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Prosessimetallurgian
opintosuunta
prosessi- ja
ympäristötekniikan
koulutusohjelmissa

Osaamistavoitteet
-

Tutkimus- ja kehitystehtävissä tarvittava menetelmällinen
osaaminen
-

-

Kokeellinen tutkimus ja analysointi
Ilmiö- ja prosessilähtöinen mallinnus

Sovellettuna epäorgaanisten materiaalien valmistukseen
ja käsittelyyn sekä niiden oheisprosesseihin liittyen
-

Erityisesti metallien valmistus (prosessimetallurgia)

-

Korkealämpötilakäsittelyt
Liuotus- ja saostuskäsittelyt

Oulun yliopisto

Prosessimetallurgian
opintosuunta
prosessi- ja
ympäristötekniikan
koulutusohjelmissa

Kaksi syventymiskohdetta
-

Pyrometallurgia

-

Hydrometallurgia

DI-vaiheen opintojen rakenne
-

30 – 60 op pyro- ja/tai hydrometallurgiaa
-

-

Mahdollista lukea vain pyroa, vain hydroa tai jokin yhdistelmä
Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat

0 – 30 op opintosuuntaa täydentäviä opintoja
-

-

-

Prosessi- tai ympäristötekniikan moduulit:
Automaatiotekniikka
Biotuotteet ja bioprosessitekniikka
Energia ja ympäristötekniikka
Kemiantekniikka
Vesi- ja yhdyskuntatekniikka
Muiden koulutusohjelmien moduulit, esim.:
Materiaalitekniikka
Rikastustekniikka
Tuotantotalous
Muodostettava kokonaisuus

-

30 op valinnaisia opintoja (osa kiinnitetty)

-

30 op metallurgia-aiheinen diplomityö
Oulun yliopisto

Pyrometallurgian
syventymiskohde

Opinnot järjestää prosessimetallurgian
tutkimusryhmä
-

Professori Timo Fabritius, TF222

-

Yliopistonlehtori Eetu-Pekka Heikkinen, TF214

-

Yliopisto-opettaja Pekka Tanskanen, TF219

-

”Prosessikillan kiltahuoneen portaikosta” 2. kerrokseen ja
kohti konetekniikan tiloja

Tutkimus painottuu raudan, terästen ja
ferroseosten valmistukseen
-

Tiivis yhteistyö mm. SSAB:n ja Outokummun kanssa

Opetuksessa korostetaan metallurgisessa/
korkealämpötilailmiöiden tutkimus- ja
kehitystyössä tarvittavaa menetelmällistä
osaamista
-

Kokeet, analyysit, mallinnus

-

Yhteys korkealämpötilaprosesseihin ja -ilmiöihin
Oulun yliopisto

Hydrometallurgian
syventymiskohde

Opinnot järjestää kestävän kemian
tutkimusryhmä
-

Professori Ulla Lassi

Tutkimus keskittyy mm. biomassan
katalyyttiseen konvertointiin, vesien
puhdistamiseen ja litiumpohjaisten
akkukemikaalien valmistukseen ja
karakterisointiin
-

Tiivis yhteistyö mm. Kokkolan alueen teollisuuden
(Boliden Kokkola, Freeport Cobalt, Umicore) kanssa

Opetuksessa korostetaan kemian kestävää
hyödyntämistä teollisissa sovelluskohteissa

Oulun yliopisto

Kurssit

Valitaan joko 30 tai 60 op:n kokonaisuus
-

DI-vaiheen HOPS

Pyrometallurgian syventymiskohde
-

Korkealämpötilaprosessit, 5 op

-

Korkealämpötilakemia, 5 op

-

Korkealämpötilaprosessien kokeellinen tutkimus, 10 op

-

Thermodynamic and process modelling in metallurgy and
mineral processing, 5 op

-

Metallien valmistus nyt ja tulevaisuudessa, 5 op

Hydrometallurgian syventymiskohde
-

Näytteenotto ja näytteen esikäsittely, 5 op

-

Koesuunnittelu, 5 op

-

Hydrometallurgisten prosessien kemia, 5 op

-

Kemian teolliset sovellukset, 5 op

-

Pintakemia, 5 op

-

Sähkökemia, 5 op

-

Vesiliuosten kemia, 5 op
Oulun yliopisto

Kurssit

Valitaan joko 30 tai 60 op:n kokonaisuus
-

DI-vaiheen HOPS

Prosessilähtöinen syventymiskohde
-

Korkealämpötilaprosessit, 5 op
Metallien valmistus nyt ja tulevaisuudessa, 5 op
Kemian teolliset sovellukset, 5 op

Menetelmälähtöinen syventymiskohde
-

-

Korkealämpötilaprosessien kokeellinen tutkimus, 10 op
Thermodynamic and process modelling in metallurgy and
mineral processing, 5 op
Näytteenotto ja näytteen esikäsittely, 5 op
Koesuunnittelu, 5 op

Ilmiölähtöinen syventymiskohde
-

Korkealämpötilakemia, 5 op
Hydrometallurgisten prosessien kemia, 5 op
Pintakemia, 5 op
Sähkökemia, 5 op
Vesiliuosten kemia, 5 op
Oulun yliopisto

Diplomityö

Terästehtaat
-

Keskeisimpinä SSAB Europe ja Outokumpu
OVAKO
Töistä sovitaan usein kesäharjoittelun yhteydessä

Muiden metallien valmistus
-

mm. Boliden, Luvata

Valimot ja konepajat
-

mm. TEVO-Lokomo (ent. Metso), URV, Componenta,
Karhulan Valimo

Teknologiatoimittajat ja tutkimuslaitokset
-

mm. Outotec, Swerim (ent. Mefos), VTT

Kaivokset
-

mm. Agnico-Eagle Kittilä, Keliber

Yliopisto
-

Tutkimusprojekteihin liittyen yhteistyössä yritysten kanssa

Metalliteollisuutta palvelevien pienyritysten
hankkeet esim. mittaukseen liittyen
Oulun yliopisto

Metallurgian
alumnien työnantajia

(Suuret) metallurgiset yritykset
-

Merkittävin työllistäjä (noin puolet alumneista?)
Työllistyminen usein t&k-puolen kautta
Usein myös diplomityön kautta

-

mm. SSAB, Outokumpu, Outotec, Boliden, Luvata, Norilsk
Nickel, OVAKO

Yliopistot ja tutkimuslaitokset
-

Oulun yliopiston lisäksi Aalto-yliopisto, Tampereen
yliopisto, Swerim (ent. Mefos)

Metallurgista teollisuutta sivuavat yritykset
-

mm. Calderys, Tapojärvi, Luxmet, Sapotech, SFTec
Myös omat yritykset

Menetelmällistä osaamista vastaavia tehtäviä
myös muualla kuin metalliteollisuudessa
-

mm. AGA, Kemira, Agnico-Eagle Mines, Sumitomo FW
(ent. Foster Wheeler), Nordkalk, Fermion, Kraton, Metso,
TEVO-Lokomo, AFRY (ent. Pöyry), Tikomet, Freeport
Cobalt, Umicore
Oulun yliopisto

Lisätietoa

Jos on jotain kysyttävää
prosessimetallurgian opintosuuntaan liittyen
niin ota yhteyttä metallurgian DI-vaiheen
omaopettajaan, Eetu Heikkiseen
-

eetu.heikkinen@oulu.fi

-

TF214

Oulun yliopisto

