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1 JOHDANTO 

Projektin ”Teräskonvertteriprosessien laskennallinen ja kokeellinen mallintaminen ja 
ohjausjärjestelmien kehittäminen (KONVERTO)” tavoite on konvertteriprosessien lä-
pimenoaikojen lyhentäminen, tuotantonopeuden nosto, joustavat lajinvaihdot sekä laa-
dun parantaminen ja romutusten eliminointi.  
 
Lisäksi yleistavoitteena on päästä konvertteriprosessien tietämyksessä kansainväliselle 
huipulle ja kehittää tehokkaat työkalut konvertteriprosessin prosessianalyysiin, staattis-
ten ja dynaamisten prosessinohjausjärjestelmien kehittämiseen ja testaukseen sekä ope-
raattorien koulutukseen.  
 
Konverttereiden ohjaus perustuu yleensä erilaisiin staattisiin ja dynaamisiin malleihin. 
Panosmallin avulla lasketaan konvertteriin panostettavat ainemäärät ja puhallettavan 
hapen määrä siten, että oikea kaatolämpötila saavutetaan ilman lisäpuhallusta tai yli-
määräistä jäähdytysainelisäystä. Kaatolämpötilan tavoite määritellään erillisellä mallilla, 
joka ottaa huomioon kaikki prosessivaiheet konvertterilta jatkuvavaluun. Hiilen pitoi-
suutta mallinnetaan sulatuksen loppuosalla. Mallit perustuvat tarkkaan tietoon lähtöai-
neiden määrästä ja laadusta ja toimivat parhaiten silloin, kun perättäiset sulatukset tois-
tuvat mahdollisimman samanlaisina. Etenkin romun määrän ja laadun arviointi on han-
kalaa ja vaikuttaa mallien käyttökelpoisuuteen. Muita virhelähteitä ovat mikserikuonan 
määrä sekä erilaiset pöly- ja roiskehäviöt. Em. tekijöistä johtuen malleja ja/tai niiden 
laskemia tuloksia joudutaan usein korjaamaan. 
 
Osaprojektissa ”LD-KG-konvertterin dynaaminen ohjaus” on tavoitteena konvertterin 
dynaamisen säädön kehittäminen sekä mittaus- ja säätöosaamisen kasvattaminen. Pro-
jektin tulokset testattiin Rautaruukki Steelin Raahen tehtaan LD-KG-konverttereilla. 
Alkuvaiheessa tehtiin selvitys konvertteriprosessissa käytettävistä ja potentiaalisista 
mittausmenetelmistä ja malleista sekä tutustuttiin aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja 
Rautaruukki Steelille tehtyihin diplomitöihin. Jatkotutkimuksen kohteeksi valittiin läm-
pötilamalli ja lisäaineiden vaikutus pudotussondin pudotuksen jälkeen. 
 
Tässä raportissa esitetyt lämpötila- ja lisäainemallit on kehitetty data-analyysin avulla 
käyttäen hyödyksi Rautaruukki Steeliltä saatua mittaustietoa. Lisäksi Rautaruukki Stee-
lin henkilökunnan asiantuntemusta ja kirjallisuutta on käytetty. Projektissa kehitetyt 
lämpötila- ja lisäainemallit on otettu käyttöön Rautaruukki Steelin Raahen tehtaan LD-
KG-konverttereilla. Raportti on osittain päivitetty versio aikaisemmasta raportista "LD-
KG-knovertterin lämpötilamalli (Jari Ruuska ja Kauko Leiviskä, Oulun Yliopisto, Ra-
portti B No. 34, Toukokuu 2001). 
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2 PROSESSI- JA JÄRJESTELMÄKUVAUS 

2.1 Konvertteri /1, s.2/ 

Konvertteri on raakateräksen valmistukseen käytettävä, tulenkestävällä materiaalilla 
vuorattu reaktori, jonka tarkoituksena on saada korkeahiilisestä (yli 4%) raakaraudasta 
matalahiilistä (noin 0.05%) raakaterästä. Perinteisen jaottelun mukaan raaka- tai valu-
raudoista puhutaan hiilipitoisuuden ollessa yli 1.7% ja hiilipitoisuuden ollessa tätä mata-
lampi puhutaan puolestaan teräksistä. Hiilipitoisuuden alentamisen lisäksi muita kon-
vertterille asetettavia tavoitteita ovat mm. lämpötilan kohottaminen riittävän suureksi, 
jotta teräs pysyisi sulana konvertteria seuraavien jatkokäsittelyjen ajan, fosfori- ja rikki-
pitoisuuksien alentaminen halutulle tasolle, panostettavan romun sulattaminen sekä ma-
talien vety- ja typpipitoisuuksien ja korkean tuotantonopeuden saavuttaminen. 
 
Kuvassa 1 on esitetty yhdistelmäpuhalluskonvertterin periaatekuva. 
 

 
Kuva 1. Yhdistelmäpuhalluskonvertteri /2/. 
 
2.1.1 Raaka-aineet /1, s. 3 - 7/ 
 
Konvertteriin panostettavia raaka-aineita ovat masuunilta rikinpoiston ja miksereiden 
kautta tuleva raakarauta, hiilen mellotukseen tarvittava lanssin kautta puhallettava hap-
pi, panoksen jäähdyttämiseen käytettävä romu sekä erilaiset kuonanmuodostajat ja fluk-
sit, joiden avulla kuonan koostumus saadaan halutunlaiseksi. Lisäksi pohjan kautta su-
laan puhalletaan inerttiä kaasua (yleensä argonia) sekoituksen parantamiseksi. 
 
2.1.2 Tuotteet /1, s. 7 - 8/ 
 
Ensisijaisen tuotteen, raakateräksen (engl. crude steel), lisäksi konvertterista saadaan 
konvertterikuonaa sekä -kaasua. Ympäristönsuojelullisten ja kierrätyksellisten tekijöi-
den arvon noustessa näillekin pyritään etsimään hyödyllisiä käyttökohteita, jolloin pro-
sessista ei kehitykään jätettä, vaan sivutuotteita. 
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2.1.3 Lisäaineet /3/ 
 
Konvertterin lämpötaseeseen voidaan vaikuttaa lisäainelisäyksillä. Lisäaineilla voidaan 
korjata terässulan loppulämpötilaa myös puhalluksen aikana. 
 
Raahessa sulatuksen lopun lämpötilanhallintaan käytetään ferropiitä ja sintteriä, joiden 
lisäykseen on käytössä pikasiilot. Pikasiilosta annosteltaessa saadaan tonni lisäainetta 
panostettua konvertteriin alle 40 sekunnissa. 
 
Haluttaessa nostaa panoksen lämpötilaa puhalluksen lopussa lisätään konvertteriin fer-
ropiitä. Ferropii koostuu pääosin piistä ja raudasta. Ferropiin lämpösisältö riippuu pää-
osin sen piipitoisuudesta. 
 
Sulatuksen loppupuolella 1600°C:n lämpötilassa lisätty 100 kg ferropiitä tuottaa energi-
aa 2206 MJ. Teoriassa tämä nostaisi 120 tonnin teräspanoksen lämpötilaa 25°C. Käy-
tännössä osa lämmöstä kuitenkin kuluu myös kuonan lämmittämiseen ja lämpöhäviöi-
hin. Ferropiin hapettamiseen tarvitaan happea. 
 
Terässulan jäähdyttämiseksi voidaan konvertteriin lisätä sintteriä. Sintterin mukana 
konvertteriin tulee myös happea. Sintteri koostuu Raahessa pääosin rautaoksideista. 
Teoriassa 200 kg:n sintterilisäys jäähdyttää 120 tonnia terästä 12.5°C:ta. Laineen DI-
työssä /3/ sintterilisäykselle mainitaan kokeellinen arvo -0.04°C/kg, joka on määritetty 
muutamien sintterilisäyssulatusten perusteella. Näin ollen 200 kg:n sintterilisäys puhal-
luksen lopussa laskisi 120 tonnin terässulan lämpötilaa noin 8°C. 

2.2 Pudotussondi /3/ 

Pudotussondi on toimintaperiaatteeltaan normaali termoelementtiin perustuva lämpöti-
lan mittausmenetelmä. Pudotussondi koostuu termoelementistä, sondin ulkokuoresta, 
kuonahatusta, kaapelista ja kosketinosasta. Pudotussondien avulla voidaan mitata sulan 
lämpötila puhallusta keskeyttämättä. Puhalluksen aikana pudotettavien sondien avulla 
yhdessä lämpötilannousumallin kanssa puhallus voidaan lopettaa tavoitelämpötilassa. 
Käytön onnistumiseksi on tärkeää oikea pudotusajankohta, sopiva lämpötilannousumalli 
ja sopiva kuonan koostumus. Puhalluksen aikainen lämpötilamittaus suoritetaan n. 2 
min ennen puhalluksen loppua. Ajankohdan määrää savukaasun lämpötila, puhallusaika 
tai puhalletun hapen määrä. Lämpötilan nousunopeusmalli voi olla vakio tai se voi riip-
pua savukaasun lämpötilan muutoksesta. 
 
Pudotussondit ripustetaan konvertterin päällä olevaan pudotuslaitteeseen, josta ne voi-
daan pudottaa konvertteriin. Sondien pudottaminen tapahtuu konvertterin ohjausjärjes-
telmän avulla. Ohjausjärjestelmä lähettää laitteelle pudotussignaalin, jolloin laite pudot-
taa sondin putkea myöten konvertteriin. Sondi putoaa kuonakerroksen läpi ja jää teräk-
seen kellumaan. Terässulaan uponneen sondin termoelementtiin aiheutuu jännite-ero, 
jota laite mittaa. Mittaustiedot lähetetään sondiin kiinnitettyä kaapelia pitkin eteenpäin. 
Mittauksen jälkeen laite pudottaa sondin kosketinosan ja lopun kaapelin putkea pitkin 
konvertteriin ja sondi sulaa. Pudotussondeilla voidaan mitata teräksen lämpötila puhal-
luksen aikana ja teräksen lämpötila ja happipitoisuus puhalluksen jälkeen. 
 
Periaatekuva pommisondilaitteistosta on esitetty alla (Kuva 2). 
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Kuva 2. Periaatekuva pudotussondilaitteistosta. /4/ 

2.3 Uniformance-tietojärjestelmä /5/ 

Uniformance on Honeywellin tekemä teollisuuden kokonaisratkaisu yrityksen hallin-
taan. Se yhdistää tietojärjestelmän, sovellukset ja tehtaan laajat historiatietokannat. 
 
Uniformance koostuu neljästä pääkomponentista: tietokantajärjestelmä, laadun hoito, 
tuotannon hoito ja käyttötoimintojen hoito. Järjestelmä tarjoaa Excel- ja PowerPoint-
tuet.  
 
Lisäksi Uniformance sisältää prosessitrendi-apuohjelman, jonka avulla voi seurata ja 
analysoida mittauksia tehtaalta. Process Trendin avulla voi näyttää maksimissaan kah-
deksan trendiä ja kymmenen analyysiä kerralla. Järjestelmän tietokantaan voi kerätä 
jopa kahden sekunnin välein saatavaa prosessin mittaustietoa. 
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3 DATANKERUU 

Dataa on kerätty Rautaruukin Neuvo-tietokannasta, johon tallentuu prosessimittaukset 
ja -analyysit. Tästä tietokannasta on kerätty mittauksia ajalta 5.5.-00 - 24.9.-02 (sulatuk-
set 33000-84279). Tietokannasta on kerätty kaikkiaan 36 eri mittausta. Mittausten valin-
ta on tehty yhteistyössä Rautaruukin asiantuntijoiden kanssa. Taulukossa 1 on lueteltu 
Neuvo-tietokannasta kerätyt mittaukset selitteineen. Toukokuuta -00 edeltävältä ajalta 
on ollut käytössä joitakin mittauksia loppuvuodelta -99 ja alkuvuodelta -00. 
 
Uniformance-järjestelmästä kerättiin lyhyeltä jaksolta savukaasun lämpötilaa 2 sekun-
nin välein sekä mahdolliset sintteri- ja FeSi-lisäykset ja pudotussondimittaukset. Koska 
tämä järjestelmä tuli käyttöön Rautaruukille projektin aikana, sopivan keruumenetelmän 
ja sopivien mittausten valinta ja käsittely eivät onnistuneet. Tietokantaa oli tarkoitus 
hyödyntää erityisesti lisäainemallin muodostuksessa, mutta lopulta valittiin Neuvo-
tietokannan avulla tehty mallinnus. 
 
Taulukko 1. Neuvo-tietokannasta kerättyjen mittausten tunnukset ja selitteet. 
 

 

Kanavatunnus Selite
SULATUS Sulatusnumero
KONV Konvertterin numero
C_TAVOITE Tavoitehiilipitoisuus [%]
C Hiilipitoisuus puhalluksen jälkeen [%]
C_TAH Hiilipitoisuustavoite seostukselle [%]

HAPPI_TOT Puhalletun hapen kokonaismäärä [Nm3]
N Etunäytteen typpipitoisuus [%]
MN Etunäytteen mangaanipitoisuus [%]
PUHKESTO Puhalluksen kokonaiskesto [s]
PUHALKU Puhalluksen alkuajankohta
PUHLOPPU Puhalluksen loppuajankohta
SINTTERI_TOT Sulatukseen käytetyn sintterin kokonaismäärä [kg]
KOKSI_TOT Sulatukseen käytetyn koksin kokonaismäärä [kg]
KALKKI_TOT Sulatukseen käytetyn kalkin kokonaismäärä [kg]
FESI_TOT Sulatukseen käytetyn ferropiin kokonaismäärä [kg]
DOLOM_TOT Sulatukseen käytetyn dolomiittikalkin kokonaismäärä [kg]
RAUTA_PUN Sulatukseen punnittu raakarautamäärä [kg]
ROMU_PUN Sulatukseen punnittu romumäärä [kg]
HARKOT_TOT Sulatukseen käytetyn harkon kokonaismäärä [kg]
PUDHETKI Lisäaineen pudotushetki [s puhalluksen alusta]
C Raakaraudan hiilipitoisuus [%]
MN Raakaraudan mangaanipitoisuus [%]
SI Raakaraudan piipitoisuus [%]
ENNENKAATOA Sulatuksen tavoitelämpötila [C-aste]
LAMPOTILA Sulatuksen etunäytelämpötila [C-aste]
MITTAUSAIKA Etunäytteen lämpötilan mittausaika
LISAPUH_ALKOI Lisäpuhalluksen alkuajankohta
LISAPUH_KESTO Lisäpuhalluksen kesto[s]
LISAPUH_SYY Lisäpuhalluksen loppuajankohta
CELOX_AIKA Pudotussondin pudotusajankohta
CELOX_LPT Pudotussondin lämpötila [C-aste]

HAPPI_TOT Puhalletun hapen kokonaismäärä pudotussondin pudotushetkellä [Nm3]
O_PIT Happipitoisuus pudotussondin pudotushetkellä [ppm]
C_PIT Hiilipitoisuus pudotussondin pudotushetkellä [%]
SAVUKAASU_LPT Savukaasun lämpötila pudotussondin pudotushetkellä [C-aste]
PUHALLUSAIKA Puhallusaika pudotussondin pudotushetkellä [s puhalluksen alusta]
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4 HIILI- JA LÄMPÖTILAMALLIN YHTEISTOIMINTA 

Pudotussondimittauksen jälkeen hiilimalli, jota kehitetään Rautaruukki Steelin toimesta, 
ilmoittaa tarvittavan puhallusajan (tai mahdollisesti puhallukseen vielä tarvittavan hap-
pimäärän, joka hapen virtausnopeuden avulla muutetaan ajaksi lämpötilamallia varten). 
Lämpötilamalli valitsee sulatuksen alkuarvojen perusteella oikean lämpötilan nousuno-
peuskertoimen ja laskee, saavutetaanko lämpötilan tavoiteikkuna ilman lisäainelisäystä. 
Mikäli lämpötilaa ei saavuteta, lisäainetarve lasketaan ja tarvittava lisäaine panostetaan 
konvertteriin pikasiilojen kautta. 
 
Alla olevassa kuvassa (Kuva 3) esitetään esimerkin omaisesti, miten teräksen hiilipitoi-
suus ja lämpötila käyttäytyvät sulatuksen loppuvaiheessa. Hiilimalli ilmoittaa, että pu-
hallusta on vielä jatkettava noin kaksi minuuttia. Lämpötila ei tarvitse yhtä pitkää aikaa 
saavuttaakseen tavoitteensa, joten laskennan tulisi ilmoittaa, kuinka paljon sintteriä 
konvertteriin on panostettava, jotta tavoitelämpötilaikkuna ei ylity. 
 

 
Kuva 3. Sulatuksen kulku. 
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5 LÄMPÖTILAMALLI 

Aluksi pohdittavana oli mallin erilaiset matemaattiset toteutusvaihtoehdot. Tavoitteena 
oli mallin pitäminen mahdollisimman yksinkertaisena. Vaihtoehtoina oli suora, jonka 
kulmakerroin muuttuu puhalluksen aikana tai suora, jonka kulmakerroin määritellään 
pelkästään sulatuksen alkuarvojen perusteella. Koska mallinnettava aika on lyhyt, pää-
dyttiin etsimään vakiokulmakerrointa, joka määrätään sulatuksen alkuarvoista. Tämä 
ratkaisuvaihtoehto on helpompi toteuttaa ja antaa todennäköisesti ainakin yhtä hyvän 
tuloksen kuin muuttuvan kulmakertoimen malli. Tällä hetkellä käytössä olevassa las-
kennassa lämpötilaan lisätään sekunnin välein 0.54°C pudotussondin pudotuksen jäl-
keen. 
 
Kulmakertoimen laskenta toteutetaan seuraavasti: etunäytteen ja pudotussondin 
lämpötilojen erotus jaettuna sulatuksen kokonaiskeston ja pudotussondin pudotushetken 
erotuksella eli 
 

 
Kaavamuodossa on käytetty Rautaruukin Neuvo-tietokannassa olevien kanavien nimiä. 
 
Lämpötilakehityksen ennustaminen koetaan tarpeelliseksi ainoastaan pudotussondin 
pudotuksen jälkeen, joten seuraavassa keskitytään ainoastaan sulatuksiin, joista on saa-
tavilla pudotussondimittaus. Pudotussondilaitteisto on käytössä konverttereilla yksi ja 
kaksi, joten sulatukset, jotka on tehty konvertterilla kolme, karsitaan pois. Seuraavassa 
(Taulukko 2) on listattu joitakin ominaisuuksia datapaketeista taulukkomuodossa. 
 
Taulukko 2. Datapakettien sisältö. 
 

 
Syitä siihen, ettei kaikkia sulatuksia ole mukana datapaketeissa on varmasti useampia; 
perussyitä ovat kuitenkin se, että tietokantatoiminta ei ole täydellistä ja osa sulatuksista 
on suodatettu pois jo datankeruuvaiheessa. 
 
Huomioitavaa on lisäksi se, että joistakin sulatuksista oli käytettävissä jopa viisi pudo-
tussondimittausta ja näistä pyrittiin valitsemaan paras. Valintaperusteina oli mm. pudo-
tushetki tarpeeksi aikaisin ennen sulatuksen loppua (n. 1 - 2½ min) ja savukaasun läm-

KAPUHALLUSAIPUHKESTO

LPTCELOXLAMPOTILA

−

− _

DBsyys00 DBtammi01 DBmaalis01

Sulatusnumerot 

ja  -lukumäärä

33000 - 40700 

(7701)

40701 - 48334 

(7634)

48335 - 51697 

(3363)
Konvertteri 1 2434 2669 937
Konvertteri 2 2580 2485 1085
Konvertteri 3 2471 2282 1259
Summa konv. 1 - 7485 7436 3281
Osuus 

sulatuksista 97.2 % 97.4 % 97.6 %
Pudotussondien 

lukumäärä 6668 7092 2389
Celox_LPT>0 5163 (77.4%) 5638 (79.5%) 1858 (77.8%)
Ei happisondi 4419 5179 2347
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pötila sopivalla välillä (n. 600 - 900°C). Useimmista sulatuksista oli kuitenkin käytössä 
vain yksi pudotussondimittaus. Pudotussondi on pudotettava tarpeeksi aikaisin ennen 
sulatuksen loppua, jotta teräksen loppulämpötilaan ehditään vaikuttaa tarvittaessa lisä-
ainelisäyksellä. 
 
Tutkimuksessa käytettiin tietokantaa DBsyys00 opetusaineistona ja DBtammi01-
tietokantaa testausaineistona. Opetusaineisto, DBsyys00, sisälsi 5014 sulatusta, jotka oli 
tehty ykkös- tai kakkoskonverttereilla. Näistä 3787 sulatuksesta, joihin oli kaikkiaan 
pudotettu 4979 pudotussondia, oli olemassa pudotussondimittaus sekä muut laskentaan 
tarvittavat mittaukset. Seuraavassa on kehitetty ja testattu neljä mallia, jotka ovat raken-
teeltaan samanlaisia, mutta joiden opetusmateriaalit poikkeavat toisistaan. Joitakin sula-
tuksia, joista oli pudotussondimittaus, jäi pois sen takia, että niistä ei ollut kirjautunut 
tietokantaan etunäytteen lämpötilaa tai puhalluksen kokonaiskestoa. Tämä sulatusten 
joukko nimitettiin kk-ka -malliksi, jota nimitystä siitä käytetään jatkossa. Kk-ka -
mallissa käytettiin kaikkia sulatukseen pudotettuja pudotussondeja. Kk-ka:n sulatusten 
joukosta poistettiin sulatukset, joista oli olemassa vain puhalluksen lopetuksen jälkeen 
oleva pudotussondimittaus, sulatukset, joissa lämpötila oli laskenut pudotussondin pu-
dotuksen jälkeen, sulatukset, jotka olivat kestäneet alle 700 sekuntia ja sulatukset, joissa 
nousukertoimen lukuarvo oli yli yksi. Tähän kk-ka mod -malliin jäi jäljelle 3341 sula-
tusta, joista käytettiin vain parasta pudotussondimittausta. Lisäksi koettiin tarpeelliseksi 
vielä suodattaa pois pudotussondimittaukset, joissa pudotussondin jälkeinen lämpötila-
muutos oli alle 20°C. Tätä ryhmää nimitetään jatkossa nimellä mod>20-malli ja sen ul-
kopuolelle jäävää ryhmää nimellä mod<20-malli. Seuraavassa esitetään joitakin kuvaa-
jia, joiden perusteella lämpötilasuodatus päätettiin tehdä. 
 
 

Kuva 4. Lämpötilaeron vaikutus nousukertoimeen pudotussondin pudotuksen jälkeen. 
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Kuva 5. Aikaeron vaikutus nousukertoimeen pudotussondin pudotuksen jälkeen. 
 

 
Kuva 6. Aikaeron vaikutus nousukertoimeen lämpötilamuutoksen ollessa yli 20°C pu-
dotussondin pudotuksen jälkeen. 
 
Kuvaajista voidaan havaita, että suorittamalla suodatus lämpötilan suhteen saadaan nou-
sukertoimen pieniä arvoja suodatettua pois menettämättä kuitenkaan liian suurta määrää 
sulatuksista. Mikäli suodatus olisi tehty aikaeron suhteen, suodatetut nousukertoimen 
arvot olisivat olleet koko nousukerroinalueelta ja tällöin suodatuksella ei olisi saavutettu 
sille asetettua tavoitetta eli poistaa mahdollisimman suurta määrää väärällä alueella ole-
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via nousukertoimen arvoja. Lämpötilan suhteen suodatetusta kuvaajasta voidaan havai-
ta, että joukkoon jäi joitakin sulatuksia, joissa puhallus on jatkunut sondin pudotuksen 
jälkeen yli 3 minuuttia ja toisaalta, että aikaeron ollessa lyhyt nousukertoimen arvot 
ovat keskimäärin suurempia. Tämä luonnollisesti tapahtui, koska sulatuksissa, joissa 
pudotussondin jälkeinen puhallusaika oli lyhyt, lämpötilan kasvu oli oltava keskimää-
räistä nopeampaa, jotta ne mahtuisivat joukkoon. Tämän seikan ei oletettu vääristävän 
opetusaineistoa liiaksi suhteessa suodatuksen tuomaan hyötyyn. Seuraavassa esitetään 
eri aineistojen keskiarvot, varianssit, keskipoikkeamat ja pisteiden lukumäärät. Aika30-
180 on aineisto, joka saatiin suodattamalla kk-ka mod ajan suhteen siten, että aineistoon 
sisällytettiin sulatukset, joissa pudotussondin jälkeen kulunut aika on välillä 30 ja 180 
sekuntia. LPT+aika taas on aineisto, joka saadaan suodattamalla mod>20 lisäksi ajan 
suhteen välille 30 ja 180 sekuntia. Taulukosta 3 on havaittavissa, että pelkkä ajan suh-
teen suodatus ei keskipoikkeamaa juuri pienennä ja että keskipoikkeama on pienin 
mod>20 -aineistossa ja tähän lisäsuodatus ajan suhteen ei tuo parannusta, joten opetus-
aineistoksi valittiin mod>20. Laskennassa on nousukertoimesta käytetty kahden desi-
maalin tarkkuutta, kuten nykyisessäkin nousukertoimen arvossa on. 
 
Taulukko 3. Aineistojen tilastollisia ominaisuuksia. 
 

 
Testausaineisto, DBtammi01, sisälsi 5154 sulatusta, jotka oli tehty ykkös- tai kakkos-
konverttereilla. Näistä 4364 sulatuksesta, joihin oli kaikkiaan pudotettu 5457 pudotus-
sondia, oli olemassa pudotussondimittaus sekä muut laskentaan tarvittavat mittaukset. 
Joitakin sulatuksia, joista oli pudotussondimittaus, jäi pois sen takia, että niistä ei ollut 
kirjautunut tietokantaan etunäytteen lämpötilaa tai puhalluksen kokonaiskestoa. Tes-
tausaineistosta poistettiin sulatukset, joista oli olemassa vain puhalluksen lopetuksen 
jälkeen oleva pudotussondimittaus ja lisäksi käytettiin vain parasta pudotussondimit-
tausta. Näin muodostui kaksi testausaineistoa, 4364m, jossa m ilmoittaa olevan mahdol-
lista, että yhdestä sulatuksesta on käytössä enemmän kuin yksi pudotussondimittaus, 
sekä 4284. Kolmanneksi testausaineistoksi muodostettiin 4284LPT, joka saatiin suodat-
tamalla aineistosta 4284 sulatukset, joissa lämpötilamuutos pudotussondin pudotuksen 
jälkeen on alle 20°C. Tähän ryhmään jäi 3364 sulatusta. 
 
Näillä kolmella testausaineistolla testattiin opetusaineiston eri menetelmien antaman 
keskimääräisen nousukertoimen toimivuutta. Laskettu lämpötila saatiin lisäämällä pudo-
tussondin lämpötilaan sulatuksen kokonaiskeston ja pudotussondin pudotushetken ero-
tus kerrottuna ko. nousukertoimella ja virhe laskettiin lasketun lämpötilan ja etunäytteen 
lämpötilan erotuksena (laskennassa varmistettiin, että käytetään aina aikaisempaa etu-
näytteen lämpötilaa) eli 
 
 
 
 

kk-ka kk-ka mod mod>20 mod<20 aika30-180 LPT+aika

keskiarvo 0.372 0.500 0.543 0.316 0.504 0.544

varianssi 1.691 0.030 0.019 0.035 0.029 0.019

keskipoikkeama 1.301 0.174 0.138 0.186 0.169 0.139

sulatuslkm 3787 3341 2700 641 3043 2599

sondilkm 4979 3341 2700 641 3043 2599
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Kaavamuodossa on käytetty Rautaruukin Neuvo-tietokannassa olevien kanavien nimiä. 
 
Seuraavassa taulukoituna (Taulukot 4, 5 ja 6) virheet kullakin menetelmällä sekä joita-
kin tilastollisia ominaisuuksia virheistä. Virheen prosenttiosuus on laskettu kunkin tes-
tausaineiston keskimääräisen lämpötilanousun suhteen, esim. aineiston 4284LPT kes-
kimääräinen lämpötilanousu oli 53.3°C ja nykyisen ja mod>20:n virheen prosenttiosuus 
on -4.45% eli (-2.37°C/53.3°C)*100%. 
 
Taulukko 4. Testausaineiston 4364m virhetaulukko ja tilastollisia ominaisuuksia. 
 

 
Taulukko 5. Testausaineiston 4284 virhetaulukko ja tilastollisia ominaisuuksia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)(*_ KAPUHALLUSAIPUHKESTOkkLPTCELOXTLaskettuLP −+=

 LAMPOTILATLaskettuLPVirhe −=

virhe(nyk) virhe(kk-ka) virhe(kk-kamod) virhe(mod>20) virhe(mod<20)
Keskiarvo 1.04 -11.44 -1.89 1.04 -15.11

Prosenttiosuus 2.70 % -29.63 % -4.91 % 2.70 % -39.14 %

Keskivirhe 0.25 0.28 0.25 0.25 0.29

Keskipoikkeama 18.46 20.58 18.65 18.46 21.78

Varianssi 340.92 423.48 347.83 340.92 474.23

Alue 564.00 524.90 554.80 564.00 514.16

Minimi -379.16 -392.08 -382.20 -379.16 -395.88

Maksimi 184.84 132.82 172.60 184.84 118.28

Summa 5682 -62413 -10341 5682 -82441

Lukumäärä 5457 5457 5457 5457 5457

virhe(nyk) virhe(kk-ka) virhe(kk-kamod) virhe(mod>20) virhe(mod<20)
Keskiarvo 1.26 -12.74 -2.04 1.26 -16.85

Prosenttiosuus 2.91 % -29.49 % -4.71 % 2.91 % -39.02 %

Keskivirhe 0.23 0.26 0.23 0.23 0.28

Keskipoikkeama 15.03 17.33 15.34 15.03 18.42

Varianssi 225.76 300.36 235.27 225.76 339.32

Alue 153.94 157.36 148.10 153.94 161.96

Minimi -63.00 -89.63 -67.40 -63.00 -98.18

Maksimi 90.94 67.73 80.70 90.94 63.78

Summa 5382 -54563 -8723 5382 -72194

Lukumäärä 4284 4284 4284 4284 4284
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Taulukko 6. Testausaineiston 4284LPT virhetaulukko ja tilastollisia ominaisuuksia. 
 

 
Huomioitavaa eri aineistojen välillä on se, että keskipoikkeama pienenee siirryttäessä 
pienempään testausaineistoon, joka osoittaa, että tehty suodatus on oikeansuuntaista, 
virheen alueen pieneneminen osoittaa, että aineistosta on poistunut suurin osa ns. mah-
dottomista tapauksista ja virheen keskiarvon kasvu osoittaa sen, että opetusaineistoa on 
pyrittävä jakamaan osiin. Virheen prosentuaalisen osuuden kasvu johtuu siitä, että suo-
datetuissa aineistoissa lämpötilan keskimääräinen nousu on suurempi ja se sinällään on 
mallinnuksen kannalta hyvä asia. 
 
Opetusaineisto (panoskoon jakauma esitetty Kuvassa 7) jaettiin ryhmiin konvertterin ja 
panoskoon mukaan; panoskoon suhteen aineisto jaettiin kahteen osaan, yli 120 tonnin 
panokseen ja 105 - 120 tonnin panokseen (panos = punnittu rauta, romu ja harkot). Suu-
rimmat viisi sulatusta olivat jakauman ulkopuolella, mutta ne otettiin mukaan, koska 
niiden prosentuaalinen osuus aineistossa oli pieni. Pienimmät kaksitoista sulatusta jätet-
tiin tarkastelun ulkopuolelle, koska niiden prosentuaalinen osuus pienemmässä panos-
koossa olisi ollut huomattava. 
 

Kuva 7. Opetusaineiston jakauma panoskoon mukaan. 
 

virhe(nyk) virhe(kk-ka) virhe(kk-kamod) virhe(mod>20) virhe(mod<20)
Keskiarvo -2.37 -18.41 -6.15 -2.37 -23.12

Prosenttiosuus -4.45 % -34.53 % -11.53 % -4.45 % -43.38 %

Keskivirhe 0.23 0.24 0.23 0.23 0.25

Keskipoikkeama 13.46 14.10 13.39 13.46 14.73

Varianssi 181.25 198.88 179.27 181.25 217.01

Alue 153.94 137.05 148.10 153.94 132.80

Minimi -63.00 -89.63 -67.40 -63.00 -98.18

Maksimi 90.94 47.42 80.70 90.94 34.62

Summa -7987 -61917 -20676 -7987 -77779

Lukumäärä 3364 3364 3364 3364 3364
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Rautaruukki Steelillä Raahessa on käytössä kolme panoskokoa, mutta tässä vaiheessa ei 
katsottu tarpeelliseksi käyttää kuin kahta panoskokoa mallinnuksessa. Jatkossa joudu-
taan pohtimaan panosjakauman sovittamista mallinnukseen; tarvitaanko mahdollisesti 
kolmas panoskoko tai miten panosrajat tulisi joustavasti sijoittaa. Tällä hetkellä käytös-
sä on ryhmät 120k1, 105k1, 120k2 ja 105k2 (nimeäminen panoskoon ja konvertterin 
mukaan). Seuraavassa taulukossa (Taulukko 7) esitetään opetusaineistojen ominaisuuk-
sia. 
 
Taulukko 7. Mallinnusryhmien ominaisuuksia. 
 

 
Testausaineisto jaettiin myös edellä esitetyllä tavalla neljään ryhmään ja seuraavassa 
esitetään taulukoituna (Taulukot 8, 9, 10 ja 11) testaustulokset ryhmittäin. Virheitä me-
netelmällä mod<20 ei esitetä, koska se oli hylätty tässä vaiheessa huonona menetelmä-
nä. 
 
Taulukko 8. Testausaineiston 120k1 virhetaulukko ja tilastollisia ominaisuuksia. 
 

 
Taulukko 9. Testausaineiston 105k1 virhetaulukko ja tilastollisia ominaisuuksia. 
 

 
 
 

120k1

virhe(nyk) virhe(kk-ka) virhe(kk-kamod) virhe(mod>20) virhe(LPT120k1)
Keskiarvo -2.65 -18.49 -6.38 -2.65 -2.65

Prosenttiosuus -5.00 % -34.91 % -12.04 % -5.00 % -5.00 %

Keskivirhe 0.30 0.32 0.30 0.30 0.30

Keskipoikkeama 11.78 12.58 11.73 11.78 11.78

Varianssi 138.83 158.14 137.53 138.83 138.83

Alue 70.26 75.58 67.00 70.26 70.26

Minimi -36.68 -61.85 -39.80 -36.68 -36.68

Maksimi 33.58 13.73 27.20 33.58 33.58

Summa -4158 -29025 -10009 -4158 -4158

Lukumäärä 1570 1570 1570 1570 1570

105k1

virhe(nyk) virhe(kk-ka) virhe(kk-kamod) virhe(mod>20) virhe(LPT120k1)
Keskiarvo -15.19 -30.24 -18.73 -15.19 -4.56

Prosenttiosuus -24.11 % -48.00 % -29.73 % -24.11 % -7.24 %

Keskivirhe 0.77 0.99 0.81 0.77 0.73

Keskipoikkeama 11.24 14.37 11.79 11.24 10.60

Varianssi 126.43 206.62 138.94 126.43 112.39

Alue 56.40 65.38 58.20 56.40 53.68

Minimi -42.96 -66.56 -48.20 -42.96 -29.42

Maksimi 13.44 -1.18 10.00 13.44 24.26

Summa -3220 -6412 -3971 -3220 -967

Lukumäärä 212 212 212 212 212

120k1 105k1 120k2 105k2

keskiarvo 0.540 0.657 0.521 0.635

varianssi 0.018 0.017 0.018 0.019

keskipoikkeama 0.134 0.129 0.132 0.136

sulatuslkm 1181 153 1218 136
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Taulukko 10. Testausaineiston 120k2 virhetaulukko ja tilastollisia ominaisuuksia. 
 

 
Taulukko 11. Testausaineiston 105k2 virhetaulukko ja tilastollisia ominaisuuksia. 
 

 
Huomioitavaa eri ryhmien välillä on se, että ryhmiin jakaminen ei juurikaan tuo paran-
nusta suurien panoskokojen ryhmiin. Pienien panoksien ryhmiin parannus on huomatta-
va. Pienien panoksien prosentuaalinen virhe on suurempi kuin suurilla, mutta tapauksien 
lukumäärä on pienempi ja panoskoon rajojen asettamisen onnistuminen korostuu näissä 
ryhmissä. Huomioitavaa on myös se, että keskipoikkeama on pienentynyt edelleen ku-
ten aluekin. Silmiinpistävää on se, että kaikkien ryhmien virheiden keskiarvo on nega-
tiivinen eli nousukerroin on keskimääräisesti liian pieni. Eräs tähän oikeansuuntaisesti 
vaikuttava korjaus havaittiin: sekä opetus- että testausaineistosta oli epähuomiossa 
unohdettu suodattaa pois sulatukset, joissa on tehty lisäpuhallus. Lisäpuhallushan hapen 
syötöstä johtuen polttaa panoksen ainesosia ja täten nostaa teräksen lämpötilaa. Seuraa-
vassa (Taulukko 12) esitetään korjatun opetusaineiston ominaisuudet kokonaisaineiston 
suhteen ja ryhmiin jaettuihin aineistoihin vaikutus raportoidaan myöhemmin. 
 
Taulukko 12. Korjatun opetusaineiston ominaisuuksia. 
 
 

 

120k2

virhe(nyk) virhe(kk-ka) virhe(kk-kamod) virhe(mod>20) virhe(LPT120k1)
Keskiarvo 0.98 -15.34 -2.86 0.98 -0.94

Prosenttiosuus 1.93 % -30.16 % -5.62 % 1.93 % -1.85 %

Keskivirhe 0.32 0.34 0.32 0.32 0.32

Keskipoikkeama 11.91 12.59 11.83 11.91 11.86

Varianssi 141.96 158.53 140.02 141.96 140.54

Alue 70.52 70.00 68.40 70.52 68.94

Minimi -32.16 -52.29 -35.70 -32.16 -33.46

Maksimi 38.36 17.71 32.70 38.36 35.48

Summa 1339 -20955 -3907 1339 -1284

Lukumäärä 1366 1366 1366 1366 1366

105k2

virhe(nyk) virhe(kk-ka) virhe(kk-kamod) virhe(mod>20) virhe(LPT120k1)
Keskiarvo -11.58 -26.89 -15.18 -11.58 -3.47

Prosenttiosuus -19.23 % -44.66 % -25.21 % -19.23 % -5.76 %

Keskivirhe 1.09 1.26 1.12 1.09 1.07

Keskipoikkeama 13.13 15.23 13.45 13.13 12.84

Varianssi 172.34 231.86 180.98 172.34 164.95

Alue 55.16 70.81 58.20 55.16 56.31

Minimi -40.76 -68.13 -47.20 -40.76 -33.32

Maksimi 14.40 2.68 11.00 14.40 22.99

Summa -1678 -3898 -2201 -1678 -503

Lukumäärä 145 145 145 145 145

mod>20 ei lisäpuh lisäpuh mod<20 ei lisäpuh

keskiarvo 0.543 0.550 0.499 0.316 0.322

varianssi 0.019 0.019 0.020 0.035 0.036

keskipoikkeama 0.138 0.137 0.142 0.186 0.189

sulatuslkm 2700 2335 365 641 554
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Koska virhe oli tapahtunut, pyrittiin hyödyntämään sitä jollakin tapaa. 
Kokonaisaineistoon lisäpuhallettujen sulatusten poistolla ei ollut suurta vaikutusta; 
nousukertoimen toinen desimaali kasvoi yhdellä, mutta muutos oli oikeansuuntainen ja 
keskipoikkeama laski hieman. Opetusaineistossa oli 13.5% lisäpuhallettuja sulatuksia, 
joten osuus on huomattava, mutta alkuperäisen opetusaineiston ollessa suuri erot 
tasaantuvat. Jaettaessa tämä virhe ryhmiin vaikutus varsinkin pienien panoskokojen 
ryhmissä saattaa olla huomattava, esim. ryhmässä 105k1 on 153 sulatuksesta 12 
lisäpuhallettua. Jatkossa onkin tarkoitus yhdistää opetus- ja testausaineistot, jotta myös 
pienien panoskokojen ryhmiin saadaan enemmän sulatusesimerkkejä. Nousukertoimen 
keskipoikkeama on edelleen suuri. Arvioidaan yksittäistä sattumanvaraisesti valittua 
sulatusta ja sen lämpötilakehitystä pudotussondin pudotuksen jälkeen ja 
nousukertoimen sallitaan muuttua yhden hajonnan rajoissa (nousukertoimen keskiarvon 
ollessa 0.55 ja keskipoikkeaman ollessa n. 0.135 saadaan nousukertoimen yhden sigman 
rajoiksi 0.415 ja 0.685). Valitaan sulatus 40417 (Taulukko 13), jonka laskettu 
nousukerroin on lähellä keskimääräistä nousukerrointa. Ko. taulukossa esitetään Neuvo-
tietokannasta poimitut mittausarvot ja lasketut arvot. 
 
Taulukko 13. Sulatuksen 40417 tiedot. 
 

 
Ko. esimerkissä lämpötila ei pysynyt asetetun tavoitteen ±10°C rajoissa; aikaero 91 
sekuntia edustaa normaalia aikaeroa pudotussondin pudotushetken ja hapen syötön 
lopetushetken välillä opetusaineistossa. Nousukertoimen keskipoikkeaman 
pienentymiselle edelleen on selkeä tarve todennäköisesti senkin jälkeen, kun ryhmiin 
jaetuista aineistoista on poistettu lisäpuhalletut sulatukset. Edellytyksenä sille, että 
sulatuksen mahdollinen lämpötilakorjaus voidaan tehdä tehokkaasti on 
pudotussondimittauksen tekeminen mahdollisimman aikaisin. Pudotussondimittaus on 
järkevää tehdä vasta, kun hiilen palamisnopeus on alkanut hidastua, joka havaitaan 
savukaasun lämpötilan selkeänä laskemisena. Tehtäessä pudotussondimittaus 
aikaisemmin aikaero on suurempi ja näin nousukertoimen arvossa oleva virhe 
kertaantuu ajan pidentyessä. Lisäainelisäyksen huomiointia sulatuksen loppuvaiheessa 
pohditaan hieman jäljempänä. 
 
Lisäksi arvioitiin mallinnuksella saatujen nousukertoimien toimivuutta toteutuneeseen 
lämpötilaan verrattuna eli kuinka suuri osuus sulatuksista osuu tavoiteikkunaan. 
Testauksessa ei voitu käyttää tavoitelämpötilaa, koska nousukertoimien 
opetusaineistossa oli käytetty etunäytteen lämpötilaa. Testauksessa siis 
tavoitelämpötilaikkuna asetetaan toteutuneen etunäytteen lämpötilan ympärille. Aluksi 
esitetään taulukko (Taulukko 14) käytetyn aineiston osumisesta asetettuun 
tavoitteeseen. Negatiiviset arvot tarkoittavat, että lämpötila on jäänyt tavoitteen 
alapuolelle ja positiiviset taas, että tavoite on ylitetty. Tavoiteikkunaan ±10°C osui 
kohtuullisen pieni osuus sulatuksista, joten laskettiin, kuinka suureksi tavoiteikkunaa 
olisi venytettävä yläpuolelle, jotta siihen sisältyisi 70% sulatuksista. Yleisesti ottaen on 
vähemmän haitallista, jos teräksen lämpötila on korkea kuin matala. 
 

SULATUS CELOX_LPT PUH.AIKA ENNENKAATOA LAMPOTILA PUHKESTO nousukerroin

40417 1651.8 1016 1666 1702 1107 0.55165

nousukerroin=0.415

laskettuLPT=1651.8+0.415*(1107-1016)=1689.6

nousukerroin=0.685
laskettuLPT=1651.8+0.685*(1107-1016)=1714.1
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Taulukko 14. Käytetyn aineiston osuminen lämpötilatavoiteikkunaan. 

 
Laskennallisesti todettiin, että 70% sulatuksista osuu tavoiteikkunaan -10°C - 25°C 
opetusaineistossa. Seuraavassa taulukoituna (Taulukko 15) ryhmiin jakamattomien 
testausryhmien osuminen lämpötilatavoiteikkunaan. Testausaineisto 2929 saatiin 
poistamalla aineistosta 4284LPT lisäpuhalletut sulatukset. Taulukoihin on sisällytetty 
myös tavoiteikkuna -25°C - 10°C, jonka avulla pyrittiin arvioimaan lämpötilakertoimen 
oikean arvon suuntaa. Nollan suhteen epäsymmetrisen tavoitelämpötilaikkunan avulla 
voidaan selvittää ko. nousukertoimella toteutuvien sulatusten painottuminen.  
 
Taulukko 15. Testausaineistojen osuminen lämpötilatavoiteikkunaan. 

 
Huomioitavaa taulukossa on se, että nykyisen ja parhaan kilpailevan menetelmän 
nousukertoimet ovat samat ja niiden osumiset tavoiteikkunaan ovat vastaavanlaiset. 
Lämpötilasuodatetusta aineistosta lisäpuhallettujen poisto muutti sen suorituskyvyn 
hieman paremmaksi ja myös tavoiteikkunaan -25°C - 10°C vähempien sulatusten 
osuminen tukee sitä, että nousukertoimen arvo 0.55°C/s on oikeampi kuin nykyinen 
0.54°C/s. 

Tavoiteikkuna DBtammi01 DBsyys00 DBsyys00+DBtammi01
-10<LPT<10 1744 (40.2%) 1271 (33.8%)

>10 2189 (50.5%) 2246 (59.7%)
<-10 400 (9.2%) 243 (6.5%)

-10<LPT<25 5744 (71.0%)
Määrä 4333 3760 8093

4284
nykyinen kk-ka kk-kamod mod>20 mod<20

-10<x<25
Lkm tav. 3152 1798 2901 3152 1443
Osuus tav. 73.58 % 41.97 % 67.72 % 73.58 % 33.68 %
-25<x<10 3040 3040
-10<x<25
Lkm tav. 2317 1481 2228 2317 1216
Osuus tav. 54.08 % 34.57 % 52.01 % 54.08 % 28.38 %
4284LPT (3364 kpl)

nykyinen kk-ka kk-kamod mod>20 mod<20
-10<x<25
Lkm tav. 2409 960 2133 2409 600
Osuus tav. 71.61 % 28.54 % 63.41 % 71.61 % 17.84 %
-25<x<10 3122 3122
-10<x<10
Lkm tav. 1958 923 1822 1958 591
Osuus tav. 58.20 % 27.44 % 54.16 % 58.20 % 17.57 %

2929
nykyinen kk-ka kk-kamod mod>20 mod<20

-10<x<25 2096 765 1822 2161 469
Lkm tav. 71.56 % 26.12 % 62.21 % 73.78 % 16.01 %
Osuus tav.
-25<x<10 2400 2365
-10<x<10
Lkm tav. 1755 742 1600 1779 465
Osuus tav. 59.92 % 25.33 % 54.63 % 60.74 % 15.88 %
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Seuraavassa on taulukoituna (Taulukot 16, 17, 18 ja 19) panoskoon ja konvertterin 
mukaan ryhmiteltyjen aineistojen osuminen lämpötilan tavoiteikkunaan. Tässä 
esityksessä ei ole vielä poistettu lisäpuhallettuja sulatuksia ryhmistä. 
 
Taulukko 16. Ryhmän 120k1 testausaineiston osuminen lämpötilatavoiteikkunaan. 

 
Taulukko 17. Ryhmän 105k1 testausaineiston osuminen lämpötilatavoiteikkunaan. 

 
Taulukko 18. Ryhmän 120k2 testausaineiston osuminen lämpötilatavoiteikkunaan. 

 
Taulukko 19. Ryhmän 105k2 testausaineiston osuminen lämpötilatavoiteikkunaan. 
 

 
 
 

120k1 (1570 kpl)
nykyinen kk-ka kk-kamod mod>20 120k1

-10<x<25
Lkm tav. 1142 392 991 1142 1142
Osuus tav. 72.74 % 24.97 % 63.12 % 72.74 % 72.74 %
-25<x<10 1310 1310
-10<x<10
Lkm tav. 954 386 858 954 954
Osuus tav. 60.76 % 24.59 % 54.65 % 60.76 % 60.76 %

105k1 (212 kpl)
nykyinen kk-ka kk-kamod mod>20 105k1

-10<x<25
Lkm tav. 73 13 57 73 150
Osuus tav. 34.43 % 6.13 % 26.89 % 34.43 % 70.75 %
-25<x<10 169 186
-10<x<10
Lkm tav. 72 13 57 72 134
Osuus tav. 33.96 % 6.13 % 26.89 % 33.96 % 63.21 %

120k2 (1366 kpl)
nykyinen kk-ka kk-kamod mod>20 120k2

-10<x<25
Lkm tav. 1094 505 1004 1094 1057
Osuus tav. 80.09 % 36.97 % 73.50 % 80.09 % 77.38 %
-25<x<10 1051 1097
-10<x<10
Lkm tav. 844 485 838 844 847
Osuus tav. 61.79 % 35.51 % 61.35 % 61.79 % 62.01 %

105k2 (145 kpl)
nykyinen kk-ka kk-kamod mod>20 105k2

-10<x<25
Lkm tav. 74 24 56 74 104
Osuus tav. 51.03 % 16.55 % 38.62 % 51.03 % 71.72 %
-25<x<10 115 114
-10<x<10
Lkm tav. 70 24 54 70 82
Osuus tav. 48.28 % 16.55 % 37.24 % 48.28 % 56.55 %
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Huomioitavaa taulukoissa on se, että konvertterilla yksi suurempi panoskoko saa saman 
nousukertoimen arvon kuin kokonaisaineisto. Näin ollen tässä ryhmässä suorituskyky 
on vastaavanlainen nykyisellä ja parhaalla kilpailevalla nousukertoimella. Muissa 
ryhmissä uuden nousukertoimen suorituskyky on parempi, paitsi konvertterilla kaksi 
suuremman panoskoon laajempi lämpötilan tavoiteikkuna tavoittaa suuremman määrän 
sulatuksia. Pienissä panoskoissa molemmilla konverttereilla suorituskyky on 
huomattavasti parempi. Kaikissa testausaineistoissa tavoiteikkunaan -25°C - 10°C osuu 
enemmän sulatuksia, mikä tukee sitä, että nousukertoimen arvot olisivat edelleen liian 
pieniä, vaikka ne ovat pienissä panoskoissa jo huomattavasti nousseet. Tähän toivottua 
parannusta tuonee lisäpuhallettujen sulatusten poistaminen ryhmistä. 
 
Jatkossa todettiin, että ryhmäjakoa on tarpeen edelleen tarkentaa. Panoskoon ja 
konvertterin lisäksi jakoperusteiksi valittiin sulatuksen tavoitehiilipitoisuus 
(opetusaineistossa: toteutunut hiilipitoisuus) ja tavoitelämpötila (opetusaineistossa: 
toteutunut lämpötila. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 20.) esitellään malliryhmät sekä 
niiden rajat. Jatkossa käytetään HiiliHigh:sta nimitystä C1, HiiliMiddle = C2, HiiliLow 
= C3, LPTLow = LPT3, LPTMiddle = LPT2 ja LPTHigh = LPT1. 

Taulukko 20. Lämpötilamallin panos-, hiili- ja lämpötilaryhmät 
 

PanosBig ≥ 120 t raakarauta 
PanosSmall < 120 t raakarauta 
HiiliHigh > 0.06 C-% 
HiiliMiddle 0.035 < C-% <= 0.06 
HiiliLow <= 0.035 C-% 
LPTLow < 1660°C 
LPTMiddle 1660 <= °C <= 1700 
LPTHigh > 1700°C 

 
Tutkittiin myös pudotussondin ja puhalluksen päättymisen välisen ajan vaikutusta 
nousukertoimen arvoon. Todettiin, että ajalla oli vaikutusta nousukertoimen arvoon. 
Ajan pidentyessä nousukertoimen arvo pieneni ja hajonta pieneni, kuten oli 
odotettavissakin. Nousukertoimen arvon pieneneminen johtuu siitä, että lyhyemmällä 
ajalla ”hot spotin” vaikutus lisääntyy ja pidemmällä ajalla satunnaiset vaihtelut ehtivät 
tasaantua ja hajonta pienenee. ”Hot spot”han tarkoittaa sitä, että puhalluksen aikana 
pudotettava pudotussondi osuu lähelle happisuihkua, jossa reaktio on voimakkainta ja 
lämpötilalla on paikallinen maksimi. Vaikka ajan pituudella havaittiin vaikutusta, 
todettiin, että on tarpeen pystyä mallintamaan lämpötilan nousukerroin laajemmalla 
aikavälillä ja ei nähty mahdolliseksi jakaa aineisto enää uusiin ryhmiin. Todetaan, että 
riittävän hyvään tulokseen arvioitiin päästävän ilman, että pirstotaan aineisto jälleen 
uusiin ryhmiin. Taulukoissa 21 ja 22 esitetään eri ryhmien nousukertoimet ja hajonnat 
ajan suhteen. Aika 80 sekuntia valittiin jakavaksi tekijäksi, koska se suunnilleen jakaa 
aineiston puoliksi. Joitakin ryhmiä jouduttiin yhdistelemään aineiston vähyyden takia. 
Ryhmien yhteydessä ilmoitetaan myös jokaiseen ryhmään kuuluneiden sulatusten 
lukumäärä. 
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Taulukko 21. Konvertterin 1 nousukertoimet ja hajonnat eri ryhmissä. 
 
PanosBig   PanosSmall 
C1LPT1&2 C2LPT1&2 C3LPT1&2 C1&C2 
t<80 s (114 sul) t<80 s (451 sul) t<80 s (252 sul) t<80 s (26 sul) 
0.60 0.60 0.64 0.64 
0.145 0.138 0.124 0.140 
t≥80 s (84 sul) t≥80 s (417 sul) t≥80 s (229 sul) t≥80 s (16 sul) 
0.50 0.55 0.58 0.62 
0.089 0.104 0.086 0.115 
C1LPT3 C2LPT3 C3LPT3 C3 
t<80s (27 sul) t<80s (201 sul) t<80 s (83 sul) t<80 s (127 sul) 
0.48 0.54 0.54 0.69 
0.105 0.130 0.125 0.142 
t≥80 s (32 sul) t≥80 s (205 sul) t≥80 s (87 sul) t≥80 s (142 sul) 
0.43 0.48 0.52 0.65 
0.098 0.106 0.081 0.093 
LPTmuutos <20°C average st. dev  
Konv1Small 0.38 0.220  
Konv1Big 0.33 0.193  
 
Taulukko 22. Konvertterin 2 nousukertoimet ja hajonnat eri ryhmissä. 
 
PanosBig   PanosSmall 
C1LPT1&2 C2LPT1&2 C3LPT1&2 C1&C2 
t<80 s (173 sul) t<80 s (372 sul) t<80 s (163 sul) t<80 s (35 sul) 
0.56 0.58 0.58 0.58 
0.144 0.136 0.121 0.136 
t≥80 s (142 sul) t≥80 s (467 sul) t≥80 s (192 sul) t≥80 s (26 sul) 
0.50 0.53 0.56 0.57 
0.076 0.097 0.083 0.108 
C1LPT3 C2LPT3 C3LPT3 C3 
t<80s (37 sul) t<80s (128 sul) t<80 s (39 sul) t<80 s (101 sul) 
0.47 0.52 0.52 0.67 
0.138 0.118 0.112 0.139 
t≥80 s (53 sul) t≥80 s (153 sul) t≥80 s (46 sul) t≥80 s (121 sul) 
0.45 0.47 0.51 0.66 
0.094 0.092 0.078 0.102 
LPTmuutos <20°C average st. dev  
Konv1Small 0.33 0.197  
Konv1Big 0.29 0.170  
 
Myöhemmin yhdessä Rautaruukin asiantuntijoiden kanssa todettiin, että ryhmäjaossa ei 
ole tarpeen käyttää tavoitelämpötilaa ja lisäksi hiiliryhmien rajoja muutettiin hieman 
vastaamaan vastaavia ryhmärajoja, joita käytettiin Rautaruukin toimesta kehitettävässä 
hiilimallissa. Taulukossa 23 esitellään uudet malliryhmät. 
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Taulukko 23. Lämpötilamallin panos- ja hiiliryhmät 
  

PanosBig ≥ 120 t raakarauta 
PanosSmall < 120 t raakarauta 
HiiliHigh 0.045 <= C-% < 0.08 
HiiliMiddle 0.035 <= C-% < 0.045 
HiiliLow < 0.035 C-% 

 
Seuraavissa taulukoissa (Taulukot 24 ja 25) etsittiin sopivaa aikaväliä, jolloin 
pudotussondi oli pudotettu puhalluksen lopettamiseen nähden. Todettiin, että kaikkein 
laajin aikaväli (40-110 s) oli sovelias mallinnukseen. Mallinnukseen saadaan aina 
riittävä määrä sulatuksia mukaan ja nousukertoimien hajonnassa ei vielä ole 
havaittavissa suurta kasvua. Lisäksihän sulatuksissa oli toteuduttava se, että lämpötilan 
nousu on vähintään 20°C pudotussondin lämpötilasta ensimmäisen etunäytteen 
lämpötilaan, joiden välille malli on muodostettu. 
 
Taulukko 24. Konvertterin 1 nousukertoimet ja hajonnat eri ryhmissä. 
  
PanosBig   PanosSmall  
C1 C2 C3 C1&C2 C3 
50-100s(544sul) 50-100s(412sul) 50-100s(341sul) 50-100s(33sul) 50-100s(147sul) 
0.53 0.55 0.58 0.61 0.67 
0.127 0.120 0.108 0.124 0.115 
40-110s(658sul) 40-110s(530sul) 40-110s(431sul) 40-110s(40sul) 40-110s(183sul) 
0.54 0.56 0.58 0.62 0.68 
0.127 0.119 0.108 0.122 0.117 
60-90s(346sul)     
0.52     
0.127     
 
Taulukko 25. Konvertterin 2 nousukertoimet ja hajonnat eri ryhmissä. 
 
PanosBig   PanosSmall  
C1 C2 C3 C1&C2 C3 
50-100s(525sul) 50-100s(325sul) 50-100s(205sul) 50-100s(46sul) 50-100s(128sul) 
0.52 0.54 0.55 0.58 0.66 
0.119 0.124 0.109 0.141 0.136 
40-110s(658sul) 40-110s(422sul) 40-110s(269sul) 40-110s(54sul) 40-110s(163sul) 
0.52 0.54 0.56 0.58 0.67 
0.120 0.120 0.106 0.133 0.130 
 
Lisäksi havaittiin lämpötilan nousukertoimessa olevan jaksoittaista vaihtelua, jonka 
havaittiin johtuvan konvertterin kampanjan vaiheesta eli siitä, kauanko konvertterin 
uudelleenmuurauksesta oli aikaa. Lämpötilan nousukertoimen vaihtelu ilman 
minkäänlaista suodatusta on hyvin satunnaista, mutta käytettäessä esimerkiksi 30 
sulatuksen liukuvaa keskiarvoa nousukertoimen jaksottainen vaihtelu on helppo havaita. 
Seuraavissa kuvissa (kuvat 8 ja 9) esitetään erään konvertterin reilun 400 
nousukertoimen vaihtelua ilman suodatusta ja 30 sulatuksen liukuvalla keskiarvolla. 
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Jälkimmäisestä kuvasta havaitaan, että jaksottaista vaihtelua esiintyy sekä todetaan, että 
lopullisessa automaatioratkaisussa kannattaa käyttää nousukertoimelle adaptiikkaa eli 
kiinteiden nousukerrointen arvojen annetaan seurata konvertterin kampanjan sisällä 
tapahtuvaa prosessilaitteesta johtuvaa vaihtelua, esimerkiksi aivan kampanjan lopussa 
nousukertoimen arvo on matala, koska vuoraus on jo ohut ja paljon lämpöä pääsee 
johtumaan konvertterin seinämien lävitse. 
 

 
 
Kuva 8. Lämpötilan nousukertoimen vaihtelu (ei suodatusta) 
 

Kuva 9. Lämpötilan nousukertoimen vaihtelu (30 sulatuksen liukuva keskiarvo) 

Lämpötilan nousukerroin (30 sulatus keskiarvo)
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Seuraavissa taulukoissa (Taulukot 26 ja 27) testattiin mallin suorituskykyä kahdella eri 
aikavälillä (50-100 s ja 40-110 s) sekä ilman nousukertoimen adaptiikkaa että 
adaptiikan kanssa, jossa nousukertoimen arvon annettiin vaihdella kolmenkymmenen 
sulatuksen liukuvan keskiarvon rajoissa. Testauksessa testattiin sulatuksen todellisen 
loppulämpötilan ja mallin laskeman lämpötilaestimaatin osumista ±10 °C:n rajoihin. 
Kolmenkymmenen sulatuksen joukko, jonka mukaan adaptiikka suoritettiin, valittiin 
ryhmä PanosBig/C2 (yleisin ryhmä). Havaittiin, että konvertteri 1:llä adaptiikka ei juuri 
parantanut mallin suorituskykyä ja konvertteri 2:lla joissakin ryhmissä saavutettiin 
kymmenen prosentin parannus. Vaikka parannus olikin huomattava, tässä raportissa 
rajoitutaan suorittamaan testaus ilman adaptiikkaa yksinkertaisuuden vuoksi. 
Lopullisessa automaatioratkaisussa ko. adaptiikka on käytössä, mutta offline-
testauksessa sen käyttöä ei nähty välttämättömäksi tulosten tarkastelun kannalta. 
Kuvissa 10 ja 11 esitetään graafisesti mallien testaus ilman adaptiikkaa ja adaptiikan 
kanssa. Tämä testauskin osoitti, että valittu aikaväli, 40-110 sekuntia, oli hyvä 
mallinnukseen, koska sillä saavutettiin lähes poikkeuksetta parempi tulos kuin 
aikavälillä 50-100 sekuntia. 
 
Taulukko 26. Konvertterin 1 testaus eri ryhmissä 
 
Ilman adaptiikkaa  Adaptiikka  
PanosBig  PanosBig  
C1  C1  
50-100 s 11(17) sul → 64.7% 50-100 s 11(17) sul → 64.7% 
40-110 s 14(22) sul → 63.6% 40-110 s 13(22) sul → 59.1% 
C2  C2  
50-100 s 140(213) sul → 65.7% 50-100 s 134(213) sul → 62.9% 
40-110 s 183(273) sul → 67.0% 40-110 s 178(273) sul → 65.2% 
C3  C3  
50-100 s 176(262) sul → 67.2% 50-100 s 169(262) sul → 62.9% 
40-110 s 239(340) sul → 70.3% 40-110 s 233(340) sul → 68.5% 
PanosSmall  PanosSmall  
C1&C2  C1&C2  
50-100 s 6(8) sul → 75.0% 50-100 s 6(8) sul → 75.0% 
40-110 s 8(10) sul → 80.0% 40-110 s 8(10) sul → 80.0% 
C3  C3  
50-100 s 34(45) sul → 75.6% 50-100 s 34(45) sul → 75.6% 
40-110 s 47(61)sul → 77.0% 40-110 s 47(61)sul → 77.0% 
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Kuva 10. Konvertterin 1 sulatuksien testaus ilman adaptiikkaa ja adaptiikan kanssa 
 
Taulukko 27. Konvertterin 2 testaus eri ryhmissä 
 
Ilman adaptiikkaa  Adaptiikka  
PanosBig  PanosBig  
C1  C1  
50-100 s 30(48) sul → 62.5% 50-100 s 31(48) sul → 64.6% 
40-110 s 51(70) sul → 72.9% 40-110 s 51(70) sul → 72.9% 
C2  C2  
50-100 s 167(258) sul → 64.7% 50-100 s 198(258) sul → 76.7% 
40-110 s 205(311) sul → 65.9% 40-110 s 236(311) sul → 75.9% 
C3  C3  
50-100 s 89(132) sul → 67.4% 50-100 s 89(132) sul → 67.4% 
40-110 s 118(176) sul → 67.0% 40-110 s 118(176) sul → 67.0% 
PanosSmall  PanosSmall  
C1&C2  C1&C2  
50-100 s 4(6) sul → 66.7% 50-100 s 5(6) sul → 83.3% 
40-110 s 6(9) sul → 66.7% 40-110 s 7(9) sul → 77.8% 
C3  C3  
50-100 s 25(40) sul → 62.5% 50-100 s 23(40) sul → 57.5% 
40-110 s 34(54) sul → 63.0% 40-110 s 33(54) sul → 61.1% 
 
 
 

Konvertteri 1 sulatukset +-10 asteen sisällä (ilman adaptiikkaa/adaptiikka)
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Kuva 11. Konvertterin 2 sulatuksien testaus ilman adaptiikkaa ja adaptiikan kanssa 
 
Projektin myöhemmässä vaiheessa konvertterille 3 asennettiin vastaavanlainen 
pudotussondilaitteisto, joten myös sille pystyttiin tekemään mallinnus. Seuraavassa 
taulukossa (Taulukko 28) esitetään mallinnuksen antamat nousukertoimet ja 
keskihajonnat. Mallinnukseen käytettiin sulatuksia, joissa pudotussondi oli pudotettu 
40-110 s ennen sulatuksen päättymistä. Ko. mallissa on joitakin 
epäjohdonmukaisuuksia, joiden syytä ei pystytty selvittämään, esimerkiksi suuremman 
panoksen ryhmä, jossa hiilipitoisuuden tavoite on alhaisin, nousukerroin on pienempi 
kuin keskihiilisillä, samoin pienemmän panoksen matalahiilisten nousukertoimen pitäisi 
olla korkeampihiilisiä suurempi. Todennäköisesti mallinnuksessa käytettyjen sulatusten 
jakauma ei ollut riittävän kattava johtuen siitä, että pudotussondilaitteisto ei ollut 
asennettuna konvertterille vielä riittävän pitkää aikaa. Toisaalta Rautaruukin 
henkilökunnan asiantuntemuksen mukaan juuri konvertterilla 3 esiintyy kaiken eniten 
epäjohdonmukaisuuksia. Tällä selittynee mallin hieman heikompi toimivuus 
testauksessa. 
 
Taulukko 28. Konvertterin 3 nousukertoimet ja hajonnat eri ryhmissä. 
 
PanosBig   PanosSmall  
C1 C2 C3 C1&C2 C3 
50-100s(247sul) 50-100s(240sul) 50-100s(185sul) 50-100s(14sul) 50-100s(30sul) 
0.56 0.57 0.56 0.68 0.62 
0.134 0.130 0.119 0.133 0.102 
40-110s(308sul) 40-110s(299sul) 40-110s(229sul) 40-110s(19sul) 40-110s(39sul) 
0.57 0.58 0.57 0.66 0.64 
0.131 0.127 0.116 0.132 0.102 
 
Testattiin lämpötilamallin toimivuus kaikilla konverttereilla sulatuksilla, joissa pääosin 
oli käytössä uusi panosmalli ja muut parannukset, joita tehtaalla projektin aikana tehtiin. 
Tässä testauksessa hyväksyttiin kaikki sulatukset pudotussondin pudotusajan suhteen; ei 
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rajattu aluetta: 40-110s ja lisäksi poistettiin sulatukset, joiden nousukerroin oli suurempi 
kuin 0.9°C/s. Periaatteessa kaikkien sulatusten mukaan hyväksyminen heikensi hieman 
tulosta, sen vaikutus on kuitenkin vähäinen. Havaittiin, että tehdyt parannukset nostivat 
sulatusten osumista lämpötilan tähtäysikkunaan, ±10°C, huomattavasti verrattuna 
aikaisempaan testaukseen. Parannus oli kymmenen prosentin luokkaa; aikaisemmassa 
testauksessa 65-70% ja nyt 75-80%. Testauksen tulokset on esitetty taulukossa 29. 
Kuitenkin edelleen on sulatuksia, jotka eivät lämpötilan tähtäysikkunaan osu. Suurin 
syy tähän lienee pudotussondin mittausvirhe ja se, että pudotussondin 
lämpötilamittauksen edustavuus ei ole aina yhtä hyvä. Lisäksi kaikissa 
prosessiolosuhteissa on satunnaista, ennalta arvaamatonta vaihtelua, joka aiheuttaa sen, 
että sulan teräksen lämpötilan nousukerroin voi poiketa huomattavastikin 
keskimääräisestä. Kahden vastaavanlaisen sulatuksen lämpötilan nousukertoimessa voi 
pahimmillaan olla jopa 0.4°C/s:n luokkaa oleva ero ja jos samalla jäljellä oleva 
puhallusaika on kohtuullisen pitkä, esim. 100 s, niin lopullisessa lämpötilassa saattaa 
olla jopa 40°C:n ero. Tämä erityisesti on sellainen asia, jossa edelleen tarvitaan 
ohjaamomiesten ammattitaitoa, että he kykenevät havaitsemaan, että tässä sulatuksessa 
lämpötilan kehitys ei jostain syystä ole normaali. 
 
Taulukko 29. Konvertterien testaukset eri ryhmissä 
 
Konvertteri 1 Konvertteri 2 Konvertteri 3 
PanosBig PanosBig PanosBig 
C1 C1 C1 
274(356) -> 77.0% 313(399) ->78.4% 246(367) -> 67.0% 
C2 C2 C2 
582(743) -> 78.3% 453(579) -> 78.2% 250(361) -> 69.3% 
C3 C3 C3 
596(782) -> 76.2% 588(741) -> 79.4% 219(287) -> 76.3% 
PanosSmall PanosSmall PanosSmall 
C1&C2 C1&C2 C1&C2 
31(41) -> 75.6% 24(27) -> 88.9% 16(20) -> 80.0% 
C3 C3 C3 
165(212) -> 77.8% 93(132) -> 70.4% 34(51) -> 66.7% 
 
Sulatukset, joissa lämpötilan muutos pudotus pudotussondimittauksesta ns. tip-
mittaukseen on alle 20°C, rajattiin tämän mallinnuksen ulkopuolelle. Näille sulatuksille 
muodostettiin omat lämpötilan nousukertoimet jakaen ainoastaan konvertterikohtaisesti 
sekä isoon ja pieneen panokseen. Taulukossa 30 on esitetty nousukertoimet ja 
keskihajonnat eri konverttereille ja panoskoille. 
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Taulukko 30. Konvertterien ja panoskoiden nousukertoimet 
 

Konv1   
PanosBig 0.33 0.193 
PanosSmall 0.38 0.220 
Konv2   
PanosBig 0.29 0.170 
PanosSmall 0.33 0.197 
Konv3   
PanosBig 0.32 0.176 
PanosSmall 0.30 0.196 

 
Suoritettiin tämän ryhmän testaus ennen uuden panosmallin ja muiden parannusten 
käyttöönottoa konverttereilla 1 ja 2. Seuraavasta taulukosta (Taulukko 31) huomataan, 
että käytettäessä omaa nousukerrointa normaalin konvertterin ja ryhmän 
nousukertoimen sijaan saavutetaan 70-80% osumatarkkuus lämpötilan tavoiteikkunaan 
40-60% sijaan. Lopulliseen automaatioratkaisuun tätä ei voitu viedä, koska mikäli 
ohjaamomies jostain syystä päättää puhaltaa sulatuksen esimerkiksi 20°C 
tavoitelämpötilan yli, lämpötilan nousu noudattelee normaalia ryhmää. 
Ohjaamomiehelle on kuitenkin tarpeen ohjeistaa lämpötilan nousun olevan 
huomattavasti hitaampaa, mikäli lämpötila on jo lähellä tavoitelämpötilaa 
pudotussondimittauksessa. Tämä hitaampi lämpötilan nousu sulassa johtuu "hot 
spotista" eli nämä kaksi mittausta eivät ole vertailukelpoisia. 
 
Taulukko 31. Konvertterien 1 ja 2 testaus 
 
Konv1    
PanosBig    
KK(∆T<20°C) KK(C1) KK(C2) KK(C3) 
381(479) -> 79.5% 100(162) -> 61.7% 91(181) -> 50.3% 67(136) -> 49.3% 
PanosSmall    
KK(∆T<20°C) KK(C3)   
24(28) -> 85.7% 16(20) -> 80.0%   
Konv2    
PanosBig    
KK(∆T<20°C) KK(C1) KK(C2) KK(C3) 
271(377) -> 71.9% 78(147) -> 53.1% 68(134) -> 50.7% 38(96) -> 39.6% 
PanosSmall    
KK(∆T<20°C)    
11(14) -> 78.6%    
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6 LISÄAINEMALLI 

Lisäainemallin muodostaminen oli tarpeellista, koska joihinkin sulatuksiin on tarpeen 
tehdä lisäainelisäys pudotussondin pudotuksen ja puhalluksen loppuhetken välillä. 
Lisäaineet ovat ferropii ja sintteri. Ferropiitä lisätään, mikäli lämpötila näyttää jäävän 
alle tavoitteen ja sintteriä vastaavasti, jos lämpötila näyttää ylittävän tavoitteen. 
Lopullisessa automaatioratkaisussa käytännössä ennen sintterin lisäystä hiilitavoite 
lasketaan minimiin, mikäli se ei jo ole, mutta mikäli lämpötila näyttää edelleen jäävän 
liian alhaiseksi, niin tarvittava sintterilisäys lasketaan. 
 
Savukaasun lämpötilaan ferropii vaikuttaa laskevasti, koska pii palaa ennen hiiltä ja 
näin ollen hiilimonoksidia muodostuu vähemmän ja hiilimonoksidin jälkipalaminen 
hiilidioksidiksi, joka pääosin nostaa savukaasun lämpötilaa, vähenee. Tämä ilmiö on 
havaittavissa myös savukaasukäyristä. Sintterilisäys tuo konvertteriin happea, joten 
periaatteessa tämä kiihdyttää hiilen palamista ja näin ollen savukaasun lämpötila laskisi 
hitaammin kuin ilman sintterin lisäystä. Tämä ilmiö ei ole selvästi havaittavissa 
savukaasun lämpötilakäyrästä. 
 
Lisäainelisäyksen vaikutus on tärkeää selvittää myös siksi, että se vaikuttaa hiilimalliin 
(ferropiin lisäys keskeyttää hiilen palamisen vaikutusajakseen ja sintterin lisäys ehkä 
hieman kiihdyttää hiilen palamista prosessiin tuomastaan hapesta johtuen). 
 
Lisäainemallissa käytettiin sulatuksia, joissa on tehty lisäainelisäys pudotussondin ja 
puhalluksen lopettamisen välillä. Ryhmä rajattiin kuitenkin siten, että ei käytetä 
sulatuksia, joihin on tehty lisäainelisäys alle kaksikymmentä sekuntia ennen 
puhalluksen loppumista, koska on syytä olettaa, että niin lyhyessä ajassa lisäaineen 
lämpötilavaikutus ei näy mittauksessa. Lisäksi sulatuksessa ei saanut olla 
lisäainelisäystä alle 200 sekuntia ennen pudotussondimittausta. Tällä haluttiin varmistaa 
se, ettei panoksessa ole lisäainevaikutus käynnissä mittausta tehtäessä. 
 
Lisäainelisäys tulisikin tehdä konvertteriin riittävän kauan ennen sulatuksen 
päättymistä. Mikäli lisäainelisäys tehdään juuri ennen sulatuksen päättymistä, lisäaineen 
vaikutus ei näy lämpötilamittauksessa. Lisäaineen vaikutus saadaan tuolloin selville, 
esimerkiksi ns. turbotuksella eli panoksen voimakkaalla pohjahuuhtelulla hapen syötön 
lopetuksen jälkeen. 
 
Seuraavissa taulukoissa (Taulukot 32 ja 33) esitetään ferropiin (FeSi) ja sintterin 
lämpötilavaikutus sekä lämpötilavaikutus suhteutettuna tuotettuun terästonniin. 
 
Taulukko 32. Lisäainemalli 
 
FeSi Sintteri 
120k (814 sul) 120k (236 sul) 
ka 8.2°C/100 kg ka –5.0°C/100 kg 
st.dev. 14.8°C/100kg st.dev. 3.6°C/100 kg 
105k (121 sul)  
ka 9.9°C/100 kg  

st.dev. 12.8°C/100 kg  
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Taulukko 33. Lisäainemalli suhteutettuna tuotettuun terästonniin 
 
FeSi Sintteri 
ka 0.066°C/100 kg*tonni teräs ka –0.041°C/100 kg*tonni teräs 
st.dev. 0.12°C/100 kg*tonni teräs st.dev. 0.055°C/100 kg*tonni teräs 
 
Seuraavissa taulukoissa (Taulukot 34 ja 35) on testattu lisäainemallin käytön vaikutusta 
sulatusten osumiseen lämpötilan tavoiteikkunaan, ±10°C. Kuvissa 12 ja 13 esitetään 
graafisesti lisäainemallin käytön vaikutus lämpötilan tavoiteikkunaan osumiseen. 
Ferropii-sulatuksissa lisäainemallin vaikutus on huomattava ja sintterisulatuksissa jopa 
ratkaiseva. 
 
Taulukko 34. Ferropii-sulatuksien testaus eri ryhmissä 
 

120k1   
C1 ilman FeSi-vaikutus 117(249) → 47.0% 
 FeSi-vaikutus 159(249) → 63.9% 
C2 ilman FeSi-vaikutus 75(144) → 52.1% 
 FeSi-vaikutus 99(144) → 68.6% 
C3 ilman FeSi-vaikutus 24(42) → 57.1% 
 FeSi-vaikutus 26(42) → 61.9% 
105k1   
C1&C2 ilman FeSi-vaikutus 14(32) → 43.8% 
 FeSi-vaikutus 16(32) → 50.0% 
C3 ilman FeSi-vaikutus 21(44) → 47.7% 
 FeSi-vaikutus 33(44) → 75.0% 
120k2   
C1 ilman FeSi-vaikutus 103(232) → 44.4% 
 FeSi-vaikutus 151(232) → 65.1% 
C2 ilman FeSi-vaikutus 46(74) → 62.2% 
 FeSi-vaikutus 49(74) → 66.2% 
C3 ilman FeSi-vaikutus 21(27) → 77.8% 
 FeSi-vaikutus 20(27) → 74.1% 
105k2   
C1&C2 ilman FeSi-vaikutus 6(25) -> 24.0% 
 FeSi-vaikutus 12(25) -> 48.0% 
C3 ilman FeSi-vaikutus 9(20) -> 45.0% 
 FeSi-vaikutus 10(20) -> 50.0% 
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Kuva 12. Ferropii-sulatukset ilman lisäainekorjausta ja lisäainekorjauksella 
 
Taulukko 35. Sintterisulatuksien testaus eri ryhmissä 
 
120k1   
C1 ilman sintterivaikutus 8(46) → 17.4% 
 sintterivaikutus 26(46) → 56.5% 
C2 ilman sintterivaikutus 9(30) → 30.0% 
 sintterivaikutus 16(30) → 53.3% 
C3 ilman sintterivaikutus 4(19) → 21.1% 
 sintterivaikutus 12(19) → 63.2% 
120k2   
C1 ilman sintterivaikutus 16(64) → 25.0% 
 sintterivaikutus 39(64) → 60.9% 
C2 ilman sintterivaikutus 10(34) → 29.4% 
 sintterivaikutus 16(34) → 47.1% 
C3 ilman sintterivaikutus 2(32) → 6.3% 
 sintterivaikutus 21(32) → 65.6% 
 
 
 

Sulatukset, joissa FeSi-lisäys ilman lisäainekorjausta ja lisäainekorjauksella
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Kuva 13. Sintterisulatukset ilman lisäainekorjausta ja lisäainekorjauksella 
 
Uudemmassa testauksessa lisäaineellisia sulatuksia testattiin ainoastaan 
lisäainekorjausta käyttäen. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 36) on esitetty 
lisäaineellisten sulatusten osuminen lämpötilan tähtäysikkunaan. 
 
Taulukko 36. Lisäaineellisten sulatuksien testaus eri ryhmissä 
 

 Konvertteri 1 Konvertteri 2 Konvertteri 3 
FeSi    
120k    
C1 28(42) -> 66.7% 24(38) -> 63.2% 39(69) -> 56.5% 
C2 43(55) -> 78.2% 38(55) -> 69.1% 44(63) -> 69.8% 
C3 45(64) -> 70.3% 35(50) -> 70.0% 27(34) -> 79.4% 

 
Testausaineisto oli kohtuullisen pieni, jotta siinä olisi ollut riittäviä määriä lisäaineellisia 
sulatuksia ryhmiin, joissa sulatuksien lukumäärä on vähäisempi. Sulatuksia ei ollut 
ferropiisulatuksissa pienemmän panoskoon ryhmiin eikä mihinkään 
sintterisulatusryhmään. Lisäaineellisten sulatusten osumistarkkuus lämpötilan 
tähtäysikkunaan oli samaa luokkaa konvertterilla 2 ja hieman parempi konvertterilla 1 
kuin aikaisemmassa testauksessa. Konvertterilla 3 suorituskyky oli hieman suurempi 
johtuen siitä, että lämpötilamallissa oli vielä epätarkkuutta. 

Sulatukset, joissa sintterilisäys ilman lisäainekorjausta ja lisäainekorjauksella
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7 YHTEENVETO 

7.1 Lämpötilamalli 

Tutkimuksessa havaittiin, että lämpötilan kehitys pudotussondin pudotuksen jälkeen on 
riippuvainen monesta asiasta ja että lämpötilan muutosnopeus voi olla hyvinkin 
erilainen, vaikka kaksi sulatusta lähtötietojen perusteella näyttäisivät olevan identtiset. 
Kaikkia lämpötilan kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vaikutuksien suuruuksia 
on mahdoton mallintaa, joten historiatietoon perustuva tilastollinen mallinnus oli hyvin 
luonteva valinta. Tutkimus vahvistaa edelleen sitä useasti määritettyä seikkaa, että 
lämpötilan keskimääräinen nousunopeus on 0.54°C/s-luokkaa pudotussondin 
pudotuksen jälkeen, mutta tämän keskiarvon soveltuvuus yksittäiseen sulatukseen ei ole 
riittävä. Mallinnukseen käytettiin sulatuksia, joissa sallittiin olevan lisäainelisäys 
enemmän kuin 200 sekuntia ennen pudotussondimittausta. Mallinnukseen ei hyväksytty 
lisäpuhallettuja sulatuksia. Lisäksi sulatuksia, joissa lämpötilan muutos 
pudotussondimittauksesta ns. tip-mittaukseen on alle 20°C, ei hyväksytty 
mallinnukseen. Tämä ryhmä rajattiin pois, koska pudotussondi pudotetaan lähelle ”hot 
spotia”, jossa lämpötila on keskimääräistä korkeampi ja siten se ei ole vertailukelpoinen 
ns. tip-mittauksen kanssa. Lämpötilaero 20°C valittiin, koska lämpötilan 
nousukertoimien hajonta oli sitä suuremmilla lämpötilaeroilla hyväksyttävä. 
Testauksessa nämä sulatukset on myös rajattu pois. Mallinnus antoi myös 
nousukertoimet näille alle 20°C:n sulatuksille. Lopullisessa automaatioratkaisussa 
käytetään näille normaaleja nousukertoimia, koska jäljellä oleva puhallusaika on lyhyt 
eikä lämpötilan katsota ehtivän karata.  Sulatukset on tarpeen jakaa konvertterin, 
panoskoon ja tavoitehiilipitoisuuden suhteen. Edellä mainitulla ryhmäjaolla sulatuksista 
saadaan lämpötilan tavoiteikkunaan osumaan 75-80%. Lisäksi opetusaineiston, kuten 
aina historiatietoon perustuvassa mallinnuksessa, hyvä laatu on ensisijaisen tärkeässä 
asemassa. Lisäpuhalletut sulatukset poistettiin käsittelystä ja sulatukset, joihin oli tehty 
lisäainelisäys alle kaksisataa sekuntia ennen pudotussondin pudotusta; tämä ryhmä 
rajattiin pois, jotta panoksessa ei parhaillaan olisi lämpötilan kehitystä kiihdyttävä tai 
hidastava lisäaineen palaminen käynnissä, sekä sulatukset, joihin on tehty lisäainelisäys 
pudotussondimittauksen jälkeen. Viimeksi mainitun ryhmän avulla muodostettiin 
lisäainemalli. 
 
Lämpötilamallin toiminnan kannalta merkittäviä asioita ovat muun muassa: 

- lämpötilan nousukertoimen vaihtelu kampanjan aikana (automaatioratkaisussa 
on adaptiikka, joka muuttaa nousukertoimen arvoa mallinnuksen antamista 
lähtöarvoista kolmenkymmenen sulatuksen liukuvan keskiarvon mukaan). 

- konvertterin ”hot spot”, puhalluksen aikainen pudotussondi putoaa lähelle 
konvertterin ”hot spot”ia. ”Hot spot” on piste, johon happisuihku osuu ja jossa 
reaktio on voimakkainta ja jossa lämpötilalla on paikallinen maksimi. 

- lämpötilamalli on kehitetty kahden eri mittauksen välille; pudotussondi ja 
käsimittauksena suoritettava, ns. tip-mittaus. Mittausten antamat lämpötilat eivät 
ole täysin vertailukelpoisia. 

- lämpötilamalli on mahdollista kehittää myös kahden pudotussondimittauksen 
välille, mutta silloin on keskimääräiset lämpötilan nousukertoimet määritettävä 
uudelleen, koska toisen lämpötilan mittausmenetelmä vaihtuu. 
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- lämpötilamallissa on panoksen suhteen vain kaksi luokkaa; 120 tonnia ja 105 
tonnia. Lämpötilan kehityksen voi olettaa olevan erilaista luokkien reuna-
alueilla, mutta tämän oletetaan kuitenkin sekoittuvan muuhun satunnaisuuteen. 

- panoksen hiilipitoisuuden ollessa hyvin alhainen lämpötilan nousu on 
voimakkaampaa raudan palamisesta johtuen. 

- lämpötilamittaushetkellä mittauskohdan läheisyydessä saattaa olla esim. 
sulamaton harkko tai ferropii, joka aiheuttaa paikallisen, joskus voimakkaankin, 
lämpötilagradientin. 

- yleinen lämpötilamittauksen luotettavuus; yksittäinen lämpötilamittaus edustaa 
vain yhtä kohtaa panoksesta ja mahdollisista lämpötilagradienteista ei ole mitään 
tietoa. 

7.2 Lisäainemalli 

Lisäainemalli kehitettiin sulatusten avulla, joissa oli tehty lisäainelisäys 
pudotussondimittauksen ja puhalluksen lopun välillä; kuitenkin siten, että 
lisäainelisäyksestä puhalluksen loppuun oli vähintään kaksikymmentä sekuntia. 
 
Lisäaineiden vaikutus määritettiin historiatietoon perustuen etsien tilastolliset 
keskiarvot, jotka kertoivat ferropiin ja sintterin lämpötilavaikutuksen tuotettua 
terästonnia kohti. Lisäaineiden vaikutuksen huomiointi osoittautui merkittäväksi; 
sulatuksien, joissa oli ferropii-lisäys, osuminen lämpötilan tavoiteikkunaan parantui 
huomattavasti ja sulatuksien, joissa oli sintterilisäys, osuminen lämpötilan 
tavoiteikkunaan parantui ratkaisevasti. Sulatuksien, joissa oli ferropiilisäys, osuminen 
lämpötilan tähtäysikkunaan parani 40-45% ◊60-75%. Sulatuksien, joissa oli 
sintterilisäys, osuminen lämpötilan tähtäysikkunaan parani 15-30% ◊ 55%-65%. 
 
Projektissa kehitetyt lämpötila- ja lisäainemalli on otettu käyttöön Rautaruukki Steel 
Raahen tehtailla yhdessä tehtaan omassa projektissa kehitettyjen muun muassa panos- ja 
hiilimallien kanssa. 
 
Projektissa kehitettyjen mallien myötä saatiin tietämystä, mitkä asiat vaikuttavat sulan 
teräksen lämpötilan kehityksen vaihteluun. Kuitenkin edelleen sulatuksessa tapahtuu 
toisinaan voimakastakin eroavaisuutta siinä, miten sulan lämpötila kehittyy. Syinä tähän 
voivat olla esimerkiksi raaka-aineen todellisen lämpöarvon eroavaisuus raaka-aineen 
tuotantoerästä riippuen vaikka panostettu määrä olisi yhtä suuri. Lisäksi prosessissa 
esiintyy satunnaista, ennalta arvaamatonta vaihtelua. 
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