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Molycorp Silmet AS 

Molycorp Silmet AS on Euroopa suurim haruldaste 
muldmetallide ja haruldaste metallide tootja. 

EAS-i ettevõtlusauhinna Aasta eksportöör 2012 kategooria 
võitja. 

Viimastel aastatel toimunud muudatused: 

2011.a. aprilli algul omandas New Yorgi börsil noteeritud 
ettevõte Molycorp LLC 90 protsenti ettevõttest, 
ülejäänud 10 protsenti aktsiatest osteti sama aasta 
oktoobris ja Molycorpist sai Molycorp Silmeti 
ainuaktsionär. 

2012. aasta kevadel  omandas Molycorp Kanada 
muldmetallitöötleja Neo Material Technologies. 



Ettevõtte tegevusest 

Molycorp Silmet toodab: 
• HARULDASI METALLE (HM) ning nende ühendeid - Nb, Ta , Nb ja Ta oksiide 

ning hüdroksiide, Nb ja Ta hüdriide ning sulameid nt.Nb-Ni, Nd-Fe-B  

• HARULDASI MULDMETALLE (HMM) ning nende ühendeid –  summaarseid 
tooteid nagu HMM –oksiidid, karbonaadid, fluoriidi, nitraadid ja kloriidid 
ning lahutatud HMM ühendeid – La-,Ce-,Nd-, Pr-oksiide ja karbonaate, 
Sm-Eu-Gd kontsentraati 

• Ammoniumnitraati ja ammooniumvesinikdifluoriidi (AMBI) kui 
kõrvalprodukte 

Toormena kasutame: 
Looduslikke maake (Tantaliit, Kolumbiit, Coltan) ning töödeldud toormeid 

(FeNb, HMM summaarsed karbonaadid ja kontsentraadid) 
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Tootmisprotsessist 

Toorme lahutamiseks kasutame: 
Anorgaanilisi happeid – Vesinikfluoriidhape (HF), lämmastikhape (HNO3), 

väävelhape (H2SO4), vesinikkloriidhape (HCl) 

Ekstraheerimiseks kasutame: 
Tributüülfosfaati (TBF), ammoniumvesnikkarbonaati (NH4HCO) ja 

ammoniaakvett (NH4OH) 

Aluminotermiliseks taandamiseks kasutame: 
Al, ja Ca pulbrid Fe2O3 pulbreid 

Tootmisprotsessil tekivad: 
Väga erineva koostisega anorgaanilised soolad (sulfaadid, fluoriidid, nitraadid) 

nim. rafinaadid ning metallide termilisest töötlusest oksiidide segud -
räbud. 
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Eelregistreerimisest 

Eel-registreeriti 88 kemikaali:  

• > 1000 t  15 kemikaali 

• 100-1000 t 38 kemikaali 

• 10-100t 24 kemikaali 

• 1-10 t 11 kemikaali 
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Eelregistreerimise probleemid 

• Keeruline identifitseerida aineid (enamus tooted on 
segud, intermediaadid) 

• Keeruline määrata koguseid (muutuv turusituatsioon, 
tarnelepingud) 

• Keeruline saavutada kontserni siseselt kokkuleppeid 
tarneahelate osas (muud majanduslikud faktorid) 

• Teiste kontserni kuuluvate ettevõtete eel-
registreeritud ainete ülevõtmine (hilised eel-
registreerimised) 
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2010 registreerimine 
Toodetest: 
1. Neodüümkarbonaat (juhtregistreerija)   

2. Tseeriumkarbonaat 

3. Lantaankarbonaat      

4. Tseeriumoksiid 

5. Lantaanoksiid       

6. Nioobium 

7. Ammooniumnitraat       

8. AMBI 

Reagentidest:   
9. Ammooniumvesinik karbonaat (NH4HCO) 
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Hetkeseis: 2010. ained 

2010. aastal registreeritud ainetele esitatatud 
testimise ettepanekute rakendamine 

ECHA poolne kommunikatsioon esitatud 
toimikute osas, teabepäringud. 

Suhtlus juhtregistreerijatega seoses LoA 
väärtuste muutumisega (uute registreerijate 
lisandumine, uute testide kulud) 
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Hetkeseis: 2013. ained 

• Juhtregistreerija toimikuid: 

– 8 haruldlaste muldmetallide toimikut 

– 3 haruldlaste metallide toimikut 

•  Kaasregistreerija toimikuid: 

– 7 haruldlaste muldmetallide toimikut 

– 4 haruldlaste metallide toimikut 

• Letter of Access (LoA) toimikuid: 

– 23 toimikut 
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Probleemid- analüütika 

1. Keeruline keemiline koostis: Al-Ca Reaktsiooni mass, 
Metallide hüdroksiidid vs. hüdreeritud oksiidid 

2. Sobivate metoodikate leidmine: Enamus Silmeti aineid 
lahustub vaid hapetes, selline keskkond ei sobi 
standardanalüüsideks. Paljude „eksootiliste“ materjalidega 
töötamiseks puudub varasem kogemus. 

3. Sulamitest puhta aine eraldamine: paljud registreerijad ei 
tooda üksikuid elemente vaid segusid või sulameid, seega on 
üksiku komponendi eraldamine väga keerukas ning analüütika 
ei kirjelda tegelikku puhtust  Didymium (Neodüümi ja 
Praseodüümi looduslik segu) 

Molycorp Silmet jätkab koostööd Tartu Ülikooliga , lisandunud on 
Tallinna Tehnoloogia Ülikool 
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Probleemid – füs/kem omadused 

4. Puuduvad andmed ja  kirjandus. 

5. Ainete lahustuvust keeruline määrata. kuna lahustuvused on väikesed, 
lisandid ja varieeruvad oksüdatsiooniastmed moonutavad tulemusi. 
Analüütilised meetodid (ICP-OES, ICP MS) on paljude laborite jaoks antud 
ühendite puhul raskesti teostatav, kogemuste, standardite jne puudumisel 

6. Granulomeetria:  

HMM oksiididel toodetakse erinevate tootmismeetoditega väga erineva 
suurusega osakesi - kuni nanosuurusteni. Erinev osakeste suurus 
(nanoosakestel ka kuju) mõjutab  aine omadusi ja edasist toksilist 
käitumist. 

HMM oksiidid, mis on toodetud erinevast lähteühendist (karbonaat, oksalaat) 
annavad suuri erinevusi osakeste jaotuses. 

2010 ained LAUS laboratoorium Saksamaal 

2013 ained Harlan (UK) ja CANMET (Kanada) 
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Probleemid - toksikoloogia 

7. Manustamisviisi määramine: Probleemne määrata toksilisi 
omadusi metallidele ja sulamitele (plastsed massiivsed 
materjalid, mida ei saa jahvatada, peenestada, manustada) 

8. Keeruline klassifitseerida: Väga paljud testid on mitte 
teostatavad, seega on vähe andmeid, mistõttu on keeruline 
klassifitseerida, ka analüütika ja füüs.keem omaduste 
erinevused ja vead võivad avaldada mõju klassifitseerimisele. 
(NdFeB sulam, Nd2O3, NdF3 inhalatsioonitest) 

9. Metallide ja sulamite oksüdeerumine: Kuna metallide või 
sulamite pind oksüdeerub, on raske hinnata kas antud 
omadus on omane metallile või oksiidile 

Testide läbiviimiseks kasutatakse Harlani laboratooriumi (UK) ja 
Charles River laboratooriumit (UK) 
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Probleemid - ökotoksikoloogia 
9. Veeslahustuvuse probleemid 

HMM ja HM ühendid jagunevad kas vees lahustuvateks või 
mittelahustuvateks -  on ka ühendeid mis on vees mittelahustuvad kuid 
väga hüdrofiilsed ja lagunevad kokkupuutel niiskusega aja jooksul 
mõjutades aine vees lahustuvust (eelkõige vaheühendite tekke kaudu 
(La(OH)3 Ce (OH)3) 

10. Metallide ja sulamite osas on raske hinnata metalli käitumist kokkupuutel 
veega, kuna metall on enamasti kaetud oksiidiühendite kihiga. Tuginedes 
kirjandusele võib eeldada metalli tugevat reageerimist veega kokkupuutel 
kui katseliselt on seda väga raske hinnata. 

Testide läbiviimiseks kasutatakse Harlani laboratooriumi (UK), Charles River 
laboratooriumit (UK) 
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Probleemid – kemikaaliohutuse aruanne 
12. Kokkupuute stsenaariumi koostamine 

Kasutusalade identifitseerimine 

Juhendmaterjalides esitatud descriptorid ei võimalda kirjeldada HMM ja HM 
kasutusalasid , tooteid saadakse mitmetes eri etappides, etc. 

Suurem osa MS klientidest asuvad väljaspool EU-d - seega pole neil otsest vajadust 
oma kasutusalasid teatada. 

Antud valdkonnas on kasutusala enamasti võrdne ärisaladusega. 

13. Kokkupuute stsenaariumi koostamine 

Juhtregistreerijad ei soostu sageli jagama ES ning CSR-e, kuna ei soovi võtta endale 
vastutust kohustust teiste registreerijate ees ning jagada detaile 
tootmisprotsessist. 

Andmete liikumine on aeglane, kaasregistreerijatel ei jää aega ES väljatöötamiseks 
kõikidele kasutusaladele ning vastava CSR kokkupanemiseks, samuti on 
vastavaid eksperte väga vähe. 

Molycorp Silmeti juhttoimikud ja CSR koostab konsultatsioonifirma Exponent Int. 
Ltd. Inglismaalt. 14 



Probleemid- SIEF-id ja konsortsiumid 

15. Osalmine konsortsiumis nõuab ettevõttelt suurt ressurssi: 

• Aeg: osa igapäevatööst, osalemine telefonikonverentsidel, 
koosolekutel; üksmeele leidmine. 

• Finantsid: konsortsiumi manageerimise kulud, testimiskulud, 
ekspertide kulud, finantskulude ja Letter of Accessi 
(üle)kalkuleerimise kulud?! 

• Teadmised: pidevalt tuleb täiendada erinevatel seminaridel ja 
konverentsidel, et olla kursis kõikide nõuete ning 
täiendustega. 

 

 Molycorp Silmet AS osaleb aktiivselt mitmete konsortsiumite 
ja SIEF-ide töös. 
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Probleemid- SIEF-id ja konsortsiumid 

16. SIEF liikmete arv ei vasta tegelikkusele 

SIEF suhtlus ja küsitlused, mida LR on kohustatud läbiviima näitavad, et 
aktiivseid registreerimisest huvitatud liikmeid on kuni 20%. Mittehuvitatud 
liikmete suur arv muudab SIEF suhtluse ebaeffektiivseks. 

17. Eksitav informatsioon  

SIEF liikmeteks on sageli konsultatsioonifirmad, väljaspoolt EU ettevõtted, kes 
otsivad äripartnereid ning turundusinfo kogumise ja töötlemisega 
tegelevad firmad. 

18. Üksmeele leidmine testimisstrateegia/toimiku koostamisel ja 
elluviimisel: iga ettevõte soovib konsultandina näha enda poolt valitud 
ettevõtet; lihtsama ja odavama strateegia rakendamine vs põhjalikum 
toimik. 

Palju konsortsiumi ja SIEF-i tegevusi on muutunud nn. Konsultatsioonifirmade 
mängumaaks, mis tekitab ettevõttele palju lisakulusid ja segadust valikute 
tegemisel (toimiku koostamine=teadustöö). 
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Tänan tähelepanu eest! 

Jane.Paju@molycorp.com 

või tel.:+372 39 29 137 
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