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Kandidaatintyön tarkoituksena oli käydä läpi eri REE-malmien rikastuksissa käytettävät menetelmät.�Työssä kerro-
taan perusmenetelmien teoriat ja yleisimmät tekniikat REE-mineraalien rikastuksessa. Menetelmien kuvauksissa on
käytetty lähteenä mineraalitekniikan perusteoksia. Rikastusmenetelmiä käytetään useissa eri tekniikoissa, jotka ovat
kehittyneet ajan saatossa. Työssä on pyritty keskittymään erityisesti REE-rikastuksessa käytettäviin sovelluksiin.

REEn kriittisyys on noussut viime vuosina pinnalle, sillä Kiina ilmoitti viennin rajoituksista. Kiina on ylivoimaisesti
suurin REEn tuottaja, mutta rajoitusten vuoksi muiden maiden tulisi pystyä kasvattamaan tuotantoa. Tuottajamaiden
täytyisi kehittyä hyödyntämään esiintymät paremmin, kehittämällä tuottavampia rikastusmenetelmiä tai kierrättä-
mällä metallit uusiokäyttöön. Harvinaisten maametallien erottaminen on usein hankalaa ja niiden rikastaminen kan-
nattavasti on haastavaa. Rikastuksen vaikeuteen vaikuttaa malmien monimutkainen koostumus sekä radioaktiivisten
aineiden esiintyminen samoissa malmeissa.

#ΥΚΧΥΧΠΧς��ϑΧΤΞΚΠΧΚΥΓς�ΟΧΧΟΓςΧΝΝΚς��ΤΚΜΧΥςΩΥΟΓΠΓςΓΝΟκς�

�



�
�

ALKUSANAT

Tämä kandidaatintyö on tehty Oulussa talvella vuonna 2015 Oulun yliopiston

prosessitekniikan osastolle. Haluaisin kiittää Kaivannaisalan tiedekunnan professoria

Saija Luukkasta ja hänen tiimiään mielenkiintoisesta aiheesta.

Oulussa, 7.1.2016

Tomi Käyhkö



�
�
SISÄLLYSLUETTELO

1 Johdanto ...................................................................................................................... 7�

2 Harvinaiset maametallit (REE)................................................................................... 9 �

3 Rikastusmenetelmät .................................................................................................. 12 �

3.1 Vaahdotus .......................................................................................................... 12�

ϯ͘ϭ͘ϭ�χĞŽƌŝĂ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�ϭϮ�

ϯ͘ϭ͘Ϯ�ρĂĂŚĚŽƚƵŬƐĞŶ�ƚĞŬŶŝŝŬŬĂ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�ϭϰ�

ϯ͘ϭ͘ϯ�Ψ��ͲŵŝŶĞƌĂĂůŝĞŶ�ǀĂĂŚĚŽƚƵƐƌŝŬĂƐƚƵƐ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�ϭϱ�

3.2 Ominaispainoerotus ........................................................................................... 16�

ϯ͘Ϯ͘ϭ�χĞŽƌŝĂ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�ϭϲ�

ϯ͘Ϯ͘Ϯ�χĞŬŶŝŝŬŬĂ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�ϭϲ�

ϯ͘Ϯ͘ϯ�χćƌǇƉƂǇƚć�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�ϭϳ�

3.3 Elektrostaattinen rikastus ................................................................................... 18�

ϯ͘ϯ͘ϭ�χĞŽƌŝĂ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�ϭϴ�

ϯ͘ϯ͘Ϯ�χĞŬŶŝŝŬŬĂ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�ϭϴ�

ϯ͘ϯ͘ϯ�Ψ��ͲŵŝŶĞƌĂĂůŝĞŶ�ĞůĞŬƚƌŽƐƚĂĂƚƚŝŶĞŶ�ĞƌŽƚƵƐ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�ϭϵ�

3.4 Magneettinen rikastus ........................................................................................ 20�

ϯ͘ϰ͘ϭ�χĞŽƌŝĂ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�ϮϬ�

ϯ͘ϰ͘Ϯ�χĞŬŶŝŝŬŬĂ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�ϮϬ�

ϯ͘ϰ͘ϯ�Ψ��ͲŵŝŶĞƌĂĂůŝĞŶ�ŵĂŐŶĞĞƚƚŝŶĞŶ�ƌŝŬĂƐƚƵƐ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�ϮϮ�

3.5 Liuotus ............................................................................................................... 22�

ϯ͘ϱ͘ϭ�χĞŽƌŝĂ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�ϮϮ�

ϯ͘ϱ͘Ϯ�χĞŬŶŝŝŬŬĂ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�Ϯϯ�

ϯ͘ϱ͘ϯ�Ψ��ͲŵŝŶĞƌĂĂůŝĞŶ�ůŝƵŽƚƵƐƌŝŬĂƐƚƵƐ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�Ϯϰ�

4 Yhteenveto ................................................................................................................ 26 �

Lähdeluettelo ............................................................................................................... 27�



�
�

MERKINNÄT JA LYHENTEET

%Χ ΜΧΝΥΚΩΟ

%Γ ΕΓΤΚΩΟ

%Θ ΜΘ∆ΘΝςςΚ

%Τ ΜΤΘΟΚ

%Ω ΜΩΡΧΤΚ���

&[ Φ[ΥΡΤΘΥΚΩΟ

∋Ω ΓΩΤΘΡΚΩΟ

∋Τ ΓΤ∆ΚΩΟ����

( ΗΝΩΘΤΚ

(Γ ΤΧΩςΧ

)Φ ΙΧΦΘΝΚΠΚΩΟ

∗ ΞΓς[

∗Θ ϑΘΝΟΚΩΟ

∗+/5 ϑΚΙϑ�ΚΠςΓΠΥΚΞΓ�ΟΧΙΠΓςΚΕ�ΥΓΡΧΤΧςΘΤ�

�ΞΧϑΞΧΟΧΙΠΓΓςςΚΓΤΘςΚΠ�

∗4∋∋ ϑΓΧΞ[�ΤΧΤΓ�ΓΧΤςϑ�ΓΝΓΟΓΠςΥ��ΤΧΥΜΧΧς�ϑΧΤΞΚΠΧΚΥΓς�

ΟΧΧΟΓςΧΝΝΚς�

.+/5 ΝΘΨ�ΚΠςΓΠΥΚς[�ΟΧΙΠΓςΚΕ�ΥΓΡΧΤΧςΘΤ�

�ϑΓΚΜΜΘΟΧΙΠΓΓςςΚΓΤΘςΚΠ�

.4∋∋ ΝΚΙϑς�ΤΧΤΓ�ΓΧΤςϑ�ΓΝΓΟΓΠςΥ��ΜΓΞ[Γς�ϑΧΤΞΚΠΧΚΥΓς�

ΟΧΧΟΓςΧΝΝΚς�

.Χ ΝΧΠςΧΧΠΚ

.Ω ΝΩςΓςΚΩΟ�����

/Π ΟΧΠΙΧΧΠΚ

0 ς[ΡΡΚ

0Χ ΠΧςΤΚΩΟ�

0Φ ΠΓΘΦ[[ΟΚ

0Κ ΠΚΜΜΓΝΚ

1 ϑΧΡΡΚ

2 ΗΘΥΗΘΤΚ

Ρ∗ ϑΧΡΡΧΟΩΩΥΧΥςΓ

ΡΡΟ ΡΧΤςΥ�ΡΓΤ�ΟΚΝΝΚΘΠ��ΡΚςΘΚΥΩΩΦΓΠ�[ΜΥΚΜΜ{�



�
�

2Τ ΡΤΧΥΓΘΦ[[ΟΚ

4∋∋ ΤΧΤΓ�ΓΧΤςϑ�ΓΝΓΟΓΠςΥ��ϑΧΤΞΚΠΧΚΥΓς�ΟΧΧΟΓςΧΝΝΚς�

4∋1���������� ΤΧΤΓ�ΓΧΤςϑ�ΘΖΚΦΓ��ϑΧΤΞΚΠΧΚΥΓΠ�ΟΧΧΟΓςΧΝΝΚς�ΘΜΥΚΦΚ�

5 ΤΚΜΜΚ

5Ο ΥΧΟΧΤΚΩΟ

6 ςΓΥΝΧ��ΟΧΙΠΓΓςςΚΞΩΘΠ�ςΚϑΓ[Υ�

6∆ ςΓΤ∆ΚΩΟ

6Κ ςΚςΧΧΠΚ

6Ο ςΩΝΚΩΟ

75� ;ϑΦ[ΥΞΧΝςΧΚΠ�ΦΘΝΝΧΤΚ

Ψς � ΟΧΥΥΧΡΤΘΥΓΠςςΚ

;∆ [ςςΓΤ∆ΚΩΟ

Zn sinkki



ϳ�
�

1 Johdanto
�

Vuonna 2009 Kiina ilmoitti pienentävänsä harvinaisten maametallien vientikiintiötä lä-

hes 50 %. Kiinalla on suuri monopoliasema, sillä se tuottaa lähes kaiken maailmassa tuo-

tettavasta REEstä. Kiinan julki tuoma uutinen aiheutti kohun, kuinka kriittisiä harvinaiset

maametallit oikeastaan ovat. Kiina käyttää itse suuria määriä REEtä omiin tarpeisiin,

mutta se on ylivoimaisesti suurin viejä ja muutkin valtiot tarvitsevat näitä metalleja

omaan käyttöönsä. Viime vuosina tuulivoiman tuotanto ja sähköautojen käyttö ovat yleis-

tyneet maailmalla. Tuulimyllyjen turbiinien ja sähköautojen akkujen valmistukseen tar-

vitaan paljon REEtä. Vuonna 2009 tuli julki raportteja, joissa kerrottiin ympäristöongel-

mista useammilla REEtä tuottavilla kaivoksilla Kiinan ulkopuolella. Kaivokset määrättiin

käyttämään ympäristöystävällisempiä menetelmiä. Lisäksi harvinaisten maametallien

hinnat tippuivat, jolloin kaivokset joutuivat taloudellisiin vaikeuksiin. (Lima s.3)

�

Kuva 1. REEtä tuottavat kaivokset vuonna 2013. 1. Bayan Obo, Kiina 2. Savi-esiintymät,
Kiina 3. Mount Weld, Australia 4. Vizag, Intia 5. Manavalakurichi, Intia 6. Chavara, Intia
7. Lovozerskoy, Venäjä 8. Mountain Pass, Kalifornia E. Kuantan, Malesia (Lucas s.28)

�

Maapallolla REE-esiintymiä on löydetty melko paljon ja varantoja hyvin jäljellä. Arvioi-

den mukaan maapallolla REE-varantoja olisin yhteensä jopa 130 miljoonaa tonnia. Kii-

nan osuus on 55 miljoonaa tonnia eli 42 % koko maailman varannoista. Brasilian osuus



ϴ�
�
on kohtuullinen 17 % ja Australia ja Yhdysvallat ovat kärjessä alle 5 %:n osuuksilla. Me-

tallien rikastaminen on kuitenkin melko vaikeaa, sillä malmit sisältävät useita eri mine-

raaleja, joka vaikeuttaa rikastusta. Rikastuksessa Kiina on suuri edelläkävijä ja Australia,

Yhdysvallat ja Intia ovat pienillä osuuksilla mukana kokonaistuotannossa (Kuva 1). Kol-

men suurimman lisäksi REE-projekteja on ollut Grönlannissa, Venäjällä, Brasiliassa ja

Afrikan maissa. Mineraaleissa on lisäksi paljon radioaktiivisia aineita, joiden käsittely on

vaikeaa ja kallista. On selvää, että rikastamista täytyy kehittää, jotta tulevaisuudessa saa-

daan tuotettua kannattavasti harvinaisia maametalleja. (Lima s. 7-8)

Materiaalien kierrättäminen on myös kehityskohta, jossa voidaan päästä eteenpäin. Kier-

rättämistä sovelletaan nykypäivänä lähes kaikkiin materiaaleihin, koska on huomattu, että

maapallon materiaalivarannot eivät ole pohjattomat. Nykyään ympäristökysymykset ovat

isossa roolissa, kun mietitään kaivoksia ja rikastamoita. Ympäristöasiat vaikuttavat myös

kaivosten kannattavuuteen, sillä ympäristöturvallisuus maksaa.

�
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2 Harvinaiset maametallit (REE)

Harvinaisten maametallien ryhmään lasketaan 15 lantanidia ja lisäksi kaksi metallia, ytt-

rium ja skandium, alkuainetaulukon kolmannesta ryhmästä. Harvinaiset maametallit ovat

hyvin ainutlaatuisia, sillä niiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ovat hyvin sa-

mankaltaiset. Atomien rakenteen ansiosta ne näyttävät samanlaisilta ja niillä on vahvoja

atomin sisäisiä voimia. Kaikilla harvinaisilla metalleilla on samankokoinen hapetusaste

ja ionisäde. Samanlaisuutensa vuoksi ne esiintyvät usein samoissa mineraaleissa. Harvi-

naiset maametallit voidaan jakaa kevyisiin ja raskaisiin harvinaisiin maametalleihin. Ke-

vyisiin (LREE) kuuluvat La(57), Ce(58), Pr(59), Nd(60), Pm(61), Sm(62), Eu(63) ja

Gd(64). Raskaisiin (HREE) kuuluvat Tb(65), Dy(66), Ho(67), Er(68), Tm(69), Yb(70) ja

Lu(71). Harvinaisia maametalleja tuotetaan ja käytetään hyvin pieniä määriä (Taulukko

1), mutta ne ovat välttämättömiä useissa eri sovelluksissa. (Lima s.3-5, Sarapää s.47)

REE-malmit esiintyvät melko lähellä pintaa maankuoressa eli kaivokset ovat avolouhok-

sia. Kaksi yleisintä mineraalia, jotka sisältävät harvinaisia maametalleja ovat: monatsiitti

((RE)PO4) ja bastnäsiitti ((RE)FCO3). Molemmat sisältävät useita eri REE-mineraaleja.

Noin 90 % REE-malmivarannoista koostuu näistä kahdesta mineraalista. Vaikka harvi-

naisia maametalleja tuotetaan vähän, niitä on maankuoressa yllättävän paljon. Ceriumin

pitoisuus maaperässä on 150°200 ppm, kun esimerkiksi kuparilla vastaava lukema

55ppm. REEn tuottaminen voi olla kuitenkin vaikeaa ja kallista. Yksi syy siihen on niiden

esiintyminen radioaktiivisten aineiden joukossa. Erityisesti monatsiitti sisältää radioak-

tiivista toriumia, joka on haitallista jatkojalostuksessa. (Lucas s.4, Sarapää s.48)

Nykyisin REE-tuotannossa käytetään yhä enemmän ioniadsorboitunutta savea, jota löy-

tyy paljon Kiinasta. Saven REE-pitoisuudet ovat hyvin alhaisia, vain 0,1-0,3 %. Ioniad-

sorboitunut aines on syntynyt, kun rapautumisen yhteydessä harvinaiset maametallit ovat

uuttuneet ja tarttuneet löysästi saveen. Savet ovat kuitenkin hyvin pehmeitä, joten niitä

on helppo louhia tai voidaan käyttää in situ-liuotusmenetelmää. Saviesiintymät sisältävät

yleensä joko muskoviittia sisältävää graniittia tai doveriittia [Ca(RE)(CO3)2F]. Doveriitti

on erityisen tärkeä mineraali, sillä se sisältää arvokkaita raskaita harvinaisia maametal-

leja. Partikkelit ovat valmiiksi hyvin pieniä, joten murskausta tai jauhatusta ei tarvitse

toteuttaa.
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Noin 5 % maailman REE-tuotannosta saadaan monatsiitti-pitoisista rantahiekoista, jotka

ovat rapautuneet tiheistä hiekkaesiintymistä. Hiekan rikastuksessa käytetään tiheyseroi-

hin perustuvia menetelmiä, jotta saadaan erotettua erilaiset partikkelit. Hiekan rikastuk-

sessa voidaan käyttää myös elektrostaattista rikastusta. Savessa ja hiekassa REE-pitoi-

suudet ovat hyvin pieniä ja siksi niistä jää hyvin paljon rikastehiekkaa. (Lucas s.37°40,

Sarapää s.48)

Taulukko 1. Harvinaisten maametallien arvioitu kulutus vuonna 2012 (Lucas2015).

Harvinaisia maametalleja voidaan käyttää kolmessa eri muodossa eri sovelluksissa. Me-

talleina niitä käytetään eniten, kuten magneeteissa ja ladattavissa akuissa. REE-oksideja

(Kuva 2.) käytetään katalysaattoreissa, kiillotusaineissa ja optisissa sovelluksissa. Kol-

manteen ryhmään lasketaan REE-nitraatit, -fosfaatit ja ° kloridit, joita käytetään esimer-

kiksi led-valoissa.

Pienet REE-magneetit aiheuttavat voimakkaita magneettisia voimia, joten niitä voidaan

käyttää generaattoreissa ja sähkömoottoreissa. Metalleilla, kuten Gd, Dy, Nd ja Sm, on

hyviä magneettisia ominaisuuksia ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi kestomagneettien

valmistukseen. Harvinaisia maametalleja käytetään hyvin paljon akkujen valmistuksessa.

Ladattavien akkujen käyttö on vahvassa kasvussa sähköautojen yleistymisen myötä. Au-

tojen katalysaattorit ovat myös yleinen käyttökohde harvinaisille maametalleille. Cerium-
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oksidin tehtävä katalysaattorissa on luoda vakaa happipitoisuus katalysaattoriin ajo-olo-

suhteiden muuttuessa. Käyttökohteita ovat myös fotoniikan eri sovellukset, kuten plas-

manäytöt, loistelamput ja led-valot. (Lucas s.6-16)

Kuva 2. Harvinaisia maametalleja oksidimuodossa (Lucas, 2015).

�

Harvinaisten maametallien hinnat vaihtelevat suuresti. Hintoihin vaikuttavat maailman-

markkinoiden tilanne sekä mineraalien saatavuus. Lantaanin ja ceriumin hinnat ovat alle

15US$/kg, koska niitä tuotetaan melko paljon. Dysprosiumin hinta liikkuu jopa 700US$

tienoilla, koska sen tarve on huomattavasti suurempi. Vuonna 2011 kaikkien harvinaisten

maametallien hinnat nousivat hyvin korkealle. Syy hintojen nousuun johtui siitä, että mi-

neraalien kysyntä kasvoi, mutta tuotantomäärät pysyivät samalla tasolla. (Lucas s. 20°

27)
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3 Rikastusmenetelmät
�

Malmin rikastuksen tarkoituksena on erottaa malmista arvokkaat mineraalit ja arvoton

kivimateriaali. Yleisesti ottaen rikastusta varten malmin partikkelikoko on pienennettävä

murskaus- ja jauhatusprosessien avulla. Kappaleessa esitellään viisi yleisintä rikastusme-

netelmää, joita kaikkia käytetään harvinaisten maametallien rikastukseen. Rikastusmene-

telmän valinnassa tärkeintä on kannattavuus, jotta saadaan tuotettua rikastetta mahdolli-

simman edullisesti. Nykyään menetelmän valintaan vaikuttaa myös entistä enemmän ym-

päristöasiat. Rikastusmenetelmien perusteet harvinaisille maametalleille ovat samoja,

kuin muidenkin malmien rikastusmenetelmät. REE-malmit sisältävät yleensä useampia

eri mineraaleja, jolloin rikastaminen on haastavampaa. Jokainen eri malmilaatu vaatii

oman rikastusprosessin, jotta erotus onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.�REE-rikas-

tuksen jälkeen rikaste jatkaa jatkoprosessiin. Seuraavassa vaiheessa rikasteesta erotellaan

eri metallit erikseen kalsinoinnin, liuotuksen ja saostuksen avulla.

3.1 Vaahdotus

3.1.1 Teoria
�

Vaahdotus on hyvin yleinen ja käytetyin rikastusmenetelmä, jota hyödynnetään monien

eri mineraalien rikastamiseen. Se on selektiivinen prosessi, jossa erotetaan arvomineraalit

harmemineraaleista. Menetelmää käytetään eniten sulfidimalmeille. Nykyään vaahdotta-

malla malmeista erotetaan metalleja kuten esimerkiksi platina, nikkeli ja kupari sekä epä-

metalleja kuten fosfaatteja. Erotusprosessissa hyödynnetään eri mineraalien pintojen

käyttäytymistä eri olosuhteissa. Vaahdotuksen onnistuminen vaatii sen, että mineraalien

ja ilmankuplan yhdistelmän ominaispaino on veden ominaispainoa alhaisempi. Vaahdo-

tuksessa käytössä on kolme erilaista mekanismia, joita voidaan käyttää:

1. Arvomineraali tarttuu ilmakuplaan ja kulkeutuu kuplan ja vaahdon mukana ylös ylit-

teeksi. Tämä on yleisin hyödynnettävä mekanismi, jota teollisuudessa käytetään.
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2. Haluttu mineraali jää veteen, joka kulkee ilmakuplien välissä. Haluttua mineraalia si-

sältävä seos kulkeutuu alitteeksi.

3. Partikkelit kiinnittyvät toisiinsa ja kulkeutuvat ilmakuplien mukana ylös ylitteeksi.

(Wills s.267°268)

Vaahdotuksessa käytetään hyväksi mineraalien pintaominaisuuksia. Partikkelin pinta tu-

lee olla hydrofobinen eli vettähylkivä, jotta se kiinnittyy ilmakuplaan. Pinta voi olla luon-

nostaan hydrofobinen tai se tehdään hydrofobiseksi reagenssin avulla. Kokooja on tärkeä

reagenssi, joka adsorboi mineraalin pinnan hydrofobiseksi. Kokoojat ovat orgaanisia yh-

disteitä, joilla on luontainen taipumus tai ohjattu kyky liittyä halutun mineraalin pintaan.

Kokoojan tulee sisältää riittävän pitkä ei-polaarinen hiilivetyryhmä, joka kiinnittyy ilma-

kuplaan. Molekyylin toisessa päässä on polaarinen osa, joka ankkuroi sen vain halutun

mineraalin pintaan. (Hukki s.356°357)

Toinen tärkeä reagenssi vaahdotuksessa on vaahdote, joka saa aikaan kestävän ja kanta-

van vaahdon. Vaahdotteet alentavat merkittävästi veden pintajännitystä, jolloin kuplia

syntyy helpommin. Kuplien tulee kestää ehjinä vaahdotuskennon pinnalle saakka, jotta

arvomineraalit saadaan talteen. Vaahdotteet muistuttavat kokoojia. Ne ovat orgaanisia

yhdisteitä. Reaktioaktiivisena osana niillä toimii hydrofiilinen OH-ryhmä, joka kiinnittyy

vesimolekyyleihin. Lisäksi niihin kuuluu ei-polaarinen, aerofiilinen hiilivetyryhmä, joka

osoittaa kaasufaasia kohti. Vaahdotteilla on taipumusta hakeutua lietteessä kaasu- ja nes-

tefaasin rajapinnalle. (Hukki s.384°385)

Säännöstelyreagenssit ovat kolmas kemikaaliryhmä vaahdotuksessa. Mineraalien tarttu-

vuutta kupliin voidaan säännöstellä aktivoijilla ja painajilla. Aktivoijan tehtävä on saada

vaahdottumattoman tai huonosti vaahdottuvan mineraalin pinnan aktiiviseksi kokoojan

kanssa. Sinkkivälkkeen aktivointi kuparisulfaatilla ksantaattivaahdotuksessa perustuu sii-

hen, että kupari on elektronegatiivisempi kuin sinkki ja siksi ionisoi huonommin: (Wills

s.270°273)

ܼ݊ܵ  ଶାݑܥ ՞ ܵݑܥ  ܼ݊ଶା

Painajan tehtävä on päinvastoin eli saada ei-halutun mineraalin pinta passiiviseksi, jottei

se tarttuisi kupliin. Käytetään siis tapauksissa, joissa harmemineraalit tarttuisivat muuten

kuplan pintaan. Painaja syötetään prosessiin ennen kokoojaa, koska muuten kokooja rea-

goisi ensin harmemineraalin kanssa. Vaahdotuksessa lietteen pH-pitoisuudella on usein
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merkitystä vaahdotuksen onnistumiseen. Valmennusvaiheeseen tai jauhatuspiiriin saate-

taan lisätä esimerkiksi poltettua kalkkia (CaO) tai natriumhydroksidia (NaOH), jotta saa-

daan lisättyä alkalisuutta. Kun lietteeseen halutaan lisätä happamuutta, käytetään yleensä

rikkihappoa (H2SO4). (Hukki s.372°374)

3.1.2 Vaahdotuksen tekniikka
�

Vaahdotusprosessi tapahtuu vaahdottimissa, vaahdotuskoneissa tai vaahdotuskennoissa

(Kuva 3). Niiden tehtävänä on pitää liete suspensiona ja aikaansaada ilmakuplien ja mi-

neraalien törmäykset. Vaahdotuslaitteen tärkeä tehtävä on yhdessä vaahdotteen kanssa

muodostaa tasaisia pieniä ilmakuplia, jotka muodostavat tasaisen vaahdon. Laitteen ylä-

osasta rikastevaahto poistuu ylitteenä rikasteränniin ja alite poistuu laitteen alaosasta jat-

kokäsittelyyn. Vaahdotus voi toimia myös päinvastoin eli harmemineraalit poistuvat ylit-

teenä ja alite on rikastetta. Valmentimilla tarkoitetaan sekoitussäiliöitä, joissa lietettä se-

koitetaan tietyn aikaa ja siihen lisätään tarvittavat reagenssit. (Hukki s.388)

Kuva 3. Vaahdotuskennon toimintaperiaate (Wills, 2006).

Vaahdotus on yleensä jatkuvatoiminen prosessi ja vaahdotuspiiri muodostuu useista eri

osioista. Esi-, ripe- ja kertausvaahdotusvaiheista koostuva vaahdotusprosessi saattaa olla

hyvinkin monimutkainen. Esivaahdotuksessa saadaan erotettua suuri osa arvomineraa-

leista ja sen jätteestä yritetään ripevaahdotuksessa saada vielä mahdollisimman paljon
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haluttua mineraalia irti. Kertausvaahdotuksen tarkoitus on puhdistaa esivaahdotuksen ri-

kastetta puhtaammaksi. Jokaisen rikastamon vaahdotuspiiri on omanlaisensa, jolloin tuo-

tantolaitos saa parhaan mahdollisen saannin aikaan.

3.1.3 REE-mineraalien vaahdotusrikastus

Bayan Obon rikastamon vaahdotuspiirin (Kuva 4) syötteen REE-pitoisuus on 9,78°12%.

Syötteen pH-arvon täytyy olla noin 9. REE-mineraalien kokoojana vaahdotuksessa toimii

naftyylihydroksaamihappo. Silikaattien painajana on natriumsilikaatti ja vaahdotteena ri-

kastamolla käytössä on J10. Rikastamon vaahdotuspiirissä on yksi esi- ja ripevaahdotus-

vaihe sekä kaksi kertausvaihetta. Ensimmäisen vaiheen REE-pitoisuus rikasteessa 55wt

% ja toisessa vaiheessa pitoisuus 34wt % ja yhdistetyksi saanniksi saadaan 72°75%.

(Lima s.145)

Kuva 4. Bayan Obon rikastuskaavio (Lima, 2015).

REEn vaahdotuksessa on usein sekaisin bastnäsiittia ja monatsiittia, jotka saadaan erotet-

tua jälleen vaahdottamalla. Tässä vaahdotuksessa bastnäsiitin kokoojana käytössä on ftaa-

lihappo tai bentsoehappo. Monatsiitin painajana käytetään alunaa. Vaahdotusrikastus on

tehokas keino bastnäsiitti-monatsiitti-malmin rikastukseen. Se yksinkertaistaa liuotuspro-

sessia ja vähentää liuotukseen meneviä kuluja huomattavasti. (Lucas s.37)



ϭϲ�
�

�

3.2 Ominaispainoerotus

3.2.1 Teoria
�

Ominaispainoerotus perustuu aineiden välisiin tiheyseroihin. Aineiden erotuksessa käy-

tetään hyväksi painovoimaa monella eri tavalla. Painovoiman lisäksi rikastus vaatii toi-

senkin voiman. Fluidin virtausvastus on yleinen apuvoima eri menetelmissä. Partikkeli-

kokojakauma vaikuttaa suuresti rikastuksen onnistumiseen. Pienemmät partikkelit ovat

vaikeampi erottaa ja isommilla partikkeleilla saadaan erotustehokkuus paremmaksi. Li-

säksi kun erotus tehdään karkeammilla partikkelikokoluokilla voi siitä olla apua myö-

hemmissä prosessivaiheissa. Viime vuosina ominaispainoerotus on kasvattanut suosio-

taan, koska vaahdotuksessa käytettävät reagenssit ovat kalliita. Kemikaalit ovat myös

yleensä hyvin myrkyllisiä ja vaarallisia luonnolle. (Lukkarinen 156°161, Wills 225°226)

3.2.2 Tekniikka
�

Painovoimaerotusta käyttäviä laitteita on hyvin paljon erilaisia. Niitä on kehitetty ja muo-

kattu moniin eri tarpeisiin vuosien aikana. Raskasväliainerikastuksessa käytetään väliai-

neena raskaita nesteitä tai mineraalisuspensioita. Väliainetta käytettäessä raskaampi ma-

teriaali vajoaa alas ja kevyempi nousee ylös. Tämä pätee vain silloin kun väliaineen tiheys

osuu kahden materiaalin tiheyksien väliin.

Vettä käytetään usein väliaineena, jolloin rikastusmenetelmää voidaan kutsua myös vesi-

rikastukseksi. Myös ilmaa käytetään väliaineena, mutta märkä rikastus on yleisempää

kuin kuiva. Vesirikastuksessa tulee ottaa huomioon lietteen viskositeetti sekä komponent-

tien tiheydet. Myös partikkelien koko ja muoto vaikuttavat rikastuksen onnistumiseen.

Ominaispainoerotuslaitteita ovat hytkyttimet, spiraalierottimet, huuhdontarännit ja

tärypöydät. Seuraavassa kappaleessa käydään tarkemmin läpi tärypöydän periaate (Kuva

5.), koska niitä käytetään REE-malmien rikastusprosessissa Mianningissa, Kiinassa.

(Lukkarinen 158, Lima s.146)
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Kuva 5. Painovoima-vaahdotusmenetelmä, Mianningin kaivoksen virtauskaavio (Lima
2015)

�

3.2.3 Tärypöytä
�

Tärypöytä (Kuva 6.) soveltuu parhaiten keskikarkeille mineraaleille maksimirajan ollessa

6-9 mm. Pöytä on loivasti kalteva ja siinä on uurteita pituussuunnassa. Mekanismi liikut-

taa sitä edestakaisin pituussuunnassa. Pöydälle syötetään vettä ja malmia sen ylänurkasta.

Kun pöytä liikkuu edestakaisin, jaottuvat mineraalit hiljalleen eri vyöhykkeisiin partik-

kelien ominaispainojen mukaan.

Eri partikkelit kulkeutuvat eri tavalla veden mukana pöydän uurteissa. Erotuksessa vai-

kuttavana tekijänä ovat rakeiden hidasteinen vajoamisliike ja erilaiset vajoamisen alku-

kiihtyvyydet. Partikkelien liikkeeseen vaikuttavat myös painovoiman lisäksi lietteen si-

säiset leikkausvoimat, kitka pöydän pintaa vasten ja nesteen virtauksen aiheuttama voima.

Keveämmät partikkelit nousevat urissa ylemmäs ja samaan aikaan raskaat putoavat pöy-

dällä alemmas. Raskaampi rikaste siis pysyy pöydän päällä päätyyn asti ja jäte erottuu

pois pöydän etureunasta. Tärypöydässä voidaan yleensä erottaa rikaste, jäte ja välituote

erikseen. (Hukki s. 464°466, Lukkarinen s.202)
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Kuva 6. Wilfleyn tärypöytä (Fuerstenau, 2009).

3.3 Elektrostaattinen rikastus

3.3.1 Teoria
�

Elektrostaattinen rikastusmenetelmä perustuu mineraalien erilaisiin sähkönjohtavuuksiin.

Rikastukseen vaikuttavat myös mineraalin permittiivisyys, tiheys ja raekoko. Sähköstaat-

tinen rikastus on melko vähän käytetty teollisuudessa nykyään. Rikastuksen lisäksi me-

netelmää käytetään joidenkin tuotteiden puhdistuksessa.

Erotusmenetelmä perustuu Coulombin lakiin eli vaikuttavia tekijöitä ovat partikkelien

varaukset ja niiden välinen etäisyys sekä väliaineen permittiivisyys. Mineraalit voidaan

jakaa sähkönjohtamiskyvyn mukaan kolmeen eri ryhmään: johteet, puolijohteet ja eris-

teet. Johteet johtavat sähköä hyvin, eristeet eivät juuri johda ja puolijohteet liikkuvat näi-

den kahden välimaastossa. Partikkeleille varaus voi syntyä usealla eri tavalla, kuten kon-

taktin, influenssin, kitkan tai sähkömagneettisen säteilyn avulla. Näitä tapoja voidaan

käyttää hyväksi, kun rakennetaan sähköstaattista erotinta. (Lukkarinen s.262°263)

3.3.2 Tekniikka
�

Elektrostaattiset erottimet voidaan jakaa kahteen pääryhmään, jotka ovat staattiseen ja

ionisaatiokenttään perustuvat erottimet. Staattisen kentän erottimissa voima kohdistuu

varautuneeseen partikkeliin kentän sisällä. Voiman suuruus on riippuvainen mineraalien



ϭϵ�
�
varauksista ja sähköisen kentän voimakkuudesta. Itse partikkelit voivat saada varauk-

sensa kontaktilla elektrodiin. Varauksen suuruudesta riippuen mineraalit, joko tarttuvat

elektrodiin tai hylkivät sitä voiman vaikutuksen ansiosta. Partikkelit voivat saada varauk-

sensa myös induktion avulla sähkökentässä. Partikkelit liikkuvat kentässä eri tavalla riip-

puen niiden varauksista. Eristeet eivät reagoi sähköstaattiseen kenttään ja putoavat suo-

raan alaspäin, kun taas johteet liikkuvat voiman ansiosta ja ne voidaan näin erottaa. Par-

tikkelit voivat saada varauksensa myös kitkan avulla. Kun partikkelit hankaavat vasten

toisiaan tai sopivaa pintaa, ne saavat sopivan varauksen.

Toinen pääryhmä erottimille on ionisaatiokenttään perustuvat erottimet. Osaset kulkevat

ionisaatiokentän läpi, jossa varaukset siirtyvät. Partikkelit saavat varauksen ionipommi-

tuksen ansiosta. Varaus on saman merkkinen kuin ionisoiva elektrodi. Kun ionisoiva

elektrodi on negatiivinen, niin ilmassa on enemmän elektroneja. Osaset vangitsevat elekt-

roneja ja näin ollen saavat negatiivisen varauksen. Erottimien toimintaan vaikuttaa suu-

resti partikkelikoko. Erottimissa voidaan säätää esimerkiksi syötteen määrää ja lämpöti-

laa sekä sähkökentän ominaisuuksia. (Hukki s.524°528)

3.3.3 REE-mineraalien elektrostaattinen erotus
�

Elektrostaattinen erotus on hyvin harvinainen rikastusmenetelmä. Harvinaisten maame-

tallien rikastuksessa sitä käytetään apumenetelmänä, jonkun muun menetelmän kanssa.

Monatsiitti-pitoisen rantahiekan rikastuksessa tiheydeltään pienemmät jätemineraalit ero-

tetaan ensin spiraaleissa, joissa käytetään painovoimaerotusta. Märkä tuote kuivataan ja

ohjataan jatkoprosessiin, jossa käytetään kuivaa magneettierotinta, elektrostaattista ero-

tinta ja painovoimaerotinta. Tässä vaiheessa erotetaan raskaammat mineraalit, kuten zir-

koni ja rutiili hiekasta. Rikastuksen tuotteena saadaan rikaste, jonka monatsiitti-pitoisuus

on 97 %. (Lucas s.39)

�

�
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3.4 Magneettinen rikastus

3.4.1 Teoria
�

Magneettisella rikastuksella voidaan erottaa vain niitä mineraaleja, jotka reagoivat mag-

neettikenttiin. Erotusmenetelmää käytetään paljon rautamalmin rikastamiseen, mutta hy-

vin usein myös rikasteiden puhdistukseen magneettisista aineista. Aineet voidaan jakaa

magneettisuuden mukaan kolmeen eri ryhmään, jotka ovat diamagneettiset, paramagneet-

tiset ja ferromagneettiset aineet: (Wills s.353, Lukkarinen s.228°232)

1. Diamagneettiset aineet kulkevat magneettikentässä sinnepäin missä magneettivuon ti-

heys on pienempi. Vaikuttavat magneettiset voimat ovat niin pieniä, ettei niitä voida ri-

kastaa magneettisilla erottimilla.

2. Paramagneettiset aineet kulkevat kohti magneettikentän voimakkainta kohtaa. Para-

magneettisia aineita voidaan rikastaa vahvamagneettisilla erottimilla. Paramagneettisia

alkuaineita ovat esimerkiksi Ni, Co, Mn, Cr ja Ti. Tärkeitä paramagneettisia mineraaleja

ovat ilmeniitti, kromiitti, magneettikiisu, biotiitti ja sarvivälke.

3. Ferromagneettisten aineiden magneettiset voimat ovat hyvin suuria. Niitä on helpompi

rikastaa ja rikastamiseen riittää heikkomagneettierotin. Remanenssi tarkoittaa sitä, että

aineiden magneettisuus säilyy magneettikentän ulkopuolellakin. Remanenssi haittaa ri-

kastusta ja sen vuoksi aineista poistetaan magneettisuutta demagnetointilaitteilla. Mag-

netiitti on hyvin yleinen ferromagneettinen mineraali, jota erotetaan.

�

3.4.2 Tekniikka
�

Magneettierottimet voidaan jakaa heikko- ja vahvamagneettisiin erottimiin. Heikkomag-

neettisia erottimia siis käytetään ferromagneettisten aineiden rikastukseen. Ferromag-

neettisten aineiden magneettiset voimat ovat suuria ja niihin magneettikenttä vaikuttaa

helpommin. Heikkomagneettisissa erottimissa riittää, että käytetään pienempää virtaa

magneettikentän muodostukseen. Heikkomagneettierottimella virraksi riittää 0,7 T:n voi-

makkuus.
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Erottimet voidaan jakaa kuiva- ja märkäerottimiin. Märkäerottimet voidaan jakaa taas

myötä- ja vastavirtaerottimiin (Kuva 7.). Erottimet ovat pääosin rumpumallisia ja rum-

mun pyörimissuunta syötteen suhteen kertoo, onko kyseessä myötä- vai vastavirtaerotin.

Rumpumallisessa erottimessa syöte tuodaan pyörivälle rummulle, joka synnyttää mag-

neettikentän. Magneettiset aineet tarttuvat rummun pintaan ja kulkeutuvat alueelle, jossa

magneettikenttä ei enää vaikuta ja näin rikaste saadaan erotettua. Ei-magneettiset aineet

eivät tartu rumpuun ja kulkevat sen ohi ja poistetaan jäteränniin. Erottimia voidaan käyt-

tää myös rikasteen puhdistukseen, jolloin jäte on magneettista ja tarttuu rumpuun kiinni.

Kuva 7. Vastavirtaerotin (Lukkarinen, 1987).

Vahvamagneettinen erotus on monipuolisempi kuin heikkomagneettinen, koska sillä voi-

daan rikastaa useampia eri mineraaleja ja erottimia on useita erilaisia. Vahvamagneettista

erotusta käytetään paramagneettisille aineille. Erottimen yleisimpiä käyttökohteita ovat

hematiitti, kromiitti, ilmeniitti, monatsiitti ja granaatti. Magneettikentän voimakkuus voi

olla yli 2 T, jotta myös vähemmän magneettiset partikkelit saadaan erotettua. Vahvamag-

neettiset erottimet voidaan myös jakaa kuiva- ja märkäerottimiin. Vahvamagneettisen

erottimen syötteessä ei saa olla ferromagneettisia aineita, koska ne tarttuvat magneettiin

lujasti ja ne on vaikea irrottaa. Toimintaperiaate on samanlainen, kuin heikkomagneetti-

sissa erottimissa. (Lukkarinen s. 244°245)
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3.4.3 REE-mineraalien magneettinen rikastus
�

Bayan Obon kaivoksen rikastamolla magneettierotusvaiheessa (Kuva 3) on käytössä sekä

vahva- että heikkomagneettierottimet. Molemmat vaiheet voidaan jakaa esi- ja kertaus-

vaiheisiin. Heikkomagneettierotuksen esi- ja kertausvaiheessa pyritään erottamaan ei-ha-

luttu magnetiitti rautarikasteeseen. Heikkoerotuksen jätteeseen tulee myös REE-mineraa-

lit, jotka jatkavat vahvamagneettiseen erotukseen. Vahvamagneettierotuksen esivai-

heessa magneettivuon tiheys on 1,4 T ja siinä pyritään erottamaan muut Fe-mineraalit,

hematiitti ja lähes kaikki REE-mineraalit. Fe-mineraalit jatkavat Fe-vaahdotukseen ja he-

matiitti sekä REE-mineraalit erotetaan kertausvaiheessa toisistaan. Kertausvaiheen mag-

neettikentän vuon tiheys 0,6 T. Tämän vaiheen rikaste on hematiitti ja se menee myös Fe-

vaahdotukseen ja jätteeseen menevät REE-mineraalit menevät REE-vaahdotukseen.

(Lima s.145)

3.5 Liuotus

3.5.1 Teoria
�

Liuotus on fysikaalis-kemiallinen prosessi, jossa arvokkaat mineraalit erotetaan mal-

mista. Pääosa liuotusprosesseista on selektiivisiä prosesseja, joissa metallit liukenevat liu-

otinaineeseen malmista. Anionin- ja kationinvaihtoreaktiot synnyttävät metallisuoloja,

jotka ovat liukoisessa muodossa. Liuotusta on käytetty hyvin paljon kullan, uraanin ja

sulfidimalmien rikastukseen. Rikkihappo ja syanidiliuokset ovat yleisimmät kasa- ja säi-

liöliuotuksessa käytetyt liuotinaineet. Itse liuotusvaiheen jälkeen arvokkaat metallit saa-

daan talteen saostamalla tai elektrolyysin avulla, joita kutsutaan hydrometallurgisiksi pro-

sesseiksi. Luonnossa liuotusta tapahtuu jatkuvasti, jota on tutkittu valtavasti ja siitä on

saatu paljon vaikutteita teollisiin rikastusmenetelmiin.  (Zanbak s.5-6)
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3.5.2 Tekniikka
�

Kasaliuotuksessa (Kuva 8.) murskattu malmi pinotaan kasoihin. Kasan päältä suihkute-

taan liuotusainetta mahdollisimman tasaisesti, jotta saadaan mahdollisimman hyvä lop-

putulos. Liuotusaine kulkee kasan läpi liuottaen arvokasta mineraalia mukaansa. Kasa on

pinottu läpäisemättömän alustan päälle, ettei kylläinen liuos pääse maaperään. Kylläinen

liuos kerätään talteen ja siitä erotellaan arvokkaat metallit. Viime vuosikymmenien ai-

kana kasaliuotusta on tehostettu monin eri keinoin. Biokasaliuotus on uusimpia innovaa-

tioita, jossa kasaan lisätään bakteereja tehostamaan liuotusta. Agglomeraation avulla ka-

sojen hienoin aines on pyritty eliminoimaan, jotta liuos läpäisisi kasan nopeammin. Li-

säksi kasojen toimintaa on tehostettu paineilmalla ja kasojen tarkemmalla pinoamisella.

(Young s.29)

Kuva 8. Kasaliuotuksen prosessikaavio (Zanbak, 2012).

Rikastuksen onnistumiseen vaikuttaa se, kuinka pitkä on liuotusaika ja se, mikä on mal-

min metallipitoisuus. Liuotusprosesseissa vaikuttaa olosuhteet, kuten pH, lämpötila ja

diffusoitunut happi. Kasaliuotuksen etuja ovat edullisemmat perustus- ja käyttökustan-

nukset. Lisäksi sivutuotteena saadaan myyntikelpoisia katodituotteita. Kasaliuotuksessa

saantia saadaan paremmaksi liuottamalla malmi uudestaan sekundäärikasassa. (Zanbak

s.9)



Ϯϰ�
�
In situ-liuotuksessa (Kuva 9.) kiviainesta ei liikuteta vaan sitä liuotetaan suoraan maape-

rässä. Sitä käytetään esimerkiksi suolan, kuparin ja uraanin liuotuksessa. Menetelmässä

liuotinaine pumpataan maan alle, jossa se reagoi malmin kanssa. Kylläinen metalleja si-

sältävä liuos pumpataan takaisin ylös, jonka jälkeen siitä erotellaan arvokkaat metallit.

Maaperän kiviaineksen tulee olla hienoa, jotta liuotin pääsee läpäisemään sitä. In situ-

liuotuksessa maahan porattavat reiät voivat olla 1,5-3 metriä syviä ja niitä voidaan tehdä

2-100 metrin säteelle toisistaan. Reikien halkaisijat voi olla 0,8 metriä leveitä, joihin liu-

otinainetta syötetään korkeapaineen avulla. (Zanbak s.9, Lima s.148)

Kuva 9. In situ-liuotuksen periaate uraanimalmille (World nuclear association).

3.5.3 REE-mineraalien liuotusrikastus
�

Ioniadsorptiosavesta REEn erottaminen ei onnistu fysikaalisilla erotusmenetelmillä, vaan

täytyy käyttää ioninvaihtomenetelmää. Adsorboituneet REE-ionit eivät liukene veteen tai

etyylialkoholiin, vaan ne täytyy liuottaa ruokasuolaan (NaCl) tai ammoniumsulfaattiin

((NH4)2SO4). Vuosien aikana molempia on käytetty, mutta ammoniumsulfaatilla on saatu

parempia pitoisuuksia, jopa REO 92 wt- %. Lisäksi SO4
2- on valikoitunut paremmaksi
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anioniksi, sillä se on halvempi ja parempi ympäristölle. Liuotusprosessissa oli ensin käy-

tössä liuotusallas, joka täytettiin malmilla ja liuotuksen jälkeen kylläinen liuos poistettiin

altaan pohjasta. Liuotusaltaan käytöstä luovuttiin ja siirryttiin käyttämään kasaliuotusme-

netelmää. Kasaliuotuksessa liuotusaika oli 100°320 tuntia, jolloin saavutettiin 90 %

saanti.

�

Kuva 10. REE-liuotusrikastuksen ja viimeistelyprosessin virtauskaavio (Lima 2015)

�

REE-mineraalien rikastuksessa allas- ja kasaliuotusmenetelmiä voidaan korvata myös in

situ-liuotuksella. Liuotusaineena in situ-liuotuksessa voidaan käyttää samaa ammonium-

sulfaattia. REE-ionit liuottavat selektiivisesti. Kaikissa liuotusmenetelmissä (Kuva 10.)

kylläisestä liuoksesta REO-tuotteet saostetaan oksaalihapon (H2C2O4) tai ammoniumve-

tykarbonaatin (NH5CH3) avulla. Prosessi saattaa kuitenkin kestää puhdistuksineen jopa

400 päivää. (Lima s.147°148, Lucas s.42°44)

�

�



Ϯϲ�
�

4 Yhteenveto
�

Tekniikan kehittyminen ja kestävän kehityksen perään kuuluttaminen aiheuttavat REE-

tuotteiden kysynnän kasvamisen. Käyttökohteiden määrät ovat lisääntyneet ja vaikutta-

neet kiinnostukseen ja sitä kautta talouteen. Harvinaisten maametallien erikoislaatuiset

ominaisuudet ja tyypilliset piirteet kasvattavat niiden kysyntää, sillä nykytekniikka vaatii

erikoisempia raaka-aineita.

Kiina on suuri edelläkävijä harvinaisten maametallien tuotannossa. Arvioiden mukaan 42

% maailman REE-varannoista kuuluu Kiinalle. Vuonna 2009 Kiina tuotti 97 % koko

maailman REE-tuotannosta eli 124 000 tonnia. Tuotantomäärät ovat kasvaneet suuresti

viimeisten 15 vuoden aikana ja tulevaisuudessa uusia malmiesiintymiä täytyy ottaa käyt-

töön. Toisaalta varantoja näyttäisi olevan melko paljon jäljellä ja myös muut valtiot Kii-

nan lisäksi ovat käynnistäneet kaivoksia (Kuva 8). Kaikki malmit vaativat omanlaisensa

rikastuksen, joten menetelmiä täytyy kehittää jatkuvasti. (Lima s. 148°149, Sarapää s.53)

REE-mineraalien rikastuksessa on käytetty kaikkia yleisimpiä rikastusmenetelmiä. Vaah-

dotus, ominaispainoerotus, magneettierotus, sähköstaattinen erotus ja liuotus ovat kaikki

hyvin monipuolisia keinoja ja niitä voidaan soveltaa moniin eri tarkoituksiin. Keinoja

käytetään lukuisissa eri sovelluksissa ja niitä kehitetään jatkuvasti. Pääperiaatteet pysyvät

aina samoina, mutta esimerkiksi laitteet ja käytettävät kemikaalit kehittyvät jatkuvasti.

Nyt ja tulevaisuudessa erityisesti ympäristöasioihin pyritään keskittymään entistä tarkem-

min. REE-rikastuksessa mineralogia aiheuttaa ongelmia ja nostaa tuotantokustannuksia.

Esiintymissä on usein monia eri mineraaleja, jolloin rikastus on monimutkaisempaa. Ra-

dioaktiiviset aineet tuottavat myös lisäkustannuksia, sillä niitä ei haluta jatkojalostusvai-

heisiin. (Sarapää s.53)
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