edellä esitetyn perusteella ei happikerroinkaan voi olla tarkka
arvo, vaan ainoastaan tietyllä alueella suuntaa-antava.

Kirjallisuudesta ei löytynyt jatkuvana tehtyjä laboratorioleijukerrostutkimuk-
sia, vaan kaikki laboratorioleijukerrostutkimukset olivat panoskokeita. Tämän tut-
kimuksen laboratoriokokeissa pyrittiin puolijatkuviin kokeisiin, eli syöttämään
rikaste jatkuvasti tietyllä nopeudella tiettyyn kaasuvirtaan ja toimimaan tietyllä
happikerroinalueella. Tuotteen ulosotto ei kuitenkaan ollut jatkuvaa, vaan aina
noin tunnin syötön jälkeen peti jäähdytettiin ja tutkittiin loppunäytteenä.

Tämän tutkimuksen esikokeissa havaittiin, että laboratoriokokeissa on hanka-
laa syöttää kosteata ja mahdollisesti mikropelletoitunutta rikastetta. Tällöin pää-
dyttiin tekemään kokeet kuivatuilla, alle 0,6 mm:n rikastefraktioilla. Esikokeet
osoittivat, että käytettäessä hienoa fraktiota ei voitu käyttää teollisessa mittakaa-
vassa käytettäviä vapaatilanopeuksia, vaan leijutusnopeus piti laskea noin 0,2–0,3
m:iin/s. Teollisessa mittakaavassa käytettävä kostea syöte mikropelletoituu kuljet-
timella otollista kerrosvahvuutta käytettäessä ja lautassyöttimellä ennen uunia, ja
silloin voidaan käyttää tyhjätilanopeutta 0,6–0,75 m/s.
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Partikkelien viive uunipasutteen osalta on teollisessa mittakaavassa paljon
pidempi kuin laboratorion pasutteella oleva, enimmillään noin yksi tunti. Teolli-
sessa mittakaavassa arinapinta-alan ollessa 72 m2 pedissä on materiaalia esimer-
kiksi 150 tonnia ja rikastesyöttö 20–30 t/h, josta petiin jää 20–40 %. Uusi syöte
sekoittuu suureksi osaksi petiin eikä suinkaan mene tulppana läpi uunin, ja ainakin
osa pasutteesta viipyy uunissa useita tunteja.

Laboratorioleijupetikokeilla raekooltaan alle 0,6 mm:n rikasteen hapettuessa
nopeasti, ei voitu täysin simuloida teollista mittakaavaa, vaan niillä saadaan aino-
astaan tieto siitä, sintrautuuko tai tahmautuuko rikaste/pasute tietyssä lämpötilassa
ja tietyllä happikerroinalueella. Itse hapettumismekanismi täytyi selvittää pelle-
teillä putkiuunissa.

6.5 Havainnot teollisen mittakaavan kokeista

6.5.1 Veden käyttö pasutuksen hallintaan

Veden käyttö on ollut yleistä jo pitkään eri pasutoissa (Lightfoot 1977, Berg et al.
1978, Magoon et al. 1990, Grant 1993 ja 1994, Longton 1998, Filho et al. 1998,
MacLagan et al. 2000 ja Takayama et al. 2000), mutta sen vaikutusmekanismi ei
ole ollut selvä, kuten Lepistön (1999) johtopäätöksistä voidaan havaita. Tässä
työssä käsitellyt teollisessa mittakaavassa tehdyt tutkimukset osoittivat, että vettä
voidaan käyttää leijupetipasutuksessa kahdella eri tavalla: vesi voidaan lisätä
rikasteeseen ennen uunia tai se voidaan suihkuttaa suoraan uuniin. Näillä vesisyö-
töillä todettiin olevan hyvin erilaiset vaikutukset pasutukseen ja uunin toimintaan 

– vesilisäys rikasteeseen voi vielä tapahtua eri paikkoihin eli varastolla, ennen
päiväsiiloja tai/ja kuljettimelle juuri ennen uunia. Näiden vesien todettiin 

– stabiloivan sfaleriittirikasteen hapettumista, mikä voidaan havaita esimer-
kiksi padistä tehdyin kaasuanalyysimittauksin, kuvat 105 ja 106.

– stabiloivan pedin leijumista, erityisesti vesilisäyksen varastolla ennen päi-
väsiiloja.

– siirtävän hapettumista petiin ja

– laskevan uunin yläosan lämpötilaa, erityisesti vesilisäyksen kuljettimelle
ennen uunia, jonka myös Ajersch (2000) on todennut.

– vesisuihkun uuniin todettiin
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– jäähdyttävän petiä ja

– siirtävän palamista pedin yläpuolelle.

Hienon lyijypitoisen sfaleriittirikasteen pasutuksen todettiin onnistuvan parhaiten,
kun rikaste oli riittävän kosteaa, mikä tarkoittaa sitä, että syötteen kosteutta tulee
nostaa vesisyötöllä ennen päiväsiiloa ja uunia enimmillään ~11–12 %:iin H2O.
Jopa 4 % lyijyä sisältävää hienoa sfaleriittirikastetta voidaan käsitellä, kun syöt-
teen kostutuksella säädetään sen mikropelletoitumista. Mikrorakennetutkimuksilla
todettiin, että syötteessä syntyneet pelletit säilyttävät rikastetyypistä ja sen sintrau-
tumisesta riippuen muotonsa ja pasuttuvat sellaisenaan. Teollisessa uunissa esiin-
tyvistä pelleteistä osa on siis syöteperäisiä.

 Mikropelletointi on mahdollista tehdä myös eri yksikössä (Brown et al.
1998a, Denoiseux 1980, Roggero 1963, Smith 1958 ja Sanchuan et al. 1985),
mutta se aiheuttaa investointikustannuksia ja lisää käyttökustannuksia. Pelkkä
mikropelletoitumisen avulla aikaansaatu syötteen ja pedin karkeneminen, ja sitä
kautta aikaansaatu reaktiopinnan väheneminen ei yksistään riitä aina aikaansaa-
maan hallittua petiä, vaan lisäksi tarvitaan hallittu happikerroin ja lämpötila. 

6.5.2 Happikertoimen hallinta 

Jotta sfaleriittirikasteen epäpuhtauksien, raudan, lyijyn ja kuparin, yhdessä ja erik-
seen muodostamien sulfidien, oksidien, sulfaattien ja silikaattien sulien muodostu-
minen voidaan minimoida, stabiilin pedin aikaansaamiseksi täytyy käyttää kulle-
kin rikasteelle tai seokselle sopivaa ”lämpötilaikkunaa”. Lightfoot (1977) ja Svens
(1977 ja 1979) ovat todenneet epäpuhtailla rikasteilla lämpötilan laskun vähentä-
vän ongelmia.

Lämpötilaa pedissä voidaan laskea suihkuttamalla petiin vettä. Vettä suihkut-
tamalla voidaan pitää syöttö korkeana ja jopa lisätä sitä, mutta tällöin täytyy huo-
lehtia siitä, että pedissä, erityisesti siinä osassa uunia, johon syöttö tulee (Taskinen
et al. 2000a, Dimitrov et al. 1980), ja pedin yläpuolellakin, on riittävästi happea.
Jotta tämä on mahdollista, täytyy tuntea syöte. Ei riitä, että tiedetään sen kemialli-
nen analyysi, vaan pitää tuntea myös syötteen mineralogia. Käyttäytyyhän esimer-
kiksi rauta eri lailla pasutettaessa riippuen siitä, onko se sfaleriittirikasteessa rikki-
kiisuna ja magneettikiisuna vai liuenneena sfaleriitin hilassa tai kuparikiisuna.
Kun tunnetaan rikasteet ja muut mahdolliset syötteet, tällöin voidaan arvioida nii-
den hapentarpeet ja niiden tuottama energia. Kompleksisten sfaleriittirikasteiden
pasutuksessa tarvitaan jatkuva on-line- seuranta hapen riittävyydelle. Käytännössä
177



on mahdollista arvioida koko ajan happikerrointa ja pitää se syöttöseokselle sopi-
vassa ikkunassa, kun tunnetaan syötteet ja uuniin syötettävät happipitoiset kaasut
(Taskinen et al. 2000b). Helposti sulfidisulia muodostavat rikasteet, joiden hapet-
tumista pelletoituneena hidastaa suorasidoksien vaikutuksesta tapahtuva sintrautu-
minen, vaativat korkeamman happipaineen ja samalla siis korkeamman happiker-
toimen. Muita korkeamman happikertoimen vaativat kuparipitoiset rikasteet,
koska kupari jaloimpana hapettuu viimeksi.

Koska epäpuhtaat ja hienot rikasteet edellyttävät stabiilin pedin ylläpitämi-
seksi alhaisempaa lämpötilaa ja korkeampaa happikerrointa, merkitsee tämä käy-
tännössä kapasiteetin laskua, jos ei syöttöä optimoida vesisyötöllä uuniin ja pro-
sessikaasun happirikastuksella. Happirikastus on ollut käytössä monilla pasutoilla
jo vuosia (Saha et al. 1998, Filho et al. 1998, Longton 1988, Berg & Pape 1978,
MacLagan et al. 2000 ja Takayama et al. 2000). Petiin jäähdykkeeksi suihkutet-
tava vesi voidaan korvata ”inerteillä” eli tässä tapauksessa oksidisilla tai karbo-
naattisilla syötteillä (Saha et al. 1998).

Sfaleriittirikasteen pasutuskokonaisuuden hallitsemiseksi ei siis riitä pelkkä
kattilan tai syklonin jälkeisen happitason on-line-seuranta ja happitason siellä pitä-
minen riittävän korkeana (Morris 2000). Tähän kaasuanalyysiin perustuva ajotapa
voi johtaa harhaan, koska uuniin tai kattilaan tulee aina jonkin verran vuotoilmaa
ja analysaattorien luotettava toiminta edellyttää kalibrointia jopa kolme kertaa vii-
kossa (MacLagan et al. 2000). Parempi ja nopea tapa varmistaa happikertoimen
oikea alue on käyttää kattila- ja/tai syklonipasutteen sulfidirikkiä kontrollianalyy-
sinä. Tämä kertoo nopeasti, milloin ollaan oikeassa ”happikerroinikkunassa”,
koska kattilaan ja sykloneihin on lyhyt viive (Dimitrov et al. 1980, Themelis &
Freeman 1984 ja Taskinen et al. 2008). On siis huomattava, että myös liian alhai-
nen lämpötila ja liian korkea happikerroin tuottavat ongelmia kittaavien sulfaattien
muodossa.

6.5.3 Partikkelikoko

Sfaleriittirikasteiden partikkelikokojakauma on yleensä alueella 10–100 µm, mutta
on myös rikasteita, joissa on suuri osa tätäkin hienompaa fraktiota. Keskimääräiset
partikkelikoot vaihtelevat alueella d50 = 20–50 µm (Lepistö 1999). Hienot partik-
kelikoot (d80 = 7–27 µm) vaativat erityistoimia pasutuksessa Brown P et al.
(1995). Tämä tarkoittaa mikropelletointia sideaineita käyttäen erillisessä pelletoin-
tiyksikössä. Petiä stabiloivia ja uunin yläosan lämpötilan hallintaa parantavia
(Kuvat 109 ja 113) mikropellettejä on mahdollista aikaansaada myös kostuttamalla
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rikastetta varastolla ja kuljettimilla (Metsärinta et al. 2000 a, 2002a, 2002c, 2003a
ja Saxen et al. 2006). Toisaalta pellettien koon kasvaessa niiden hapettumisen vaa-
tima aika kasvaa, kuten kuvassa 138 voidaan havaita.

Kuva 138. Kuparipitoisen rikasteen E erikokoisten pellettien hapettuminen ajan funk-
tiona (Jyrkönen et al. 2001).

Epäpuhtauksien lisääntyessä malmeissa hienonevat rikasteet rikastusteknisistä
syistä. Hienoilla syötteillä myös ominaispinta-ala kasvaa, mikä lisää pedin tahme-
nemis- ja/tai agglomeroitumistaipumusta. Viime vuosikymmeninä on sinkkipasut-
tojen syötteiden keskimääräinen partikkelikoko laskenut noin 50–60 µm:sta 20–25
µm:iin, ja samanaikaisesti rikasteiden epäpuhtauspitoisuudet erityisesti lyijypitoi-
suudet kohonneet moninkertaisiksi. Samana ajanjaksona on sinkkipasuttojen
pedissä käytettävä lämpötila laskenut noin 1 000 °C:sta alueelle 930–950 °C.
(Huggare et al. 1973 ja Metsärinta et al. 2005b.) 

Kun alettiin optimoida uunien kapasiteettia, lisättiin petiin jäähdytysputkia
(Lepistö 1999). Jäähdytyspinnan lisääntyminen mahdollisti rikastesyötön kasvatta-
misen (Filho et al.1998). Kun korkealla syötöllä käytetään enemmän epäpuhtauk-
sia sisältäviä rikasteita ja arinailman virtaus pysyy samana, happikerroin laskee.
Jos tällöin ei lasketa lämpötilaa pedissä, kostuteta rikastetta mikropellettien
aikaansaamiseksi ja lisätä happikerrointa, tulee peti tahmeaksi tai agglomeroituu.

Näissä kokeissa tarkasteltiin sfaleriittirikastemikropellettien (<0,6 mm) hapet-
tumista leijupedissä ja eri kokoisten pellettien hapettumista putkiuunissa. Labora-
torioleijupetikokeet osoittivat, että hieno materiaali hapettuu hyvin nopeasti, kun
happea on riittävästi käytettävissä. Sekä diffuusion että kemiallisen reaktion kont-
rolloima reaktionopeus ovat suoraan verrannollisia reaktiopinta-alaan. Pieni par-
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tikkelikoko ja siitä seuraava suuri reaktiopinta-ala aiheuttavat suuren reaktiono-
peuden. Langstan ja Stephens (1960) havaitsivat, että systeemissä, joka sisältää
vain pieniä osittain sulia partikkeleita, tarttumispinta-alat ja -voimat ovat suuria
verrattuna massaan, ja tällöin partikkelit sitovat toisiaan.

Sfaleriittirikasteet karkeutuvat yleensä pasutuksessa, kuten kuva 139 osoittaa.
Chen & Dutrizac (2002) ovat todenneet, että 30–40 µm:n rikasteista saadaan 100–
150 µm:n enimmäkseen 100 µm:n pasutetta. Sopiva stabiilin pedin partikkelikoko
on Brownin (1995) mukaan 0,1–1 mm. Tämä ei kuitenkaan ole ehdoton totuus,
kuten taulukosta 42 voidaan todeta. Korkean lyijypitoisuuden omaavan sfaleriitti-
rikasteen pasutuksen hallitseminen edellytti pedin lämpötilan laskemista niin alas,
että lyijyoksisulfaatin sijaan pääosa pasutteen lyijystä oli lyijysulfaattia. Tällöin
pedin karkeutuminen jäi normaalia vähäisemmäksi.

Kuva 139. Syötteen ja pasutteiden partikkelikokojakauma (Metsärinta et al. 2002e).

6.5.4 Viipymäaika

Leijupetipasutuksissa kuivat, alle 0,6 mm:n sfaleriittirikastemikropelletit hapettui-
vat lämpötiloissa 800–1 000 °C täydellisesti ”heti” kohdatessaan hapen reakto-
rissa. Jotta voitiin selvittää hapettumismekanismia, täytyi pellettikokoa lisätä ja
tutkia makropellettejä (8–10 mm). Näitä isoja pellettejä 950 °C:ssa pasutettaessa
todettiin niiden tarvitsevan vähintään 30 minuuttia ja enimmäkseen yli kaksi tun-
tia, jotta ne hapettuivat täysin. 

Sulien ja suorasidossintrautumien muodostuminen hidasti hapettumista.
Dimitrov (1983) totesi, että happi tunkeutuu helposti reaktiovyöhykkeeseen huo-
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koisen pasutustuotteen läpi, mutta sintrautuneessa tuotteessa hapettumisnopeutta
kontrolloi sisäinen diffuusio. Myös Saha et al. (1989) totesivat sfaleriittirikasteen
hapettumisnopeuden olevan suoraan verrannollinen hapen diffuusionopeuteen
kiinteiden oksidikerrosten läpi. Tähän hapettumisnopeuteen vaikuttaa heidän
mukaansa partikkelin pinta-alan lisäksi aineensiirtokerroin ja hapen osapaine.
Hapen osapaine kaasussa taas kasvaa happikertoimen kasvaessa.

Teollisissa uuneissa karkeimmat pelletit viipyvät pedissä useita tunteja. Merk-
kiaineilla tehdyillä viipymäaikamittauksilla on todettu, että viipymäaika 72 m2:n
uunin pedissä on keskimäärin 20 tuntia (Saxen & Nyberg 2003). Dimitrov et al.
(1980) ovat todenneet, että sfaleriitin pasutuksessa ei rikin poistoon tarvita kuin
10–15 minuuttia, kun lämpötila on sopiva ja happea riittävästi. He olivat todenneet
suurempien partikkelien jäävän petiin pitkäksi aikaa. Pedissä kauan viipyvän
osuuden he olivat todenneet riippuvan pasutteen koostumuksesta eli sulafaasien ja
niiden aiheuttamien agglomeraattien muodostumisesta. Tämä selittänee sen, että
kokeessa kuparipitoisella rikasteella liian alhaisella happikertoimella petiin oli jää-
nyt enemmän pasutetta.

Themelis & Freeman (1984) ja Brown P et al. (1995) ovat kertoneet Spiran
(1970) tekemistä viipymäaikamittauksista, joissa on todettu alivuoto pasutteelle
kahdeksan minuutin viive.

Sinkkisulfidin teollisessa leijukerrospasutuksessa suurin osa pasutteesta ote-
taan talteen kattilasta ja syklonista. Tällöin kattila- ja syklonipasutteiden käyttö
kokonaishappikertoimen kontrollointiin antaa nopeimmin tarvittavan tiedon uunin
tilasta. Kuvasta 107 nähdään kattilapasutteen sulfidirikkipitoisuuden riippuvuus
happikertoimesta. Toisaalta tiedetään, että kattilapasutteen viive on vain noin
minuutin kertaluokkaa (Taskinen et al. 2008, Saxen & Nyberg 2003 ja Themelis &
Freeman 1984).
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7 Johtopäätökset
Tässä työssä rauta-, lyijy- ja kuparipitoisten sfaleriittirikasteiden hapettumista tar-
kasteltiin sekä laboratoriossa että teollisessa mittakaavassa. Laboratoriomittakaa-
vassa hapetus tapahtui sekä putkiuunissa että hienolla rikasteella laboratorioleiju-
kerrosuunissa.

Johtopäätöksenä näiden tutkimusten perusteella voidaan todeta, että

– stabiilisuuteen leijukerrospasutuksessa vaikuttaa lämpötilan lisäksi epäpuh-
tauksien määrä syötteessä, syötteen partikkelikokojakauma sekä happikerroin.

– sfaleriittirikasteilla on erilainen koostumus, mineralogia ja partikkelikoko;
tästä syystä sfaleriittirikasteet, jotka sisältävät eri määriä eri epäpuhtauksia,
edellyttävät eri

– pasutuslämpötilaa,

– eri happikerrointa ja

– samantyyppisen rikasteen vaatima pasutuslämpötila ja happikerroin
voivat vaihdella, jos rikasteen partikkelikoko vaihtelee.

Edelleen näiden tutkimusten perusteella voidaan todeta, että

– syötteen partikkelikokoa säätäen voidaan ohjata pedin stabiilisuutta ja myös
uunin yläosan lämpötilaa.

– syötteen partikkelikokoa voidaan kasvattaa kostuttamalla rikastetta varastolla
ja kuljettimella. Karkeampi partikkelikoko vähentää reaktioiden ”näkemää”
reaktiopintaa ja samalla mahdollista sulapintaa muita partikkeleita vastaan.

Tutkimukset osoittavat myös, että

– epäpuhtaudet rauta, kupari ja lyijy lisäävät kiinteän tilan diffuusioprosessien
kautta sinkkisulfidin suorasidossintrautumien syntyä ja siten sulfidisulien
muodostumista.

– happikerrointa nostamalla voidaan sulfidisulien muodostumista minimoida.

– kuparisulfidit muodostavat sulfidisulia jo alhaisessa lämpötilassa ja lisäksi ne
epäpuhtauksista jaloimpina hapettuvat viimeksi. Sulien määrän minimoiminen
kuparipitoisuuden lisääntyessä rikasteessa vaatii lämpötilan laskun lisäksi
happikertoimen nostamista.
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– rikkikiisuna ja magneettikiisuna olevan raudan hapettumismekanismit mah-
dollistavat sulafaasien muodostumisen, kun lämpötila kohoaa yli 920 °C:een,
jos happikerroin ei ole riittävä.

– myös oksidit ja sulfaatit voivat muodostaa sulafaaseja ja

– sfaleriitin lyijypitoisuuden lisääntyessä täytyy pasutuslämpötilaa laskea, jotta
lyijyoksisulfaattien syntyminen vähenee.

Lisäksi teollisen mittakaavan kokeet osoittivat, että pedin lämpötilan pito ohjear-
vossa sumeaan logiikkaan perustuvalla säädöllä ei riitä pitämään petiä aina stabii-
lina, vaan

– happikerrointa tulee seurata jatkuvasti ja se tulee pitää koko ajan tietyllä, kul-
lekin rikasteelle ominaisella alueella samoin kuin pasutuslämpötila

– happikerroin voidaan hallita käyttäen leijutus-/prosessikaasun happirikastusta

– pedin lämpötila voidaan hallita inerteillä jäähdykkeillä, kuten vesisuihkutuk-
sella ja ei-palavilla syötteillä

– kun lämpötila ja happikerroin säädetään kullekin seokselle ominaiselle alu-
eelle, pysyy leijupeti stabiilina eikä kasvannaisia synny uunin seinämille.
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8 Jatkotoimenpiteet
Tähän työhön liittyvissä laboratorio- ja teollisen mittakaavan tutkimuksissa, jotka
tehtiin arinapinta-alaltaan 72 m2:n uunissa käyttäen pedin lämpötilan vakiona pitä-
vää sumeaa logiikkaa hyödyntävää säätöä, selvitettiin pasuttumismekanismit ja
syötteen laadun, happikertoimen, lämpötilan, uuniveden ja kostutusvesien vaiku-
tus uunin toimintaan. Tämän jälkeen alkoivat säätö- ja automatiikka-asiantuntijat
kehittää uutta dynamiikkamalliin perustuvaa säätösysteemiä.

Pasutusuunin dynaamista käyttäytymistä selvitettiin ja monimuuttujasäädön
kehitys aloitettiin Härkösen (2003) diplomityössä. Tähänastiset tutkimukset oli
tehty olosuhteissa, joissa uuninlämpötila pidettiin haluttuna sumeaan logiikkaan
perustuvalla säätöjärjestelmällä. Siksi Härkönen aloitti työnsä selvittäen uunin toi-
minnan dynamiikkaa askelkokeilla, jotka tehtiin käytetyn säätöjärjestelmän ollessa
kytkettynä pois käytöstä. Askelkokeiden pohjalta luotiin malli, jonka pääsyöte-
muuttujat olivat rikastesyöttö, prosessi-ilmavirtaus, vesisyöttö ennen uunia, vesi-
suihkutus uuniin sekä prosessihappi (Taskinen et al. 2008). Vastaavasti pääulostu-
lomuuttujat olivat pedin lämpötila, uunin yläosan lämpötila, poistokaasun happipi-
toisuus sekä pedin vastapaine.

Härkösen uunin käyttäytymiselle luoman dynaamisen mallin pohjalta kehitteli
Valo (2004) diplomityössään, asiantuntijoiden tukemana, uunin käyttäytymistä
ennustavan simulaattorin, joka datahistorian perusteella ennusti prosessin tulevan
tilan. Valon kehittämällä simulaattorimallilla on mahdollista testata rikastesyötön,
arinailman ja vesisyöttöjen muutosten vaikutus pedin ja uunin yläosan lämpötiloi-
hin. Lisäksi simulaattoriohjelmiston optimointirutiinilla voi etsiä rikastesyöttöä
optimoivat ajoarvot.

 Koska mallin ennustuskyky todettiin hyväksi, aloittivat ORC:n asiantuntijat
pasutustuotantoa maksimoivan säätöratkaisun kehittelyn simulaattorin suunnitte-
lun ollessa vielä kesken. Tämän kehitystyön tuloksena otettiin vuoden 2005 kulu-
essa Kokkolan pasutusuuneilla käyttöön optimoiva säätömalli (Taskinen et al.
2008), jonka tavoitteena on ajaa pasutusuunia maksimirikastesyötöllä siten, että
pedin ja uunin yläosan lämpötila sekä happikerroin pysyvät kullekin rikasteseok-
selle sopivassa ”ikkunassa”, jolle käyttäjä asettaa rajat.

Tämän tutkimuksen tuloksia päästiin testaamaan myös yhdessä maailman suu-
rimmista Lurgi-tyyppisistä leijukerrosuuneista, kun sen leijupeti karkeutui dra-
maattisesti pasutettaessa rikkikiisua, magneettikiisua ja lyijy-yhdisteitä sisältävää
sfaleriittirikastetta eikä uunin kapasiteettia saatu nostettua suunnitteluarvoon.
Kyseisessä uunissa käytettiin vain yhtä rikastetta, joka sen lisäksi, että sisälsi
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edellä mainittuja epäpuhtauksia, oli erittäin hienoa. Tämä 123 m2:n uuni oli varus-
tettu myös sekundääri-ilmasyötöillä, happirikastusmahdollisuudella, erilaisilla
vesisyötöillä ja syötteen kosteuden on-line-mittauksella. Kaikki säätö tässä
uunissa tapahtui tarkkojen ja näppärien prosessioperaattorien toimesta ”manuaali-
sesti”.

Toimivaksi ratkaisuksi uunin stabiloimiseksi tässäkin tapauksessa osoittautui
happikertoimen ottaminen on-line-seurantaan (Taskinen et al. 2002b), tälle rikas-
teelle oikean happikerroinalueen etsiminen ja happikertoimen pitäminen sillä alu-
eella sekä pedin lämpötilan pitäminen riittävän alhaisena, jotta mahdolliset raudan
yhdisteiden (Kuva 27) muodostamat sulafaasit eivät karkeuta petiä ja aiheuta
ongelmia.

Tässä tapauksessa, koska käytössä oli myös sekundääri-ilmasyöttö, laskettiin
happikertoimet prosessiautomaatiojärjestelmässä erikseen pedille ja koko uunille,
ja seurattiin myös kattilapasutteen sulfidirikkipitoisuutta kahden tunnin välein.
Kattilapasutteen sulfidirikkipitoisuutta säädettiin sekundääri-ilmalla. Haaste auto-
maatioasiantuntijoille on laajentaa mallia niin, että mukaan tulee varastovesi-
syöttö, syötteen kosteus, sekundääri-ilma ja kattilapasutteen sulfidirikkipitoisuus.

Tämä työ oli rajattu käsittelemään epäpuhtauksista rautaa, lyijyä ja kuparia.
Epäpuhtauksien vaikutusten tutkimusta tulee laajentaa tarkentamalla näkökulmaa
arseeniin, piihin, kadmiumiin sekä alkalimetalleihin ja varsinkin eri epäpuhtauk-
sien yhteisvaikutuksiin.
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Liite A Laitteet.

Kuva A1. Kaaviokuva laboratorioleijukerroskoejärjestelystä: 1) kvartsinen reaktioputki,
φsisä 40 mm, 2) vastusuuni, 3) kvartsisintteriarina, 4) peti, 5) kaasunsekoituskammio, 6)
N2-pullo, 7) O2-pullo, 8) virtausmittarit (rotametrit), 9) painemittaus, Hg-manometri, 10)
Pt-PtRh-termoelementit ja piirturi, 11) säädettävä ruuvisyötin, 12) rikastesäiliö, 13)
syöttöputki, 14) saattokaasu, 15) N2-pullo ja 16) poistokaasuhuuva.
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Kuva A2. Laboratorioputkiuunin rakenne, Trans Temp -uuni. 

Kuva A3. Laboratoriopelletointilautanen.
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Kuva A4. Teollisuusmittakaavan uunin lämpötilamittauselementtien sijoitus (Valo
2004).
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Liite B Laboratorioleijukerrosuunikokeiden analyysit

Taulukko B1. Laboratorioleijukerroskoesarjan 1 pedin rikkianalyysit.

Pvm Rikaste Lämpötila °C Aika h Skok.%

27.6.2000 A 950 0
0,5
1,0

0,22
0,40
0,52

28.6.2000 A 850 0
0,5
1,0

0,18
1,0
1,5

29.6.2000 A 800 0
0,5
1,0

1,9
4,0
4,1

30.6.2000 A 750 0
0,5
1,0

3,5
4,4
4,7

31.7.2000 A 900 0
0,5
1,0

0,21
0,48
0,68

2.8.2000 B 900 0
0,5
1,0

0,46
0,50
0,52

3.8.2000 B 950 0
0,5
1,0

0,15
0,68
0,76

4.8.2000 B 800 0
0,5
1,0

0,47
3,9
4,7

7.8.2000 B  ~1 000 0
0,5
1,0

0,11
0,33
0,53

8.8.2000 A ~1 000 0
0,5
1,0

0,22
0,35
0,34

9.8.2000 C 900 0
0,5
1,0

0,14
0,57
0,66

10.8.2000 C 950 0
0,5
1,0

0,09
0,53
0,53

11.8.2000 C 800 0
0,5
1,0

3,3
6,0
6,2
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Taulukko B2. Laboratorioleijupetikoesarjan 1 pölyjen analyysit.

Taulukko B3. Laboratorioleijupetikoesarjan 2 loppupedin analyysit.

Rikaste Pöly reaktio-putkesta Zn % Fe % Cu % Pb % Ca % Al % S % SO4 %

A Yläosa 18,2 7,2 0,40 0,10 0,18 17,8 8,6 24,7

B Keskiosa 44,9 1,9 0,04 1,0 0,03 13,2 4,1 10,3

B Yläosa 34,6 1,3 0,04 0,78 0,03 9,7 13,5 29,9

C Keskiosa 19,1 5,7 0,27 0,95 0,01 26,5 1,7 5,6

C Yläosa 11,6 3,4 0,21 0,56 0,01 13,5 12,1 37,4

Koe Rikaste Zn % Fe % Pb % Cu % SO4% S % Ssulfidi

1 D 42,6 7,6 0,06 0,61 0,32 0,57 0,46

2 E 42,0 2,4 1,9 0,06 1,5 2,6 2,1

3 F 34,7 7,2 0,29 2,7 0,45 2,6 2,5

4 G 48,9 1,3 0,36 0,03 1,1 0,67 0,3

5 Seos 46,4 2,6 0,39 0,54 0,54 2,6 2,4

6 Seos 31,5 2,2 0,36 0,59 0,68 3,3 3,1

7 Seos 39,2 3,6 0,21 0,92 0,46 9,7 9,6

8 Seos 35,5 2,2 0,34 0,59 0,65 4,6 4,4

8b Seos 43,6 2,9 0,73 0,74 1,9 0,70 0,09

9 Seos 42,8 6,5 0,64 0,40 1,1 0,64 0,27

10 Seos 42,8 6,0 0,78 0,46 0,53 2,7 2,5

11 Seos 43,3 5,5 1,1 0,31 1,4 1,1 0,63

12 Seos 41,0 4,9 1,2 0,25 1,7 0,7 0,09

13 Seos 36,7 2,6 2,4 0,09 2,9 1,1 0,13

14 Seos 40,9 3,5 2,3 0,12 2,9 1,1 0,13

15 Seos 40,7 4,0 2,0 0,16 2,5 0,83 0

16 Seos 38,7 3,8 2,2 0,20 2,5 0,89 0,06

17 C2 30,1 9,7 0,83 0,54 0,20 8,0 7,9

18 Seos 37,5 10,3 1,8 0,52 0,20 2,4 2,3

19 Seos 38,9 9,3 1,7 0,47 0,70 0,32 0,09

20 Seos 40,3 9,0 1,8 0,46 0,77 0,34 0,08
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Taulukko B4. Laboratorioleijupetikoesarjan 3 ja 4 loppupedin analyysit.

Taulukko B5. Laboratorioleijupetikoesarjan inertin alkupedin analyysit.

Koe Rikaste Zn 
%

Fe
 %

Pb 
%

Cu 
%

Ca 
%

S
 %

SO4 % SSulfidi
%

19.3.2002 H 41,4 6,0 0,13 1,8 1,2 0,97 2,8 0,04

20.3.2002 H 42,7 5,7 0,16 1,8 1,1 0,77 1,9 0,14

21.3.2002 H 42,0 5,7 0,17 1,8 1,1 4,7 0,72 4,5

22.3.2002 H 41,3 5,5 0,17 1,8 1,1 5,8 0,70 5,6

14.3.2003 I 39,7 6,0 1,2 0,88 0,10 0,91 2,4 0,11

18.3.2003 I 40,4 6,0 1,4 0,89 0,11 0,47 0,99 0,14

17.3.2003 J 36,7 1,1 0,50 0,04 2,5 2,2 5,9 0,23

19.3.2003 J 36,5 1,1 0,52 0,04 2,5 2,1 6,2 0,03

Alkupeti Al2O3
%

Fe2O3
%

SiO2
%

NiO
%

CaO 
%

MgO 
%

Alumiinioksidi 98 0,6 0,6 0,1 0,03 0,02
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Liite C Laboratorioleijukerrosuunikokeiden olosuhteet.

Taulukko C1. Laboratorioleijupetikoesarjan 1 pedin vapaatilanopeus, 
paine-ero ja tuotteiden massat.

Pvm Rikaste Lämpö-
tila
 °C

Vapaatila-
nopeus 

m/s

Paine-
ero 

mbar

Peti-
tuote

g

Putken 
keskiosa

pöly g

Putken 
yläosa pöly 

g

’Erotus’ 

g

30.6.2000 A 750 0,22 10->12 103,3 9,6 6,8 30,3

29.6.2000 A 800 0,23 11->13 97,8 4,7 8,5 39,0

28.6.2000 A 850 0,24 13->16 81,4 4,6 8,0 56,0

31.7.2000 A 900 0,26 11->13 95,1 2,6 5,5 46,8

27.6.2000 A 950 0,27 13 98,0 - 10,6 41,4

8.8.2000 A ~1 000 0,29 15->19 98,9 8,1 6,6 36,4

4.8.2000 B 800 0,25 12->13 86,3 18,8 4,5 40,4

2.8.2000 B 900 0,27 11->13 69,0 30,2 6,2 44,6

3.8.2000 B 950 0,28 13->16 82,9 27,0 3,9 36,2

7.8.2000 B ~1 000 0,29 15->16 87,9 23,1 4,5 34,5

11.8.2000 C 800 0,23 13->15 86,2 4,6 5,5 53,7

9.8.2000 C 900 0,27 12->13 78,3 4,7 4,7 62,3

10.8.2000 C 950 0,25 15->16 82,3 5,0 4,8 58,0
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Taulukko C2. Laboratorioleijupetikoesarjan 2 pedin vapaatilanopeus, 
paine-ero ja tuotteiden massat.

Pvm Rikaste Lämpö-
tila °

C

Vapaatila-
nopeus 

m/s

Paine-ero
 mbar

Peti-
tuote 

g

Putken 
keskiosa 

pöly g

Putken 
yläosa 
pöly g

’Erotus’ 

g

11.12.2000 D ~950 0,26 67 137,1 1,8 3,3 57,8

12.12.2000 E ~950 0,26 64 120,3 5,8 6,9 67,0

13.12.2000 F ~950 0,26 64 95,8 8,8 1,9 41,5

14.12.2000 G ~950 0,26 35 137,6 6,1 5,9 50,4

15.12.2000 Seos ~950 0,26 29 131,0 5,7 3,6 59,7

22.12.2000 Seos ~950 0,26 27 76,9 7,0 1,6 32,3

19.12.2000 Seos ~950 0,26 29->32 116,7 4,8 1,5 50,4

27.12.2000 Seos ~950 0,26 27 84,9 6,9 2,5 20,8

22.1.2001 Seos ~950 0,26 27->29 122,4 8,4 2,3 66,9

28.12.2000 Seos ~950 0,26 27->29 127,2 9,2 3,1 60,5

29.12.2000 Seos ~950 0,26 27->29 121,3 11,2 3,8 63,7

2.1.2001 Seos ~950 0,26 27->29 122,5 9,5 2,2 65,8

3.1.2001 Seos ~950 0,26 27->32 132,1 14,4 1,8 51,7

23.1.2001 Seos ~950 0,28 27 123,6 13,0 5,5 52,7

24.1.2001 Seos ~950 0,28 27 118,6 8,5 4,2 68,7

25.1.2001 Seos ~950 0,28 58->80 118,9 11,7 3,7 55,7

31.1.2001 Seos ~950 0,28 29->32 113,9 15,7 4,5 65,9

8.3.2001 C2 ~950 0,28 67 118,1 4,7 2,6 39,8

9.3.2001 Seos ~950 0,28 64->67 129,0 6,2 4,1 60,7

12.3.2001 Seos ~950 0,28 67 125,8 16,2 5,2 52,8

14.3.2001 Seos ~950 0,28 67->72 121,5 14,6 3,4 60,5
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Taulukko C3. Laboratorioleijupetikoesarjan 3 ja 4 pedin vapaatilanopeus, 
paine-eromuutos ja tuotteiden massa.

Pvm Rikaste Lämpö-
tila
°C

Vapaatila-
nopeus 

m/s

Paine-ero-
muutos 
mbar

Peti-
tuote

g

Putken 
keskiosa 

pöly g

Putken 
yläosa 
pöly g

”Erotus” 

g

19.3.2002 H 952–954 0,28 67->72 133,1 4,7 1,5 57,4

20.3.2002 H 948–952 0,28 67->75 147,8 0,6 0,4 49,0

21.3.2002 H 951–952 0,28 67->75 154,3 0,5 1,4 40,7

22.3.2002 H 951–952 0,28 69->75 159,6 0,4 0,6 36,7

14.3.2003 I 936–955 0,28 75->76 122,6 6,7 3,5 65,5

18.3.2003 I 948–950 0,28 80 117,6 8,0 3,9 68,5

17.3.2003 J 948–955 0,28 77->80 115,1 3,1 3,9 76,1

19.3.2003 J 896–901 0,27 79 123,1 1,0 4,1 69,0
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Liite D Laboratorioputkiuunikokeet.

Taulukko D1. Laboratoriokoesarjan 1 pellettien painonpudotukset.

Taulukko D2. Laboratoriokoesarjan 2 pellettien painonpudotukset.

Taulukko D3. Laboratoriokoesarjan 3 pellettien painonpudotukset.

Aika
 min

A
painonpudotus

%

B
painonpudotus

%

C1
painonpudotus

%

1 3,5 3,6 18,8

3 4,5 4,9 19,2

10 6,2 6,6 21,1

30 9,7 12,7 23,9

120 16,0 - -

Aika
min

E
painonpudotus

%

F
painonpudotus

%

D
painonpudotus

%

G
painonpudotus

%

C2
painonpudotus

%

1 3,5 5,9 1,2 2,0 8,6

3 4,6 6,5 2,2 2,9 9,2

10 4,9 7,1 3,5 4,5 11,3

30 6,2 10,2 6,9 8,3 13,2

120 13,1 16,4 - 16,6 20,4

Aika 
min

H
painonpudotus

%

I
painonpudotus

%

J
painonpudotus

%

1 1,3 4,1 7,2

3 1,8 4,7 8,0

10 2,6 7,2 10,5

30 4,7 10,9 14,6

120 12,2 17,2 15,2
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Taulukko D4. Laboratoriokoesarjan rikasteen E erikokoisilla pelleteillä 
painonpudotukset.

Taulukko D5. Laboratoriokoesarjan rikasteen F erikokoisilla pelleteillä 
painonpudotukset.

Rikaste E
Aika 
min

8 mm
painonpudotus

%

6 mm
ainonpudotus

%

4 mm
painonpudotus

%

2 mm
painonpudotus

%

1 3,5 3,6 3,7 4,6

3 4,6 4,8 4,6 5,1

10 4,9 6,7 7,8 8,2

30 6,2 9,8 12,9 10,5

120 13,1 13,6 13,4 11,2

Rikaste F
Aika 
min

8 mm
painonpudotus

%

6 mm
painonpudotus

%

4 mm
painonpudotus

%

2 mm
painonpudotus

%

1 5,9 6,6 6,8 7,1

3 6,5 7,2 8,1 8,0

10 7,1 9,8 10,9 13,5

30 10,2 13,4 17,6 19,3

120 16,4 19,1 18,3 14,2
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Liite E Teollisen mittakaavan kokeiden analyysit.

Taulukko E1. Pasuton vesikoe 11/2001, ylivuotopasutteen analyysit.

Pvm Klo Ssulfidi % Pb % Cu % Si % S % Fe % SO4 %

5.11.2001 06.00
12.00
18.00

0,09
0,15
0,38

2,0
1,9
2,1

0,29
0,30
0,31

0,77
-

0,46

1,0
1,1
1,3

8,2
8,4
8,4

2,7
2,7
2,7

6.11.2001 00.00
06.00
12.00
18.00

0,41
0,56
0,68
0,87

2,1
2,2
2,1
2,0

0,30
0,33
0,34
0,43

-
0,44
0,41
0,39

1,3
1,5
1,6
1,8

8,5
8,5
8,8
9,3

2,7
2,9
2,6
2,9

7.11.2001 00.00
06.00
12.00
18.00

0,29
0,18
0,22
0,29

2,1
2,1
2,1
2,0

0,35
0,36
0,37
0,38

0,39
0,37
0,41
0,37

1,2
1,1
1,1
1,3

8,7
8,8
8,9
9,1

2,9
2,8
2,7
2,8

8.11.2001 00.00
06.00
12.00
18.00

0,35
-

0,38
-

2,0
1,9
1,9
1,9

0,35
0,32
0,34
0,40

0,36
0,37
0,37
0,37

1,2
1,5
1,3
1,3

8,8
8,9
9,1
9,5

2,8
2,8
2,8
2,7

9.11.2001 00.00
06.00
12.00
18.00

0,27
0,28
0,18
0,28

1,9
2,1
2,1
2,1

0,39
0,39
0,36
0,33

0,34
0,36
0,38
0,42

1,2
1,2
1,1
1,2

9,5
9,4
9,1
9,0

2,6
2,8
2,8
2,7

10.11.2001 00.00 0,21 2,1 0,30 0,41 1,2 8,8 2,6

12.11.2001 06.00
12.00
18.00

0,38
0,84
0,21

2,3
2,1
2,3

0,58
0,61
0,52

0,29
0,29
0,30

1,3
1,8
1,1

10,3
10,3
10,2

2,8
2,9
2,8

13.11.2001 06.00
12.00
18.00

0,39
0,36
0,62

2,2
2,2
2,2

0,43
0,44
0,45

0,38
0,40
0,30

1,3
1,2
1,6

10,4
10,5
10,5

2,9
2,8
2,8

14.11.2001 06.00
12.00
18.00

0,36
0,23
0,35

2,2
2,1
2,2

0,49
0,40
0,44

0,33
0,32
0,37

1,3
1,2
1,3

10,4
9,4

10,4

3,0
2,8
2,9

15.11.2001 00.00
06.00
12.00
18.00

0,19
0,39
0,72
0,32

2,2
2,3
2,0
2,0

0,42
0,41
0,41
0,46

0,37
0,34
0,33
0,41

1,0
1,3
1,5
1,1

10,8
10,9
11,1
10,7

2,6
2,7
2,6
2,6

16.11.2001 00.00
06.00
12.00

0,53
0,36
0,27

2,0
2,0
2,1

0,48
0,50
0,45

0,39
-
-

1,3
1,2
1,2

10,7
10,8
10,5

2,7
2,7
3,0
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Taulukko E2. Pasuton vesikoe 11/200: kattilapasutteen analyysit.

Pvm Klo Ssulfidi % Pb % Cu % S % Fe % SO4 %

5.11.2001 06.00
12.00
18.00

0,59
0,32
0,11

2,0
1,8
1,8

0,37
0,37
0,35

2,5
2,5
2,8

7,4
7,4
7,4

5,1
6,8
8,3

6.11.2001 00.00
06.00
12.00
18.00

0,17
0,11
0,18
0,07

1,9
1,9
2,0
1,8

0,36
0,35
0,37
0,36

3,1
2,5
3,3
2,6

7,4
7,4
7,7
7,1

9,2
7,6
9,6
8,0

7.11.2001 00.00
06.00
12.00
18.00

0,06
0,55
0,11
0,05

1,7
2,0
2,0
1,8

0,38
0,41
0,40
0,37

2,5
2,5
3,0
2,9

7,3
7,8
7,6
7,3

7,8
5,9
9,1
8,6

8.11.2001 00.00
06.00
12.00
18.00

0,15
0,15
0,17
0,12

1,8
1,9
1,9
1,8

0,40
0,38
0,42
0,43

3,0
2,8
3,5
3,3

7,4
7,3
7,9
7,8

9,2
8,3

10,5
9,9

9.11.2001 00.00
06.00
12.00
18.00

0,12
0,30
0,30
0,47

1,8
1,8
1,8
1,8

0,43
0,48
0,44
0,40

2,2
2,9
2,4
2,7

7,7
7,9
7,7
7,3

6,6
8,4
6,6
7,0

10.11.2001 00.00 0,54 1,9 0,39 2,9 7,2 7,4

12.11.2001 06.00
12.00
18.00

0,08
0,16
0,21

2,3
2,3
2,4

0,59
0,58
0,57

3,0
3,5
2,9

8,0
7,5
7,9

9,2
10,4
8,4

13.11.2001 06.00
12.00
18.00

0,83
0,32
0,55

2,5
2,4
2,4

0,61
0,51
0,50

3,1
3,5
2,9

8,3
8,0
7,1

6,8
9,6
7,0

14.11.2001 06.00
12.00
18.00

0,10
0,26
0,43

2,4
2,5
2,5

0,47
0,55
0,53

3,1
3,1
3,0

8,0
8,0
7,5

9,4
8,7
8,4

15.11.2001 00.00
06.00
12.00
18.00

0,46
0,49
0,58
0,70

2,4
2,5
2,6
2,6

0,51
0,53
0,52
0,53

2,7
2,8
3,1
2,8

8,0
8,6
8,5
8,0

7,2
7,4
7,7
6,2

16.11.2001 00.00
06.00
12.00
18.00

0,61
0,59
0,51
0,50

2,3
2,5
2,6
2,4

0,65
0,59
0,62
0,58

2,6
2,8
2,8
3,9

7,8
8,7
8,4
7,4

6,1
6,5
6,8

10,4
216



Taulukko E3. Pasuton lyijykoe 4/2002: ylivuotopasutteen analyysit.

Taulukko E4. Pasuton lyijykoe 4/2002: kattilapasutteen analyysit.

Taulukko E5. Pasuton kuparikoe 5/2002: ylivuotopasutteen analyysit.

Pvm klo Ssulfidi % SO4 % S % Zn % Fe % Pb % Cu % Si %

8.4.2002 10.00 0,76 3,7 2,0 65,7 6,6 3,4 0,12 1,0

9.4.2002 10.00 0,46 4,0 1,8 64,4 6,4 3,7 0,13 1,2

10.4.2002 10.00 0,84 3,9 2,2 65,2 7,5 3,6 0,11 0,84

11.4.2002 10.00 0,80 4,0 2,1 64,5 6,2 3,6 0,10 0,82

12.4.2002 10.00 1,30 4,2 2,7 64,2 6,4 3,6 0,12 0,76

15.4.2002 10.00 0,41 4,4 1,9 64,0 6,1 4,1 0,10 0,71

16.4.2002 10.00 0,62 4,3 2,1 65,2 6,4 3,9 0,11 0,83

Pvm klo Ssulfidi % SO4 % S % Zn % Fe % Pb % Cu %

8.4.2002 10.00 0,32 9,2 3,4 64,0 5,6 3,0 0,16

9.4.2002 10.00 0,26 9,4 3,4 62,8 5,8 2,4 0,16

10.4.2002 10.00 0,54 8,6 3,4 64,2 6,0 3,4 0,16

11.4.2002 10.00 0,31 10,4 3,8 64,9 5,9 3,0 0,16

12.4.2002 10.00 0,40 11,1 4,0 61,2 5,9 3,3 0,16

15.4.2002 10.00 0,15 10,0 3,5 62,9 5,1 3,0 0,13

16.4.2002 10.00 0,25 10,8 3,8 61,5 5,5 3,1 0,15

Pvm klo Ssulfidi % SO4 % S % Zn % Fe % Pb % Cu %

25.5.2002 15.00 - - 1,0 63 8,7 1,4 0,72

26.5.2002 15.00
23.00

0,07
0,02

2,8
2,5

1,0
0,86

-
63

8,6
9,2

1,4
1,3

0,73
0,68

27.5.2002 07.00
15.00
23.00

0,24
0,07
0,12

2,6
3,0
3,0

1,1
1,1
1,1

63
64
64

8,8
9,0
8,9

1,3
1,4
1,2

0,71
0,81
0,88

28.5.2002 07.00
15.00
23.00

0,66
0,10
0,10

2,8
3,0
2,9

1,6
1,1
1,1

63
61
61

8,9
8,6
8,8

1,2
1,1
1,0

0,87
0,93
0,86

29.5.2002 07.00
15.00
23.00

0,13
0,08
0,02

3,0
3,0
3,2

1,1
1,1
1,1

62
65
63

9,0
8,8
8,8

1,0
1,0
1,0

0,86
0,97
0,93

30.5.2002 07.00
15.00
23.00

0,10
0,17
0,05

3,3
3,0
3,0

1,2
1,2
1,1

64
62
63

8,7
8,8
8,8

0,92
0,96
1,0

0,88
0,94
0,90

31.5.2002 07.00
15.00
23.00

0,90
0,62
0,89

3,0
3,0
3,0

1,9
1,6
1,9

62
61
62

8,6
8,8
8,8

1,0
1,0
1,1

0,86
0,91
0,91

1.6.2002 05.00 0,84 3,0 1,9 63 8,9 1,1 0,90
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Taulukko E6. Pasuton kuparikoe 5/2002: kattilapasutteen analyysit.

Taulukko E7. Pasuton lyijykoe 2/2003: ylivuotopasutteen analyysit.

Pvm klo Ssulfidi % SO4 % S % Zn % Fe % Pb % Cu %

26.5.2002 15.00
23.00

0,12
0,21

8,4
8,7

2,9
3,1

60
60

8,3
8,2

1,1
1,1

0,81
0,84

27.5.2002 07.00
15.00
23.00

0,17
0,06
0,16

9,1
9,9

12,8

3,2
3,4
4,4

60
60
59

8,0
8,0
8,2

1,1
1,1

0,95

0,84
0,88
0,95

28.5.2002 07.00
15.00
23.00

0,07
0,10
0,24

9,0
9,9
9,0

3,0
3,4
3,2

62
59
59

8,3
8,3
8,7

0,96
1,0
1,1

0,97
1,1
1,1

29.5.2002 07.00
15.00
23.00

0,15
0,08
0,15

10,4
9,3
8,5

3,6
3,2
3,0

58
60
60

8,2
8,5
8,5

0,96
0,90
0,88

0,96
1,1
1,2

30.5.2002 07.00
15.00
23.00

0,14
0,03
0,13

10,3
10,5
7,5

3,6
3,5
2,7

61
58
60

8,1
8,2
8,5

0,89
0,95
1,0

1,1
1,1
1,1

31.5.2002 07.00
15.00
23.00

0,06
0,13
0,23

10,2
11,4
9,0

3,5
3,9
3,2

59
58
60

8,0
7,9
8,3

1,0
1,0
1,2

1,1
1,0

0,91

1.6.2002 05.00 0,67 6,3 2,8 60 9,2 1,0 0,89

Pvm Ssulfidi % SO4 % S % Zn % Fe % Pb % Cu %

10.2.2003 0,30 3,6 1,3 62 8,1 1,6 0,56

11.2.2003 0,52 4,8 2,0 62 6,5 3,3 0,18

12.2.2003 0,02 5,7 1,9 61 5,5 4,3 0,14

13.2.2003 0,03 5,7 1,9 59 5,2 4,6 0,13

14.2.2003 0,05 5,4 1,9 60 5,1 4,9 0,14

15.2.2003 0,25 5,4 2,2 61 5,2 4,6 0,12

16.2.2003 0,04 5,4 2,0 62 5,0 5,0 0,12

17.2.2003 0,23 5,2 1,9 61 5,1 4,7 0,12

18.2.2003 0,31 5,4 2,1 61 5,1 4,5 0,15

19.2.2003 0,05 6,0 2,0 60 4,9 5,6 0,12

20.2.2003 0,09 6,3 2,1 60 5,0 5,2 0,11

21.2.2003 0,32 6,0 2,2 58 5,2 4,9 0,18

22.2.2003 0,03 5,7 1,9 60 5,2 5,0 0,13

23.2.2003 0,01 45 1,5 62 5,6 3,3 0,27
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Taulukko E8. Pasuton lyijykoe 2/2003: kattilapasutteen analyysit.

Taulukko E9. Pasuton kuparikoe 4/2004: ylivuotopasutteen analyysit.

Pvm Ssulfidi % SO4 % S % Zn % Fe % Pb % Cu %

10.2.2003 0,22 12,0 4,1 60,0 6,6 1,5 0,56

11.2.2003 0,11 10,2 3,5 61,0 5,7 3,1 0,17

12.2.2003 0,08 10,8 3,6 59,6 5,8 3,0 0,14

13.2.2003 0,11 9,3 3,1 60,0 5,9 3,1 0,13

14.2.2003 0,11 8,7 3,0 60,7 5,9 3,1 0,12

15.2.2003 0,11 9,0 3,1 61,2 5,8 3,1 0,12

16.2.2003 0,11 8,7 3,0 63,0 5,9 3,1 0,12

17.2.2003 0,13 8,8 3,0 61,0 5,9 3,1 0,11

18.2.2003 0,14 8,7 3,0 61,0 5,8 3,2 0,14

19.2.2003 0,13 9,0 3,1 61,0 5,9 3,1 0,12

20.2.2003 0,15 8,7 3,0 60,0 5,9 3,2 0,11

21.2.2003 0,09 11,4 3,8 57,8 5,9 3,0 0,18

22.2.2003 0,10 11,4 3,8 61,3 5,8 3,1 0,13

Pvm Ssulfidi % SO4 % S % Zn % Fe % Pb % Cd % Cu %

19.4.2004 <0,02 3,6 1,2 61,5 8,5 1,3 0,15 0,73

20.4.2004 0,40 3,3 1,5 60,7 8,9 1,3 0,19 1,1

21.4.2004 0,30 3,3 1,4 61,7 9,0 1,5 0,19 1,1

22.4.2004 0,34 3,2 1,1 62,1 8,9 1,5 0,19 1,2

23.4.2004 0,10 3,3 1,2 62,4 9,0 1,1 0,18 1,3

24.4.2004 0,14 3,2 1,2 62,4 8,9 1,2 0,18 1,3

25.4.2004 0,71 3,0 1,7 63,6 8,9 1,2 0,19 1,2

26.4.2004 0,15 2,9 1,1 64,1 8,8 1,2 0,19 1,2

27.4.2004 0,21 3,0 1,2 62,0 9,2 0,86 0,18 1,3

28.4.2004 0,33 2,6 1,2 61,6 9,2 0,68 0,18 1,5

29.4.2004 0,16 2,8 1,1 63,1 9,2 0,67 0,18 1,6

30.4.2004 0,19 3,0 1,2 62,9 9,3 0,66 0,18 1,5
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Taulukko E10. Pasuton kuparikoe 4/2004: kattilapasutteen analyysit.

Pvm Ssulfidi % SO4 % S % Zn % Fe % Pb % Cd % Cu %

19.4.2004 0,04 11,6 3,9 59,0 7,2 1,1 0,14 0,79

20.4.2004 0,06 10,9 3,7 59,3 8,2 0,68 0,15 1,1

21.4.2004 0,04 11,3 3,8 59,4 8,4 0,71 0,15 1,1

22.4.2004 <0,02 10,4 3,5 61,1 8,2 0,81 0,16 1,2

23.4.2004 <0,02 10,4 3,5 61,4 8,4 0,79 0,15 1,4

24.4.2004 0,02 11,6 3,9 60,8 8,1 0,74 0,15 1,2

25.4.2004 <0,02 9,5 3,2 62,3 8,1 0,77 0,16 1,3

26.4.2004 <0,02 11,0 3,7 61,9 8,3 0,75 0,16 1,2

27.4.2004 0,04 12,5 4,2 59,4 8,3 0,71 0,16 1,4

28.4.2004 0,07 10,9 3,7 59,0 8,0 0,57 0,16 1.7

29.4.2004 0,07 11,8 4,0 58,7 8,1 0,53 0,15 1,7

30.4.2004 0,03 10,7 3,6 60,2 8,4 0,56 0,16 1,7
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