
Welcome to the Challenge Day! 
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Päivän ohjelma 

09.45   Aamukahvi 
 Turvallisuusperehdytys 
10.00  Tapahtuman avaus Nornickel Harjavalta, tuotantojohtaja Tomi Oja &   
 Prizztech, toimitusjohtaja Ari Eklund 
10.15  Haastekilpailun esittely, Tomi Oja 
11.30  Tehdaskierros & lounas 
14.00  Osallistujien esittäytyminen & haastekilpailuun liittyvät kysymykset 
15.00  Tilaisuuden päätös 
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OSA MAAILMAN SUURINTA  
NIKKELIALAN TOIMIJAA 
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Norilsk Nickelin kaivokset 
sijaitsevat Taimyrin ja Kuolan 

niemimaalla.  

 

Norilsk Nickelillä on sulatto- ja 
jalostustoimintaa Venäjällä 

Taimyrin ja Kuolan niemimaalla 
sekä Suomessa jalostustoimintaa 

Harjavallassa. 

 

PÄÄKONTTORI JA  
MYYNTIVERKOSTO 

Norilsk Nickelin maailmanlaajuinen 
myyntiverkosto kattaa sekä Pohjois-

Amerikan, Euroopan että Aasian. Yhtiön 
pääkonttori sijaitsee Moskovassa. 

SULATTO- JA  
JALOSTUSTOIMINTA 

KAIVOSTOIMINTA 

NN 
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Norilsk Nickel Harjavalta Oy on merkittävä ja monipuolinen nikkelimetallien ja –kemikaalien valmistaja.  
Norilsk Nickel Harjavalta on modernin teknologian, vastuullisen EHS-toiminnan (environment, health, safety) ja 
laajan tuotevalikoiman johdosta yksi maailman johtavista nikkelijalostamoista. 
 

NORILSK NICKEL HARJAVALTA –  
NIKKELIJALOSTUKSEN MAAILMAN HUIPPUA. 

Vuosituotanto  
60 000 tonnia. 

Liikevaihto vuonna 
2015 oli noin 700 
miljoonaa euroa.  

Vuonna 1960 
perustettu tehdas 

tuottaa noin 4 % 
maailman 

markkinoiden 
nikkelijalosteista 

Vahvuutena 
moderni tuotanto, 

huippuluokan 
tutkimus ja 

prosessiosaaminen. 
 

Ympäristö- ja 
turvallisuus-

vastuu 
huipputasolla. 

Omaa  
henkilöstöä 270, 

kokonaistyöllistävyys 
Suurteollisuuspuistossa 

500 henkilöä. 
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NIKKELITUOTANNON  
KOKENUT ERIKOISOSAAJA 
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Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n  tuotantoon kuuluvat nikkelikatodit, nikkelibriketit, nikkelikemikaalit, 
kobolttisulfaatti ja ammoniumsulfaatti sekä kuparivälituote.  
  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

      

NIKKELI-
RIKASTEET 

SULATOT 

LIUOTUS UUTOT 

KEMIKAALI- 
TEHDAS 

PELKISTÄMÖ 

ELEKTRO-
LYYSI 

Nikkeli- 
liuos 

 Kupari-
välituote 

NIKKELIBRIKETIT 

NIKKELIKATODIT 

AMMONIUM- 
SULFAATTI 

NIKKELI- 
KEMIKAALIT 

KOBOLTTI-
SULFAATTI 

KIVI- 
RAAKA-AINE 



KORKEAN TEKNOLOGIAN  
NIKKELITUOTTEET 
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NIKKELIKATODIT 

Nikkelikatodit ovat lähes puhdasta 
nikkeliä. Nikkelikatodeita käytetään 

erikoisteräksissä ja 
pinnoituskäsittelyissä, jotka vaativat 
erityistä puhtautta raaka-aineiltaan. 
Katodi leikataan 1- tai 2-tuumaisiksi 

paloiksi tai tarvittaessa asiakkaan 
toiveiden mukaisesti.  

NIKKELIKEMIKAALIT 

Nikkelisulfaattia, nikkelihydroksidia ja 
nikkelihydroksikarbonaattia käytetään 

elektroniikka- ja kemianteollisuuden eri 
tarpeisiin, kuten pinnoitukseen, 

ruostesuojaukseen ja ladattavien 
akkujen valmistukseen. 

99,8 % nikkeliä sisältäviä 
nikkelibrikettejä käytetään muun 
muassa ruostumattoman teräksen 
valmistukseen ja myös suoraan 
pulverina eri sovelluksissa 

NIKKELIBRIKETIT 

KOBOLTTISULFAATTI 

Kobolttisulfaatti on nikkelituotannon 
sivutuote, jota käytetään muun 
muassa ladattavien akkujen 
valmistukseen. 

      



ASIAKASYHTEISTYÖ 
 

MAAILMANLUOKAN TOIMINNAN  
KEHITYSTÄ JA ANALYTIIKKAA 
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Vahva panostus raaka-aine- ja prosessitutkimukseen sekä prosessi- ja tuotekehitykseen on  
Norilsk Nickel Harjavallan keskeinen tulevaisuuden takuu.  

2 3  1 

      

RAAKA-AINETUTKIMUS 
 

Monipuolinen raaka-ainepohja 
edellyttää jatkuvaa T&K-työtä 
niitä hyödyntävien prosessien 

kehittämiseksi.  

PROSESSITUTKIMUS JA -
KEHITYS 

 
T&K-työ tukee taloudellista ja 

ympäristöystävällistä tuotantoa. 
Tutkimusosastolla työskentelevät 

kemian ja metallurgian 
huippuammattilaiset kehittävät 
jatkuvasti entistä toimivampia 

ratkaisuja nikkelin jalostukseen. 

TUOTEKEHITYS 
 

Asiakkailta saatu palaute on 
tärkeä osa T&K-työtä.  

Tuotteet ovat pitkälle jalostettuja 
sekä yhä paremmiksi kehitettyjä. 



Taustaa miksi lähdettiin hankkeeseen 

Nykyinen laitteisto elinikänsä päässä ja tarvitsisi joka tapauksessa merkittävän 
uusinnan, joka ei ole helposti toteutettavissa nykyisiin tiloihin normaalissa 
tuotantoseisokissa  Kohde 2018 investointilistalla 
 
Nyt käytössä olevan ratkaisun monimutkaisuus ja ”mitta/tilantarve” 
 
Tilalle halutaan nykyteknologiaa, joka mahdollistaa luotettavan ja häiriöttömän 
prosessin minimoiden tila- ja resurssitarpeet 
 
Tilalle tulevan teknologian tulee olla integroitavissa nykyiseen 
prosessinohjausjärjestelmään  Seurannan kehitystarpeet 
 
Uuden laitteiston parempi turvallisuus ja operoitavuus 
 
Haasteen avulla haluamme myös vahvistaa yhteistyöverkostoja 
 
Elektrolyysin prosessien kehittämiseen haetaan innovatiivisia ratkaisuehdotuksia 
Redesing the Factory –haastekilpailun avulla 
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Faktoja nikkelielektrolyysistä 

Tuotantokapasiteetti 18900 t(Ni)/a 
 - Leikatut katodituotteet (1”, 2”, 4”, ja muut halutut erikoiskoot) 
 - Kokolevykatodit 
 
Emälevyaltaat Ni-siemenlevyjen valmistukseen 20…22 kpl (2 vrk kasvuaika) titaanisten 
emälevyjen pinnalle 
 - Siemenlevyjä (8…9 kg/kpl) 1000…1100 kpl/vrk = 500…550 kpl/vuoro noin 3 h/vuoro 
 - Emälevyjä (25 kg/kpl) 500..550 kpl/vrk = 250…275 kpl/vuoro 
 - Kierrossa olevien emälevyjen määrä 1200 kpl + varmuusvarasto (200 kpl ?) 
 
 Suunnitelmissa varauduttava emälevyaltaiden määrän lisäykseen 20%:lla, mikä lisää myös  
 stripattavien siemenlevyjen päivittäistä määrää 
 
Tuotantoaltaat 108 kpl tuotantokatodien valmistukseen siemenlevyistä (6 vrk kasvuaika) 
 
Vuorojärjestelmä: Jatkuva 2-vuoro ja emälevyaltaiden strippaukset suoritetaan aina vuorojen 
alussa 2,5…3 h aikana. Nykyinen resurssitarve 3 hlö siemenlevyjen strippauksessa 
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Innovaatiohaastekilpailu 
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Haastekilpailuun liittyvät prosessivaiheet: 
 
• Emä- ja siemenlevyjen siirto laskutelineeltä pesuun 
• Levyjen pesu 
• Levyjen siirto strippaukseen 
• Siemenlevyjen strippaus emälevyistä ja siemenlevyjen lajittelu 
• Emälevyjen palautus nostoon 

 
 

 
Video  



Siemenlevyjen strippaus nyt 
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Levyt lasketaan 2. kerroksesta 1.kerrokseen jossa nykyinen strippauskoneisto 
sijaitsee  



Emälevyn tiedot: 
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Atrain 
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265 mm 
85 mm 

80 mm 
100 mm 



Sijaintivaihtoehto 1 
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Emälevyaltaat 2. kerroksessa 

Vaihtoehto 1 

Vaihtoehtoinen kohde 1 suoraan nykyisen kohteen yläpuolella 2. kerroksessa 



Sijaintivaihtoehto 2: 2-hallin sivulaiva 
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2. kerros 

1. kerros 



Suunnittelussa huomioitavia asioita:  

• Operoinnin ja huollon turvallisuusratkaisut operoitavuus/häiriöiden poiston helppous ja työergonomia 
huomioiden (+konedirektiivi) 

• Osa siemenlevyistä voi irrota ns ennen aikojaan ja osa voi vaatia lukuisia irroitusyrityksiä 
käytettävästä irroitusmenetelmästä riippuen 

• Emälevyihin tartunta kuljettimilla ja siirroissa ns. tippumisen estävät 
• Strippauskoneella ja kuljettimilla olevan levypuskurin optimointi ja viiveaikojen optimointi  

Mahdollisen tuotannon laajennuksen huomiointi. 
• Emälevyjen sivuun otto ja sisään syöttö ”varastosta” varastokuljettimelta 
• Siemenlevyjen lajittelu painon mukaan +hylkylevyt niputuksineen 
• Allaskohtainen siemenlevyjen painoseuranta hajontoineen, saantolaskenta, virtahyötyösuhdelaskenta  

(tietojen vienti NNH Valmet DNA järjestelmään) 
• Levyistä irti pestävä Ni-sulfaatti hapanta  Materiaalivalinnat 
• Kohteen siisteyden ylläpidon helppous 
• Kohteiden huollettavuus/lähestyttävyys 
• Konenäön hyödyntämismahdollisuudet? 
• Edustava näytteenotto siemenlevystä (OPTIO) 
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Haastekilpailun ja investoinnin aikataulu 

18 

Innovaatio-
haastekilpailu 

Ratkaisu-
ehdotusten 
jättö 31.5. 

Tulosten 
julkistaminen 
14.6. 

Budjettikelpoinen 
ratkaisu 
perusteluineen 
29.9. 

Investoinnille 
hyväksyntä 
Q1/2018 

Työ alkaa 
Q1/2018 
aikana 

Toimitus 
syyskuu 
2018 
mennessä 

Käyttöönotto 
vuoden 2018 
loppu 
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