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Energiformer og -bruk 
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Hvorfor markedet for nisjeteknologi vil øke: 
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Fra TU nr 23 2012 
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Viktige metaller for miljøvennlig teknologi 
• Sjeldne jordartsmetaller er sentrale: 

• Neodym, Nd, brukes i FeNdB-magneter 
• Disse trenger dysprosium, Dy, for å kunne brukes i 

hybridbiler pga temperaturbestandighet 
• Også praseodym, Pr, og lantan, La, er nødvendig i 

enkelte magnettyper 
• Yttrium brukes i substrat for katalysatorer og 

lasere, samt LED 
• Europium brukes som fargegiver i LED o.a. 
• Terbium, Tb, brukes i LED, magneter, displays 
• De fleste SJE er viktige i moderne teknologi 

• Det betyr at flere SJE er kostnadsbærere 
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• Silisium 
– Elektronikk 
– Solceller 
– SiC i LED og kraftelektronikk 

• Litium 
– I batterier 

• Germanium og indium 
– I solceller 
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Viktige metaller for miljøvennlig teknologi 



Andre metaller av strategisk viktighet 

• Nikkel for metallegeringer, katalyse 
• Zirkon og hafnium for nukleær kraft 
• Niob og tantal for høytemperatur-legeringer 
• Titan for lette, men sterke, metall 

– Legeres gjerne med Si, Sc o.a. 
– Norge har store forekomster av rutil og ilmenitt 

• Molybden og wolfram for høytemperatur-
legeringer 

• Vanadium for metallegeringer, katalyse 
• Beryllium 
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Det periodiske system 
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Hydrometallurgi benyttes når: 

• Konsentrasjonen av det attraktive grunnstoff 
er lav 
– Pyrometallurgiske metoder ikke kan brukes 

• Hovedelementene er ikke interessante 
økonomisk 
– Verdifulle biprodukter kan tas ut 

• Det er flere stoffer til stede med tilsvarende 
kjemiske egenskaper 
– Det kreves mange separasjonstrinn 
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NGU: Mineraler i Norge 2010 

Norsk metallurgisk 
kompetanse gjenspeiles i 
disse figurene: Kunnskapen 
om å produsere høyrene 
metaller er liten! 10 



TU nr 5, 2012: 
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Status for utnyttelse av mineraler i Norge 
• Norsk mineralindustri fokuserer på: 

– Brytning, knusing og maling 
– Salg (inkl. eksport) av knust malm/mineral 

• Det nye store leteprosjektet fokuserer på gull og 
industrimineraler i nord 

• Nordic Minings prosess for rutil fra Engebøfjellet vil 
ikke produsere titan, men TiO2 

• I liten grad raffineres mineraler til metall eller 
høyteknologiske produkter 

• Unntak: 
– Basert på importert råstoff produserer Xstrata Nikkelverk 

Ni, Cu, Co og platinametaller 
– Smelteverksindustrien 
– Elkems Silgrainprosess 
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Hvorfor raffinere mineraler i Norge? 
• Nye materialer trenger høyt raffinerte råstoffer, 

ofte av mindre tilgjengelige grunnstoffer 
• Vanskelige separasjonsprosesser krever høy 

kompetanse 
• Verdiøkningen i prosessering er stor 

– Prosesseringskostnader er typisk 10 -20 USD/kg, mens 
rent (>4N) REO koster 60 – 100 USD/kg 

– Knust mineral koster 1000 NOK/tonn (?) 
• Industrien er avhengig av flere stabile 

leverandører 
• Strategiske metaller vil ha en god pris 
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Norge var i teknologisk front innen 
hydrometallurgi ca 1970 - 2000 

• Elkems Silgrainprosess ved Bremanger Smelteverk 
• Falconbridge/Xstrata Nikkelverks produksjon av Ni + 

PGM 
• MEGON, den gang eid av Elkem og andre store norske 

industriselskap, produserte verdens reneste Y2O3 og 
Sc2O3 

• Norsk Hydro (nå Yara) produserte konsentrat av sjeldne 
jordarter fra apatitt (fosfat) fra Kola 

• IFE og Sintef var sentrale institutter for utvikling av 
hydrometallurgiske prosesser 

• NTH (NTNU) og UiO hadde forskningsgrupper innen 
hydrometallurgi 
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Situasjonen i dag 
• Det er få personer med hydrometallurgisk 

kompetanse i Norge (og i den vestlige verden) 
• Disse personene nærmer seg pensjonsalder 
• Verdens industri innser at råstoffer utenfor 

Kina må utnyttes 
• Hydrometallurgisk kompetanse må og kan 

reddes, men forsknings- og 
undervisningsmiljøer må reetableres 

• Et samarbeid mellom UoH-sektoren og 
industrien er nødvendig 
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Hydrometallurgiens deler 

• Utlaking (utluting, luting, leaching,..) 
• Bringe (mineralsk) råstoff i løsning 

• Separasjon av faser 
• Gass – fast stoff, gass – væske, væske - fast stoff, væske - væske 
• Filtrering, "settling", dekantering, sentrifugering, sykloner, .. 

• Separasjon av spesies i løsning 
• Væske-væske ekstraksjon 
• Ionebytting 
• Membraner 
• … 

• Utfelling og krystallisasjon av verdielementer 
• Mineralogisk oppredning er ikke vanligvis definert som en 

del av hydrometallurgien 
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Utlaking 

• Råstoff kan være mineraler, avgang fra gruvedrift, 
gjenvinning fra avfall eller andre kilder 

• Mineralsyrer og organiske syrer, NaOH eller 
karbonater kan brukes for å løse ut 
verdielementene i råstoffet 

• Temperatur er ofte avgjørende 
• Parametre som er viktige er: 

nedmalingsgrad av fast stoff, temperatur, 
konsentrasjon av syre/base og eventuelt 
komplekseringsmiddel, kontakttid, røring, forhold 
mellom fast stoff og væske 

• Eksperimentdesign er viktig 
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Separasjon av spesies i løsning 

• Væske-væske ekstraksjon 
– Kation- og anionbyttende, såvel som 

solvatiserende ekstraktanter 
– Kontinuerlig prosess, vanligvis i motstrømsmodus 

• Flere typer kontaktorer: mixer-settler, mixer-sentrifuge, 
kolonner 

– Parametre som skal optimeres: ekstraktant, 
løsningsmiddel, "modifier", faseforhold, 
kontakttid, utsalting, pH, … 
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• Ionebytting 
– Væske – fastfase-separasjon 
– Flere modi: Eluerings-, "reverse phase" /impregnert resin-, 

ionepar-kromatografi 
– Batch, semi- eller kontinuerlige prosesser 
– Parametre som skal optimeres: funksjonell(e) gruppe(r), 

kryssbinding, porøsitet, partikkelstørrelse, pH, 
væskestrøm, trykkfall over kolonne, … 

• Membraner 
– Væske – fastfase – væske-separasjon 
– Kontinuerlig prosess 

• Utfelling 
– Krystallisasjon 
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Separasjon av spesies i løsning 



Hvilke bedrifter er aktuelle i Norge? 

• Borregaard – finkjemikalier 
• Yara – gjødsel 
• Xstrata Nikkelverk 
• Boliden sink, Sauda 
• Elkem – Silgrain 
• K.A. Rasmussen – edelmetaller 
• Norsk Separasjonsteknologi (NST) 
• ….. 
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Hvordan kan et studium innen hydrometallurgi 
organiseres? 

• Ingen norske UoH-
institusjoner dekker alt 

• Master-PhD studenter 
må være tilknyttet ett 
lærested 
– Hovedveileder  
– Biveileder(e) utenfor 

• Kurs må tas der hvor 
kompetansen er størst 
– Også bruk av utlandet 

 

• Bruk av Internett/ 
virtuell kommunikasjon 

• Prosjektorganisering 
sikrer at midler 
allokeres 

• IPR må sikres for 
eksterne brukere 

• Flere prosjekt vil sikre 
oppbygging av et 
fagmiljø 

Primus.inter.pares AS 24 


	Hvorfor hydrometallurgi? 
	Energiformer og -bruk
	Hvorfor markedet for nisjeteknologi vil øke:
	Fra TU nr 23 2012
	Viktige metaller for miljøvennlig teknologi
	Viktige metaller for miljøvennlig teknologi
	Andre metaller av strategisk viktighet
	Det periodiske system
	Hydrometallurgi benyttes når:
	NGU: Mineraler i Norge 2010
	TU nr 5, 2012:
	Status for utnyttelse av mineraler i Norge
	Hvorfor raffinere mineraler i Norge?
	Norge var i teknologisk front innen hydrometallurgi ca 1970 - 2000
	Situasjonen i dag
	Hydrometallurgiens deler
	Utlaking
	Separasjon av spesies i løsning
	Separasjon av spesies i løsning
	Hvilke bedrifter er aktuelle i Norge?
	Hvordan kan et studium innen hydrometallurgi organiseres?

