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Rautamalmin rikastuksessa hyödynnetään rautamineraalin ja sivukiven välisiä ominai-

suuseroja, kuten tiheys-, magneettisuus- ja pintaominaisuuseroja. Yleisimmät rikastus-

menetelmät ovat painovoimaerotus, magneettinen erotus ja flotaatio. Rikastusprosessi 

koostuu lisäksi malmin esikäsittelystä ja rikastelietteen vedenpoistosta. 

 

Rikastuksen tehokkuuteen vaikuttavat merkittävästi arvomineraalien jakautuminen 

malmissa, rikastuksessa käytetyt kemikaalit ja laiteominaisuudet. Näiden kehittämiseksi 

on tehty runsaasti tutkimuksia, joiden perusteella on voitu määritellä tietyt optimit eri-

laisille rikastusmenetelmille. 

 

Tässä työssä keskitytään rikastusprosessiin ja erilaisiin rikastusmenetelmiin ja siihen, 

kuinka ne sopivat ominaisuuksiltaan erilaisille rautamineraaleille. Lisäksi työssä otetaan 

huomioon rikastusprosessissa syntyvä rikastushiekka sekä sen prosessointi ja mahdolli-

nen hyödyntäminen.  
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In concentration of iron ore the differences between iron minerals and gangue minerals, 

such as density, magnetism and surface properties, are exploited. The main concentra-

tion methods are gravity separation, magnetic separation and flotation. The concentra-

tion process includes also preparation of the ore and dewatering the iron concentrate. 

 

Process efficiency is highly affected by the ore particle size, chemicals used in the pro-

cess and the equipment properties. These factors are widely studied to make improve-

ments and based on the studies it has been possible to determine certain optimum for the 

concentration methods. 

 

The purpose of this work is to concentrate on the concentration process and on different 

concentration methods and how suitable they are for different iron minerals. Also the 

tailings and their processing and utilizing are taken into account. 
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1 JOHDANTO 

 

Metallien käyttö edellyttää malmin rikastamista. Rikastusprosessi koostuu monesta vai-

heesta, joista ensimmäiset valmistelevat malmin rikastettavaan muotoon ja viimeiset 

käsittelevät rikastuskonsentraatin jatkojalostukseen sopivaan muotoon. Itse rikastusme-

netelmiä on useita, joiden käyttö riippuu mineraalien ominaisuuksista. Yleisimpiä rau-

tamalmin rikastusmenetelmiä ovat painovoimaerotus, magneettinen erotus ja flotaatio. 

Useimmiten painovoimaerotus on ensimmäinen rikastusvaihe, jonka jälkeen rikastus-

konsentraatti ns. puhdistetaan. Puhdistuksessa käytetään usein flotaatiota. Rikastusme-

netelmät takaavat mineraalin korkean pitoisuuden, jotta sitä voidaan hyödyntää jatkoja-

lostuksessa. 

 

Rautamalmia on rikastettu jo tuhansia vuosia ja se tulee olemaan myös tulevaisuudessa 

merkittävä mineraali (Nagaraj, 1995). Rautamalmin runsaspitoisten esiintymien köyh-

tyminen ja sen aiheuttama matalapitoisten malmien rikastaminen hankaloittavat tulevai-

suudessa raudan valmistusta. Matalapitoisten malmien rikastaminen pitää sisällään sekä 

matalapitoisten rautaesiintymien hyödyntämisen, että rikastamoissa syntyvien rautapi-

toisten jätteiden hyödyntämisen. Nämä tulee ottaa tulevaisuudessa huomioon, sillä rau-

dan kysyntä tulee jatkossakin olemaan suuri (Wills, 2006). 

 

Tässä työssä keskitytään rikastusprosessiin kokonaisuutena, siihen liittyviin yksikkö-

prosesseihin ja niiden sopivuuteen eri rautamineraalien kanssa. Lisäksi työssä kiinnite-

tään huomiota rikastusprosessissa syntyviin rautapitoisiin jätteisiin ja niiden merkityk-

seen, kun malmiesiintymät köyhtyvät. Lopuksi käsitellään rikastusprosessin trendejä ja 

mahdollisia muutoksia, kun yhä suurempi huomio keskittyy rikastusprosessin erotuste-

hokkuuteen ja siihen, kuinka veden saanti ja ympäristörajoitusten tiukentuminen vaikut-

tavat. 

 

 

2 RAUTAMALMI 

 

Malmiksi kutsutaan mineraaliesiintymää, jossa on teollisesti hyödynnettävä osuus me-

tallimineraalia. Malmin nimitys määräytyy siinä esiintyvän mineraalin tai mm. erikois-
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ominaisuuksien mukaan. Usein malmi nimetään siinä esiintyvän arvokkaimman mine-

raalin mukaan. Rautamalmi koostuu rautamineraalista ja sivukivestä, eli ns. harmemine-

raaleista. Rautamineraalit esiintyvät yleensä maaperässä oksideina, jotka ovat raudan 

yleisin esiintymismuoto (Myers, 1995). 

 

Maaperässä olevat esiintymät määritetään malmiesiintymiksi, jos niissä on tietty pitoi-

suus tiettyä metallia. Joillakin perusmetalleilla pitoisuus on vain muutamia prosentteja, 

mutta rautamalmiesiintymä on laadultaan alhainen jo rautapitoisuuden ollessa alle 45 % 

(Wills, 2006). Raudan ollessa neljänneksi yleisin alkuaine maaperässä, on se myös hal-

vin metalli. Tämän vuoksi rautamalmiesiintymien rautapitoisuuden tulee olla suhteessa 

korkeampi, jotta rikastaminen olisi taloudellisesti kannattavaa. Rautapitoisissa mineraa-

leissa raudan massaosuus puolestaan vaihtelee 60 %:n ja reilun 70 %:n välillä (Myers, 

1995). 

 

Raudan oksidit 

 

Rautaoksidit muodostuvat maaperässä hapettumalla muista mineraaleista. Maaperässä 

on monia rautaoksideja, eli rautamineraaleja, joista merkittävimmät ovat; magnetiitti, 

hematiitti ja götiitti (Myers, 1995). Oksidien välillä suurimmat erot ovat arvoaineen 

määrä, eli raudan massaosuus, sekä magneettisuus ja tiheys (Taulukko I). Mineraalien 

kanssa esiintyvät sivukivimineraalit vaihtelevat esiintymien mukaan. Tietty mineraali 

voi olla yhdistynyt aina tietyn sivukivilajin, kuten magma- tai sedimenttikivilajien, 

kanssa (Wills, 2006). Tässä työssä keskitytään magnetiitin, hematiitin ja götiitin arvioi-

miseen, sillä hematiitti ja magnetiitti ovat tällä hetkellä yleisimmin käytettyjä raudan 

lähteitä ja götiitin tutkiminen potentiaalisena lähteenä on mielenkiintoista. 

 

Taulukko I Rautaoksidien keskeisimpiä ominaisuuksia (mukailtu Myers (1995)). 

  Magnetiitti Hematiitti Götiitti 

Kaava Fe3O4 α-Fe2O3 α-FeOOH 

Fe-pitoisuus [p- %] 72.36 69.94 62.85 

Magneettisuus ferri- para- antiferro- 

Tiheys, [kg/m
3
] 5180 5240 3300–4300 

Kovuus [mohs] 5.5 6.5 5-5.5 
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Magnetiitti 

 

Magnetiitti (Fe3O4) on ferrimagneettinen mineraali ja siinä on rautamineraaleista suurin 

raudan massaosuus, 72.36 p- %. Sitä esiintyy runsaasti pääasiallisesti magmaattisissa 

eriytymissä, sekä sivukivenä metamorfisissa ja vulkaanisissa kivissä (Roberts et al. 

1974). Oeters et al. (2011) esittävät, että Brasilian, Venäjän ja Australian luonnonva-

roista löytyy suurimmat määrät rautamalmia. Venäjän ja Australian luonnonvaroissa 

rautamalmista merkittävä osa on magnetiittia, kun Venäjällä malmivarat ovat arviolta 

31 000 miljoonaa tonnia ja Australiassa 25 000 miljoonaa tonnia. Tärkein rikastusmene-

telmä magnetiitille on pääsääntöisesti heikko magneettinen erotus sen magneettisuuden 

vuoksi, mutta nykyään myös flotaatio on nostanut asemaansa. 

 

Hematiitti 

 

Hematiitti (α-Fe2O3) on raudan oksideista tärkein ja yleisin, minkä vuoksi sitä myös 

louhitaan eniten. Hematiitissa on hieman pienempi osuus rautaa kuin magnetiitissa 

(Taulukko I). Roberts et al. (1974) esittävät, että hematiittia esiintyy pääasiallisesti pak-

suissa sedimentoituneissa maakerroksissa sekä sivukivenä vulkaanisessa kivessä. Oeters 

et al. (2011) esittävät, että suurimmat hematiittia sisältävät luonnonvarat ovat Brasilias-

sa ja Venäjällä. Brasilian malmivarat ovat arviolta 41 000 miljoonaa tonnia ja ovat siten 

maailman suurimmat. Wills (2006) esittää hematiitin pääsääntöiseksi rikastusmenetel-

mäksi flotaation, mutta sen paramagneettisen luonteen vuoksi sitä rikastetaan myös 

vahvamagneettisella rikastuksella. 

 

Götiitti 

 

Götiitti (α-FeOOH) on antiferromagneettinen, sekä aiempia raudan oksideja raudan 

massaosuudelta köyhempi, 62.85 p- % (Cornell & Schwertmann, 2003). Oeters et al. 

(2011) esittävät, että Australian luonnonvaroista löytyy merkittäviä määriä götiittiä. Sen 

lisäksi götiittiä löytyy Kanadasta, jossa malmivarat ovat arviolta 2 500 miljoonaa ton-

nia, ja USA:sta, jossa malmivarat ovat arviolta 4 600 miljoonaa tonnia. Wills (2006) 

esittää, että götiittiä esiintyy useimmiten hematiitin ja limoniitin yhteydessä, minkä 

vuoksi yleisin rikastusmenetelmä on flotaatio. 
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Sivukivi 

 

Sivukivi, eli harmemineraali, on malmissa esiintyvä kaupallisesti usein arvoton mine-

raali. Malmiesiintymässä voi esiintyä eri rautaoksideja, kuten myös eri sivukivimineraa-

leja. Yksi rautamalmin haitallisista sivukivistä on silikaatti, joka muodostuu piistä ja 

hapesta ja sen yleisin muoto on silika, eli kvartsi (SiO2). Silika madaltaa rautamalmin 

laatua, sekä hankaloittaa raudan valmistusprosessia (Pedain, Dahlmann, 2012). Muita 

merkittäviä sivukiviä ovat mm. kalsiitti, eli kalkkikivi, ja pyrolusiitti (Taulukko II.). 

Pyrolusiitti on yksi tärkeimmistä mangaanimineraaleista. Rautamalmiesiintymissä rau-

taoksidien kanssa on usein yhdistynyt myös karbonaattia, sulfiittia ja alumiinioksidia 

(Oeters et al., 2011). Korkea alumiinioksidipitoisuus rikasteessa aiheuttaa silikan tavoin 

ongelmia, koska raudan valmistuksessa se muodostaa sulaessaan viskoottista kuonaa 

(Srivastava et al., 2001). 

 

Taulukko II. Muutamien rautamalmin sivukivimineraalien keskeisimpiä ominaisuuksia (mu-

kailtu Oeters et al. (2011)). 

  Kvartsi Kalsiitti Pyrolusiitti 

Kaava SiO2 CaCO3 MnO2 

Tiheys, [kg/m
3
] 2650 2600–2800 5000 

Kovuus [mohs] 7 3 1-6 

 

 

3 RIKASTUSPROSESSI 

 

Malmin rikastusprosessi koostuu alkukäsittelystä, rikastuksesta ja rikastetun mineraalin 

loppukäsittelystä (Kuva 1). Alkukäsittely pitää sisällään louhitun malmin murskauksen 

ja murskeen jauhatuksen. Jauhettu malmi syötetään rikastukseen, jossa rikastusmene-

telmä valitaan mm. rautamineraalin ominaisuuksien perusteella. Yleensä rikastuksessa 

on eri vaiheita, jotta prosessin toiminta olisi tehokasta. 
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Murskaus VedenpoistoJauhatus Esirikastus Rikastus
Malmi Rautarikaste

Rikastushiekka Vesi

 

Kuva 1. Yksinkertaistettu rikastusprosessin lohkokaavio. 

 

Rikastusprosessin menetelmät ovat usein vettä kuluttavia ja sen vuoksi loppukäsittelys-

sä pääpaino on vedenpoistossa, jossa poistettu vesi pyritään mahdollisimman tehokkaas-

ti kierrättämään. Aluksi rikasteliete sakeutetaan kiintoainepitoisuudeltaan suuremmaksi, 

jotta se on mahdollista suodattaa. Suodatettu rautarikaste lähetetään jatkojalostukseen. 

 

 

3.1 Murskaus 

 

Malmin murskaus on ensimmäinen yksikköprosessi malmin rikastuksessa. Sen päätar-

koitus on suurien malmikappaleiden murskaus jauhatukseen sopivaksi. Wills (2006) 

jakaa murskausprosessin primaariseen ja sekundaariseen murskaukseen, mikä takaa 

toiminnan mahdollisimman hyvän tehokkuuden. Syötettävän malmin koko primaarivai-

heessa voi olla jopa 1.5 m halkaisijaltaan, josta se murskataan 10–20 cm kokoiseksi. 

Sekundaarivaiheessa lopputuote on n. 0.5-2 cm halkaisijaltaan, jollaisena se syötetään 

jauhatukseen. 

 

Murskausprosessi voi toimia avoimena tai suljettuna kiertona. Avoin kierto sopii parhai-

ten tankomyllylle tuotettavan materiaalin murskaukseen, kun taas suljettu kierto sopii 

kuulamyllylle. Suljetussa kierrossa lopputuotteen koon hallinta on helppoa, koska mal-

mi syötetään primaarisen murskauksen jälkeen seulalle, jonka kokojakaumaa voidaan 

muuttaa joustavasti. Seulan läpi kulkeva materiaali on lopputuote, kun taas sitä suu-

remmat partikkelit syötetään edelleen sekundaariseen murskaukseen. Sieltä materiaali 

johdetaan takaisin seulalle, jossa sama jaottelu toistuu. Avoimessa kierrossa primäärisen 

murskauksen jälkeen malmin luokitus tapahtuu samalla periaatteella, mutta sekundaari-
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sen murskauksen tuotevirtaa ei enää luokitella, kuten suljetussa kierrossa. Kiertokuorma 

on n. 20 % murskaukseen syötetystä kokonaismäärästä (Wills, 2006). 

 

Wills (2006) esittää, että metallipitoisen materiaalin, kuten magnetiitin, primaarisessa 

murskauksessa käytetään yleensä joko kartio- tai leukamurskainta. Leukamurskaimessa 

malmikappaleet syötetään leukojen väliin, joista toinen liikkuu sivuttaissuunnassa ja 

tuottaa siten tarpeeksi suuren voiman kappaleiden murskaamiseen. Leukojen avautumis- 

ja sulkeutumisliikettä kutsutaan heilahdukseksi. Heilahduksen voimakkuuden mukaan 

materiaali liikkuu murskaimessa. Mitä voimakkaampi heilahdus, sitä pienempiä kappa-

leita ja sitä nopeammin materiaali poistuu murskaimesta. Leukojen välinen kulma mää-

rää murskaimen rasituksen ja kapasiteetin, joka on kartiomurskaimeen verraten huomat-

tavasti pienempi. Tämän vuoksi kartiomurskaimia käytetään yleensä aina, jos malmi-

määrät ovat suuria (>900 t/h). Suuren kapasiteetin mahdollistaa murskauspään pyörimi-

nen murskaimen kuoren suuta vasten (Kuva 2), jolloin malmikappaleet ovat jatkuvassa 

rasituksessa. 

 

 

Kuva 2. Kartiomurskaimen kuoren ja murskauspään muodot a) primäärisellä murskaimel-

la ja b) sekundaarisella murskaimella. 

 

Rautamalmin sekundaarisessa murskauksessa käytetään yleensä kartiomurskainta, joka 

eroaa muotoilultaan hieman primäärisestä kartiomurskaimesta (Kuva 2). Murskaimen 

kuoren leveneminen kohti materiaalin purkupäätä sallii sekundaarisessa murskaimessa 

suuremman kartiokulman (β) kuin primäärisessä murskaimessa (γ) samalla kuitenkin 

säilyttäen murskauspään ja seinän välisen kulman (α). Tämä mahdollistaa murskaimen 

kapasiteetin kasvun arvoon 1100 t/h. Sekundaarisen murskaimen nopeus on merkittä-

västi suurempi kuin primäärisessä murskauksessa, jonka vuoksi malmin käsittely muut-
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tuu hiljalleen puristetusta iskumaiseksi. Tämä menettely tuottaa myös enemmän pie-

nempiä partikkeleita, jolloin poistuvan materiaalivirran massavirta on suurempi ja siten 

syöttöä voidaan lisätä (Wills, 2006). 

 

 

3.2 Jauhatus 

 

Lukkarinen (1984) luokittelee jauhatuksen yhdeksi kaivosteollisuuden tärkeimmistä ja 

eniten energiaa kuluttavista yksikköprosesseista. Sen päätarkoitus on vapauttaa metal-

limineraalit sivukivestä. Rikastusprosessissa jauhatus kuuluu ns. jauhatuspiiriin, johon 

luetaan myös luokittimet, kuten hydrosyklonit. Jauhatuspiiri on usein suljettu, jossa jau-

hettu materiaali luokitellaan ja raekooltaan suurin jae kierrätetään takaisin jauhatukseen 

(Kuva 3). Tällöin vältetään liian pieneksi jauhettu materiaali, koska jauhatustarve ei 

määräydy pelkästään suurimpien rakeiden perusteella. Jauhatuksessa toimiva suljettu 

piiri on toimintaperiaatteeltaan samanlainen murskauksessa käytettävän piirin kanssa. 

 

Kuulamylly

Luokitus

Syöttö

Tuote

Kiertovirta

 

Kuva 3. Suljettu jauhatuspiiri, jossa jauhettu materiaali luokitellaan partikkelikoon mu-

kaan ja tuotteena poistuu seulan läpäisseet partikkelit. 

 

Malmin jauhatusaste riippuu sen käyttökohteesta ja tämän asettamista vaatimuksista. 

Vaadittu hienous riippuu malmin rakenteesta sekä prosessimenetelmistä. Malmin jauha-

tukseen liittyvät tärkeimmät rakennetekijät ovat malmin muodostavien mineraalien rae-

koko ja mineraalien määrä (Lukkarinen, 1984). 

 

Yleisin jauhatusmenetelmä malmin jauhatuksessa on rumpumainen mylly. Siinä jauhet-

tava materiaali syötetään jauhinkappaleiden joukkoon, jotka valitaan malmin raekoon 

mukaan. Jauhatus jakautuu karkeaan ja hienoon jauhatukseen. Karkeajauhatuksessa 
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jauhetaan mursketta, joka on halkaisijaltaan n. 25 mm. Jauhinkappaleiksi karkeajauha-

tukseen sopivat tangot ja raskaat kuulat, koska raskas materiaali takaa tehokkaan jauha-

tuksen (Lukkarinen, 1984). 

 

Hienojauhatuksessa jauhetaan malmia, jonka raekoko on alle 1–2 mm. Jauhinkappaleik-

si sopivat pienet kuulat ja jauhinlieriöt. Niissä on paljon hiertopintaa, jota tarvitaan pie-

nien rakeiden jauhamiseksi. Koska jauhinkappaleet ovat kooltaan pieniä, niitä mahtuu 

enemmän myllyyn, minkä vuoksi jauhamisessa rakeiden ja jauhinkappaleiden välinen 

osumistodennäköisyys on suurempi (Lukkarinen, 1984). 

 

 

3.3 Painovoimarikastus 

 

Painovoimarikastus perustuu mineraalien tiheyseroihin väliaineessa. Menetelmä toimi 

ensisijaisena rikastusmenetelmänä ennen kuin magneettinen rikastus ja flotaatio keksit-

tiin. Nykyään sen asema rautamalmin rikastuksessa on hieman noussut, koska se on 

menetelmänä yksinkertainen, siinä on suhteellisen vähäiset kustannukset ja sitä on laite-

teknisesti kehitetty (Nagaraj, 1995). Painovoimarikastus toimii usein esirikastusmene-

telmänä, jolloin suhteellisen pienillä kustannuksilla saadaan erotettua sivukiveä ja siten 

pienennettyä käsiteltävää malmimäärää.  

 

Painovoimarikastuksessa väliaine voi olla vettä tai ilmaa. Nagaraj (1995) jakaa erotti-

met kolmeen ryhmään; hytkyttimiin, täryttimiin ja painovoimaerottimiin. Jokaista rikas-

tustapaa voidaan hyödyntää rautamalmin rikastuksessa, mutta täryttimien suhteellisen 

pienen kapasiteetin sekä suuren tarvitsemansa lattiapinta-alan vuoksi ne eivät ole talou-

dellisesti kannattavia. Painovoimaerottimet ovat ryhmistä yleisimpiä ja niistä taloudelli-

sesti kannattavin malli on spiraali. Moderneimmat korkean kapasiteetin omaavat spiraa-

lit toimivat suurilla massatiheyksillä ja ovat siten yleistäneet spiraalierotusta. 

 

Raskaan väliaineen erotusmenetelmässä (Dense medium separation, DMS) väliaine on 

jotakin vettä tiheämpää nestettä. Kuitenkin niin, että sen tiheys on rikastettavan mine-

raalin ja sivukiven tiheyden välillä. Menetelmää voidaan kutsua myös nimellä sink-

float. Siinä rikastettava malmiaines ja väliaine syötetään altaaseen, jossa pinnalle nou-



14 

 

seva rikastushiekka kaavataan ja pohjalle vajoava rikaste kerätään pumppaamalla. Lait-

teita ovat mm. rumpuerotus ja hydrosyklonit. Periaate on menetelmissä samanlainen, 

vaikka laiteratkaisut eroavatkin toisistaan. Rumpuerotuksella erotustulos on tarkka, 

mutta vain jos rikastettavan mineraalin vapautuminen sivukivestä suhteellisen suuriko-

koisina partikkeleina on mahdollista. Pienikokoisten partikkeleiden (0.5-30 mm) ero-

tuksessa keskipakoisvoimaa hyödyntävät hydrosyklonit ovat tehokkaampia, koska rum-

puerotuksella selkeytysaste olisi liian matala. Yleisesti menetelmien tehokkuus on hyvä, 

vaikka erotettavien mineraalien välinen tiheys olisi suhteellisen lähellä toisiaan. Tämä 

on kuitenkin muihin painovoimarikastusmenetelmiin verrattuna kallis väliainekustan-

nusten ja laitekustannusten vuoksi. Väliaine on joko jotakin orgaanista nestettä tai ve-

den ja mineraalipartikkeleiden välinen suspensio. Mineraalina voidaan käyttää jälkim-

mäisessä tapauksessa mm. piirautaa (Nagaraj, 1995). 

 

DMS-menetelmä on moniin muihin rikastusmenetelmiin verrattuna kustannuksiltaan 

kuitenkin halvempi, koska menetelmässä on mahdollista väliaineen talteenotto ja kierrä-

tys. Talteenotossa syötetty väliaine sekä rikastushiekka ja rikaste luokitellaan seulalla, 

jonka jälkeen erotettu väliaine rikastetaan heikkomagneettisella erottimella. Talteen-

otossa väliainehäviöitä tulee vain noin 0.25 kg/t käsiteltyä väliainetta. Häviöt koostuvat 

usein mm. rikastusjakeiden riittämättömistä pesuista (Nagaraj, 1995). Vaikka häviöitä 

tulisi suhteellisen vähän, on väliaineen lisäys silti merkittävä osa prosessin kokonaiskus-

tannuksista. Rayner ja Napier-Munn (2003) ovat keskittyneet magneettisen rumpuerot-

timen aiheuttamiin väliainehäviöihin, jotka johtuvat mm. väliainepartikkeleiden ajautu-

misesta adheesion vaikutuksesta tuotevirtaan ja poistovirtaan. He ovat kehittäneet hävi-

öitä aiheuttavien tekijöiden pohjalta matemaattisen mallin, jota voidaan hyödyntää pro-

sessisuunnittelussa ja optimoinnissa. Mallin avulla voidaan ennustaa häviöt ja ennalta-

ehkäistä niitä. 

 

Rikastusprosessissa usein murskaus, jauhatus ja rikastus ovat vettä kuluttavia menetel-

miä, mutta tulee ottaa huomioon myös tilanteet, joissa veden saanti on rajoittunutta. 

Etenkin kuivilla alueilla märkäerotusmenetelmää on hankala hyödyntää tehokkaasti, 

joten on kehitetty mm. kuiva DMS- ja leijupetierotin. Oshitani et al. (2013-a) ovat tut-

kineet DMS-menetelmää kuivaerotuksena, jossa väliaineena käytetään hiekan ja rauta-

jauheen seosta. Seoksen partikkelikoko on n. 200 µm ja jauhettu rautamalmi n. 11–31 
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mm kokoista. Hienoksi jauhetulla väliaineella on fluidimaisia ominaisuuksia, kuten vis-

koottisuus, jonka vuoksi erotus on tehokasta. Menetelmällä saavutetaan lähes täydelli-

nen erotus, kun väliaineen tiheyttä suuremmista partikkeleista 98.4 % saadaan erotettua. 

Rikasteessa on 65.3 p- % rautaa, jonka vuoksi menetelmän voidaan olettaa olevan po-

tentiaalinen märkäerotusmenetelmän korvaaja.  

 

Oshitani et al. (2013-b) tutkivat leijupetierottimen erotustehokkuutta käyttämällä n. 

250–500 µm kokoisia partikkeleita, joiden erotus tapahtuu kolonnissa. Partikkeleiden 

erottuminen riippuu kolonniin syötettävän ilman virtausnopeudesta sekä partikkeliker-

rokseen muodostuvien ilmakuplien keskimääräisestä koosta. Koska jauhetulla materiaa-

lilla on fluidimaisia ominaisuuksia, voidaan kerrokseen sanoa muodostuvan ns. ilma-

kuplia. Riippuen kolonnin mitoista ja kiintoainepedin korkeudesta, ilman virtausnopeu-

delle on tietty optimi, jolla saadaan hyvä erotustehokkuus. Pohjalle muodostuvien ker-

rosten rautapitoisuuden perusteella menetelmä on myös märkäerotusmenetelmien poten-

tiaalinen korvaaja. 

 

Oshitani et al. (2010) ovat tutkineet painovoimaisia kuivaerotusmenetelmiä rautamal-

min rikastuksessa ja ovat menetelmän kehityksessä edelläkävijöitä. Suurimmat ongel-

mat menetelmälle tuovat partikkelikoko sekä ilmavirtaus. Pienet partikkelit reagoivat 

herkemmin kiintoainepedin läpi johdettavaan ilmavirtaan ja ns. ilmakupliin, jonka 

vuoksi ne eivät vajoa tai nouse kuten suuret partikkelit. Tämän vuoksi suuret partikkelit 

erottuvat paremmin, mutta niissä mineraalien vapautumisaste on huonompi, mikä vai-

kuttaa saantoon. Tätä ilmiötä tutkimalla ja menetelmää kehittämällä painovoimainen 

kuivaerotus voi mahdollisesti nousta märkäerotusta kannattavammaksi rikastusvaih-

toehdoksi. 

 

 

3.4 Magneettinen rikastus 

 

Magneettinen rikastus perustuu mineraalien magneettisiin ominaisuuksiin. Wills (2006) 

jakaa magneettisen rikastuksen käytön joko ensisijaiseksi rikastusmenetelmäksi tai ri-

kasteen puhdistukseksi. Rautamineraalien magneettisen luonteen vuoksi magneettinen 

rikastus on flotaation ohella tärkeimpiä rautamalmin erotusmenetelmiä. 
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Magneettisen rikastuksen päätoimintaperiaate on magneettikenttään syntyvä voimakas 

gradientti, joka aiheuttaa siihen ajautuvissa partikkeleissa liikettä. Gradientti syntyy, 

kun magneettikentän vuo kaareutuu ja luo siten suuremman intensiteetin tietylle alueel-

le. Tällöin magneettikenttä konvergoi, ja siihen ajautuvat partikkelit kulkeutuvat mag-

neettivuon suuntaisesti. Toinen magneettinavoista voidaan myös päällystää magneetti-

sella ja ei-magneettisella aineella siten, että ne vuorottelevat ja synnyttävät kaareutuvia 

magneettivoita (Wills, 2006). 

 

Magneettinen rikastus voidaan toteuttaa märkä- tai kuivaerotuksena. Erotustyypin mää-

rää rikastettavan materiaalin partikkelikoko ja koostumus. Rautamalmin jauhatusasteen 

tulee olla hieno, jotta mahdollisimman suuri pitoisuus rautamineraaleja vapautuisi. Pie-

nistä partikkeleista kuitenkin vapautuu käsiteltäessä enemmän pölyä, jonka vuoksi kan-

nattavinta on käyttää pieneksi jauhetun materiaalin rikastukseen märkäerotusta. Jos 

märkäerotuksessa malmipartikkelit ovat kuitenkin liian pieniä, erotustehokkuus heikke-

nee, koska magneettinen voima ei pysty ylittämään nesteen aiheuttamaa vastusta (Wills, 

2006). 

 

Jotta magneettinen rikastus toimisi tehokkaimmin, tulisi erotusyksiköitä olla monia. 

Lehtinen (1999) on tutkinut monivaiheisen magneettisen rikastuksen tehokkuutta loppu-

tuotteen puhtauden mukaan. Rikastusprosessi, joka koostuu vähintään kahdesta ero-

tusyksiköstä ja luokittimesta, tuottaa puhtaampaa rikastetta kuin yksivaiheinen rikastus. 

Tämä johtuu siitä, että magneettisella erottimella erotusaste on muutenkin korkea, mutta 

monivaiheisella rikastuksella pystytään korottamaan myös saantoa. Ensimmäisen ero-

tusyksikön kohdalla kaikki magneettinen mineraaliaines ei välttämättä reagoi magneet-

tikenttään liian suuren inertian vuoksi ja partikkelit ajautuvat rikastushiekkajakeeseen. 

Toisen erotusyksikön avulla nämä partikkelit saadaan suuremmalla todennäköisyydellä 

rikastettua, jolloin lopputuotteen saanto paranee. 

 

3.4.1 Heikkomagneettinen rikastus 

 

Heikkomagneettinen rikastus (Low intensity magnetic separation, LIMS) on tarkoitettu 

ferro- ja ferrimagneettisille mineraaleille. Koska mineraaleilla on magneettinen luonne, 
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niiden erottamiseen riittää 0.7 T voimakkuus. Magnetiitti on yksi yleisimmin LIMS:lla 

rikastettu mineraali. Erottimia on sekä kuiva- että märkäerottimia ja yleisin menetelmä 

on märkärumpuerotin (Low intensity wet magnetic separation, LIWMS). Se sopii rauta-

pitoisen sedimenttikiven rikastukseen, jossa on n. 50 % rautaa. Usein rumpuerottimet on 

kytketty jauhatuksen kanssa linjaan niin, että rumpuerottimien välillä rikastetta jauhe-

taan, jotta raudan saanto paranisi (Wills, 2006). 

 

Rumpuerottimessa syöttövirran tai rikastushiekan kulkusuuntaa voidaan muuttaa rum-

mun pyörimissuunnan suhteen halutun lopputuotepuhtauden tai pitoisuuden mukaan. 

Rumpuerotin toimii jatkuvatoimisesti niin, että syöttövirta johdetaan pyörivän rummun 

vaikutusalueelle, jossa rumpuun sijoitetut magneetit synnyttävät magneettikentän, jonka 

mukaan magneettiset partikkelit kulkeutuvat. Rumpuerotin, jossa syöttövirta kulkee 

rummun pyörimissuunnan mukaan, sopii parhaiten suurille partikkeleille, joista halu-

taan mahdollisimman puhdas lopputuote. Rummun syöttönopeus vaihtelee välillä 50–

350 m
3
/(min·m) (Nagaraj, 1995). Vastakkaiseen suuntaan kulkevasta syöttövirrasta saa-

daan parempi saanto, mutta lopputuote ei ole yhtä puhdasta. Sen syöttönopeus vaihtelee 

välillä 50–250 m
3
/(min·m) (Nagaraj, 1995). Lähinnä rikasteen puhdistukselle on tarkoi-

tettu rumpu, jossa rikastushiekan kulkusuunta on pakotettu. Siinä on kaksi rumpua ja 

lieteallasta ja sen syöttönopeus on välillä 20–250 m
3
/(min·m) (Nagaraj, 1995). Rikas-

tushiekka kulkee rummun pyörimissuunnalle vastakkaisesti ja ohjautuu rikastushiekka-

ränniin. Samaan aikaan rikaste kulkeutuu rummun magneettien ohjaamana seuraavaan 

altaaseen, jossa jäljelle jäävä rikastushiekka ohjautuu rikastushiekkaränniin ja loppu-

tuotteena saadaan puhdas rikaste. Menetelmä on suunniteltu hienon materiaalin (<250 

µm) rikastukseen (Wills, 2006). 

 

Rumpuerottimen lisäksi on kehitetty menetelmä, jossa hihnalla kulkee rikastettava ma-

teriaali. Hihnan yli kulkee sivuttaissuunnassa toinen hihna, joka on päällystetty osittain 

magneettisella ja osittain epämagneettisella materiaalilla, yleisimmin harvinaisilla 

maametalleilla. Syöttönopeus on menetelmällä 0.02 m
3
/(min·m) (Nagaraj, 1995). Mene-

telmä antaa hyvän erotustehokkuuden ja siten haluttu laatu voidaan määritellä tarkkaan 

(Wills, 2006). Dwari et al. (2013) ovat tutkineet menetelmän tehokkuutta matalapitoisen 

rautamalmin rikastuksessa kuivaerotuksena. Rautamalminäyte sisälsi magnetiittia, he-

matiittia ja götiittiä ja sivukivi oli pääosin silikaa. Tutkimustulosten mukaan kuivaerotus 
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ei täyttänyt vaatimuksia, vaikka näyte oli jauhettu 100 µm kokoiseksi ja tutkitusti rau-

dan vapautuminen oli optimissaan. Erotus ei onnistunut, koska magneettivuon voimak-

kuus ei riittänyt erottamaan magneettisia partikkeleita ja voimakkuutta tuli lisätä. Lisä-

yksen vuoksi kuitenkin kaikki partikkelit kulkeutuivat magneettivuon suuntaisesti, ja 

tehokkuus laski merkittävästi. 

 

Dwari et al. (2013) tutkivat kuivaerotuksen lisäksi märkärumpuerotusta, josta ilmeni, 

että jauhamalla näyte partikkelikokoon 200 µm, lopputuotteen saanto ja rautapitoisuus 

riittävät täyttämään taloudelliset vaatimukset. Näytteen jauhaminen kokoon 100 µm on 

todettu hieman tehokkaammaksi, mutta pitoisuuksien erot eivät ole merkittäviä. Tulos-

ten perusteella märkäerotus takaa kuivaerotusta paremman erotustehokkuuden. 

 

Jos rautamalmin partikkelikoko on erittäin hienoa (<10 µm), ei Arol ja Aydogan (2004) 

mukaan LIWMS ole menetelmänä kannattava. Pienillä partikkeleilla magneettinen voi-

ma ei riitä ylittämään nesteen aiheuttamaan vastusta ja erotustehokkuus heikkenee. Tut-

kimuksen mukaan erotustehokkuutta ja siten saantoa voidaan parantaa flokkuloimalla 

hienot rautamalmipartikkelit suuremmiksi käyttämällä maissitärkkelystä flokkulanttina. 

Wills (2006) mukaan flokkulantit ovat yleensä pitkäketjuisia orgaanisia luonnonpoly-

meerejä tai synteettisiä polymeerejä, jotka muodostavat mineraalipartikkeleiden välille 

siltamaisia sidoksia. Näiden siltojen ansiosta partikkeleista muodostuu flokkeja. 

 

3.4.2 Vahvamagneettinen rikastus 

 

Vahvamagneettinen rikastus (High intensity magnetic separator, HIMS) on heikkomag-

neettista rikastusta uudempi menetelmä ja sitä käytetään paramagneettisten mineraalien, 

kuten hematiitin, rikastukseen. Sen suurin käyttökohde on matalapitoisen rautamalmin 

rikastus. Märkäerotus (Wet high intensity magnetic separator, WHIMS) on tässäkin 

menetelmässä yleisempi, koska hienon aineksen (n. 75 µm) erotustehokkuus pienenee 

kuivaerotuksessa radikaalisti mahdollisten ilmavirtausten ja partikkelien välisen ad-

heesion vaikutuksesta (Wills, 2006). 

 

Erotuksessa vaaditaan 2 T voimakkuus, jotta mineraalipartikkelit reagoivat magneettiin. 

Indusoitu magneettinen erotus (Induced roll magnetic separator, IRMS) on heikosti 
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magneettisen rautamalmin rikastukseen sopiva menetelmä. Siinä kuiva syöttövirta pu-

dotetaan indusoidun telan ja magneettisen navan välistä siten, että indusoidun telan syn-

nyttämä gradientti vetää magneettiset partikkelit puoleensa ja sivukivi poistetaan jättee-

nä. Menetelmän syöttönopeus vaihtelee välillä 0.01-0.1 m
3
/(min·m) (Nagaraj, 1995). 

WHIMS on menetelmänä uudempi ja se toimii mm. kuivarikastusta laajemmalla partik-

kelikokoalueella. Jonesin menetelmä on jatkuvatoiminen, jossa rikastettava materiaali 

syötetään erotuslaatikoihin. Sen syöttönopeus on välillä 0.01-1 t/min (Nagaraj, 1995). 

Erotuslaatikot ovat pyörivän roottorin päissä ja niissä on uurrettuja matriisilevyjä. Syöt-

töpisteet ovat vastakkain asetettujen magneettinapojen etureunoilla. Magneettiset par-

tikkelit tarttuvat matriisilevyjen reunoille, kun sivukivipartikkelit valuvat sen läpi. Sivu-

kivipartikkelit pestään matalapaineisella vedellä ja magneettiset partikkelit pestään kor-

keapaineisella vedellä, kun erotuslaatikot ovat magneettinapojen välissä (Wills, 2006). 

 

Song et al. (2002) ovat tutkineet flokkulanttien käyttöä Floc Magnetic Separation 

(FMS)-menetelmässä, jolla voisi korvata WHIMS-menetelmän. FMS-menetelmässä, 

kuten aiemmin mainitussa tehostetussa LWIMS-menetelmässä, tarkoitus on flokkuloida 

pienet mineraalipartikkelit käyttämällä hydrofobista flokkulointia, koska suurien partik-

keleiden rikastus on tehokkaampaa kuin pienien. Hydrofobinen flokkulointi on tehokas 

tapa, koska siinä syntyy tiiviimpiä partikkeleita, jotka kestävät paremmin rikastusaltaas-

sa vallitsevia voimia, jotka pyrkivät hajottamaan flokkeja. Magneettisena erottimena 

käytetään Jonesin menetelmää, mutta muodostuneiden flokkien ansiosta erotukseen 

riittää matalampi magneettikentän voimakkuus. Jotta menetelmällä saavutettaisiin pie-

nemmät kustannukset, tulisi syötön kiintoainepitoisuutta kasvattaa jo lietteen muodos-

tuksessa, koska silloin flokkeja muodostavaa kineettisen energian määrää voitaisiin pie-

nentää. 

 

Erotustehokkaan WHIMS-menetelmän kehittämiseksi Mohanty et al. (2011) ovat tutki-

neet simuloinnin käyttöä tutkittaessa magneettisten ja ei-magneettisten partikkeleiden 

virtausta. Tutkimuksessa simuloitu magneettinen erotin koostuu kahdesta levystä, joi-

den välistä syöttö kulkee. Magneettisten partikkeleiden tilavuusosuus on määrätty ar-

voon 0.04 ja syöttönopeus arvoon on 0.25 m/s. Näissä olosuhteissa lähes kaikki mag-

neettiset partikkelit saatiin erotettua, mutta ohjelman toiminta hankaloituu, jos faasien 

lukumäärää kasvatetaan kahdesta. Simulointiohjelmalla pystytään kiinnittämään huo-
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miota partikkeleiden liikkeisiin ja tehdä sen perusteella päätelmiä liittyen rikastuslaittei-

siin. Tutkimus huomioi simuloinnin merkityksen laitesuunnittelussa, kun tavoitteena on 

saada mahdollisimman suuri saanto. 

 

 

3.5 Flotaatio 

 

Flotaatio, eli mineraaleista puhuttaessa vaahdotus, perustuu mineraalien kemiallisiin 

ominaisuuksiin. Tämän vuoksi Wills (2006) esittää sen olevan toiminnaltaan monipuo-

lisin rikastusmenetelmä. Sen toimintaa tutkitaan jatkuvasti ja kehitetään edelleen katta-

maan yhä suurempia tonnimääriä ja erilaisia mineraaleja. Se toimii yleensä viimeisenä 

rikastusmenetelmänä, kun malmista on poistettu jo merkittävin osuus sivukivestä. Flo-

taatio on melkein poikkeuksetta monivaiheinen. Useat käsittelyt takaavat lopputuotteen 

korkean puhtauden. 

 

Lukkarinen (1987) esittää flotaatiolle hyvin yksinkertaisen toimintaperiaatteen; suuressa 

säiliössä yhdistetään käsiteltävä malmi ja vesi, jonka jälkeen säiliöön syötetään ilmaa ja 

muodostuneisiin ilmakupliin tarttuu joko rikastettava mineraali tai sivukivi (Kuva 4). 

Säiliön pohjalla on sekoitin, joka edesauttaa ilmakuplien ja mineraalipartikkeleiden vä-

lisen kohtaamisen. Tarttuminen ilmakuplaan riippuu mineraalin ja sivukiven hydrofiili-

syydestä ja –fobisuudesta. Näihin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa erilaisilla vaahdo-

tuskemikaaleilla, jotka lukeutuvat kokoojiin, vaahdotteisiin ja säännöstelijöihin. 

 

 

Kuva 4. Flotaation toimintaperiaate. 
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Vaahdotuksessa on kolme faasia; kiinteä, neste ja kaasu. Eri faasien ja niiden välisten 

fysikaalisten ja kemiallisten vuorovaikutusten vuoksi flotaatio on prosessina riippuvai-

nen monista eri tekijöistä. Lähtökohtana on ymmärtää rajapinnoilla tapahtuvat ilmiöt. 

Mineraalin ja veden välisessä rajapinnassa ioneilla on suuri merkitys. Pinnan sähköva-

raukseen vaikuttaa mineraalien ja veden ionien lisäksi myös lietteen pH. Lietteessä ole-

vien mineraalipartikkeleiden pinnalle muodostuu lähes poikkeuksetta varauksellinen 

kerros eli ns. Sternin kerros. Kerros kuvastaa mineraalin pinnalle muodostunutta ionien 

kaksoiskerrosta. Pintapotentiaali on tässä kerroksessa ns. zetapotentiaali. Se on negatii-

vinen, jos mineraalin pinta on negatiivisesti varautunut. Zetapotentiaali riippuu voimak-

kaasti lietteen pH:sta. Sen avulla voidaan määrittää, mitkä kemikaalit sopivat parhaiten 

tietylle mineraalille (Lukkarinen, 1987). 

 

Mineraalin ja veden välisen rajapinnan fysikaaliset ominaisuudet vaikuttavat merkittä-

västi vaahdotuskemikaaleihin. Jotta kokoojakemikaali voi tarttua mineraalin pinnalle, 

on sen toisen pään oltava polaarinen ja toisen pään hiilivety. Tällöin polaarinen pää rea-

goi mineraalin varautuneen pinnan kanssa tarttuen siihen, ja hiilivety muodostaa liettee-

seen päin vettä hylkivän kerroksen. Kokoojakemikaalit jakautuvat anionisiin ja kationi-

siin kokoojiin, niiden positiivisten ja negatiivisten polaaristen päiden perusteella (Luk-

karinen, 1987). Rasvahapot ja niiden saippuat ovat yleisimpiä rautaoksidien rikastukses-

sa käytettyjä anionisia kokoojakemikaaleja, koska ne eivät reagoi flotaatiossa muodos-

tuviin liejuihin sekä ne ovat kustannuksiltaan kationisia kokoojakemikaaleja halvempia. 

Kationisista kokoojista amiinit ovat tärkeimpiä rautaoksidin rikastuksessa (Ma 2011). 

 

Kokoojakemikaalien toimintaa voidaan muunnella säätelykemikaalien avulla. Ne jakau-

tuvat edelleen aktivoijiin, depressantteihin ja pH-säännöstelijöihin. Aktivoijakemikaali-

en tarkoituksena on muuttaa mineraalipartikkelin pinnan kemikaalista luonnetta hydro-

fobiseksi, jotta kokoojakemikaalit tarttuisivat niihin paremmin. Depressantit muuttavat 

mineraalit puolestaan hydrofiilisiksi estäen siten niiden tarttumisen ilmakupliin (Wills, 

2006). Turrer ja Peres (2010) toteavat, että yleisimmin käytetty depressantti rautamal-

min rikastuksessa on tärkkelys. He ovat tehneet tutkimuksen, jonka tarkoitus on selvit-

tää mahdollisia tärkkelyksen korvaavia kemikaaleja ja toistaiseksi lupaavimmat korvaa-

jat ovat karboksimetyyliselluloosa (CMC) ja guarkumi (GG). Molemmat ovat toistai-
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seksi tärkkelystä kalliimpia, mutta niiden yhtäläisen selektiivisyyden vuoksi ne ovat 

vaihtoehtona teknisesti kannattavia. 

 

Aktivoijien ja depressanttien käyttö on määrällisesti huomattavasti pienempi verrattuna 

pH-säännöstelijöihin. Säännöstelijät ovat välttämättömiä flotaation toiminnan kannalta, 

koska tietyillä pH-alueilla kokoojakemikaalit toimivat ja tietyillä alueilla eivät. Kriitti-

nen pH on pH-alue, jossa kokoojat toimivat. Se riippuu mineraalien ominaisuuksista, 

käytetyistä kokoojakemikaaleista ja niiden pitoisuuksista sekä lietteen lämpötilasta 

(Wills, 2006). 

 

Vaahdotekemikaalien käyttö liittyy voimakkaasti veden ja ilman väliseen rajapintaan, 

koska rajapintaa määrittää pintajännitys ja adsorptio. Vaahdotekemikaalin tarkoitus on 

alentaa veden pintajännitystä, jotta vaahdotuksessa syntyisi vahvempaa vaahtoa. Vaah-

dotteen kemiallinen rakenne on samankaltainen kuin kokoojakemikaalin.  Siinä hiilive-

typää asettuu kuplan sisälle ja polaarinen pää lietteeseen. Mineraalin ja ilman välinen 

rajapinta syntyy, kun mineraali, joka on peitetty kokoojakemikaaleilla, liittyy ilmakup-

lan vaahdotekemikaaliin (Lukkarinen, 1987). 

 

Ma (2011) esittää, että käänteinen flotaatio, jossa käytetään kationisia kokoojia, on tällä 

hetkellä yleisin flotaatiomenetelmä rautamalmin rikastuksessa. Pedain ja Dahlmann 

(2012) toteavat, että se sopii erityisesti silikaatin erottamiseen magnetiitti- tai hematiit-

timineraalista. Vaahdotuskemikaaleiksi sopivat parhaiten selektiivisyydeltään hyvät 

kationiset kokoojat, joihin kuuluvat mm. rasva-amiinit, alkyylieetteriamiinit ja alkyyli-

eetteridiamiinit. Ma (2011) toteaa, että käänteinen anioninen flotaatio on kuitenkin tut-

kitusti tehokkaampi, jos rikastettava materiaali on partikkelikooltaan alle 10 µm kokois-

ta. Sivukivenä oleva kvartsi saadaan aktivoitua kalkin avulla ja nousemaan kuplien mu-

kana pinnalle, kun kokoojakemikaaleina käytetään rasvahappoja. 

 

 

3.6 Vedenpoisto 

 

Rikastusprosessin lopputuotteesta, jossa vettä voi olla todella merkittävä osa, tulee pois-

taa vesi ennen jatkokäsittelyä. Vedenpoisto jaetaan kahteen osaan; sakeutukseen ja suo-
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datukseen. Sakeutuksessa rautarikasteen kuiva-ainepitoisuus on n. 60 % ja suodatukses-

sa n. 90 %, mutta nämä ovat vain yleistyksiä ja voivat vaihdella riippuen prosessista. 

Joissain tapauksissa voidaan käyttää ainoastaan sakeutusta, mutta yleensä lopputuote on 

vielä liian vesipitoista ja se tulee suodattaa (Wills, 2006). 

 

3.6.1 Sakeutus 

 

Sakeutuksessa liete syötetään suureen laakeaan sakeuttimeen, joka toimii painovoimai-

sesti. Syöttö ohjataan pinnan alle, jotta nesteeseen ei syntyisi virtausta. Lietettä ei al-

taassa varsinaisesti sekoiteta, vaan altaan pohjaa pitkin kulkee hara, jonka tarkoitus on 

poistaa pohjalle kertyvää lietettä. Hara ei aiheuta altaassa sekoittumista, joten partikkelit 

vajoavat painovoimaisesti altaan pohjalle. Partikkelit voivat olla kuitenkin vain muuta-

man mikrometrin kokoisia, jolloin pelkkä painovoima ei riitä niiden sakeuttamiseen. 

Tällöin partikkeleista muodostetaan flokkeja käyttämällä orgaanisia tai synteettisiä po-

lymeerejä. Vajoavien flokkien seurauksena sakeuttimeen muodostuu eri kerroksia; kir-

kas vesikerros, alkuperäisen lietteen sakeutta vastaava kerros, siirtymäkerros ja puris-

tuskerros, jotka on esitetty Kuvassa 5 (Wills, 2006). 

 

Kuva 5. Sakeutin, jossa esitettynä syntyvät lietekerrokset A) kirkas vesikerros, B) alkupe-

räisen lietteen sakeutta vastaava kerros, C) siirtymäkerros ja D) puristuskerros. 

 

Puristuskerroksessa pyörii yksi tai useampi hara, joka ohjaa syntynyttä pohjalietettä 

säiliön keskiosaa kohti ja siten ulos. Harojen avulla pohjalietteen sakeutta saadaan myös 

kasvatettua, kun vesimolekyylit vapautuvat ja nousevat kevyempinä pinnalle. Lietettä 
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syötetään altaan alempiin lietekerroksiin samaan tahtiin kuin pohjalietettä poistetaan 

(Wills, 2006). 

 

3.6.2 Suodatus 

 

Suodatusmenetelmiä on imu- ja painesuodatus ja ne voivat olla panos- tai jatkuvatoimi-

sia. Kaivosteollisuudessa käytetään usein jatkuvatoimisia suodattimia, koska käsiteltä-

vät rikastemäärät ovat suuria. Yleisimmät rikastusprosessin suodatusmenetelmät ovat 

rumpu- ja kiekkosuodattimet, jotka ovat molemmat imusuodattimia. Tämän lisäksi on 

kehitetty painesuodattimia, mutta ne ovat vielä käytöllisesti harvinaisempia, koska ne 

toimivat parhaiten panostoimisesti (Wills, 2006). 

 

Rumpusuodattimet ovat yleisin suodatintyyppi kaivosteollisuudessa. Siinä on usein suu-

ri ontto rumpu, joka pyörii hitaasti lietealtaassa niin, että osa rummun kehästä on upotet-

tuna lietteeseen. Rumpu on päällystetty suodatinväliaineella, johon imun vaikutuksesta 

muodostuu rikastekakku. Altaassa on sekoitin, joka estää lietteen laskeutumisen altaan 

pohjalle. Kun rumpu pyörii ja imu säilyy vakiona, syntynyt rikastekakku kuivuu ja se 

irrotetaan useimmiten suodatinväliaineen pinnasta kaavarilla. Rikastekakun poistoon 

voidaan käyttää myös paineilmaa. Sama toimintaperiaate on myös kiekkosuodatuksessa. 

Kiekot on päällystetty suodatinväliaineella, johon muodostuu samaan tapaan rikaste-

kakku kuten rumpusuodattimessa (Wills, 2006). 

 

Suodatusta voidaan tehostaa käyttämällä lietteen seassa flokkulantteja. Tällöin pienet 

partikkelit eivät tuki suodatusväliainetta ja muodostuvan rikastekakun vastus pienenee 

samalla, kun suodosta muodostuu nopeammin (Haselhuhn et al. 2012). Haselhuhn et al. 

(2012) ovat tutkineet hiilidioksidin vaikutusta painesuodatuksen tehokkuuteen. Lisättä-

vä hiilidioksidi laskee lietteen pH:ta merkittävästi arvoon 6.5, jolloin mineraalipartikke-

leiden zetapotentiaali muuttuu lähestyen isoelektristä pistettä ja jonka tutkijat olettavat 

olevan syy partikkeleiden kasaantumiselle. Tutkimuksessa ei käytetty erillisiä flokku-

lantteja, mutta hiilidioksidia hyödyntämällä pystyttiin saamaan sama tulos. 
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4 RIKASTUSHIEKAN HYÖDYNTÄMINEN 

 

Rikastusprosessissa syntyvä sivutuote, rikastushiekka, on sekoitus rautamineraaleja ja 

sivukiveä. Rikastushiekka varastoidaan suuriin altaisiin, joissa sitä on 10–15 p- % pro-

sessoidusta malmista. Rautaa rikastushiekassa on usein jopa 50 p- %, joten se on mer-

kittävä raudan lähde etenkin kun merkittävimmät malmiesiintymät köyhtyvät. Rikastus-

hiekkaa hyödyntämällä pienennettäisiin myös tuntuvasti varastoitavan jätteen määrää. 

Jotta rikastushiekkaa voidaan hyödyntää, tulee se käsitellä suljetussa prosessissa luoki-

tuksen ja rikastuksen muodostamassa kierrossa. Tällöin saadaan vaiheittain poistettua 

merkittävä osa sivukiveä ja tehostettua siten prosessia (Thella et al. 2010). 

 

Dash ja Dwari (2011) esittävät, että rikastushiekkaliete on prosessista poistuessaan kiin-

toainepitoisuudeltaan n. 5-10 %, josta se tulee sakeuttaa ennen sen ajamista rikastehiek-

ka-altaaseen. Sakeutus toimii periaatteeltaan samalla tavalla, kuin rikastetun malmin 

sakeutus, mutta flokkulanttien valinnassa tulee ottaa huomioon rikastushiekassa olevat 

sivukivimineraalit ja niiden kemialliset ominaisuudet. Flokkulanttien adsorptio mineraa-

lien pintaan on merkittävä tekijä laskeutumisen kannalta. Tähän voidaan vaikuttaa mm. 

lietteen pH:ta säätelemällä. Dash ja Dwari (2011) ovat tutkineet polyakryyliamidin ad-

soptiokykyä flokkulanttina, kun rikastushiekka koostuu lähinnä rautaoksideista (39.7 

%), silikaattimineraaleista ja alumiinisilikaattimineraaleista. 

 

Dash ja Dwari (2011) toteavat tutkimuksessaan, että anioninen polyakryyliamidi sopii 

sakeutuksessa käytettäväksi flokkulantiksi ionitonta polyakryyliamidia paremmin sen 

hyvän adsorption ja sen aikaansaamien flokkien hyvän laskeutumisnopeuden vuoksi. 

Adsoptioon vaikuttaa merkittävästi liuoksen pH ja käytetyn flokkulantin määrä. Sen 

vuoksi matalalla lietteen pH:lla (pH=6.5) ja suurella annoksella flokkulanttia (80 g/t 

kuiva-ainetta) saadaan paras tulos. Tehokkaan sakeutuksen ansiosta rikastushiekka on 

kiintoainepitoisuudeltaan korkeampi ja siten sakeutuksessa saadaan erotettua yhä suu-

rempi määrä vettä. Erotettu vesi voidaan tämän jälkeen puhdistaa ja käyttää uudelleen 

prosessissa, mikä vähentää tuntuvasti käytettävän raakaveden määrää ja siten myös kus-

tannuksia. Addai-Mensah ja Ralston (2004) tekemä tutkimus tukee Dash ja Dwari te-

kemää tutkimusta, osoittaen pH:n merkityksen partikkeleiden välisessä käyttäytymises-

sä. Tutkimuksessa todetaan, että pH:n lasku ja mahdollisena lisäaineena käytettävän 
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ammoniumklodirimäärän kasvu vauhdittavat merkittävästi vedenpoistoa vaikuttamalla 

partikkeleiden zetapotentiaaliin. 

 

Koska rikastushiekka koostuu monesta mineraalista, on sen rikastaminen monimutkai-

sempaa kuin rautamalmin. Thella et al. (2012) esittävät, että rikastus vaatii monta vai-

hetta, joista ensimmäinen on hienojakoisimpien partikkeleiden erotus käyttämällä hyd-

rosyklonia. Tällä saadaan erotettua lähinnä sivukivestä koostuvat ultrahienot partikkelit, 

jotka hankaloittavat prosessia. Kun tiedetään ultrahienojen partikkeleiden koko, pysty-

tään hydrosyklonille määrittämään ns. katkaisukoko, joka on se partikkelikoko, jolla on 

yhtäläinen mahdollisuus ajautua poisto- ja konsentraattivirtaan. Kaksivaiheisen luoki-

tuksen ansiosta konsentraatti on rautapitoisuudeltaan korkeampi ja koska se on partikke-

likooltaan yleisesti ottaen pientä, sille sopii parhaiten flotaatio. Hydrosyklonin konsent-

raatti käsitellään tutkimuksessa sekä suoralla että käänteisellä flotaatiolla. Tulosten mu-

kaan rikastushiekan rikastaminen korkeapitoiseksi rikasteeksi (65 p- % Fe) onnistuu 

parhaiten käyttämällä käänteistä flotaatiota. Tätä tulosta tukee Rocha et al. (2010) teke-

mä tutkimus, jossa rikastushiekka käsitellään käänteisellä flotaatiolla käyttämällä ko-

koojakemikaalina amiinia ja depressanttina tärkkelystä. Tutkimustulosten perusteella 

rautarikasteen pitoisuus kasvaa merkittävästi, kun samaan aikaan silikaatin ja alumiini-

oksidin pitoisuus laskee. 

 

Li et al. (2010) esittävät vaihtoehtoisen menetelmän rikastushiekan käsittelylle. Tutki-

muksessa keskitytään pasutukseen, jonka avulla rikastushiekan magneettisuutta voidaan 

kasvattaa pelkistämällä hematiitista magnetiittia. Pasutuksen jälkeen käsitelty rikastus-

hiekka on helpompi rikastaa LIMS-menetelmällä, jolla rautarikasteen pitoisuus saadaan 

61.3 p- %:iin. Prosessin etuna on raudan rikastuksen ohessa rikastushiekasta valmistet-

tavien sementtipitoisten materiaalien talteenotto. Menetelmällä pystytään hyödyntämään 

rikastushiekkaa tehokkaasti ja taloudellisesti kannattavasti.  

 

Jotta syntyvän rikastushiekan määrää voitaisiin merkittävästi vähentää, on kiinnitettävä 

huomiota rikastusprosessin erotustehokkuuteen. Siihen vaikuttaa rautamalmin karakteri-

sointi ja sen mukaan valittu rikastusmenetelmä sekä menetelmän tehokkuus. Srivastava 

et al. (2001) ovat tutkineet malmin karakterisoinnin ja sille sopivan rikastusprosessin 

valinnan vaikutusta prosessituotteen laatuun. Aiemmin rikastusprosessista syntyvä par-
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tikkelikooltaan pienin jae syötettiin automaattisesti rikastehiekka-altaisiin, koska epä-

puhtauksien liian korkea pitoisuus vaikuttaa haitallisesti raudan valmistukseen. Syy, 

miksi rikastushiekan rautapitoisuus on suhteellisen korkea, on riittämätön malmin ka-

rakterisointi ja siihen sopivan rikastusmenetelmän valinta. Jotta matalapitoisia jakeita 

voitaisiin hyödyntää raudan valmistuksessa ja siten vähentää jätteen määrää, tutkimuk-

sessa simuloitiin karakterisoinnin vaikutusta prosessin erotustehokkuuteen. Tutkimuk-

sessa todettiin, että tarkalla karakterisoinnilla voitiin määrittää, kuinka suureen rautapi-

toisuuteen malmi pystyttäisiin rikastamaan ja millä menetelmällä. Lopulta pilot-

mittakaavalla saatiin rikastettua tuote, jossa on raudan valmistukseen riittävä määrä rau-

taa. 
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5 YHTEENVETO 

 

Kaivosteollisuus kohtaa tällä hetkellä monta muuttujaa, kuten malmiesiintymien köyh-

tyminen, veden epäsäännöllinen saatavuus ja ympäristövaatimukset. Jotta jatkossakin 

olisi runsaasti rikastettavaa rautamalmia, tulisi rikastusmenetelmille edelleen kehittää 

erotustehokkuudeltaan toimivampia laiteratkaisuja sekä hyödyntää sivutuotteena synty-

vää rautapitoista rikastushiekkaa. Tämä mahdollistaisi louhittavan malmin määrän vä-

hentämisen, mikä puolestaan vähentäisi myös ympäristöön kohdistuvia rasitteita. Raa-

kaveden käyttöön kuluvia kustannuksia voitaisiin puolestaan laskea kierrättämällä pro-

sessista talteen otettua vettä. Tähän vaikuttaa myös merkittävästi rikastushiekan käsitte-

ly, koska merkittävä osa prosessivedestä jää hyödyntämättömänä rikastushiekka-

altaisiin. 

 

Rikastusprosessi on pääpiirteissään märkäprosessi, koska se takaa virtojen pölyämättö-

myyden ja tuotteen puhtauden. Märällä prosessilla on kuitenkin myös haasteensa. Eten-

kin veden alhainen saatavuus mm. kuivilla alueilla sekä menetelmän epäkäytännöllisyys 

kylmillä alueilla ovat edistäneet kuivien menetelmien kehittämistä. Sen lisäksi myös 

ympäristövaatimukset ovat suuri kannuste kaivosteollisuuden kehitykselle etenkin il-

maston lämmetessä. Tästä voidaan päätellä, että tulevaisuudessa kuivat rikastusmene-

telmät, etenkin painovoimamenetelmät, tulevat yleistymään, kun laitesuunnittelu kehit-

tyy. 

 

Parhaan erotustehokkuuden ja puhtauden takaa flotaatio, joka on poikkeuksetta märkä-

prosessi. Siinä merkittävimmässä roolissa ovat kemikaalit, joiden käyttäytymistä tutki-

taan jatkuvasti ja pyritään löytämään uusia entistä parempia kemikaaleja korvaamaan 

aiemmin käytettyjä. On muun muassa tutkittu uutta kvaternääristä ammonium surfak-

tanttia (M-302), joka toimii kationisena kokoojana käänteisessä flotaatiossa. M-302:n 

etuina ovat suuri adsorptiokyky kvartsipartikkeleiden pinnalle, hyvä liukoisuus ja bioha-

joavuus. M-302:n toimintaan liittyvä tutkimus on meneillään, ja sen tarkoitus on kehit-

tää uusi ympäristöystävällinen ja tehokas kemikaali, jota voidaan hyödyntää tehdasmit-

takaavassa. Käänteinen flotaatio on rautamalmin rikastukselle toimivin menetelmä nyt 

ja luultavasti myös tulevaisuudessa, koska sivukivimineraalien erottaminen vaahtona on 

rautamineraaleihin verrattuna yksinkertaisempaa kuin konsentraattina. 
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Magneettisessa rikastuksessa pyritään löytämään optimaaliset olosuhteet parhaalle ero-

tustehokkuudelle. Yksi uusimmista trendeistä on märkäprosessi, jossa käytetään flokku-

lantteja pienien partikkeleiden saattamiseksi suuremmiksi flokeiksi. Tässä menetelmäs-

sä yhdistyy pienien mineraalipartikkeleiden korkea vapautumisaste ja suurien partikke-

leiden etu, minkä ansiosta menetelmällä saavutetaan korkea saanto ja hyvä erotustehok-

kuus. 

 

Rautamalmin rikastusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti tehokkaammiksi ja monipuoli-

simmiksi niin, että voidaan rikastaa tehokkaasti myös matalampipitoisia rautaoksideja. 

Muun muassa mikroaaltojen vaikutusta rautamalmin magneettisiin ominaisuuksiin on 

tutkittu. Tutkimustulosten mukaan mikroaaltosäteily kasvattaa rautamalmin magneettis-

ta kylläisyyttä ja remanenssia, eli jäljelle jäävää magnetoitumaa, kun mineraalin ulkoi-

nen magneettikenttä poistetaan. Käsittelyn ansiosta paramagneettinen hematiitti pelkis-

tyy ferromagneettiseksi yhdisteeksi, minkä ansiosta mineraalin magneettista rikastusta 

saadaan tehostettua. Toinen rikastusta tehostava menetelmä on ultraäänen hyödyntämi-

nen. Ultraäänen vaikutusta hematiitin ja götiitin rautapitoisuuden kasvattamiseen on 

tutkittu ja sen on todettu erottavan ultrahienoja partikkeleita suuremmista partikkeleista 

samalla kasvattaen malmin rautapitoisuutta, koska ultrahienot partikkelit koostuvat 

usein sivukivestä kuten silikaatista ja alumiinioksidista. Tutkimuksen mukaan ultraääni-

käsittelyn yhdistäminen ultrahienon jakeen poistoon esim. hydrosyklonilla, voi merkit-

tävästi parantaa rautarikasteen pitoisuutta, jos hydrosyklonille pystytään määrittämään 

optimaalinen katkaisukoko. 

 

Rautamalmin rikastus teollisuudenalana omaa pitkät perinteet ja merkittävää kehitystä 

rikastusteknisesti onkin jo tapahtunut. Menetelmiä kehitetään laiteteknisesti tehok-

kaammiksi tekemällä tutkimuksia ja yhdistämällä vanhaan toimivaan menetelmään jo-

takin uutta, kuten erotusta tehostamaan tarkoitettua flokkulanttien käyttöä. Yhä enem-

män pyritään myös tutkimaan ja karakterisoimaan rautamalmia, jotta se rikastettaisiin 

sen rautapitoisuutta parhaiten vastaavalla menetelmällä. Näiden tekijöiden ansiosta 

myös matalapitoista rautamalmia voidaan jatkossa rikastaa tehokkaasti ja taloudellisesti 

kannattavasti. 
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