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Hydrometallurgian perusyksikköprosesseja

1. Liuotus

2. Liuospuhdistus

3. Tuotteen saostus/talteenotto

4. Lisäksi tarvittaessa tulee myös muita yksikköprosesseja, 
joita ovat mm:
 raaka-aineen aktivointi
 liuottimen ja kemikaalien regenerointi ja
 kierrätysjätteiden käsittely

Timo Paananen



Nornickel Harjavallan valmistusprosessi ja tuotteet

Ni-kiviraaka-aine tulee Norilsk
Nickelin Venäjän yksiköistä (70 
% Taimyristä ja 30 % Kuolasta)

Kuparisulfidi



Nikkelisulfaatti- ja ammoniumsulfaattivirtaukset
Henry Rosenberg



Koboltin uutto

NiSO4 -liuos CoSO4 -liuos

Syöte

Orgaaninen uuttoliuotin

• Syötteen kerosiinipesu (K1) hydrauliikkaöljyjen

ja rasvojen poistamiseksi

• Koboltin uutto (E1- E4)

• Toinen kerosiinipesu (K2) => NiSO4 -liuos

• Orgaanisen uuttoliuottimen puhdistus nikkelistä 

(W1-W5) 

• Koboltin takaisin uutto (S1-S4) => CoSO4 -liuos

• Sinkin ja raudan erotus (W)



Koboltin uutto

NiSO4 -liuos

Syöte

CoSO4 -liuos



NiSO4 -liuoksen aktiivihiilisaostus
Henry Rosenberg



NiSO4-liuos

NiSO4 -liuoksen vetypelkistys

Henry Rosenberg

NH3

(NH4)2SO4

Vetypelkistysprosessin kehittäminen on alun perin tapahtunut nikkelin valmistuksen 

ehdoilla:

 H2 toimii pelkistimenä

 NH3 kompleksoi liuoksen nikkelin ja neutraloi pelkistysreaktiossa syntyvän hapon

 (NH4)2SO4 estää liuoksen sakkautumisen



Ammoniumsulfaattiliuoksen puhdistus
Henry Rosenberg



Ammoniumsulfaatin kiteytys

Henry Rosenberg

Ni-BRIKETTI

 Nikkelisaostuksessa tuleva (NH4)2SO4 -liuos johdetaan kaksivaiheiseen alipainehaihdutukseen, 

jossa sen tiheys nostetaan tavoitearvoon haihduttamalla liuoksesta vettä,

 Liuoksen lämmitys tapahtuu höyryllä ja lauhteella,

 Alipaine haihduttamoon saadaan aikaan tyhjöpumpuilla,

 Kiteytetystä (NH4)2SO4 - liuoksesta osa käytetään uudelleen pelkistyksessä ja osa kuivataan 

arinakuivaimissa 



Raaka-aine-, tuote- ja ympäristötase 2016

 Sekundäärienergian iso osuus lämmöstä

 Rikkihappo (43 000 t/a) on sekundääri raaka-aine

 Ammoniakkia ja vetyä tarvitaan ensisijaisesti nikkelisulfaattiliuoksen vetypelkistyksessä



Nornickel Harjavallan paikallinen verkostoituminen



Ammoniumsulfaatin markkinointi ja toimitus

 NT Ltd. provides approximately 100.000 tpy of high quality white ammonium sulfate 
fertilizer (Finnish white) from Nornickel Harjavalta to farmers and industrialists around 
the world.

 NT directors are acutely conscious that achieving global success in manufacturing and 
marketing complex chemicals that are widely used - including in the food chain -
means adhering to the highest standards of health, safety and environment protection.

http://ntlmtd.com/index



Pidetään pallo 

pelissä myös 

tulevaisuudessa…


