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1 JOHDANTO 

Konvertterista tehtävien mittausten suorittaminen on hankalaa siellä vallitsevien vaikei-
den olosuhteiden takia. Esimerkiksi korkea lämpötila ja runsas pölyäminen asettavat mit-
talaitteistolle kovia vaatimuksia ja siksi monien perinteisten mittaustekniikoiden sovelta-
minen teräksenvalmistukseen on mahdotonta. Konvertterin dynaamisen ohjauksen toteut-
taminen vaatii myös mittauksilta hyvää luotettavuutta ja tarkkuutta. 

Tämän kirjallisuusselvityksen tehtävänä on ollut selvittää joidenkin mittaustekniikoiden 
soveltuvuus LD-KG-konvertterin ohjaukseen. Mittauskohteina ovat savukaasut, sulan ja 
kuonan pinta, konvertterin ja lanssin värähtely sekä metallin roiskumisen havaitseminen 
kuva-analyysiä käyttäen. 

Savukaasumittauksista tarkastellaan lähemmin massaspektrometrin käyttöä. Savukaasun 
CO/CO2-suhteen avulla voidaan määrittää hiilen palamisnopeus koko puhalluksen ajan ja 
siten seurata prosessin kulkua. Tästä on apua mm. puhalluksen loppupisteen ennustami-
sessa. Raportissa on käsitelty myös röntgenfluoresenssiin perustuvaa XRF-menetelmää 
konvertterissa tapahtuvan pölyämisen mittaamiseksi. 

Perinteisesti terässulan pinnanmittaus on tehty kastamalla mittaustanko sulaan. Menetel-
mä on hidas ja antaa informaatiota vain yksittäisellä mittaushetkellä. Pinnanmittausta 
käsittelevässä luvussa esitellään menetelmiä, jotka eivät ole fyysisessä kosketuksessa 
sulaan, ja jotka tarjoavat jatkuvan pinnanmittauksen lisäksi vielä lisäinformaatiota sulan 
ja kuonan kerrosten paksuuksista. 

Lopuksi tarkastellaan lyhyesti konvertterissa tapahtuvaa värähtelyä ja kuva-analyysin 
soveltamista metalliroiskeiden mittaamiseen. 



6

2 LD-KG-KONVERTTERIPROSESSI 

Teräskonvertterin tehtävä on alentaa masuunilta tulevan raakaraudan hiilipitoisuus (yli 
4 %) teräkselle asetetun tavoitteen mukaiseksi (noin 0,05 %). Lisäksi tavoitteena on nos-
taa sulan lämpötila riittävän korkeaksi jatkokäsittelyjä varten (sulamislämpötila nousee 
hiilipitoisuuden laskiessa), poistaa raakarautaan jääneitä haitallisia aineita sekä sulattaa 
panostettava rautaromu. Hiilen poisto tapahtuu puhaltamalla sulaan raakarautaan puhdas-
ta happea. Tätä kutsutaan mellotukseksi. Happi reagoi hiilen kanssa muodostaen pääosin 
hiilimonoksidia. LD-KG-konvertteri (Linz-Donawiz Kawasaki Gas) on eräs konvertteri-
muunnelma. Se on ns. yhdistelmäpuhalluskonvertteri, jossa ylhäältä puhallettavan hapen 
lisäksi puhalletaan pohjasta inerttiä kaasua (typpi tai argon) sekoituksen tehostamiseksi. 
Kuvassa 1 on kuvattuna LD-konvertterin rakenne. /1/ 

Konvertteriprosessin raaka-aineita ovat masuunilta tuleva raakarauta, lanssin kautta pu-
hallettava happi, pohjasta puhallettava inertti kaasu, rautaromu sekä kuonanmuodostajat 
ja fluksit. /1/ 

Konvertterin panostaminen aloitetaan romulla. Normaalisti romun määrä on noin 15–
20%, maksimin ollessa noin 30 % panoksen koosta. Sen lisäksi, että romu on tärkeä raa-
ka-aine, sen määrällä voidaan säädellä panoksen lämpötilaa. Lisäksi panosta voidaan 
jäähdyttää lisäämällä raakarautaharkkoja, sintteriä tai pellettejä. Romun päälle kaadetaan 
raakarauta ja sen jälkeen kuonanmuodostajia ja lisäaineita eli flukseja. /1/ 

Kuva 1. LD-konvertterin rakenne. LD-KG-yhdistelmäpuhalluskonvertterissa on lisäksi 
pohjapuhallussuuttimet.  
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Kuonan merkitys on konvertteriprosessissa keskeinen. Se koostuu mellotuksessa hapettu-
neista raakaraudan komponenteista (mm. SiO2, MnO, P2O5), kuonasta (mm. CaO, FeO, 
Al2O3, MgO), romusta tulevista oksideista, kuonanmuodostajista ja flukseista sekä vuo-
rauksesta liukenevista oksideista (CaO, MgO). Kuonanmuodostajien (yleisimmin poltettu 
kalkki, CaO) tehtävänä on muodostaa sulan pinnalle emäksinen ns. alkukuona happipu-
halluksen alkuvaiheessa. Kuonan on oltava emäksinen, jotta se ei kuluttaisi emäksistä 
vuorausta liian nopeasti. Tämä on ongelma varsinkin puhalluksen alussa, jolloin muodos-
tuu paljon hapanta piidioksidia, SiO2. Fluksien lisäyksellä voidaan kuonan ominaisuuksia 
parantaa. Niillä voidaan vaikuttaa esim. kuonan viskositeettiin, vaahtoamiseen ja kalkin 
liukenemiseen. /1/ 

Happi puhalletaan konvertteriin sulan yläpuolisella yliäänivirtauksen kehittävällä lanssil-
la, jossa voi olla useita suuttimia. Pääreaktio mellotuksessa on hiilen palaminen hiili-
monoksidiksi:

C + O  CO (g)        (1) 

Pieni osa hiilimonoksidista reagoi sulassa olevan hapen kanssa muodostaen hiilidioksidia, 
CO2. Konvertterissa tapahtuvat muut reaktiot ovat lähinnä panosaineissa olevien epäpuh-
tauksien palamista niiden oksideiksi. Eri palamisreaktioista syntyvä lämpö käytetään pää-
asiassa sulan lämpötilan nostoon sekä romun sulatukseen. /1/ 

Normaali mellotusaika on noin 16-18 minuuttia. Puhalluksen kulku voidaan jakaa kol-
meen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe ajetaan korkealla lanssilla, jotta saadaan kuohuva 
ja rautapitoinen kuona. Tämä edesauttaa kalkin nopeaa liukenemista. Lähes kaikki pii 
hapettuu ensimmäisessä vaiheessa rajoittaen voimakkaasti hiilen palamista. Toisessa vai-
heessa lanssia lasketaan ja varsinainen hiilen palaminen alkaa. Matala lanssin korkeus 
estää myös kuonan liiallista vaahtoamista. Mellotusnopeus on riippuvainen vain syötetys-
tä happimäärästä. Tämä vaihe kestää noin puolet koko puhallusajasta. Lopussa hiilipitoi-
suuden laskiessa tasolle 0,3–0,5 %, mellottuminen hidastuu ja rautaa hapettuu kuonaan 
yhä enemmän. Myös rikki hapettuu tässä vaiheessa happirikkaaseen ja emäksiseen kuo-
naan. Terässulan happipitoisuus kohoaa lopussa, kun hapetettavia aineita ei enää juuri-
kaan ole. /1/ 

Konvertteriprosessin ohjaus voi perustua staattiseen tai dynaamiseen ohjausmalliin. Staat-
tisessa mallissa ohjausparametrit (raaka-aineiden määrä, puhalluspraktiikka) lasketaan 
aine- ja energiataseiden avulla ennen puhallusta. Dynaamisella mallilla voidaan staattista 
mallia korjata ja tarkentaa puhalluksen aikana, jotta tavoitepiste (hiilipitoisuus ja lämpöti-
la) saavutettaisiin mahdollisimman tarkasti. Dynaaminen malli käyttää konvertterista re-
aaliaikaisesti mitattuja prosessisuureita, kuten savukaasujen lämpötila ja koostumus, su-
lan lämpötila, pinnankorkeus sekä hiili- ja happipitoisuudet. /1/ 
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3 SAVUKAASUMITTAUKSET 

Konvertterin staattinen malli ei pysty korjaamaan puhalluksen aikana tapahtuneita mah-
dollisia vaihteluita, ja niinpä dynaamisia malleja on kehitetty tarkentamaan etenkin puhal-
luksen loppuvaihetta. Perinteisesti mittaukset on tehty käyttäen apulanssia, mutta se antaa 
ainoastaan hetkittäisen sulan hiilipitoisuuden ja lämpötilan. Lisäksi apulanssin käyttö 
häiritsee puhallusta jonkin verran. Suuntaus on ollut kohti apulanssittomia mittauksia, 
kuten pudotussondeihin tai savukaasumittauksiin perustuvia järjestelmiä. Kuitenkin pu-
dotussonditkin antavat vain hetkellisen tiedon sulan tilasta. /2/ 

Savukaasumittauksella saadaan jatkuvaa, joskin epäsuoraa, tietoa sulasta puhalluksen 
aikana. Mittaus perustuu sekä savukaasujen lämpötilaan että CO:n ja CO2:n väliseen suh-
teeseen, joiden on huomattu korreloivan mellotusnopeuden kanssa. Lisäksi kaasun koos-
tumuksesta voidaan mitata mm. O2-, H2-, N2- ja Ar-pitoisuudet. Hiilen palamisen hyvä 
tunteminen vähentää lisäpuhalluksen ja lisäaineiden lisäyksen tarvetta jälkeenpäin. Mel-
lotusnopeuden lisäksi hyvällä savukaasuanalyysillä voidaan estää kuonan roiskumista 
sekä laskea sulan hiili-, fosfori- ja mangaanipitoisuudet puhalluksen lopussa. /3/ 

Tässä luvussa tarkasteltava massaspektrometria on eräs teräksenvalmistuksessa syntyvien 
kaasujen on-line mittaukseen hyvin soveltuva analyysimenetelmä. Se on nopea, tarkka ja 
kestää hyvin teräksen valmistuksen vaativissa olosuhteissa. Siihen perustuvaa tekniikkaa 
on käytetty jo useita vuosia raudan- ja teräksenvalmistuksen sovelluksissa (mm. masuuni, 
VOD, AOD, koksaamo, pelkistysprosessit). /3/, /6/ 

Toisena osana tässä luvussa on tarkasteltu konvertterissa tapahtuvaa pölyämistä ja sen 
analysointia röntgenfluoresenssiin perustuvalla tekniikalla. 

3.1 Hiilimäärän laskeminen 

Hiilen dynaaminen malli perustuu massataseeseen. Jäännöshiili teräksessä on erotus pa-
nostetun hiilen ja savukaasuina poistuneen hiilen välillä. Mellotusnopeus voidaan laskea 
kaavalla:

dc/dt=12/22.4 Qsavukaasu [ (CO)+ (CO2)]     (2) 

missä dc/dt on mellotusnopeus, Qsavukaasu savukaasun virtausnopeus ja (CO) ja (CO2)
hiilimonoksidin ja hiilidioksidin tilavuusosuudet savukaasuvirrassa. Hiilen massapitoi-
suus sulassa voidaan siten ilmaista kaavalla: 

t

i teräs0
C t = C - dc/dt dt /W       (3) 

missä C(t) on hiilipitoisuus sulassa hetkellä t, Ci hiilen massa panoksessa ennen puhallus-
ta ja Wteräs sulan teräksen massa. Mallin tarkkuus on suuresti riippuvainen miten hyvin Ci
on saatu laskettua. Laskettu hiilipitoisuus on oleellinen happipuhalluksen säädössä. /6/ 
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Hiilimäärän ennustamiseen puhalluksen lopussa käytetään käyrän sovitusta. Lähtökohta-
na on se, että mellotusnopeudella on yhteys hiilen määrään sulassa. Suosituin malli on 
eksponentiaalinen funktio, mutta muitakin malleja käytetään, kuten neliöllistä, kuutiollis-
ta tai käänteisfunktiota. Tehdyissä kokeissa kuutiollinen malli on osoittautunut tarkim-
maksi. Puhalluksissa, joissa loppuhiilipitoisuus on alle 0,10 %, on kuutiollisella mallilla 
saatu yli 95 % osuminen 0,02 % tarkkuudella. /6/ 

3.2 Massaspektrometri 

3.2.1 Yleistä

Massaspektrometri on näytteenottoon perustuva menetelmä. Siinä näytteen paine alenne-
taan ensin hyvin pieneksi, jonka jälkeen se ionisoidaan, kiihdytetään ja mitataan. Analy-
sointi tehdään massa/varaussuhteen (m/z) perusteella. Lähes mikä tahansa kaasuseos voi-
daan näin hajottaa komponentteihinsa ja mitata. /4/ 

Laitteiston periaate on kuvan 2 mukainen. Näyte tuodaan syöttösysteemiin, joka valmis-
telee näytteen ionisointia varten. Tyypillisin ionisointimenetelmä on elektronipommi-
tusionisaatio (EI). Siinä tyhjiössä olevaa kaasunäytettä pommitetaan renium- tai volframi-
langasta hehkuttamalla saadulla elektronisuihkulla. Vain noin yksi molekyyli tuhannesta 
ionisoituu ja saa positiivisen varauksen. Nämä varaukselliset molekyylit eli ionit kiihdy-
tetään ja fokusoidaan jännitteen avulla massaspektrometriin meneväksi suihkuksi ja io-
nisoimattomat molekyylit pumpataan pois ionisointikammiosta. /5/ 

Syöttösysteemi

Ionisointikammio

Signaalin vahvistus-
ja tulostusyksikkö

Tyhjiöpumppu

Massa-
analysaattori

Kuva 2. Massaspektrometrin rakenne. /5/ 

Ionisuihkun komponentit voidaan erottaa m/z-suhteen perusteella usealla eri tekniikalla. 
Käytännössä on olemassa vain kaksi menetelmää, jotka soveltuvat jatkuvan kaasuvirran 



10

mittaamiseen: sektorimassaspektrometri (engl. magnetic sector) ja kvadrupoolianalysaat-
tori (engl. quadrupole mass analyzer). /3/ 

Sektorimassaspektrometri on kuvan 3 mukainen. Ionisuihkun tullessa mutkaan, magneet-
tikenttä aiheuttaa siihen poikkeaman, ja vain tietyn m/z-suhteen omaavat ionit pääsevät 
ilmaisimelle. Ionin massa voidaan laskea, kun tiedetään sen varaus, magneettikentän suu-
ruus, ionin magneettikentässä kulkeman kaaren säde ja ionin kiihdyttämiseen käytetty 
jännite. Erimassaiset ionit voidaan erottaa magneettikentän voimakkuutta tai kiihdytys-
jännitettä vaihtelemalla. Käytännössä magneettikentän pyyhkäisy on suositeltavin tapa. 
Ilmaisimena on esim. Faraday-kollektori (engl. Faraday collector). /3/, /5/ 

Kuva 3. Sektorimassaspektrometrin rakenne. 
<URL:http://www.chem.ox.ac.uk/spectroscopy/mass-spec/Lecture/oxmain_lectureSector. html>

Kvardrupoolilaitteistossa on neljä yhdensuuntaista sauvaa, joiden jännitteitä muuttelemal-
la saadaan sauvojen läpi kulkevat positiiviset ionit erotetuksi. Laite on yksinkertainen ja 
siinä käytettävät jännitteet ovat pieniä. Lisäksi sen soveltuvuus tietokoneohjaukseen on 
hyvä. Massalukualue on rajoittunut alle 1000, mutta se ei ole ongelma konvertterikaasu-
jen kohdalla. /5/ 

3.2.2 Laitteiston kuvaus 

Massaspektrometrin näytteenotto sijaitsee normaalisti konvertterin yläpuolella kaasun-
poistohormissa. Itse analyysilaitteisto on hyvin suojattu. Ohjaustietokone voi sijaita mas-
saspektrometrin kanssa samassa tilassa tai kauempana, kuten valvomossa. /3/ 

Benxi Plates Co. Ltd. on ottanut käyttöön kuvan 4 mukaisen systeemin. Taulukossa 1 on 
laitteiston tiedot tarkemmin. Näytteenottolaitteisto sisältää kaksi sondia, PLC-ohjatun 
suodattimen ja massaspektrometrille johtavan putkiston. Sondit on aseteltu peräkkäin 
pystysuunnassa ja symmetrisesti vaakatasoon nähden. Sondeista vain toinen on kerrallaan 
käytössä. Kun käytössä oleva sondi tukkeutuu pölystä, toiminta vaihdetaan automaattises-
ti toiselle. Tällöin tukkeutunut sondi voidaan puhdistaa korkeapaineisella typpisuihkulla, 
jonka jälkeen se jää odotustilaan. Suodatin ja massaspektrometri on asennettu pieneen 
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koteloon lähelle hormia. Analyysin jälkeen tiedot lähetetään kalibrointiin ja tiedonsiir-
toon tarkoitetulle tietokoneelle, joka sijaitsee ohjaamossa konvertterin edessä. Tiedonsiir-
toon voidaan käyttää esim. RS422-liitäntää. Systeemiin kuuluu vielä kaasuvirtausmittari, 
joka on sijoitettu savukaasujen talteenottojärjestelmään (engl. converter gas recovery 
system, OG). /6/, /7/ 

Kuva 4. Savukaasumittausjärjestelmän rakenne (Benxi Plates Co. Ltd.). 

Taulukko 1. Savukaasuanalyysilaitteiston tiedot (Benxi Plates Co. Ltd.). 
Nimike Kuvaus 
Konvertteri ja savukaasulaitteisto 
150t BOF Keskimääräinen puhallusaika 13 min, O2-puhallus 30000 m3/h, keskimääräinen 

kaadosta kaatoon aika 41 min. 
Analyysilaitteisto VG PRIMA  massaspektrometri 
Sondit (2 kpl) Voidaan käyttää alle 1100 C, tukkeutumisen esto kaasupuhalluksella. 
Kaasun suodatuslaitteisto PLC-ohjattu 
Massaspektrometri 
Massaspektrometri Magnetic segment VG PRIMA , valmistaja ONIX (UK) 
Mittausalue Kaasut, joiden atomimassat ovat välillä 1-200. Tilavuusosuudet välillä 0-100 % 
Vasteaika <0.3 s/komponentti. 
Tarkkuus Suhteellinen virhe 0.1 % 

Iso, Jyono ja Kanemoto tutkivat mm. näytteenottokohdan vaikutusta näytteen edustavuu-
teen koko kaasuvirrasta /2/. Kolme näytteenottopaikkaa oli savukaasuhormin yläosassa 
ennen ensimmäistä pölynpoistajaa siten, että yksi oli keskellä virtausta, toinen lähellä 
yläseinämää ja kolmas näiden välissä. CO ja CO2 pitoisuudet lähellä seinämää eivät kui-
tenkaan merkittävästi vaihdelleet verrattaessa vastaaviin keskellä virtausta. Tämän arvel-
tiin johtuvan turbulenttisesta virtauksesta (Reynoldsin luku aina yli 3*105). Koska virta-
uksen koostumus oli näin yhtenäistä koko hormin leveydeltä, voitiin todeta, että seinämää 
lähinnä oleva sondi on riittävän hyvä edustamaan koko kaasuvirtausta. 
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Eräs esimerkki savukaasuanalyysilaitteistosta on EKO Stahlin tehtaalla käyttöön otettu 
LOMAS-järjestelmä. Laitteisto on sijoitettu 12 m konvertterin suuaukon yläpuolelle. 
Näytteenotto tapahtuu kahdella ruostumattomasta teräksestä tehdyllä jäähdytetyllä sondil-
la, joista toisen ollessa käytössä, toista voidaan puhdistaa typpikaasusuihkulla. Kaasua 
otetaan 1000 l/h, josta suodatuksen jälkeen menee analyysiin 130 l/h. Analysaattorina on 
GAM 300 -kvadrupoolimassaspektrometri, joka tekee mittauksia sekunnin välein. Koko-
naisviive kaasun syntymisen ja mittaustuloksen saamisen välillä on noin 17-20 s. Kaasu-
mittausta hallitaan PLC-ohjauksella. /8/ 

3.2.3 Käyttökokemuksia 

Massaspektrometrin käytöstä on raportoitu hyviä kokemuksia (mm. Nippon Steel, US 
Steel, Inland Steel, SSAB). /6/ 

Savukaasumittauksia ei voida käyttää dynaamisessa ohjauksessa, jos viiveajat mittauksen 
ja konvertterissa tapahtuvien reaktioiden välillä on liian suuri. Kokonaisviive voidaan 
jakaa kuolleeseen aikaan ja nousuaikaan (0 100 % vaste). Kuollut aika voidaan puoles-
taan jakaa kolmeen vaiheeseen: 

Kaasun kulkeutuminen ja sekoittuminen savukaasuhormissa konvertterista mitta-
uspisteeseen.
Kaasunäytteen kulkeutuminen näytteenottoputkistossa analyysilaitteelle. 
Analysointiaika massaspektrometrissä. 

Eräissä kokeissa saatiin kuolleeksi ajaksi noin 11 s ja nousuajaksi noin 3 s eli yhteensä 14 
s. Tämän ajan todettiin kuitenkin olevan riittävän lyhyt dynaamisen ohjauksen toteuttami-
seksi. /2/ 

Posco Kwangyangin tehtaalle asennetulla massaspektrometrilaitteistolla on saatu parem-
pia tuloksia kuin aikaisemmin käytetyllä infrapunalaitteistolla. Mitatuista CO/CO2- ja O2-
käyristä voidaan päätellä kuonan käyttäytymistä ja siten hyödyntää tätä tietoa sekä happi-
puhalluksen että lanssin korkeuden säädössä. Tarkkailemalla typen konsentraatiota savu-
kaasussa voidaan ennustaa hiilen, fosforin ja mangaanin pitoisuudet puhalluksen lopussa 
sekä sulan lämpötila paremmilla tarkkuuksilla. Hapen virtausta savukaasussa tarkkaile-
malla yhdessä matemaattisten mallien kanssa voidaan puolestaan ennustaa teräksen rois-
kumista ja siitä aiheutuvia häviöitä. Posco Kwangyangilla on saavutettu 81 %:n ennustus-
tarkkuus roiskumiselle. /2/ 

EKO Stahlin tehtaalla on ollut tehdaskäytössä savukaasuanalyysiin perustuva dynaami-
nen ohjausjärjestelmä, Dynacon, vuodesta 1998. Puhalluksen loppupisteen ennustaminen 
on sen käyttöönoton jälkeen parantunut noin 10 % ja jälkipuhalluksen tarve on vähenty-
nyt kolmanneksen. Lisäksi loppuhiilipitoisuuden hajonta on vähentynyt 20 %, happipitoi-
suus sulassa vähentynyt 10 % ja alumiinin kulutus pienentynyt 6 %. /8/ 
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3.3 Röntgenfluoresenssi

Savukaasujen mukana poistuu konvertterista huomattava määrä metallia, ja sen määrä voi 
vaihdella rajusti puhalluksen aikana riippuen hapen puhallusnopeudesta, lanssin korkeu-
desta, suuttimien konfiguraatiosta, kuonan tilasta ja romun lisäyksestä. On myös todettu, 
että matala piin määrä sulassa aiheuttaa voimakkaampaa pölyämistä. Rautaa voi hävitä 
pölynä ja rautaoksidina 1-3 % panoksen koosta puhallusta kohden. Sen lisäksi myös mui-
ta metalleja kaasuuntuu. /11/, /12/ 

Kaasun mukana tuleva metalli erotetaan ja joko kierrätetään sintteröinnin kautta ma-
suuniin tai viedään jätemaalle. Materiaalihäviön lisäksi suuresta määrästä metallikaasuja 
muodostuu kerrostumia poistokaasuhuuvaan, erityisesti heti konvertterin suuaukon ylä-
puolelle. Tästä aiheutuvat puhdistustoimenpiteet saavat aikaan tarpeetonta energian ja 
materiaalien kulumista. /11/, /12/ 

Teräksenvalmistusprosessin tehokkuuden parantamiseksi on kehitetty röntgenfluoresens-
siin (engl. X-Ray Fluorescence, XRF) perustuva menetelmä, joka mittaa savukaasujen 
mukana poistuvia metalleja on-line. Tästä saatua reaaliaikaista tietoa voidaan käyttää 
prosessiparametrien säätöön, jonka tavoitteena on: 

metallihäviöiden ja päästöjen minimoiminen 
konvertteriprosessin ja -praktiikan optimoiminen 
kuonan hallinta 
savukaasujen käsittelyn optimoiminen. 

Menetelmä on jo käytössä Iso-Britanniassa, Hollannissa ja Kanadassa. /11/ 

3.3.1 Mittausperiaate

Röntgensäteily on korkeaenergistä sähkömagneettista säteilyä taajuudeltaan noin 30-3000 
PHz. Kun atomia säteilytetään riittävän suurella energialla, sen sisemmän kehän elektro-
neita voi irrota atomista. Elektronien pako aiheuttaa vajauksen, jonka ulomman kuoren 
elektronit täyttävät. Koska ulommilla elektroneilla on suurempi energia, tämä energiaero 
poistuu röntgensäteilynä. Näitä säteitä kutsutaan sekundäärisäteilyksi ja ilmiötä röntgen-
fluoresenssiksi (kuva 5). Jokaisella alkuaineella on erilainen elektroniverho ja siten aina 
tietynlainen fluoresenssi tietyllä säteilyn energialla tai taajuudella. Alkuaine voidaan siten 
tunnistaa tarkkailemalla sen säteilemän röntgensäteilyn energiaa. Kvantitatiivinen ana-
lyysi voidaan tehdä säteilyn intensiteetin eli esiintymistiheyden perusteella. /13/ 
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Kuva 5. Röntgenfluoresenssin periaatekuva. /13/ 

XRF mittaa suoraan konvertterikaasua, eikä erillistä näytteenottoa tarvita. Lisäksi sen 
etuna verrattuna muihin metalleja mittaaviin antureihin on se, että se pystyy tuottamaan 
mittausdataa koko puhalluksen ajan; etenkin alkuvaiheessa, jolloin pölyäminen on voi-
makkainta. /12/ 

Mittausinstrumentin vaste on verrannollinen metallin määrään tilavuusyksikössä. Savu-
kaasun metallipitoisuus muutetaan massavirtaukseksi aikayksikössä yhtälön (4) mukai-
sesti:

MetalliXRF[kg/s]=C savukaasu  MetalliXRF[määrä/s]    (4) 

missä C on kalibrointivakio ja savukaasu paine- ja lämpötilakorjattu savukaasun tilavuus-
virtaus [m3/s]. Vakio C määrittää yhteyden tietyn näytteen XRF-signaalin ja sen sisältä-
vän metallin massalle. /12/, /14/ 

Kokeissa British Steelin Llanwernin tehtaalla otettiin käyttöön XRF-analysaattori. Laite 
pystyi mittaamaan jopa 64 eri komponenttia savukaasusta, joista kuitenkin tärkeimmät 
olivat rauta, sinkki ja kalkki. Analysaattorin kalibrointi suoritettiin minuutin välein otta-
malla vesinäytteitä myöhemmin savukaasujärjestelmästä. Näytteistä saatua kaasun mas-
saa verrattiin sitten XRF-laitteen mittauksiin. /15/ 

3.3.2 Laitteiston kuvaus 

Savukaasuvirtaa säteilytetään keskisuurella energialla (30-50 KeV) heikkotehoisella ro-
dium-röntgenlähteellä. Säteet läpäisevät suojaavan beryllium-ikkunan, joka on kiinnitetty 
vesijäähdytteiseen kiinnitysalustaan. Ikkunan edessä olevan kaasun metallipartikkelit 
fluoresoituvat ja emittoivat sekundääriröntgensäteilyä, kukin aine sille ominaisella taval-
la. Sekundäärisäteet mitataan elektronisesti jäähdytetyllä ja lämpöeristetyllä tunnistimel-
la, joka sijaitsee samassa alustassa kuin säteilylähde. Tunnistin ja säteilylähde on asemoi-
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tu niin, että säteet leikkaavat n. 15 cm:n päästä seinästä (kuva 6). Analysaattorin vasteai-
ka on noin 6 sekuntia. /11/, /14/ 

Kuva 6. XRF-analysaattorin rakenne. /15/ 

Analysaattorin sijainti savukaasujärjestelmässä riippuu sen käyttötarkoituksesta. Jos halu-
taan mitata raudan ja muiden metallien häviötä konvertterista, analysaattori sijoitetaan 
huuvan alkupäähän (kuva 7). Tämä on myös säätöä ajatellen parempi vaihtoehto. Jos taas 
metallipäästöt ulospäin ovat tarkkailun kohteena, analysaattori tulisi sijoittaa sopivaan 
kohtaan savukaasun talteenoton ja puhdistuksen jälkeen. /14/ 

Kuva 7. XRF-analysaattorin (nro. 2) asemointi metallihäviöiden tarkasteluun. /16/ 
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3.3.3 Käyttökokemuksia 

Kuvassa 8 on tyypillinen mitattu konsentraatioprofiili LD-konvertterin pölyämiselle rau-
dalle, sinkille ja kalsiumille. Reaaliaikadataa tarkkailemalla prosessinhoitaja voi päätellä, 
mikä vaikutus hapen puhallusnopeudella ja lanssin korkeudella on raudan pölyämiseen. 
Kuvasta voidaan huomata se, että puhalluksen alussa on voimakas piikki happipuhalluk-
sen käynnistymisestä johtuen. Noin 3 minuutin kohdalla pölyäminen vaimenee todennä-
köisesti suojaavan kuonakerroksen muodostumisen ansiosta. 10 minuutin kohdalla kuona 
kuivuu ja pölyäminen on runsaampaa. Kuonan kuivumista voisi mahdollisesti rajoittaa 
lanssin paremmalla säädöllä ja lisäainelisäyksillä, jolloin myös raudan häviöt laskisivat. 
Puhalluksen loppupuolella apulanssin upottamisen jälkeen pölyn muodostuminen lakkaa, 
kun lanssia nostetaan ja happipuhallus lopetetaan. Pölyämisprofiili ja sen muokkaaminen 
halutunlaiseksi prosessiparametreja säätämällä luo pohjan ohjausmallien ja automaa-
tiojärjestelmän suunnittelulle. Koska metallihäviöt ovat riippuvaisia kuonan suojaavasta 
rakenteesta, kuonan tilaa voidaan arvioida ko. mittauksilla. /11/, /12/, /14/, /16/ 

Kuva 8. Reaaliaikainen XRF-signaali konvertterikaasusta ajan suhteen raudalle (ylin), 
sinkille ja kalsiumille. /14/ 

Hyvä kuona on olennainen osa pölyämisen vähentämisessä. Eräissä kokeissa keskimää-
räiseksi raudan häviöksi puhallusta kohden 350 t konvertterissa havaittiin 2,7-2,8 t (n. 
1 %). Yhtä muuttujaa (kuonan paino) säätelemällä voitiin saavuttaa jo 10 % väheneminen 
raudan häviössä. Tämä on 0,1 % parannus konvertterin teräksen saantoon. Ottamalla 
käyttöön muita muuttujia, kuten kuonan emäksisyys ja sulan piipitoisuus, häviöitä voitai-
siin vielä vähentää. Pölyn muodostumisen tekijöistä on tutkittu myös lanssin korkeuden, 
happivirtauksen ja lisäaineiden vaikutusta. Kierrätetyn kuonan lisäämisen konvertteriin 
puhalluksen alkuvaiheessa on arveltu auttavan pölyämistä estävän alkukuonan muodos-
tumisessa, samalla vähentäen kalkin tarvetta. /12/, /14/ 

Thornton ja Welbourn tutkivat British Steelin Llanwernin tehtaalla 190 t:n konvertterin 
pölyämistä. He havaitsivat metallihäviöiden vähenemistä, kun: 
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lanssin suuttimien mallia muutettiin (5-reikäinen 14  6-reikäinen 17,5 )
hapen virtausta lisättiin 10 % 
kalkin lisäys suoritettiin kerta-annostuksen sijaan neljänä yhtä suurena annostuk-
sena kymmenen ensimmäisen minuutin aikana 
lisättiin piipitoista kiveä kuonanmuodostamiseksi ennen puhalluksen aloittamista 
(tästä voi olla kuitenkin haittapuolena konvertterin liiallinen kuluminen /16/) 
lisättiin kuonanmuodostajien määrää. 

Kaiken kaikkiaan saavutettiin 76 %:n väheneminen raudan häviöissä. /15/ 

XRF-analyysillä on myös käyttöä savukaasun puhdistuspäässä. Tarkkailemalla raudan 
lisäksi muita metalleja, kuten sinkkiä, savukaasujen puhdistus- ja kierrätysjärjestelmää 
voidaan optimoida siten, että kun metallipölyä on paljon tai se sisältää paljon vaikeita 
raskasmetalleja, tehokkaampi puhdistusjärjestelmä otetaan käyttöön. Normaalisti käytet-
täisiin kuitenkin tavallista järjestelmää. Lisäksi voitaisiin määrittää, mikä osa savukaasus-
ta voitaisiin kierrättää ja mikä olisi pakko viedä jätemaalle. Alustavat tehdaskokeet ovat 
osoittaneet sen, että XRF-mittaukset savukaasujärjestelmän loppupäässä kertovat puhdis-
tusjärjestelmän tehokkuuden. Tästä voi olla hyötyä optimoitaessa puhdistusjärjestelmää, 
joka puolestaan johtaa sekä energia- että taloudellisiin säästöihin. /14/ 

3.4 Muita menetelmiä 

Savukaasuanalyysimenetelmät voidaan jakaa näytteenottoon perustuviin ja suoriin mitta-
uksiin. Näytteenottoon perustuvat savukaasuanalyysit aiheuttavat viivettä, josta on haittaa 
pyrittäessä hyvään dynaamiseen ohjaukseen. Lisävaatimuksia säätöön aiheuttaa CO:n 
jälkipalaminen ja siitä aiheutuva mahdollinen konvertterin ja sen yläosien ylikuumenemi-
nen. Suoria mittauksia on mm. infrapunalasersäteeseen perustuva menetelmä. /9/ 

Laserpohjainen savukaasumittaus on ollut koekäytössä 90-luvun loppupuolella, joten se 
on kohtalaisen uusi menetelmä. Se on vasteajoiltaan (muutama sekunti) paljon parempi 
kuin näytteenottoon perustuvat mittaukset. Koska menetelmä ei ole fyysisessä kontaktissa 
kaasuvirtaan, se on ominaisuuksiltaan robusti ja suhteellisen huoltovapaa. Haittoina ovat 
kuitenkin matala spektrin tarkkuus sekä kuuman konvertterikaasun ja –pölypartikkelien 
aiheuttamat häiriöt mittaussäteessä. Hyväksyttävä spektri saadaan kuitenkin suurimmasta 
osasta puhalluksia. /9/ 

Lasermittauksilla voidaan mitata sekä savukaasun CO/CO2-suhdetta että lämpötilaa. Me-
netelmä perustuu infrapunalasersäteen absorptioon savukaasuvirrassa. Laitteisto sijaitsee 
heti konvertterin suuaukon yläpuolella ja siihen kuuluu lähetin- ja vastaanottomoduulit, 
jotka on asetettu vastakkaisille puolille konvertteria. Lähetinmoduulista lähtevästä laser-
säteestä haaroitetaan pieni osa CO-kaasua sisältävän kennon läpi referenssi-ilmaisimelle. 
Saatua referenssispektriä käytetään laserin vakaan toiminnan takaamiseksi ja seuraami-
seksi. Loput säteestä johdetaan peilin avulla konvertterikaasun läpi toisella puolen oleval-
le ilmaisimelle. Pyyhkäisemällä lasersäteen aallonpituutta tietyllä välillä saadaan kaasu-
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jen absorptiosta spektri, josta tietokonemallien ja kalibrointispektrin avulla voidaan las-
kea kaasun lämpötila ja CO/CO2-suhde. /9/ 

SSAB Tunnplåtin tehtaalla on käytetty infrapunaspektrometriä CO:n ja CO2:n analysoin-
tiin. Tällöin muut kaasut, kuten O2 ja H2, joudutaan mittaamaan joillakin muilla mene-
telmillä, kuten paramagnetismiin tai lämmönjohtavuuteen perustuvilla antureilla. /10/ 
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4 PINNANMITTAUS 

Tieto lanssin asemasta sulan pinnankorkeuteen nähden on olennainen käytettäessä dy-
naamisia ohjausmalleja puhalluksen hallintaan. Lanssin korkeus on riippuvainen mm. 
sulan piipitoisuudesta. Matalalla piipitoisuudella täytyy lanssia nostaa, jotta kuonaa muo-
dostuisi paremmin. Lanssin ohjaukseen on käytetty perinteisesti mm. visuaalista tietoa 
konvertterin savukaasuliekistä, mikä vaatii käyttäjältä hyvää kokemusta. /17/ 

Eräs perinteinen pinnanmittausmenetelmä on ollut kiinnittää lanssiin metallitanko, joka 
kastetaan sulaan. Jäljelle jääneen tangon osan mittaamalla pinnankorkeus voidaan laskea. 
Tangon punahehkuisesta osasta voidaan mitata lisäksi kuonan paksuus. Menetelmä on 
suhteellisen hidas ja epätarkka sekä riippuvainen kuonan tilasta ja sulan liikehdinnästä. 
Kuonanmittauksen epätarkkuuteen vaikuttaa kuonan epätasainen jakauma konvertterissa. 
Sulan pinnan määrittäminen voi perustua myös 3D CAD-malliin, jolloin laskenta perus-
tuu tietoon sulan määrästä konvertterissa ja konvertterin vuorauksen muodosta. Vuorauk-
sen muoto muuttuu kuitenkin ajan myötä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan 
kulumisen ja kuonakeräytymien vuoksi, joten mallia täytyy korjata aika ajoin. /17/ 

Tässä luvussa on tarkasteltu pinnanmittausmenetelmiä, jotka eivät häiritse itse prosessia 
tai eivät ole suorassa kosketuksessa sulan pinnan kanssa mahdollistaen siten mm. jatku-
van pinnanmittauksen. 

4.1 Mikroaallot 

Mikroaallot ovat sähkömagneettista säteilyä taajuudeltaan noin 1-300 GHz. Niiden käyttö 
on tuttua tutkamittauksista, joissa kohteen etäisyys ja nopeus halutaan selvittää. Tutki-
mukset ovat osoittaneet, että mikroaallot soveltuvat hyvin myös terästeollisuuden vaati-
viin olosuhteisiin. Pinnanmittaus on yksi tärkeimmistä, mutta mikroaalloilla on huomattu 
myös pystyttävän mittaamaan kuonan paksuutta ja jopa sen eri osia. Tieto kuonan pak-
suudesta ja siten sen määrästä mahdollistaa raudan oksidien ja muiden yhdisteiden pa-
remman kontrollin kuonassa. /19/, /24/ 

Mikroaaltotutkien kehitys on johtanut yhä pienempien ja halvempien laitteiden tulemi-
seen markkinoille. Samalla tarkkuus on kasvanut siten, että myös lähellä olevia ja epäta-
saisia kohteita pystytään mittaamaan. /24/ 

4.1.1 Mittausperiaate

Perinteinen mikroaaltomenetelmä perustuu kaikuluotaukseen. Konvertterin yläosaan 
kiinnitetty tutkalähetin lähettää mikroaaltoja, jotka suunnataan sulan pintaan. Mikroaallot 
heijastuvat pinnasta ja vastaanotin havaitsee kaiun. Lähetetyn signaalin ja kaiun aikaero 
on verrannollinen signaalin kulkemaan matkaan. /17/, /18/ 

Mikroaallon heijastuvuus on riippuvainen mitattavan materiaalin johtokyvystä (dielektri-
sestä vakiosta). Teräksen johtavuus, ja siten sen heijastuvuus, on huomattavasti parempi 
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kuin kuonalla, joten näiden kahden pinnan erottaminen mikroaaltomittauksella on mah-
dollista. Säteilyn taajuudella on merkitystä sen läpäisevyyteen ja tunkeutuvuuteen eri 
materiaaleihin. Patentoidussa DepthWave menetelmässä on käytetty menestyksekkäästi 
6,3 GHz taajuutta. Se ei ole myöskään ihmiselle haitallinen taajuus. /21/, /24/ 

Kuonan heijastuvuus on melko heikko, joten on ollut tarve kehittää tarkempi mikroaal-
tomittausmenetelmä ns. M-sekvenssimoduloitu mittaus (eng. M-sequence modulated). 
M-sekvenssisignaali on kaksiarvoinen pseudosatunnainen signaali (kuva 9). Kanta-
aaltona toimiva mikroaaltosignaali moduloidaan M-sekvenssillä. Moduloitu signaali lähe-
tetään kohteeseen ja heijastuma mitataan. Tämä demoduloidaan ja suodatetaan, jolloin 
saadaan lopullinen mittaussignaali, josta voidaan laskea etäisyys mitattuun pintaan. Tar-
kempi matemaattinen selvitys menetelmästä on viitteessä /20/. 

Kuva 9. Esimerkki M-sekvenssisignaalista. 

M-sekvenssimoduloidun signaalin ominaisuuksia: 
Tehokas häiriönsuodatus mahdollistaa signaalin havainnoinnin korkealla herk-
kyydellä.
Kvantisointivirhe on pieni ja etäisyysmittaus voidaan suorittaa korkealla tarkkuu-
della ja laajalla skaalalla. 
Piirikaavio M-sekvenssimodulaation prosessoimiseen on yksinkertainen, kompak-
ti ja kevyt. /20/ 

Kun sulan pintaan kohdistetaan mittaussäde, osa siitä heijastuu kuonan pinnasta ja osa 
sulan pinnasta, joten kuonan paksuus on mahdollista laskea yhdellä mittauksella. Koska 
kuonan pinta ei ole yhtenäinen koko konvertterin alueella, mittaus täytyy tehdä riittävän 
laajalta alueelta, jotta se olisi tilastollisesti luotettava. Väärät kaiut, mm. konvertterin sei-
nistä, voidaan suodattaa pois. /24/ 

4.1.2 Laitteiston kuvaus 

Dillinger Hutten tehtaalla on kuvan 10 mukainen mikroaaltomittaussysteemi. Tutkalähe-
tin-vastaanotin on asennettu vesijäähdytettyyn aukkoon, jossa sitä voidaan liikuttaa sekä 
vertikaalisesti että horisontaalisesti. Laite on suojattu liikuteltavalla kannella. Mittauksen 
aikana suojauksen pölyltä ja kuumuudelta hoitaa lähetin-vastaanottimen ympärillä oleva 
höyrysuihkutusjärjestelmä. /17/ 
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Kuva 10. Tutkapinnanmittauksen periaatekuva. /17/ 

4.1.3 Käyttökokemuksia 

Mikroaaltotutkan ominaisuuksia: 
Luotettava, tarkka, ei prosessiin häiriötä aiheuttava pinnanmittausmenetelmä 
Matalat hankinta- ja ylläpitokulut, ei liikkuvia osia 
Helppo asentaa ja tarvittaessa vaihtaa 
Jatkuva pinnan mittaus 
Riippumaton lämpötilasta, paineesta, pölystä ja väliaineesta. /23/ 

Dillinger Hutten tehtaalla tutkamittaus on ollut käytössä vuodesta 1995. Tehdyissä ko-
keissa on havaittu, että mittauksen toistettavuus on hyvä (hajonta 0,03 m). Usean sadan 
puhalluksen ajan tehty tutkimus osoitti sen, että tutkamittauksella voidaan ennustaa vuo-
rauksen kulumista. Havaittiin myös, että lanssin käyttöikä kasvoi noin 40 %, sillä keräy-
tymien muodostuminen lanssiin väheni huomattavasti. Tutkamittauksen tuomien paran-
nusten myötä kuonan rautapitoisuus laski, kalkin käyttöä voitiin vähentää, konvertterin 
vuokrauksen käyttöikä kasvoi 20 % ja teräksen kaatolämpötila nousi 15 C. /17/ 

M-sekvenssimoduloidusta mikroaaltomittauksesta on hyviä kokemuksia Keihin Worksin 
tehtaalla Japanissa. /22/ 

4.2 RWI

RWI eli radiointerferometria (engl. Radio-wave interferometry) käyttää mittaukseen ra-
dioaaltoja. Radiointerferometria on tähtitieteilijöiden jo pitkään käyttämä avaruuden ku-
vausmenetelmä. Menetelmä perustuu siihen, että kulkiessaan kahden eri materiaalin ra-
janpinnan läpi sähkömagneettisessa säteilyssä tapahtuu jonkin verran muutoksia amplitu-
dissa, vaiheessa ja polarisaatiossa. RWI on mikroaaltomittauksen tavoin prosessia häirit-
semätön menetelmä ja sen ominaisuutena on kyky mitata pinnan etäisyys jopa aallonpi-
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tuuden murto-osan tarkkuudella sekä erottaa sulan ja kuonan eri kerroksia että muodostaa 
niistä kolmiulotteinen kartta. /25/, /26/, /28/ 

4.2.1 Mittausperiaate

Aallonpituudeltaan suuret radio- ja mikroaallot pystyvät läpäisemään materiaaleja joko 
kokonaan tai osittain. Kussakin materiaalissa aallot etenevät eri nopeudella. Etenemisno-
peus ei ole niinkään riippuvainen materiaalin tiheydestä vaan koostumuksesta. RWI-
menetelmässä taajuuskaistaltaan hyvin kapea säde mikroaaltoalueelta suunnataan koh-
tisuoraan sulan pintaan. Säde läpäisee sulan ja kuonan eri kerroksia, mutta jokaisesta ra-
japinnasta heijastuu osa säteestä takaisin vastaanotinantenniin. Rajapinnoissa signaaleihin 
tulee vaiheensiirtoa, jota verrataan referenssisignaaliin. Mittaus toistetaan usealla taajuus-
alueella ja tulokset käsitellään Fourier-käänteismuunnoksella. /25/, /27/, /28/ 

4.2.2 Laitteiston kuvaus 

Eräs esimerkki RWI-mittauksesta on valokaariuunille tehty laitteisto (Danish Steel 
Works). Se koostuu kahdesta yksiköstä. Toisessa on tietokone, virtalähde ja moduulit 
tiedon esittämiseen ja ethernet-tietoliikenneyhteydet. Yksikkö voidaan sijoittaa esim. 
valvomoon, josta mittausta voidaan ohjata. Etäohjaus kauempaakin on mahdollista mo-
deemin tai ethernetin välityksellä. Mittausyksikkö sijaitsee valokaariuunin päällä hyvin 
suojattuna noin metrin verran sivuseinämästä sisäänpäin. Uunin sisustaa lähinnä oleva 
osa on vesijäähdytetty. Tämän päällä on ilmajäähdytetty väliosa, jossa on antennia kuu-
muudelta suojaava keraaminen levy. Levy on asetettu kaltevaan tasoon, sillä siten sen 
huomattiin aiheuttavan vähemmän häiriöitä mikroaaltosäteille. Väliosan päällä on ilma-
jäähdytetty kotelo, jossa on kartiomainen antenni ja elektroniikka. /27/ 

Kuva 11. RWI-mittauksen lohkokaavio Danish Steelin tehtaan valokaariuunilla. /27/ 
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4.2.3 Käyttökokemuksia 

RWI:llä tehdyissä kokeissa on saavutettu pienempi hajonta kuonanpaksuuden mittauksis-
sa verrattuna manuaaliseen menetelmään. Tehdaskokeet ovat osoittaneet myös sen, että 
kuohuvan kuonan kerroksia pystytään tarkkailemaan puhalluksen aikana. Nopea reagointi 
kuonan muutoksiin on täten mahdollista käyttäen RWI-mittausta. /25/, /27/ 

Prosessin dynamiikasta johtuen sulan ja kuonan pintaa on joskus kuitenkin vaikea erottaa 
toisistaan. Lyhyen aikaskaalan RWI-datan tarkka ymmärtäminen on edellytys menetel-
män käyttöön prosessin ohjauksessa. /27/ 

4.3 Ultraääni 

Ultraääni on mekaanista värähtelyä eli se vaatii edetäkseen väliaineen. Se on akustista, 
mutta huomattavasti ihmisen äänialueen yläpuolella (yli 20 kHz). Ultraäänimittaus tarjo-
aa jatkuvan, prosessia häiritsemättömän mittauksen. /29/ 

Pinnankorkeuden mittaus perustuu kaikuluotaukseen. Äänilähde lähettää matalataajuisen 
äänipulssin. Kun äänipulssi kohtaa esteen, osa siitä heijastuu takaisin ja samassa laitteessa 
oleva vastaanotin rekisteröi kaiun. Äänen kulkuaika on suoraan verrannollinen pinnan 
etäisyyteen mittalaitteesta. Häiritseviä tekijöitä ovat mittausvälillä olevat höyry, pöly, 
kiinteät esteet ja lämpötilan muuttuminen sekä mitattavan pinnan päällä oleva vaahto. 
Äänen tehoa suurentamalla ja taajuutta alentamalla ääni läpäisee paremmin pölyä ja höy-
ryä. Joissakin malleissa on anturin laskentakapasiteettia käytetty hyväksi siten, että tyh-
jästä säiliöstä mitataan peruskaiku ja kiinteistä rakenteista mahdolliset häiriöhuiput. Tämä 
peruskaiku vähennetään todellisessa tilanteessa mitatusta kaiusta, jolloin virhekaiut eivät 
häiritse. /30/ 

Etäisyyden mittaus perustuu yhtälöön: 

0
cos
2

vt
L          (5) 

missä L0 on pinnan etäisyys mittalaitteesta, v ultraäänen nopeus, t aika aallon kulkemi-
seen kohteeseen ja takaisin ja  heijastuskulma kuvan 12 mukaisesti. /29/ 

Kuva 12. Ultraäänipinnanmittauksen periaate. /29/ 



24

Mittauksessa on kompensoitava lämpötilan ja väliaineen vaikutus ultraäänen etenemisno-
peuteen, esim. lämpötilan vaikutus ilmassa etenevälle ultraäänelle on 0,607 m/s yhtä as-
tetta kohden. Paineella ja CO2-pitoisuudella on myös jonkin verran vaikutusta. Korkeat 
lämpötilat saattavat aiheuttaa ongelmia ultraäänilaitteiston keraamisille pietsosähköosille, 
joita käytetään lähetin-vastaanottimessa, joten hyvästä suojauksesta on huolehdittava. /4/, 
/31/

Ultraäänen etu mikroaaltoihin verrattuna on se, että se etenee äänen nopeudella mikroaal-
tojen valonnopeuteen verrattuna ja näin aallon kulkuaika on huomattavasti pidempi. Se 
on siten mittausteknisesti helpompi ja halvempi suorittaa. /29/ 
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5 VÄRÄHTELYMITTAUS 

Konvertterissa tapahtuvien värähtelyjen aiheuttajana pidetään yleisesti metallisulan aal-
toilua, jonka aiheuttavista tekijöistä sen sijaan on jonkin verran erilaisia käsityksiä, joskin 
niissäkin perusteet ovat jotakuinkin samat. Sen lisäksi, että värähtelyt aiheuttavat ylimää-
räistä rasitusta konvertterin rakenteille, niillä on myös konvertterin vuorauksen kulumista 
nopeuttava vaikutus. Jos aaltoilun taajuus on lähellä tukirakenteiden ominaistaajuutta, 
syntyvä värähtely voi tällöin vaurioittaa rakenteita. Värähtelyjä mittaamalla ja tutkimalla 
voidaan selvittää niiden syntyyn johtavia tekijöitä ja siten mahdollisesti vähentää vahin-
gollista värähtelyä. /32/, /33/ 

Värähtelyjä mitataan yleensä kiihtyvyysmittarilla. Sen toiminta perustuu pietsosähköi-
seen kiteeseen. Kiteen puristuessa tai venyessä se synnyttää vaikuttavaan voimaan ver-
rannollisen jännitteen. Koska anturissa kidettä kuormittavan kappaleen massa on vakio, 
anturista saadaan kiihtyvyyteen verrannollinen ulostulojännite. Kiihtyvyysmittauksissa 
käytettävä taajuusalue on yleensä välillä 1-10000 Hz. Mittauspisteen tulee olla mahdolli-
simman lähellä ja kiinteässä yhteydessä mitattavaan kohteeseen. /32/ 

Värähtelymittauksia voidaan tutkia sekä taajuus- että aikatasossa. Taajuusspektrin avulla 
saadaan helposti selville signaalin eri taajuuskomponentit ja niiden voimakkuudet.  Aika-
tasosignaalin etuna taajuusspektriin nähden on se, että siinä näkyvät myös ei-jaksolliset 
iskumaiset värähtelyt. /32/ 

Lanssin värähtelyä tutkimalla voidaan havaita kuonan kuohumista puhalluksen aikana. 
Happilanssi on suorassa kontaktissa kuonakerroksen kanssa. Se voi siten absorboida dy-
naamista kuormitusta kuona-metalli emulsion jaksottaisista ilmiöistä. Kun emulsion pinta 
nousee, lanssin dynaaminen kuormitus, ja siten sen värähtely, kasvaa. Menetelmä on kui-
tenkin epäsuora, joten sen tarkkuus ja luotettavuus eivät ole parhaat mahdolliset. /34/ 

Pohang Worksin tehtaalla tutkittiin lanssin värähtelyä kuonan kuohumisen tunnistamisek-
si. Värähtelyä mitattiin punnituskennolla (engl. load cell), joka oli kiinnitetty lanssin 
kiinnikkeeseen. Signaalit prosessoitiin tietokoneella (kuva 13). 350 puhalluksesta saadun 
datan perusteella voitiin nähdä selvä yhteys lanssin värähtelyn intensiteetin ja kuohuvan 
kuonan pinnankorkeuden välillä. Kuohuminen luokiteltiin kolmeen luokkaan: vajaa, 
normaali ja liiallinen. Kun värähtely kasvoi tietyn rajan yli, tietokoneelle annettiin signaa-
li, joka teki tarvittavat toimenpiteet (esim. hälytys, happipuhalluksen muutos ja vaah-
toamisenestoaineen lisäys). Menetelmä mahdollisti toimenpiteiden tekemisen 10-20 se-
kuntia ennen kuin liiallista kuohumista tapahtui yli 75 % tarkkuudella. Yhdessä röntgen-
fluoroskopian kanssa saatiin teräksen roiskumista vähennetyksi 26 %:sta 3 %:iin. /34/ 
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Kuva 13. Lanssin prosessoitu värähtelydata. /34/ 
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6 KUVA-ANALYYSI 

Kuva-analyysillä voi terästeollisuudessa olla monenlaisiakin sovelluksia. Yksi ajatus on 
ollut käyttää sitä metalliroiskeiden havainnointiin konvertterin ympärillä. Roiskumista 
voi tapahtua esim. kun kuona vaahtoaa ylimäärin. Tästä on haittana sekä prosessin säädön 
hankaloituminen että ylimääräiset metallihäviöt. Kuva-analyysiä voitaisiin soveltaa kon-
vertterin ympärillä jo valmiina olevien kameroiden kuviin. Roiskeiden nopeasta havain-
noinnista on apua pyrittäessä tekemään korjaavia toimenpiteitä metallihäviöitä aiheutta-
vien roiskeiden vähentämisessä. 

Tietokoneavusteista kuva-analyysiä varten kuva on muutettava digitaaliseen muotoon. 
Tämä voidaan tehdä esim. jakamalla kuva-alue pieniin yksiköihin eli pikseleihin. Kulla-
kin pikselillä on yksilöllinen osoite (rivi- ja sarakenumero) kuvassa. Lisäksi jokaisella 
pikselillä on värikoodi. Mustavalkoisesta kuvasta voidaan luoda n m  matriisi, jossa n on 
rivien ja m sarakkeiden määrä. Matriisin kuhunkin alkioon tulee luku, joka kertoo ko. 
pikselin harmaasävyn esim. välillä 0 (musta) – 255 (valkoinen). Värikuva voidaan muo-
dostaa kolmesta väristä RGB-formaatin mukaan: punainen (R), vihreä (G) ja sininen (B). 
Kukin väri tarvitsee oman koodin, joten värikuvan pikseli koostuu kolmesta luvusta. /35/, 
/37/

Mustan kappaleen säteilyn intensiteetti kasvaa lämpötilan myötä Planckin lain mukaan:  

1
5

2exp 1
C

C
C T

       (6) 

missä C( ) on säteilyn energia aallonpituudella , T kappaleen lämpötila, C1 ja C2 vakioi-
ta.

Metalliroiskeiden lämpötila on suurempi kuin ympäröivän tilan, joten ne on mahdollista 
erottaa kuvasta värierojen tai säteilyn intensiteetin perusteella (Kuva 14 ja Kuva 15). /36/ 
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Kuva 14. Mustan kappaleen säteily Planckin lain mukaan. 
<URL:http://www.profc.udec.cl/~gabriel/tutoriales/rsnote/cp1/cp1-7.htm>

Kuva 15. Mustan kappaleen säteilyn spektrit konvertterin sisällä kuonalle ja liekille. /36/ 

Näkyvän valon aallonpituusalue on noin 380-760 nm. Kuvasta 14 voidaan nähdä, että alle 
1000 K:n kappaleet eivät säteile juurikaan näkyvän valon alueella. Edellytyksenä siten 
kuva-analyysin käyttöön näkyvän valon alueella on, että mitattavat roiskeet eivät ole eh-
tineet jäähtyä liiaksi. Jos näin on, kuvauksessa tulisi tällöin käyttää infrapunakameraa. 
Lisäksi kuvan tarkkuuden tulee olla riittävän hyvä, jotta pienet roiskeet erottuvat. 
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7 YHTEENVETO 

Savukaasumittauksella voidaan saada jatkuvaa, joskin epäsuoraa, tietoa sulasta puhalluk-
sen aikana. Mittaus perustuu sekä savukaasujen lämpötilaan että CO:n ja CO2:n väliseen 
suhteeseen, jotka korreloivat mellotusnopeuden kanssa. Hiilen palamisen hyvä tuntemi-
nen vähentää sekä lisäpuhalluksen että lisäaineiden lisäyksen tarvetta jälkeenpäin. Mello-
tusnopeuden lisäksi hyvällä savukaasuanalyysillä voidaan estää kuonan roiskumista sekä 
laskea sulan hiili-, fosfori- ja mangaanipitoisuudet puhalluksen lopussa. Savukaasuana-
lyysissä yleisesti käytetty massaspektrometri soveltuu lähes minkä tahansa kaasun mit-
taamiseen. Sen käytöstä teräskonvertterin ohjauksessa onkin saatu paljon hyviä koke-
muksia. Massaspektrometrin huono puoli on näytteenotosta aiheutuva viive. Laserpohjai-
sessa savukaasumittauksessa viive on suoran mittaustavan ja asemoinnin ansiosta huo-
mattavasti pienempi, mutta mittaukset eivät ole niin luotettavia ja tarkkoja. 

XRF:n eli röntgenfluoresenssin avulla voidaan mitata konvertterissa tapahtuvaa pölyä-
mistä eli metallihiukkasia savukaasussa. Sitä on käytetty menestyksekkäästi pölyämisen 
ja metallihäviöiden minimoimiseksi sekä savukaasujen puhdistuksen optimoimiseksi. 

Pinnanmittaustekniikoista tarkasteltiin mikroaalto-, RWI- ja ultraäänitekniikoita. Mikro-
aaltojen ja radioaaltojen kyky läpäistä materiaaleja ja osittain heijastua niistä mahdollis-
taa useiden sulan ja kuonan kerroksien jatkuvan mittaamisen. Ultraääni on mittausmene-
telmänä halvempi, mutta koska se on mekaanista värähtelyä, konvertterin olosuhteet tulee 
ottaa huomioon mittauksessa. Lisäksi sillä on mahdollista mitata vain yhtä pintaa. 

Konvertterin värähtelyä mittaamalla voidaan mahdollisesti tunnistaa rakenteille haitalli-
sen värähtelyn aiheuttajia ja yrittää vähentää niitä. Lanssin värähtelyä tutkimalla saadaan 
epäsuorasti tietoa kuonan kuohumisesta. Liiallisen kuohumisen tunnistamisen ja ennus-
tamisen avulla voidaan vähentää metallihäviöiden syntymistä. 

Kuva-analyysin käyttö metalliroiskeiden tunnistamisessa konvertterin ulkopuolella on 
mahdollista, jos käytössä on riittävän tarkka kuva ja metalliroiskeiden lämpötila on tar-
peeksi suuri synnyttääkseen tunnistettavan valon intensiteettieron. 
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