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Prosessisimulaatioon perustuva 
elinkaarianalyysi kullan tuotannossa 
 

Väitöskirjan nimi Simulation based life cycle assessment method for evaluation of 

hydrometallurgical cyanide-free gold processes 

Väitöskirjan sisältö Metallurgisten prosessien ympäristövaikutuksien mallinnus varhaisessa vaiheessa 
prosessin kehitystä on tärkeää, jotta uusien prosessien haitalliset vaikutukset 
voidaan minimoida. Prosessisimulaation avulla voidaan tarkastella kehitteillä olevien 
prosessien massa- ja energiatasapainoja, ja näin myös osoittaa kehitteillä olevien 
prosessien haasteet. Yhdistämällä tämä tieto elinkaarianalyysiin, voidaan tutkia 
uusien prosessien ympäristövaikutuksia indikaattoriarvojen avulla - 
ympäristövaikutuksia kuvaavat esimerkiksi globaali hiilijalanjälki, 

happamoitumispotentiaali ja rehevöitymispotentiaali.  

Tässä väitöstutkimuksessa tutkittiin syanidi-vapaiden kullanliuotusprosessien 
ympäristövaikutuksia, hyödyntäen prosessisimulaatioon perustuvaa 
elinkaarianalyysia. Työssä esitettiin tutkittujen kehitteillä olevien kloridiprosessien 
ympäristövaikutusten olevan lähellä syanidiprosessin vaikutuksia, sekä todennettiin 
tarvittavat kehityskohteet, jotta syanidivapaiden liuotusprosessien 
ympäristövaikutukset laskisivat.  

Väitöstutkimuksessa on todettu prosessisimulaatioon perustuvan elinkaarianalyysin 
toimivuus ja tarpeellisuus osana prosessivalintaa ja -kehitystä.  
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Printed dissertation will be on public display at the main lobby of CHEM school (Kemistintie 1, Espoo, PL 
16100, 00076 Aalto). 
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Simulation based life cycle assessment in gold 
production 
 

Title of the doctoral thesis Simulation based life cycle assessment method for evaluation of 

hydrometallurgical cyanide-free gold processes 

Content of the doctoral 

thesis 

Assessing the environmental impact of metallurgical processes in early stages of 
process development is essential in order to minimize the environmental impact of 
the new processes. Process simulation can be used to investigate the mass and 
energy balances of development stage processes and to demonstrate the 
challenges of the processes. By combining this knowledge to life cycle assessment, 
the environmental impacts of the process can be evaluated through indicator values 
such as global warming potential, acidification potential and eutrophication potential. 

This dissertation investigated the environmental impacts of cyanide-free gold 
leaching processes using a simulation based life cycle assessment. The 
dissertation presents that the environmental impacts of development stage cyanide-
free gold leaching are in similar range to cyanidation. Also, the development points 
are identified, in order to lower the environmental impacts of cyanide-free gold 
processing.  

The doctoral thesis has established the functionality and necessity of simulation 

based life cycle assessment as part of process selection and development. 
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