
 
 

 
 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto 

Prosessimetallurgian laboratorio 

 

 

 

 

 

Diplomityö 

 

RAAKARAUDAN RIKINPOISTON ROISKUMISEN HALLINTA 
 

 

 

 

Oulussa 8.3.2013  

 

Tekijä:    _______________________________  

      Petri Palovaara  

 

Työn valvoja:  _______________________________  

     Prof. Timo Fabritius 

 

Työn ohjaaja:  _______________________________  

  DI Olli Mattila 

 

Työn ohjaaja:  _______________________________  

  DI Mikko Iljana  

 
  



 
 
OULUN YLIOPISTO  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 

Teknillinen tiedekunta 
Osasto Koulutusohjelma 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Prosessitekniikan koulutusohjelma 
Tekijä Työn valvoja 

Palovaara, Petri Samuel Fabritius Timo, professori 

Työn nimi 

Raakaraudan rikinpoiston roiskumisen hallinta 

Opintosuunta Työn laji Aika Sivumäärä 

Tuotantoteknologian ops Diplomityö Maaliskuu 2013 157 s, 10 liitettä 
Tiivistelmä 
Ruukin Raahen terästehtaalla esiintyi masuunien pellettiajoon siirtymisen jälkeen rikinpoistopuhalluksessa haitallista 
roiskumista, joka vaurioitti senkkojen nostokorvakoita niin paljon, ettei niitä ollut enää turvallista nostaa. Senkkojen käyttö-
iän laskusta aiheutunut senkkapula vaaransi rautatuotannon, mikä johti tämän työn teettämiseen. Rikinpoisto on osa 
primääristä raudanvalmistusreittiä, joten sen tapahtumat on tunnettava seikkaperäisesti, eikä rikinpoiston monien 
riippuvaisuuksien takia yhtään tekijää voitu etukäteen jättää pois tarkasteluista. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää syitä 
haitalliseen roiskumiseen ja keinoja sen hallintaan. Tämän lisäksi työssä tuli tehdä paljon perustavanlaatuisia mittauksia ja 
käydä teoreettista taustaa kattavasti läpi, koska Ruukilla ei ole juurikaan rikinpoiston fysikaalisia ilmiöitä aikaisemmin 
käsitelty.  
 
Työn teoriaosuudessa haettiin ilmiöiden, mekanismien ja eri olosuhteiden kautta selityksiä haitalliseen roiskumiseen. 
Teoriaosan asiat, kuten rikinpoistoreaktiot, emulgoituminen sekä raakaraudan ja kuonan ominaisuudet, tarjosivat kokeelliselle 
osuudelle tutkimussuunnan ja -pohjan. Työn kokeellisessa osassa haitallisen roiskumisen numeerista tarkastelua varten 
kehitettiin erityinen laskentamenetelmä, jonka avulla tutkittiin raakaraudan, kuonan, rikinpoistoreagenssin ja prosessi-
olosuhteiden vaikutuksia haitalliseen roiskumiseen.  
 
Roiskumisen teki haitalliseksi senkan vaipan laitaa pitkin valuvat raakarautanorot, jotka olivat seurausta ajoittaisista 
kaasupurkauksista ja niistä aiheutuneista raakarautapurskeista. Haitallinen roiskuminen painottui puhalluksen ensimmäisen 
minuutin jälkeiselle vaiheelle, jolloin kaasunmuodostus äkillisesti voimistui. Tämä vaihe jatkui noin kahden minuutin ajan, 
jonka jälkeen kaasunmuodostus tasaantui vähitellen hilliten samalla haitallista roiskumista. Yleisestä haitallisen roiskumisen 
kulusta poiketen yksittäiset norot saattoivat esiintyä puhalluksissa satunnaisesti ja jopa rypäyksittäin ja tämän jälkeen lakata 
kokonaan.  
 
Roiskumisen hallintaan löytyi useita keinoja, joiden toimivuutta ei tämän opinnäytetyön puitteissa tutkittu. Roiskumista 
voidaan hallita ensisijaisesti laskemalla raakaraudan lämpötilaa ennen rikinpoistoa. Tämä onnistuu helpoiten masuunien 
tasaisella käynnillä ja senkkojen ainelisäyksillä, jotka vaikuttavat keskimääräiseen norojen esiintymistiheyteen. Toissijaisena 
keinona on puuttua yksittäisten norojen muodostumiseen, johon vaikuttavat reagenssin tasalaatuisuus, kuonan modifiointi, 
rikinpoiston kaksivaiheisuus (esirikinpoisto tai kahden eri reagenssin käyttö), pölynpoistokannen geometria ja reagenssin 
osalta kosteuden hallinta, karbonaattipitoisuuden alentaminen sekä lämpötilaherkän soodan korvaaminen kalsium-
karbonaatilla. Monimutkaisen luonteen vuoksi roiskumisen hallinta edellyttää edellä mainittujen keinojen yhdistelemistä.  
 
Työssä havaittiin, ettei masuunien pellettiajoon siirtymisestä aiheutuneella alhaisella raakaraudan mangaanipitoisuudella, 
kuohuvalla kuonalla eikä laajentuvalla kuonalla ole vaikutusta haitalliseen roiskumiseen. Reagenssin havaittiin myös 
vaikuttavan haitalliseen roiskumiseen muun muassa sen luokittumisen ja suuren raekokovaihtelun takia. Reagenssin raekoko-
vaihtelut aiheutuivat kalkkimyllyn syötemateriaalin muutoksista ja mahdollisesti myös myllyn käynnistyksistä. Lisäksi 
reagenssin laatua ei ollut määritelty riittävällä tarkkuudella, eikä tästä syystä sen kriittisiä arvoja ole kontrolloitu tarpeeksi.  
 
Tämä työ on haitallisen roiskumisen hallinnan ja Ruukin rikinpoiston kehittämisen pohjatutkimus, jota tullaan käyttämään 
perustana rikinpoistoon liittyvissä jatkotutkimuksissa. Haitallisen roiskumisen hallinta on pääasiassa kaasunmuodostuksen ja 
siihen vaikuttavien tekijöiden hallintaa. 
Säilytyspaikka 
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1 Johdanto 

Ruukin Raahen terästehtaalla on siirrytty sintteri- ja pellettiajon yhdistelmästä 

puhtaaseen pellettiajoon vuoden 2012 alussa, jolloin masuuneihin on alettu panostaa 

rautapellettien lisäksi kuonanmuodostajana teräskuonaa ja myöhemmin huhtikuussa 

brikettejä. Keväästä 2012 alkaen on rikinpoistoasemalla raportoitu lukuisia voimakkaita 

roiskumistapauksia rikinpoistopuhalluksen aikana. Samassa yhteydessä on havaittu 

senkkojen runsasta skollaantumista ja muodostunut skolla on ollut erittäin vaikea piikata 

irti skollan rautalamellien takia. Voimakkaat roiskumiset ovat aiheuttaneet senkkojen 

käyttöiän nopeaa laskua ja tästä syystä myös senkkapulaa. Käyttöiän lasku on johtunut 

senkkojen nostokorvakoiden ja erityisesti niiden suojaholkkien osittaisesta sulamisesta 

roiskumisten takia, jolloin niitä ei ole voitu turvallisuussyistä nostureilla nostaa. Rikin-

poistoasemalle, reagenssireseptiin tai masuuneille ei ole tehty merkittäviä muutoksia 

pois lukien pellettiajoon siirtyminen. 

 

Tämän työn tavoitteena oli löytää ilmiöiden, mekanismien ja eri prosessiolosuhteiden 

kautta selityksiä haitallisen roiskumisen esiintymiseen ja tehdä paljon perustavan-

laatuisia mittauksia, koska Ruukilla ei ole raudan rikinpoistoa juurikaan tutkittu. Teoria 

tarjosi kokeelliselle osuudelle tutkimussuunnan ja hypoteeseja haitallisen roiskumisen 

muodostumista. Kokeellisessa osuudessa on tarkasteltu kokeiden avulla raakaraudan, 

kuonan, rikinpoistoreagenssin ja prosessiolosuhteiden vaikutuksia haitalliseen 

roiskumiseen.  

 

Haitallisen roiskumisen hallintaan löydettiin työn pohjalta monia vaihtoehtoja, joiden 

käytännön toimivuus ja optimointi rikinpoiston kanssa vaativat jatkotutkimuksia. Työ 

tarjoaa laajan pohjatiedon sekä rikinpoistoon liittyviin tutkimuksiin että haitallisen 

roiskumisen hallintaan.   
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TEORIAOSA 

2 Rikinpoistoprosessi 

2.1 Raudanlasku masuunilla 

Ruukin Raahen terästehtaalla on kaksi lähes identtistä masuunia. Masuuneista lasketaan 

raakarautaa senkkoihin tulenkestävää kourua pitkin noin kahden tunnin sykleissä. 

Yhdestä laskusta saadaan keskimäärin neljä senkallista raakarautaa. Senkan tullessa 

täyteen ohjataan raakarautavirta pääraiteen senkalta sivuraiteen senkalle, jota kutsutaan 

tippasenkaksi. Tippasenkka lasketaan täyteen noin kolmen laskun välein. Laskun 

loputtua viedään täyteen lasketut senkat rikinpoistoasemalle ja siitä edelleen teräs-

sulaton miksereille. Senkat tuodaan vetureilla takaisin masuuneille rikinpoistokuonan 

kuokinnan ja mikserikaadon jälkeen. Raudanlaskussa tyhjäksi tai vajaaksi jääneet senkat 

jätetään masuuneille odottamaan seuraavaa laskua. 

 

Masuuneilla otetaan jokaisesta senkasta raakarautanäytteet senkan ollessa puolillaan ja 

lisäksi jokaisesta laskusta otetaan masuunikuonanäytteet. Näytteistä tehdään kemialli-

nen analyysi XRF:n avulla. Senkasta ei oteta kuonanäytteitä, vaikka senkan kuona poik-

keaa masuunikuonasta. Raudanlaskussa pidätetään masuunikuona raakarautavirrasta, 

eikä masuunikuona näin ollen pääse merkittävästi vaikuttamaan senkan alkukuonan 

koostumukseen. Masuunilla raudanlaskun aikana mitataan raakaraudan lämpötila kaksi 

kertaa: laskun ensimmäisen senkan tullessa täyteen ja masuunikuonan tulon alkaessa. 

 

Rautasenkan käyttöhistoria voi olla hyvin erilainen eri raudanlaskuissa, jolloin kuonan 

ja raakaraudan koostumus ja lämpötila voivat muuttua olennaisesti. Ensiksi raakaraudan 

lämpötila laskee, kun senkan vuorausten lämpösisältö laskee senkkakierron pitkittyessä. 

Senkkakierto on pidempi muun muassa tippasenkoilla ja laskussa vajaaksi tai tyhjiksi 

jääneillä senkoilla. Toiseksi kuonan ja raakaraudan lämpötila ja koostumus voi muuttua 

senkkojen pohjalle piikatun skollan sulamisesta. Piikkausten välillä muodostuu senkan 

kuonarajalle noin kaksi tonnia skollaa, joka piikataan kolmesti viikossa ennen 

raudanlaskua. Piikattu skolla vaikuttaa myös rautasenkan alkukuonan luonteeseen, 

koska skollan koostumus on erilainen ja sen massa on moninkertainen alkukuonaan 

verrattuna. Masuuneilla lisätään soodaa senkkojen pohjalle ennen raudanlaskua, mikä 

vaikuttaa osaltaan senkan kuonan koostumukseen. 
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2.2 Rikinpoistoasema 

Rikinpoistoasemalla sulan raakaraudan rikkipitoisuus alennetaan noin 0,06 paino-

prosentista noin 0,012 painoprosenttiin. Rikinpoisto tehdään kalkkipitoisella injektio-

seoksella, jota puhalletaan keraamisen lanssin kautta senkkaan. Puhalluksen jälkeen 

ennen raakaraudan konvertointia rikkipitoinen kuona kuokitaan pois senkan pinnalta, 

ettei kuonan rikki liukene uudelleen raakarautaan. Prosessia valvotaan automaatiojärjes-

telmän lisäksi myös puhallushalliin asennettujen kameroiden avulla. Pölynpoistosuoti-

mien heikon kuumakeston takia pääpölynpoistokanavan lämpötilaa seurataan 

puhallusten aikana. Kuvasta 1 nähdään rikinpoistoaseman kaaviokuva (Ruukki 2012a). 

 

 
Kuva 1. Rikinpoistoaseman prosessikaavio (muokattu lähteestä: Ruukki 2012a). 

 

Rikinpoistoreagenssi valmistetaan kalkinpolttamon reagenssilaitoksella, josta se kuljete-

taan säiliöautolla varastosiiloille. Varastosiiloista reagenssi johdetaan annossiiloille, 

josta se injektoidaan lanssin kautta kantokaasun avulla senkan pohjalle. Rikinpoisto-

asemalla reagenssia siirretään jokaisen säiliön välillä pneumaattisesti: säiliöauto-

varastosiilo-annossiilo-lanssi. Annossiiloille asti käytetään kantokaasuna kuivattua 

paineilmaa ja vasta injektoinnissa typpeä.  
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Rikinpoistopuhalluksessa käytetään alla olevan taulukon 1 mukaista ajopraktiikkaa. 

Ajoparametreja on hankala muuttaa, sillä virtauksen säätömahdollisuuksia ei juuri ole. 

Reagenssin syöttönopeus vaihtelee reagenssin injektoitavuuden mukaan ja sitä voidaan 

säätää helpoiten vaihtamalla annossiilon pohjaventtiilin kokoa. Reagenssin syöttö-

muutoksia rajoittaa lanssien tukkeutuminen liian alhaisella reagenssisyötöllä (kanto-

kaasu ei riitä pitämään auki lanssia), heikko injektoitavuus liian suurella syöttö-

nopeudella ja kantokaasun rajalliset paineennostomahdollisuudet. Puhallusaika on noin 

8 minuuttia riippuen senkan rikkipitoisuudesta ja raakaraudan massasta.  

 

Taulukko 1. Rikinpoistoaseman keskimääräiset ajoparametrit. 

Rikinpoistoaseman tyypilliset ajoparametrit Arvo 
Reagenssin syöttönopeus (vaihtelee 80–120 kg/min) 100 kg/min 
Kantokaasun määrä (NTP-olosuhteessa) 150 Nm3/h 
Kantokaasun paine (absoluuttinen) 5,5 bar 
Puhallusaika (riippuu rikkipitoisuudesta) 8 min 
Kalkkireagenssin kulutus 8 kg/trr 

 

2.3 Rikinpoistoreagenssin valmistus 

Rikinpoistoreagenssi valmistetaan kalkinpolttamon reagenssilaitoksella. Kalkinpoltta-

mon pääprosessina on kalkkikiven kalsinointi. Kalkinpolttamolla käytetään kahta uunia, 

joissa kalkkikivi (CaCO3) hajoaa lämmön vaikutuksesta poltetuksi kalkiksi (CaO). 

Poltetusta kalkista seulotaan eri fraktioita: palakalkki (yli 14 mm), murukalkki (3–14 

mm) ja hienokalkki (0–3 mm).  

 

Tankomyllyllä jauhetaan hienokalkki raekokoon (d80) noin 250 µm. Tarpeen mukaan 

hienokalkin ohella käytetään murukalkkia myllyn syötemateriaalina. Myllyn tuote, 

jauhettu kalkki ohjataan reagenssilaitokselle. Reagenssilaitos koostuu kalkki-, lisäaine- 

ja reagenssisiiloista sekä sekoittajasta (kuva 2: siilot 9, 10, 12, 13 ja 14). Punnitut 

reagenssin raaka-aineet sekoitetaan sekoittajassa, jonne suihkutetaan pieni määrä 

silikoniöljyä. Kuvassa 2 on esitetty kalkinpolttamon prosessikaavio. 
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Kuva 2. Kalkinpolttamon prosessikaavio (muokattu lähteestä: Ruukki 2012b). 

 

Kalkinpolttamolla sekoitettu reagenssipanos kuljetaan ensin reagenssin välivarastoon 

(kuva 2, siilo 10), jonne tehdään kerralla noin 60 t reagenssia (panoksia noin 40 kpl). 

Välivarastosiilosta säiliöautoon siirretty reagenssi viedään rikinpoistoasemalle, jossa se 

siirretään suuriin varastosiiloihin (kuva 2). Reagenssisiirrot tehdään joko pneumaat-

tisesti, elevaattoreilla tai ruuveilla.  

 

Rikinpoistoreagenssi valmistetaan 1500 kg panoksina eri raaka-aineista: jauhettu kalkki 

(85 %), sooda (7 %), koksipöly (1 %), kalkinpolttouunien savukaasupöly (2–5 %) ja 

silikoniöljy (0,08 %). Reagenssin kalkki toimii pääasiallisena rikinpoistajana. Soodan ja 

savukaasupölyn tarkoituksena on tehostaa rautasulan sekoitusta karbonaattien hajoa-

misen aiheuttaman kaasunmuodostuksen kautta. Koksipöly lisätään reagenssiin, jotta 

rikinpoistopuhalluksen lämpöhäviöitä saataisiin pienennettyä. Silikoniöljy parantaa 

reagenssin injektoitavuutta, jota ilman injektio olisi lähes mahdotonta.  

 

Reagenssista mitataan vierintäkulmaa (injektoitavuus) ja jäännöskarbonaattipitoisuutta 

(osa rikinpoiston kaasunmuodostusta). Reagenssin karbonaatti on pääosin peräisin 

soodasta (Na2CO3) ja savukaasupölyn reagoimattomasta kalkkikivestä (CaCO3). 

Kalsiumkarbonaattia ei jauhetussa kalkissa juurikaan ole, koska sen raaka-aine, hieno-

kalkki, on suurelta osin palakalkin pinnalta irronnutta, hyvin palanutta kalkkikiveä.  
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Reagenssin raekokoon vaikuttaa eniten jauhettu kalkki, jonka raekokoon vaikuttavat 

puolestaan merkittävimmin myllyn syötemateriaalin ominaisuudet ja oletettavasti myös 

myllyn käyttö. Kalkinpolttamon tankomyllyä ajetaan vakioparametreilla (myllyn kier-

rosnopeus, myllyn syöttönopeus 10 t/h), vaikka syötemateriaaliin tehtäisiin muutoksia. 

Syötemateriaalia vaihdetaan tuotannon ja tuotefraktioiden kysynnän mukaan: yleensä 

hienokalkin (0–3 mm) jatkeeksi lisätään huomattavasti karkeampaa murukalkkia (3–14 

mm). Reagenssin muut raaka-aineet toimitetaan sellaisenaan kalkinpolttamolle, eikä 

niiden raeko’oista ole tarkempaa seurantaa. Pölymäisten raaka-aineiden ja soodan 

raeko’oilla ei ole niin suurta merkitystä reagenssin raekokoon (d80) kuin jauhetulla 

kalkilla johtuen niiden pienemmästä panososuudesta.  

 

Reagenssin useiden varastosiilojen ja siirtojen takia reagenssi voi luokittua hyvinkin 

voimakkaasti. Luokittuminen voi raaka-aineiden raekoosta riippuen muuttaa reagenssin 

massatasapainoa, joka puolestaan voi muuttaa rikinpoistopuhalluksen luonnetta. Tästä 

syystä on selvitettävä, mitkä raaka-aineet aiheuttavat reagenssin raekokojakauman 

hallitsemattomia muutoksia sekä siinä ilmeneviä mahdollisia luokittumisen aiheuttamia 

raekokopiikkejä. 

 

  



16 

    
 

3 Rikinpoisto 

Terästeollisuudessa on käytössä erilaisia rikinpoistokäytäntöjä. Suurimmat erot ovat 

rikinpoistoreagensseissa (CaO, CaC, Mg), rikinpoiston rautasula-astioissa (esim. 

senkka, torpedo) ja prosessoinnin ajankohdissa. Rikinpoistolaitteistot ja reagenssit ovat 

kehittyneet vuosien saatossa ja se on mahdollistanut terästen myötölujuuksien ja raudan 

rikinpoistotehon kehittymisen. (Wolfe & Olson) Rikinpoisto raakaraudasta on teoreet-

tisesti edullisinta toteuttaa kalkin (CaO) avulla, mutta käytännössä rikinpoistoteho on 

teoreettista paljon heikompaa kalkkipartikkelin ympärille muodostuvasta tuotekerrok-

sesta (McFeaters & Fruehan 1993, 441). Varsinainen rikinpoisto raakaraudassa tapahtuu 

injektoidun reagenssin noustessa ylös rautasulassa ja rautasulan pintakuonassa 

(Iwamasa & Fruehan 1997, 47).  

 

3.1 Rikinpoistoreaktiot 

Tässä kappaleessa käsitellään Ruukin kalkkipohjaisen reagenssin rikinpoistoreaktioita. 

Tehokas rikinpoisto perustuu neljään tekijään: raudan matalaan happipitoisuuteen, 

kuonan korkeaan emäksisyyteen, osittain fluksattuun kuonaan ja reaktioissa muodos-

tuvien kaasujen aiheuttamaan sulan sekoittumiseen. (Wulfe & Olson) 

 

Raakaraudan komponenttien vaikutusta kalkkipohjaisten reagenssien rikinpoistotehoon 

on tutkittu useassa eri lähteessä. Tutkimuksissa on havaittu aineiden, joilla on korkea 

happiaffineetti, tehostavan rikinpoistoreaktiota (esimerkiksi Al, Si ja C). Pelkän hiilen 

toimiessa pelkistäjänä rikinpoistoreaktioissa reaktionopeus on melko hidas, mutta jo 

pienillä piilisäyksillä (0,2 m-%) kasvaa rikinpoistoteho merkittävästi lähes optimaali-

seen tasoonsa. Samankaltainen vaikutus on myös 0,3 m-%:n alumiinilisäyksellä. Näiden 

pelkistäjien teho perustuu reaktioiden tapahtumiseen kaksifaasisysteemissä (kuona-

metalli) kolmifaasisysteemin (kuona-metalli-kaasu) sijaan, jolloin reaktionopeudet ovat 

merkittävästi nopeammat rajapintojen vähenemisen takia. Toisin sanoen nopeasti 

tapahtuvien rikinpoistoreaktioiden perustana on hiilen lisäksi metallisten pelkistäjien 

läsnäolo. (McFeaters & Fruehan 1993, 445) 

 

3.1.1 CaO:n reaktiot 

Kalkin reaktiot ovat tärkeitä rikinpoistoreaktioissa, sillä reagenssin kalkkipitoisuus on 

noin 90 m-%. Rikinpoistoteho CaO-pohjaisilla rikinpoistoreagensseilla perustuu 
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pääasiassa alla esitettyyn reaktioon (kaava 1) ja siitä johdettuun tasapainovakion lausek-

keeseen (kaava 2). (McFeaters & Fruehan 1993, 441; Wulfe & Olson) Tasapainovakion 

lausekkeesta nähdään, että suurella CaO-aktiivisuudella ja pienellä O-aktiivisuudella 

saavutetaan paras rikinpoistoteho (Wolfe & Olson).  

 

(CaO) + [S] = (CaS) + [O],         (1) 

 

josta tasapainovakion lauseke 

 

= ·
·

 ,             (2) 

 

missä K on reaktioyhtälön tasapainovakio 

ai on komponentin i aktiivisuus 

 

Rikin tasapainopitoisuudet reaktiossa 1 ovat erittäin pienet (<10 ppm), minkä takia 

rikinpoistotehoa ei rajoita termodynaamiset tekijät, vaan kineettiset (aineensiirto) 

tekijät. Rikin aineensiirto metallifaasissa ei rajoita metalliin liuenneen rikin ja kalkin 

reaktioita, vaan kalkin rikinpoistotehoa heikentää kalkkipartikkelin ympärille muodos-

tuva tuotekerros (CaS ja Ca2SiO4). Tuotekerros liukenemattomana heikentää aineen-

siirtoa ja sitä kautta reaktion 1 reaktionopeutta. Dikalsiumsilikaatin muodostusreaktio 

on esitetty alla (kaava 3). (McFeaters & Fruehan 1993, 441, 445)  

 

4CaO(s) + 2[S] + [Si] = 2CaS (s) + ( )       (3) 

 

Tuotekerroksesta aiheutuvaa rikinpoistotehon laskua voidaan kompensoida hienon-

tamalla reagenssin raekokoa ja alentamalla muodostuvan tuotekerroksen sulamispistettä. 

Rikin diffuusio kalkkipartikkelin pintaan nopeutuu huomattavasti, jos osa muodostu-

vista reaktiotuotteista liukenee pois paljastaen kalkkipartikkelin pinnan (lämpötila on 

reaktiotuotteiden soliduslämpötilaa korkeampi) (McFeaters & Fruehan 1993, 441). 

Soliduskäyrän lämpötiloihin voidaan kuonasulassa vaikuttaa fluksaavien komponenttien 

lisäyksellä, johon on arveltu riittävän silikaattilisäys (Silva et al. 2012, 3). 

 

Hienojakoisen kalkin tiedetään reagoivan voimakkaasti ilmankosteuden kanssa muodos-

taen kalsiumhydroksidia. Ilmankosteuden vaikutukset reagenssin raekokoon ja 
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vetypitoisuuteen on selitetty tämän tutkimuksen kokeellisessa osuudessa (kappaleet 

13.5.5 ja 13.5.6). Rikinpoistoasemalla reagenssin säiliöautojen tyhjennys varasto-

siiloihin tehdään pneumaattisesti kuivatulla paineilmalla. Kuivatun paineilman kaste-

pistettä mitataan, ja se vaihtelee -30–(-5) °C välillä. Vesihöyryn osapainetta voidaan 

arvioida alla olevan kaavan 4 perusteella (Pietilä). Kaavan on havaittu vastaavan hyvin 

eri lähteissä esitettyjä osapaineita eri kastepisteillä. Kosteusprosentin laskemiseen 

tarvitaan myös ideaalikaasujen tilanyhtälöä (kaava 5) ja ainemäärän kaavaa 6. 

 

log = 28,59051− 8,2 · + 0,0024804 · −  ,      (4) 

 

missä log on kymmenkantainen logaritmi 

 on kylläisen vesihöyryn osapaine [Pa] 

T on kastepiste [K] 

 

= ,         (5) 

 

missä p on paine [Pa]  

V on tilavuus [m3] 

n on ainemäärä [mol] 

R on yleinen kaasuvakio [J/(K·mol)] 

T on lämpötila [K] 

 

= ,           (6) 

 

missä n on ainemäärä [mol] 

m on massa [g] 

M on moolimassa [g/mol] 

 

3.1.2 Na2CO3:n reaktiot 

Natriumkarbonaatti (Na2CO3) eli sooda on yhtenä tehosteaineena rikinpoistoreagens-

sissa, joka hajoaa raakarautasulaan injektoitaessa kaavan 7 mukaisesti. Soodan hajoami-

nen on kuitenkin erittäin lämpötilaherkkä (Lilja 1992, 49; liitteet 8 ja 9) ja väli-

reaktioista riippuvainen, mikä tekee soodan käyttäytymisestä erittäin hankalan arvioida. 
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Tämän lisäksi natriumkarbonaatti voi reagoida raakarautaan liuenneiden rikin, hiilen ja 

piin kanssa.  Hajoamisreaktiot  yhdessä muiden reaktioiden kanssa tuottavat CO- ja Na-

kaasua raakaraudan korkeasta hiili- ja piipitoisuudesta johtuen (kaavat 8–12). (Pak & 

Fruehan 1987, 687–688) 

 

Natriumkarbonaatin hajoaminen: 

( ) = ( ) + ( ),         (7) 

 

Rikinpoistoreaktio: 

( ) + [ ] + [ ] = ( ) + ( ),       (8) 

 

Reaktiot hiilen kanssa: 

( ) + 2 [ ]  = 2 ( ) + 3 ( ) ,        (9) 

+ [ ] = 2 ( ) + ( ),        (10) 

 

Reaktiot piin kanssa: 

( ) + [ ] = ( ) + 2 ( ) + ( ),     (11) 

2 ( ) + [ ] = ( ) + 4 ( ),      (12) 

 

3.1.3 CaCO3:n reaktiot 

Kalsiumkarbonaattia käytetään soodan ohella toisena reagenssin tehosteaineena. Rikin-

poistoreagenssi sisältää kalsiumkarbonaattia, joka on peräisin palamattomasta kalkki-

kivestä. Kalsiumkarbonaatin hajoaminen (kaava 13) vastaa natriumkarbonaatin hajoa-

mista ja siitä vapautuvan CaO:n reaktiot vastaavasti kyseisen komponentin kappaleessa 

3.1.1 vastaavia reaktioita.  

 

Kalsiumkarbonaatin hajoaminen: 

( ) = ( ) + ( ),          (13) 

 

Alla olevassa kuvassa 3 on esitetty kalsiumkarbonaatin hajoamisnopeudet tasaisella 

lämpötilanousulla eri raeko’oilla. Kuvasta havaitaan karkeiden partikkeleiden hajoavan 

voimakkaimmin vasta kalsiumkarbonaatin sulamispisteen läheisyydessä (850 °C). 

Hienoimmat partikkelit hajoavat aikaisemmassa vaiheessa kuin karkeat partikkelit. 

Tämä johtuu hajoamisen endotermisyydestä, joka pitää karbonaatin ytimen lämpötilan 
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alle hajoamispisteen. Soodaan verrattuna kalsiumkarbonaatin hajoamisen ennustaminen 

on helpompaa, sillä kaiken kalsiumkarbonaatin voidaan olettaa hajoavan rikinpoiston 

olosuhteissa. 

 

 
Kuva 3. Kalsiumkarbonaatin hajoamisnopeudet eri raeko’oilla ja tasaisella lämpötila-

nostonopeudella, 20 °C/min (muokattu lähteestä: Mohamed 2012, 6.). 

 

3.2 Rikkikapasiteetti ja -jakaantumiskerroin 

Kuonan rikinsitomiskykyä raudasta kuvaa rikkikapasiteetti (kaavat 16 ja 17), joka on 

määritetty sulfidin ja hapen kuona-metalliliukoisuuksien avulla (kaava 14). (Mori et al. 

1985, 311; Wagner 1975, 405–406) Alhaisilla hapen osapaineilla (< 10-5 atm) rikin on 

havaittu esiintyvän sulfidina, joten raakaraudan rikin voidaan olettaa esiintyvän sulfidi-

muodossa eikä sulfaattina. (Heikkinen 2001, 55) 

 

[ ] + ( ) = [ ] + ( ),       (14) 

 

josta tasapainovakion lauseke (kaava 15): 

 

=
[ ]· ( )

[ ]· ( )
,         (15) 
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missä K on reaktion tasapainovakio 

a[i] on komponentin i aktiivisuus metallissa 

a(i) on komponentin i aktiivisuus kuonassa 

 

Kaavasta 15 voidaan päätellä rikinpoistotehoon vaikuttavat tekijät. Kuonan hapen 

aktiivisuuden tulisi olla mahdollisimman suuri. Tämä saadaan aikaan korkealla 

emäksisyydellä. Toisaalta raudan hapen aktiivisuus tulisi olla mahdollisimman alhainen, 

mikä saavutetaan muun muassa korkealla hiilipitoisuudella ja/tai alhaisella kuonan FeO-

pitoisuudella. (Silva et al. 2012, 2) Reaktio on eksoterminen, joten rikinpoisto on tehok-

kainta alennetuissa lämpötiloissa. Tästä huolimatta CaO- tai Na2O-pohjaisissa kuonissa 

saavutetaan tehokkain rikinpoisto kohotetuilla lämpötiloilla. Tasapainovakion lausek-

keesta nähdään, että korkea rikinpoistoteho saavutetaan korkeilla rikin aktiivisuuksilla 

raudassa (raudan korkea hiili- ja rikkipitoisuus) ja alhaisilla raudan hapen aktiivisuuk-

silla (raudan korkea hiili-, pii-, alumiini- ja/tai kromipitoisuus) (Silva et al. 2012, 2–3). 

Tasapainovakion lausekkeesta (kaava 15) on johdettu rikkikapasiteetti rikki- ja happi-

pitoisessa atmosfäärissä: 

 

= ( ) · ,        (16) 

 

missä CS on rikkikapasiteetti rikki- ja happipitoisessa atmosfäärissä 

(S) on rikkipitoisuus kuonassa [m-%] 

pi on komponentin i osapaine [atm] 

 

Tasapainovakion lausekkeesta (kaava 15) voidaan johtaa myös rikkikapasiteetin kaava 

tasapainotilaisessa raudassa (Holappa 2011, 12): 

 

= ( ) · [ ]

[ ]
,         (17) 

 

missä  on rikkikapasiteetti tasapainotilanteessa 

(S) on rikkipitoisuus kuonassa [m-%] 

a[i] on komponentin i aktiivisuus metallissa. 
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Termodynaamista kuonan rikinsitomiskykyä kuvaa rikinjakaantumiskerroin LS, jota 

kuvaa kaava 18 (Iwamasa & Fruehan 1997, 47). Kaavan 18 loppuosan on johdettu 

kaavan 15 avulla.  

  

= ( )
[ ]

=
[ ] [ ]

,         (18) 

 

missä Ls on rikinjakaantumiskerroin 

(S) on rikkipitoisuus kuonassa [m-%] 

(S) on rikkipitoisuus metallissa [m-%] 

 on kuonan rikkikapasiteetti 

a[O] on hapen aktiivisuus raudassa 

f[S] on rikin aktiivisuuskerroin raudassa 

 

3.3 Rikinpoistoteho 

Rikinpoistotehoa tarvitaan arvioitaessa kokeellisessa osuudessa rikinpoistotehon 

vaikutusta haitalliseen roiskumiseen ja päinvastoin siihen, miten haitallisen roiskumisen 

hallinta voi vaikuttaa rikinpoistotehoon. Rikinpoistotehoa voidaan laskea usealla eri 

tavalla, joista yksi tapa on esitetty alla (kaava 19). Kaavassa 19 raakaraudasta poistetun 

rikin ja todellisen injektoidun kalkin massojen suhde jaetaan teoreettisella, stökiömetri-

sellä suhdeluvulla (kaava 1). Teoreettinen kalkin hyötysuhde on laskettu kaavan 1 

mukaan, jossa yhden 1 rikkimoolin poistamiseen vaaditaan 1 mooli kalkkia. Massa-

suhdeluvuksi saadaan molekyylimassojen suhteiden avulla 0,5718 kgS/kgCaO. 

 

=  
·([ ] [ ])

.
,

,

· 100 % ,      (19) 

 

missä RS on rikinpoistoteho [%] 

 mrauta on käsitellyn raakaraudan massa [kg] 

[Salku/loppu] on raakaraudan rikkipitoisuus alussa/lopussa [kg] 

mCaO-inj. on käsittelyssä injektoidun kalkin massa [kg] 

  .

,
 on teoreettinen kalkin kulutus rikkiä kohden [0,5718 

kgS/kgCaO] 
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3.4 Rikin aktiivisuus 

Rikin aktiivisuutta tarvitaan arvioitaessa raakaraudan komponenttien vaikutusta rikin-

poistotehoon ja haitalliseen roiskumiseen. Raakaraudan komponenttien vaikutusta 

yksittäisen komponentin aktiivisuuteen raakaraudassa voidaan arvioida erilaisten vuoro-

vaikutusparametrien avulla, jotka on määritetty kokeiden ja termodynaamisten tarkas-

telujen pohjalta. Vuorovaikutusparametrit on määritetty 1600 °C lämpötilassa, eivätkä 

ne ota huomioon mahdollisia lämpötilariippuvaisuuksia (pois lukien rikki ja kromi). 

Yksittäisen komponentin aktiivisuus voidaan laskea kaavalla 20, jossa käytetään 

ensimmäisen kertaluvun vuorovaikutusparametria. (Sigworth & Elliott 1974, 298–299)  

 

= ∑ [ · [ ] ],       (20) 

 

missä fi on tarkasteltavan komponentin aktiivisuus rautasulassa 

 on komponentin j ensimmäisen kertaluvun vuorovaikutusparametri 

komponenttiin i 

[j] on komponentin j osuus raakaraudassa (m-%) 

 

Alla olevaan taulukkoon 2 on merkitty eri komponenttien vuorovaikutusparametrit rikin 

aktiivisuuteen raakaraudassa. Rikin ja kromin vuorovaikutusparametreille rikin aktiivi-

suuteen raakaraudassa on määritetty lämpötilariippuvaiset vuorovaikutusparametrit. 

 

Taulukko 2. Komponenttien (j) vuorovaikutusparametri rikin (i) aktiivisuuteen rauta-

sulassa (Sigworth & Elliott 1974, 303–307).  

Vuorovaikutus- 
parametri Komponentti j 

i (vakioarvo) Al C Cu Mn Ni P Ti V Zr 
S 0,035 0,11 -0,0084 -0,026 0,0037 0,063 -0,072 -0,016 -0,052 
i (lämpötila-
riippuvuus) S Cr 

S 233/T-0,153 -94,2/T-0,153 
 

Kuvasta 4 nähdään rikin aktiivisuuden muutokset raudassa eri seosaineiden funktiona. 

Raakaraudan hiilen, piin ja fosforin havaitaan nostavan rikin aktiivisuutta raaka-

raudassa, kun taas itse rikki, kupari ja mangaani pienentävät rikin aktiivisuutta. Kun 

huomioidaan raakaraudan komponenttien pitoisuuksien vaikutus rikin aktiivisuuteen, 

raakaraudan hiilellä havaitaan olevan suurin vaikutus rikin aktiivisuuteen. 
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Kuva 4. Rikin aktiivisuus raudassa eri seosaineiden funktiona 1600 °C:n lämpötilassa 

(muokattu lähteestä: Silva et al. 2012, 2). 
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4 Raudan ja kuonan pintajännitykset 

Raakaraudan ja kuonan pinta- ja rajapintajännityksillä on merkittävä rooli reaktio-

mekanismeissa, -nopeuksissa ja emulgoitumisessa. Haitalliseen roiskumiseen ne voivat 

vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi kaasunmuodostuksen kautta. 

 

4.1 Raudan rajapintajännitys 

Pintajännitykset ovat osallisena muun muassa metalli-kuona-emulsioiden muodostuk-

sessa ja teräksen sulkeumien hallinnassa. (Nakashima & Mori 1992, 15) Kuvassa 5 on 

esitetty sulan raudan seosaineiden vaikutuksia kuona-metallirajapintajännityksiin. 

Kyseistä rajapintajännitystä alentaa huomattavasti jo pienet titaani-, vanadiini-, hiili-, 

fosfori- ja piilisäykset rautasulaan (kuva 5). 

 

 
Kuva 5. Sulan raudan seosaineiden vaikutukset kuona-metallirajapintajännityksiin. 

Kiinteällä viivalla CaO-SiO2-Al2O3-systeemi. Pisteytetyllä viivalla CaO-SiO2-MgO-

Al2O3-CaF2-systeemi. Katkoviivalla CaO-MgO-Al2O3-systeemi. (Muokattu lähteestä: 

Nakashima & Mori 1992, 11) 
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4.2 Raudan pintajännitys 

Pinta-aktiiviset aineet voivat laskea raudan rajapintajännitystä pieninäkin pitoisuuksina 

diffundoitumalla raudan pintakerrokseen. Puhtaan raudan pintajännitys on noin 1,8 N/m 

ja sen arvoa laskee rautaan seostuneet epäpuhtaudet. Pinta-aktiivisten seosaineiden 

seurauksena rajapinnoilla tapahtuvat reaktiot voivat hidastua, sillä pinta-aktiiviset aineet 

vievät reaktiopinta-alaa. Reaktiot voivat myös nopeutua rajapintajännityksen alentuessa 

tehostuneen aineensiirron vuoksi. (Nakashima & Mori 1992, 11) Kuvasta 6 nähdään 

rautasulaan lisättyjen komponenttien vaikutukset raudan pintajännitykseen. Erityisen 

voimakkaita ovat rikin ja hapen vaikutukset.   

 

 
Kuva 6. Rautasulan komponenttien vaikutus raudan pintaenergiaan 1600 °C:n lämpö-

tilassa (muokattu lähteestä: Nakashima & Mori 1992, 11).  

 

Pinta-aktiivisten komponenttien, kuten hapen ja rikin, käyttäytyminen raudan seos-

aineena nähdään kuvasta 7 (vasen).  Kuvan mukaan jo pieni lisäys happea tai rikkiä saa 

raudan pinnan kyllästymään rautaoksidista (FeO) noin 0,02 m-% happipitoisuudella ja 

rautasulfidista (FeS) noin 0,03–0,04 m-% rikkipitoisuuksilla. Kuvasta 7 (oikea) nähdään 

Fe-S-O-systeemin pintajännitys rikki- ja happipitoisuuksien funktiona 1600 °C:n 

lämpötilassa. Käyrä kuvaa Fe-S-systeemiä ja käyrän viereiset arvot kuvaavat hapen 

aktiivisuutta (ppm). Kuvasta 7 (oikea ja vasen) havaitaan rikin laskevan voimakkaasti 

raudan pintajännitystä ja korkeilla rikkipitoisuuksilla hapen lisäyksen (400 ppm) 

laskevan vain vähän pintajännitystä. (Nakashima & Mori 1992, 12) Toisin sanoen 
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rikkipitoisuudella on suurempi merkitys raudan pintajännitykseen kuin hapella, mikä 

korostuu yli 0,100 p-% rikkipitoisuuksissa.  

 

 
Kuva 7. Vasen kuva: Hapen ja rikin ylimääräpitoisuus raudan pinnalla Fe-O- ja Fe-S -

seoksissa seospitoisuuksien funktiona 1550 °C:n lämpötilassa. Oikea kuva: Fe-S-O-

systeemin pintajännitys 1600 °C:n lämpötilassa. Käyrä kuvaa Fe-S -systeemiä ja käyrän 

viereiset arvot kuvaavat hapen aktiivisuutta (ppm). Molempiin kuviin on merkitty 

sinisellä viivalla Ruukin Raahen tehtaan rikinpoistolaitoksen raakaraudan alku- ja 

loppurikkipitoisuudet. (Muokattu lähteestä: Nakashima & Mori 1992, 12) 

 

Raudan pintajännityksen yhteydessä on hyvä myös mainita komponenttien pinta-

aktiviisuus binäärisessä rautaseoksessa (kuva 8). Raakaraudan pinnalle konsentroituvien 

komponenttien on havaittu vaikuttavan muun muassa typen poistumiseen teräksestä 

(Ono-Nakazato 2003, 298) ja samasta syystä niiden voidaan olettaa vaikuttavan rikin-

poistoon esimerkiksi vähentämällä rikinpoistoreaktioiden reaktiopinta-alaa. Kuvasta 8 

nähdään mangaanin, kuparin ja alumiinin käyttäytyvän binäärisessä rautaseoksessa 

pinta-aktiivisesti ja volframin ja molybdeenin käyttäytyvän päinvastaisesti. Mikäli 

raudan pinnalle konsentroituva komponentti reagoi voimakkaasti ympäröivän systeemin 

kanssa, voi komponentti vaikuttaa oleellisesti ympäröiviin reaktioihin (Ono-Nakazato 

2003, 298).  
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Kuva 8. Binäärisessä rautaseoksessa olevien komponenttien mooliosuudet pinta- ja 

bulkkiosassa 1700 °C:n lämpötilassa (muokattu lähteestä: Ono-Nakazato 2003, 299). 

 

4.3 Kuonasulien vaikutus kuona-metallirajapintajännitykseen 

Kuonasulien koostumuksella on havaittu olevan vaikutusta rautapisaroiden emulgoi-

tumiseen. Kuvasta 9 nähdään eri kuonakomponenttien vaikutus metalli-kuonarajapinta-

jännityksiin: CaO-, BaO-, SiO2-, Al2O3-komponenttien lisäykset eivät juurikaan muuta 

metalli-kuonarajapintajännitystä, mutta FeO- ja MnO-komponenttien lisäksi Na2O- ja 

P2O5-komponenttien lisäykset laskevat sitä hieman. (Nakashima & Mori 1992, 17). 

  

 
Kuva 9. (1.) Kuonakomponenttien lisäysten vaikutus metalli-kuonarajapintajännityk-

seen CaO-SiO2-Al2O3-systeemissä. (2.) Vastaava CaO-MgO-Al2O3-systeemissä. 

(Muokattu lähteestä: Nakashima & Mori 1992, 17) 
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Erityisesti jo pienillä FeO- ja MnO-lisäyksillä saadaan metalli-kuonarajapintaenergia 

voimakkaasti laskemaan. Rajapintaenergioiden lasku johtuu kuonan FeO:n ja MnO:n 

reagoimisesta sulan raudan kanssa (kaavat 21 ja 22) (Nakashima & Mori 1992, 16–17):  

 

(FeO) → [Fe] + [O]         (21) 

(MnO) + [Fe] → [Mn] + (FeO)       (22) 

 

4.4 Kuonasulien pintajännitys 

Kuonasulien pintajännityksistä ei ole niin tarkkoja mittaustuloksia kuin metalleilta, ja 

saadut tulokset ovat usein vaihtelevia. Kuonasulien pintajännitykset ovat selvästi 

metallisulia alemmat, 0,20–0,70 N/m välillä. (Nakashima & Mori 1992, 13) Kuvassa 10 

nähdään kuonakomponenttien lisäysten vaikutus FeO- ja CaO-Al2O3-pohjaisiin kuoniin. 

Vasemman puoleisesta kuvasta nähdään, että Na2O-  ja  P2O5- lisäykset FeO-pohjaisiin 

kuoniin laskevat pintajännitystä voimakkaasti ja vastaavasti MnO-, SiO2- ja TiO2-

lisäykset vain keskinkertaisesti. Vastaavanlainen tilanne on havaittavissa oikean-

puoleisesta kuvasta.  

 

 
Kuva 10. Vasen: kuonakomponenttien lisäyksen vaikutus FeO-pohjaisten kuonien 

pintajännityksiin. Oikea: kuonakomponenttien lisäyksen vaikutus CaO-Al2O3-pohjais-

ten kuonien pintajännityksiin. (Muokattu lähteestä: Nakashima & Mori 1992, 13) 

 

Käytännön kuonasulien pintajännityksen laskemiseen on käytetty usein alla olevaa 

kaavaa 23, jonka kertoimet on määritetty eri pintajännitysmittausten pohjalta. Kaavalla 
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laskettu ja kokeellisesti määritetyt arvot 0,35SiO2-0,07Al2O3-0,45CaO-0,12MgO-

0,01FeO-systemille 1600 °C:n lämpötilassa ovat vastaavasti 0,48 ja 0,49 N/m. 

(Nakashima & Mori 1992, 13) Käytännön kuonasulien pintajännitysten laskemiseen 

kaava on riittävän tarkka. 

 

= ∑ · ,         (23) 

 

missä σkuona on kuonan pintajännitys [N/m] 

σi on pintajännityskerroin komponentille i [N/m] 

Ni on komponentin i mooliosuus 

 

Taulukkoon 3 on merkitty kaavan 23 laskemiseen tarvittavat komponenttien pinta-

jännityskertoimet. Kyseiset kertoimet on annettu kolmessa eri lämpötilassa, joista vain 

1400 °C kattaa kaikki yleisimmät komponentit. 

 

Taulukko 3. Kuonakomponenttien lasketut pintajännityskertoimet eri lämpötiloissa 

(muokattu lähteestä: Nakashima & Mori 1992, 13). 

Kuona- 
komponentti 

Kuonakomponentin  
pintajännityskerroin  

[N/m] 
1300 °C 1400 °C 1500 °C 

K2O 0,17 0,16 - 
Na2O 0,31 0,30 - 
Li2O 0,42 0,40 - 
BaO - 0,37 0,37 
PbO 0,14 0,14 - 
CaO - 0,60 0,59 
MnO - 0,65 0,64 
ZnO 0,05 0,54 - 
FeO - 0,57 0,56 
MgO - 0,51 0,50 
ZrO2 - 0,47 - 
Al2O3 - 0,64 0,63 
TiO2 - 0,38 - 
SiO2 - 0,29 0,29 
B2O3 0,03 0,01 - 
NaF - 0,16 - 
CaF2 - 0,28 - 
CaCl2 - 0,20 - 
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5 Emulgoituminen 

Rautaa voi emulgoitua kuonaan, kun kaasun pintafilmi hajoaa, kaasukuplan nosteen 

aiheuttama rautapatsas hajoaa tai spontaanisti Marangoni-ilmiön seurauksena. Raudan 

emulgoituminen on mahdollinen syy roiskumisen haitallisuudelle, sillä emulgoituneet 

raakarautapisarat pystyvät sulattamaan senkan rautavaippaa ja nostokorvakoiden suoja-

holkkeja. Puhdas kuonafaasi ei pysty sulattamaan senkan valettua vaippaa. Emulgoitu-

minen vaikuttaa lisäksi rikinpoistotehoon.  

 

5.1 Faasisysteemit rikinpoistopuhalluksessa 

Rikinpoistopuhalluksessa muodostuu useita eri kaasu-metalli-kuona-kolmifaasi-

systeemeitä, kun reagenssia injektoidaan kantokaasun avulla rautasulaan. Näihin 

tilanteisiin vaikuttaa rikinpoistossa tapahtuvien reaktioiden aiheuttamat rajapinta-

energioiden voimakas lasku. Ensiksi muodostuu reagenssi-kaasu-rauta-systeemi, jonka 

rajapintaenergioiden tasapainon kautta määräytyy, dispergoituuko reagenssi rautasulaan. 

Kaasukuplan noustessa muodostuneen kolmifaasisysteemin tasapainotila muuttuu 

systeemin koostumusten ja reaktioiden aiheuttamien rajapintaenergioiden muutosten 

vuoksi. Toiseksi kaasukuplista mahdollisesti irtautuneet reagenssipartikkelit muodos-

tavat oman systeeminsä, joka hakeutuu kohti tasapainotilaansa. Lopuksi muodostuu 

kolmifaasisysteemi, kun kaasukupla saavuttaa kuona-metalli-rajapinnan, jolloin kaasu-

kuplan pinnalle voi muodostua rajapintaenergioiden tasapainon mukaan joko metalli- tai 

kuonafilmi.  

 

5.2 Emulgoitumisen muodostuminen 

Emulgoitumisessa tärkein tekijä on tasapaino kaasu-kuona-metallirajapintajännityksien 

välillä ja niihin vaikuttavat asiat, kuten pinta-aktiiviset aineet ja rajapintojen yli tapahtu-

vat reaktiot (laskevat rajapintajännityksen lähes nollaan). Kun kaasukupla työntyy 

metalli-kuonarajapinnan (rautasenkan yläosa) läpi tai injektoinnissa rautasulaan, 

rajapintaenergioiden tasapainoista riippuen kaasukuplan pinnalle voi muodostua joko 

stabiili tai nopeasti hajoava pintafilmi. Injektoidun reagenssin tilanteessa voi osa 

materiaalista pysyä sulamattomana, jolloin pintafilmiä ei voi muodostua. Pintafilmin 

hajotessa muodostuu pisaroita, jotka voivat takertua nousevan kaasukuplan pinnalle tai 

dispergoitua ympäröivään tilaan. Pintafilmin muodostumisen stabiilisuutta voidaan 
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kuvata pintafilmin muodostumiskertoimella Θ (engl. film coefficient) ja muodostunei-

den pisaroiden pysymistä kaasukuplan pinnalla flotaatiokertoimella Δ (engl. flotation 

coefficient). (Fabritius et al. 2010, 798) Pintafilmin kautta tapahtuvan kuplan 

muodostuksen lisäksi voi metallipisaroita emulgoitua kuonaan toisella tavalla: kaasu-

kuplan metalli-kuonarajapinnan läpäisystä aiheutuu virtausten muodostama rautapatsas, 

joka hajotessaan muodostaa suurehkon metallipisaran (engl. jet entrainment). (Han & 

Holappa 2003, 525–526, 530–532)  

 

5.2.1 Emulgoituminen pintafilmin tapauksessa 

Metallipisaroita voi dispergoitua kuonafaasiin kaasukuplien noustessa metalli-kuona-

rajapinnan läpi. Metallin dispergoituminen kuonafaasiin voidaan jakaa kolmeen eri 

tilanteeseen: metallinen pintafilmi muodostuu kaasukuplan ympärille tai sitä ei 

muodostu, jolloin metallipisarat joko pysyvät kaasukuplan mukana tai dispergoituvat 

kuonafaasiin. Metallisen pintafilmin muodostuessa on pintafilmin muodostumis-

kertoimen oltava nollaa suurempi (kaava 24). (Fabritius et al. 2010, 799) 

 

Θ = − − > 0,  (24) 

 

missä Θmetalli on pintafilmin muodostumiskerroin  

σkuona-kaasu on kuona-kaasurajapintaenergia [N/m] 

σmetalli-kaasu on metalli-kaasurajapintaenergia [N/m] 

σmetalli-kuona on metalli-kuonarajapintaenergia [N/m] 

 

Pintafilmin muodostumiskertoimen ollessa negatiivinen pintafilmi hajoaa. Muodos-

tuneiden metallipisaroiden pysymistä kaasukuplan pinnalla voidaan arvioida kaavan 

(25) avulla. Metallipisarat pysyvät kaasukuplan mukana (pinnalla), jos kaava 25 saa 

positiivisia arvoja. Taulukossa 4 on havainnekuva metallifaasin käyttäytymisestä 

kyseisissä tilanteissa.  

 

Δ = − + > 0,  (25) 
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missä Δmetalli on flotaatiokerroin  

σkuona-kaasu on kuona-kaasurajapintaenergia [N/m] 

σmetalli-kaasu on metalli-kaasurajapintaenergia [N/m] 

σmetalli-kuona on metalli-kuonarajapintaenergia [N/m] 

 

Taulukko 4. Rautasulan käyttäytyminen kolmifaasisysteemin eri tilanteissa kaasukup-

lan noustessa rautasulasta kuonafaasiin (muokattu lähteestä: Fabritius et al. 2010, 799). 

Metallifilmi muodostuu 
Metallifilmi hajoaa,  
pisarat kaasukuplan  

mukaan 

Metallifilmi hajoaa,  
pisarat dispergoituvat  

kuonaan 

 
Θmetalli > 0 

 
Θmetalli < 0 ja Δmetalli > 0 

 
Θmetalli < 0 ja Δmetalli < 0 

 

Injektoidun reagenssipartikkelin reagoidessa rautasulan kanssa voi muodostuneet 

reaktiotuotteet käyttäytyä samalla tavalla kuin metallipisara kaasukuplan pinnalla 

(taulukko 4). Tällöin reaktiotuotteiden pintafilmin muodostumista ja mahdollisten 

pisaroiden käyttäytymistä voidaan arvioida vastaavalla tavalla kuin metallipisaroiden 

osaltakin (kaava 26 ja 27). Pintafilmin muodostuminen edellyttää reaktiotuotteen sula-

mista tai kauttaaltaan tapahtunutta reaktiota, mutta vain sula pintafilmi voi mobilisoitua 

partikkelin pinnalta. 

 

Θ =

. − . − > 0     (26) 

 

missä Θreaktiotuote on pintafilmin muodostumiskerroin  

σmetalli-reag. on metalli-reagenssirajapintaenergia [N/m] 

σreaktiotuote-reag. on reaktiotuote-reagenssirajapintaenergia [N/m] 

σreaktiotuote-metalli on reaktiotuote-metallirajapintaenergia [N/m] 

 

Δ =

. − . + > 0,    (27) 
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missä Δreaktiotuote on flotaatiokerroin  

σmetalli-reag. on kuona-reagenssirajapintaenergia [N/m] 

σreaktiotuote-reag. on metalli-reagenssirajapintaenergia [N/m] 

σreaktiotuote-metalli on metalli-kuonarajapintaenergia [N/m] 

 

Taulukossa 5 on esitetty reaktiotuotteen käyttäytyminen eri tilanteissa. Kappaleen 4 

pintajännitysarvojen avulla voidaan varovaisesti arvioida, ettei sula reaktiotuote 

muodosta pintafilmiä, eikä dispergoidu rautasulaan, vaan jää reagenssin pinnalle 

peittämättä pintaa kokonaan. Näin ollen reagenssi säilyttäisi rikinpoistotehonsa. 

 

Taulukko 5. Rautasulaan dispergoituneen reagenssipartikkelin pinnalle muodostuneen 

reaktiotuotteen käyttäytyminen kolmifaasisysteemin eri tilanteissa (muokattu lähteestä: 

Fabritius et al. 2010, 799). 

Reaktiotuotefilmi 
muodostuu,  

reaktiotuote sulana 

 Reaktiotuotefilmi hajoaa,  
pisarat kaasukuplan  

mukaan 

Reaktiotuotefilmi hajoaa,  
pisarat dispergoituvat  

kuonaan 

 
Θreaktiotuote > 0 

 
Θreaktiotuote < 0 ja Δreaktiotuote > 0 

 
Θreaktiotuote < 0 ja Δreaktiotuote < 0 

 

5.2.2 Emulgoituminen kaasukuplan aiheuttaman virtausten seurauksena 

Kaasukuplan noustessa metalli-kuonarajapinnan yli aiheutuu virtaus, joka saa aikaan 

pintakerrosten laskeutumisen pintajännityksen ja painovoiman takia (kuva 11 a). 

Virtausten ja pintajännitysten takia nousevan kaasukuplan alaosaan muodostuu pieni 

rautapatsas (kuva 11 c). Kaasukuplan etääntyessä rajapinnalta muodostunut rautapatsas 

venyy ja hajoaa lopulta dispergoituen kuonafaasiin (kuva 11 d, iso pisara). Tällä tavoin 

emulgoituneet rautapisarat ovat raekooltaan ja massaltaan paljon suurempia kuin pinta-

filmin kautta tapahtuvassa emulgoitumisessa. Kuvasta 11 c ja d nähdään pintafilmin 

hajoamisen aiheuttamat pienten metallipisaroiden emulgoituminen kuonafaasiin. (Han 

& Holappa 2003, 532) 
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Kuva 11. Rautapisaroiden emulgoitumismekanismit kaasukuplan läpäistessä metalli-

kuonarajapinnan (muokattu lähteestä: Han & Holappa 2003, 532).  

 

5.2.3 Spontaani emulgoituminen 

Spontaania emulgoitumista voi tapahtua, kun rajapinnan reaktiot saavat aikaan 

tavallisen konvektion lisäksi Marangoni-ilmiön aiheuttamia konvektioita. Tavallinen 

konvektio aiheutuu rajapinnalla tapahtuvien reaktioiden vapauttamasta lämpöenergiasta 

ja Marangoni-ilmiön aiheuttama virtaus puolestaan aiheutuu pitoisuus- ja lämpötila-

eroista. Nämä konvektiot aiheuttavat rajapinnan molemmin puolin rinnakkaiset liikkeet, 

joiden nopeuserot aiheuttavat rajapinnan aaltoilun (Kevin-Helmholtz-epätasapaino). 

Rajapinnan aaltoilun kasvaessa rajapinnasta tulee epästabiili, mikä aiheuttaa lopulta 

spontaanin emulgoitumisen (metallipisarat kuonaan ja kuonapisarat metalliin). Kuvasta 

12 nähdään Kevin-Helmholtz-epätasapainon aiheuttaman spontaanin emulgoitumisen 

muodostuminen. Kevin-Helmholtz-epätasapainoa voidaan pienentää muun muassa 

heikentämällä konvektioita rajapinnoilla, nostamalla kummankin faasin viskositeettiä ja 

rajoittamalla aineensiirtoa rajapinnan yli (kasvattaa rajapintajännitystä). (Chung & 

Cramb 2000, 996, 970)  

 

Kuona Kuona Kuona Kuona 

Raakarauta Raakarauta Raakarauta Raakarauta 

Kaasu 

Atmosfääri Atmosfääri Atmosfääri Atmosfääri 

Kaasu 
Kaasu 

Kaasu 

Emulgoituneet 
rautapisarat 
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Kuva 12. Kevin-Helmholtz-epätasapainon aiheuttama spontaani emulgoituminen. Epä-

tasapaino voimistuu kohdasta a kohtaan d. (Muokattu lähteestä: Chung & Cramb 2000, 

969) 

 

5.3 Raudan emulgoitumiseen vaikuttavat tekijät 

5.3.1 Kuonan FeO-pitoisuuden vaikutus 

Metallipisaroiden käyttäytyminen muuttuu merkittävästi kuonan FeO-pitoisuuden 

vaihdellessa: alle 10 m-% kuonan FeO-pitoisuuksilla metallipisarat pysyvät reagoides-

saan omina faaseinaan kuonassa, mutta pitoisuuden ylittyessä metallipisarat emulgoi-

tuvat kuonaan. Emulgoitumisessa metallipisaroiden kokonaisreaktiopinta-ala kasvaa, 

jolloin niiden reaktionopeus moninkertaistuu ei-emulgoituviin metallipisaroihin verrat-

tuna. Tästä syystä metallipisaroiden kokonaisreaktionopeutta rajoittaa vain aineensiirto 

kuonan ja emulgoituneen metallipisaran välillä. Alhaisilla kuonan FeO-pitoisuuksilla (ei 

tapahtunut emulgoitumista) kuonan ja metallin välisiä reaktioita kontrolloi CO2:n 

pelkistyminen metallifaasin pinnalla. Alla on esitetty kaasua muodostavien reaktioiden 

kaavat (28 ja 29), jotka rajoittavat kuonan ja metallin välistä reaktionopeutta. 

(Molloseau & Fruehan 2002, 335)  

 

- Kaasu-metallireaktio: CO2 (g) + [C] = 2CO (g)      (28) 

- Kaasu-kuonareaktio: CO (g) + (FeO) = CO2 (g) + [Fe]         (29) 

 

      g 
epästabiili 

    g 
stabiili 
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Kuvasta 13 nähdään skemaattinen kuva Fe-C-pisaran reagoimisesta FeO-pitoisessa 

kuonassa. Kuvaan on merkitty edellä mainittujen kaavojen 28 ja 29 reaktiorajapinnat. 

Kyseisiä reaktioita rajoittaa pääasiassa rautaoksidin (FeO) aineensiirto Fe2+-  ja  O2--

ioneina kuonan pinnalle, hiilen aineensiirto metalli-kaasurajapinnalle ja kaasujen (CO ja 

CO2) aineensiirto muodostuneen kaasukehän läpi (Molloseau & Fruehan 2002, 335–

336). 

 

 
Kuva 13. Skemaattinen kuva Fe-C-pisaran reagoimisesta FeO-pitoisessa kuonassa 

(muokattu lähteestä: Molloseau & Fruehan 2002, 336).  

 

Kaavan 28 mukainen reaktio muodostaa paljon kaasua, mistä syystä sen hallinta on 

tärkeä tekijä liiallisessa kuohumisessa. Termodynaamisesti tarkasteltuna tasapaino on 

vahvasti CO-kaasun muodostuksen puolella ja korkein saavutettu CO2-pitoisuus on alle 

9 til-% korkeillakin FeO-pitoisuuksilla (FeO 35 m-%). (Molloseau & Fruehan 2002, 

335–336) 

 

Metallipisaroiden emulgoituminen johtuu pääasiassa korkeasta happipotentiaalista. 

Tällöin hiili ja happi eivät ehdi reagoida metallipisaran pinnalla, vaan metallipisaran 

rajapinnalle muodostuu häkäkaasua. Metallipisaran rajapinnalla tapahtuva häkäkaasun 

ydintyminen ja kasvu aiheuttavat metallipisaran kiehumisen (engl. boil) tai emulgoitu-

misen kuonaan. Emulgoitumisen alettua reaktionopeutta rajoittanee FeO:n Fe2+ ja  O-2-

ioneiden aineensiirto metallipisaran pinnalle, sillä vapaa happi reagoi välittömästi 

metallipisaran rajapinnalla reaktion 29 mukaisesti. Lisäksi raudan hapettuneemmat 

muodot voimistavat reaktiota korkeamman happipotentiaalin takia ja yli 10 m-% FeO-

pitoisuuksilla hiilen aineensiirto/liukeneminen metallista kuonaan tehostunee, mitkä 

voimistavat emulgoitumista ja kaasunmuodostusta. (Molloseau & Fruehan 2002, 340, 

342–343) 

 

Fe-C-pisara 

Kuonafaasi Kaasufilmi 

1) CO2 (g) + [C] = 2CO (g) 

2) CO (g) + (FeO) = CO2 (g) + [Fe] 
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5.3.2 Lämpötilan vaikutus 

Hiilipitoisella rautapisaralla on havaittu olevan kriittinen lämpötila CO-kaasun muodos-

tuksessa, mikä vaihtelee kuonan FeO-pitoisuuden mukana. Selkeimmin kriittinen 

lämpötila on havaittavissa matalilla kuonan FeO-pitoisuuksilla (10 m-%), jolloin lämpö-

tilan noustessa 1440 °C:sta 1465 °C:seen CO-kaasunmuodostus on dekadia suurempi. 

Korkeammilla FeO-pitoisuuksilla (20–30 m-%) selkein ero havaitaan, kun lämpötila 

nousee 1370 °C:sta 1390 °C:een. (Molloseau & Fruehan 2002, 341) Alla olevasta 

kuvasta 14 nähdään kriittiset lämpötilat kuonan eri FeO-pitoisuuksilla ja se, miten 

voimakas vaikutus lämpötilalla on CO-kaasun muodostukseen. Edellä mainituista 

sekoista on päätelty, että lämpötila vaikuttaa emulgoitumiseen muuttamalla kuonan ja 

metallin viskositeettia. Lämpötila vaikuttaa myös rajapintajännityksiin, vaikuttaa Fe2+ ja 

O-2-ioneiden diffuusioon ja kaikkiin lämpötilariippuvaisiin parametreihin. (Molloseau & 

Fruehan 2002, 341)  

 

 
Kuva 14. CO-kaasun muodostuksen vaihtelut lämpötilan funktiona (muokattu lähteestä: 

Molloseau & Fruehan 2002, 341). 

 

5.3.3 Raudan rikkipitoisuuden vaikutus 

Rikin on havaittu vaikuttavan metallipisaran reaktionopeuteen kahdella tavalla: Pinta-

aktiivisena komponenttina rikki vähentää reaktiivista pinta-alaa, jolloin kaavan 29 

mukainen reaktio rajoittaa reaktionopeutta, mutta toisaalta rikki alentaa metallin 
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pintajännitystä, mikä edistää pisaran emulgoitumista ja kasvattaa näin reaktiopinta-alaa 

(Molloseau & Fruehan 2002, 342).      

 

Kuonan ja metallin välisen kaasunmuodostusreaktionopeuden on havaittu kasvavan 

hyvin voimakkaasti, kun raudan rikkipitoisuutta nostetaan 0 ppm:sta 100 ppm:aan. 

Tämä johtuu suurimmaksi osaksi metallin pintajännityksen alentumisesta ja siitä, ettei 

rikkiä ole kylliksi peittämään reaktiopintaa. Tätä korkeammilla rikkipitoisuuksilla 

metallin pintajännityksen lasku ei ollut merkittävää, mikä voi selittää sen, ettei kuonan 

ja metallin välinen reaktionopeus enää kasvanut, vaikka rikkipitoisuutta nostettiin noin 

400 ppm:aan. (Molloseau & Fruehan 2002, 342)  
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6 Kuonasulien ominaisuudet ja niiden faasidiagrammit 

Kuonasulien ominaisuuksien avulla voidaan ymmärtää paremmin niiden vaikutusta 

haitalliseen roiskumiseen. Kuonien ominaisuudet muuttuvat merkittävästi rikinpoisto-

puhalluksen edetessä kuonan muuttuessa happamasta vahvasti emäksiseksi kuonaksi. 

Faasidiagrammien avulla voidaan puolestaan tarkastella kuonan olomuotojen suhteita ja 

epäpuhtauskomponenttilisäysten vaikutuksia niihin. Kuonasulat ovat myös rikinpoiston 

kannalta tärkeitä, sillä osa rikinpoistosta voi tapahtua kuona-rautaemulsiossa.  

 

6.1 Kuonakomponenttien pääryhmät 

Kuonakomponentit voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: emäksisiin (CaO, MgO ja 

FeO), happamiin (SiO2,  P2O5 ja  V2O5) ja amfoteerisiin (Al2O3, TiO2). Kuonan 

emäksiset komponentit luovuttavat happi-ioninsa, kun taas happamat komponentit 

sitovat niitä itseensä. Amfoteeriset komponentit käyttäytyvät happamissa kuonissa 

emäksisten komponenttien tavoin ja vastaavasti emäksisissä kuonissa päinvastoin. (Slag 

Atlas 1995, 5–6) 

 

6.2 Silikaattiverkko 

Silikaattisten kuonien ajatellaan muodostuvan anionikomplekseista, jossa Si-kationi on 

neljän O-anionin ympäröimänä (SiO4-). Tetraedrirakenteet muodostavat yhdistyessään 

silikaattiverkon (kuva 15). Kuonan emäksiset komponentit pilkkovat silikaattiverkkoa 

hajotessaan vapaiksi metallikationeiksi ja happi-ioniksi (kuva 15). Emäksisten kompo-

nenttien lisäys pienentää silikaattiverkon polymeroitumisastetta, joka vaikuttaa voimak-

kaasti kuonan fysikaalisiin ominaisuuksiin, kuten viskositeettiin. (Slag Atlas 1995, 5–6) 

 

 
Kuva 15. Silikaattiverkko ja sen pilkkoutuminen emäksisten komponenttien lisäyksissä 

(muokattu lähteestä: Heikkinen 2001, 43). 
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6.3 Kuonien viskositeettimalli 

Kuonien viskositeettien arvioimiseen on olemassa muutamia malleja, jotka perustuvat 

kuonien kemiallisiin koostumuksiin. Useissa tutkimuksissa on päädytty käyttämään 

Riboudin ja Urbainin viskositeettimalleja, joista kuohuvan kuonan tarkastelussa on 

Urbainin mallin havaittu antavan tarkimpia approksimaatioita. Urbainin malli perustuu 

Frenkelin yhtälöön (kaava 30). Kaavan 30 parametrit lasketaan jakamalla kuonan-

muodostajat kolmeen kategoriaan: lasinmuodostajat, kuonan muokkaajat ja amfoteeriset 

kuonat. Lajittelun jälkeen eri painotuksin ja välivaihein saadaan laskettua kuonan 

viskositeetti. (Jung & Fruehan 2000, 355; Slag Atlas 1995, 353–354) 

 

= · · ,        (30) 

 

missä  µ on kuonan viskositeetti [Pa·s] 

A ja B ovat viskositeettiparametreja 

T on lämpötila [K] 

 

6.4 Faasidiagrammit 

Faasidiagrammit ovat termodynaamisia tasapainokuvaajia, jotka perustuvat hetero-

geenisten systeemien tasapainojen peruslausekkeisiin (Gibbs, Maxwell). Tasapaino-

kaavoilla voidaan määrittää systeemissä ilmenevien faasien tasapainorajat, kun tiede-

tään systeemien faasien aineominaisuudet tarkasteluolosuhteissa. (Taskinen 2011, 3) 

Faasi, jonka Gibbsin vapaaenergia saa pienimmän arvon, on stabiili tarkasteluolo-

suhteissa.  

 

Kuonien faasidiagrammeja voidaan esittää lämpötilan, komponenttien osapaineen tai 

komponenttien osuuksien funktiona. Monikomponenttisysteemien kaksiulotteista faasi-

diagrammitarkastelua varten osa näistä parametreista vakioidaan. (Slag Atlas 1995, 23) 

Tästä syystä käytännön faasidiagrammit ovat yleensä poikkileikkauksia systeemin 

kokonaistasapainodiagrammista jonkin parametrin suhteen. Faasidiagrammit kuvaavat 

tasapainotilaisia systeemejä, eivätkä näin ollen täysin kuvaa todellisia kuonasysteemejä.  

 

Rikinpoistokuonien CaO ja SiO2 komponentit muodostavat pääsysteemin, johon muiden 

komponenttien lisäysten vaikutusta tarkastellaan. Näitä komponentteja 
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rikinpoistokuonissa ovat muun muassa Na2O, Al2O3, MnO ja TiO2. Rikinpoistokuonan 

tarkastelun kolmifaasidiagrammissa tekee vaikeaksi se, että kolmannen komponentin 

pitoisuus on rikinpoistokuonissa hyvin alhainen verrattuna CaO- ja SiO2-pitoisuuksiin. 

Faasidiagrammeista voi tästä syystä saada vain suuntaa-antavia tuloksia kuonan sula-

kiinteäosuuksista. Tästä syystä CaO-SiO2-systeemin käyttäytymistä varten tulisi 

määritellä faasidiagrammi, jonka kolmas komponentti toimisi ekvivalenttina rikin-

poistokuonan epäpuhtauskomponenteille. Tällaisia faasidiagrammeja on kuitenkin 

vähän määritelty juuri tällaista kuonaa varten. 

 

Kuonan kanssa reagoivan raakaraudan hiilipitoisuus on korkea, joten rikinpoiston 

edetessä kuonan FeO-pitoisuus ei pääse kasvamaan. Alla olevassa kuvassa 16 on 

kuitenkin esitetty CaO-SiO2-FeO-systeemin faasidiagrammi, josta nähdään FeO-

lisäysten fluksaava vaikutus korkeilla CaO- ja SiO2-pitoisuuksilla. 

 

 
Kuva 16. CaO-SiO2-FeO-faasidiagrammin likviduskäyrät (Slag Atlas 1995, 126). 
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Alla olevissa kuvissa on nähtävissä kuvan 16 poikkileikkaukset sekä 2CaO·SiO2- ja 

2FeO·SiO2-  että  (kuva  17,  vasen)  CaO·SiO2- ja FeO·SiO2-faasien (kuva 17, oikea) 

välille. Molemmista kuvista havaitaan, että rikinpoistokuonilla voi olla suhteellisen 

suuri puuroalue, johon epäpuhtauskomponentit vaikuttavat suuresti. 

 

 
Kuva 17. Vasen: CaO-SiO2-FeO-systeemin poikkileikkaus faasien 2CaO·SiO2 ja 

2FeO·SiO2 kohdalta. Oikea: CaO-SiO2-FeO-systeemin poikkileikkaus faasien CaO·SiO2 

ja FeO·SiO2 kohdalta. (Slag Atlas 1995, 126) 

 

Kuvassa 18 on esitetty puhtaan CaO-SiO2-systeemin faasidiagrammi, josta nähdään 

kalsiumsilikaattisten faasien olevan kiinteitä rikinpoistopuhalluksen lämpötiloihin 

verrattuna. Systeemin epäpuhtauskomponentit alentavat kuitenkin sulamispistettä, joten 

kuvan 18 avulla ei tarkastella todellisen rikinpoistokuonan sula-kiinteäfaasiosuuksia. 

Mielenkiinnon kohteena tässä faasidiagrammissa on dikalsiumsilikaatti, jota muodostuu 

rikinpoistossa reagenssin kalkkipartikkelin pinnalle heikentäen rikinpoistoreagenssin 

tehoa. Dikalsiumsilikaattia sisältävän systeemin alin soliduspiste on 1464 °C. 
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Kuva 18. CaO-SiO2-faasidiagrammi (muokattu lähteestä: Slag Atlas 1995, 63). 

 

Mangaanioksidin nähdään alentavan CaO-SiO2-systeemin likviduslämpötiloja pienillä 

pitoisuuksilla emäksisyyden (CaO/SiO2-suhde) ollessa yhden luokkaa (kuva 19). CaO-

pitoisuuden noustessa yli 55 m-%:n ei pienillä MnO-pitoisuuksilla ole enää suurta mer-

kitystä likviduslämpötiloihin. Lisäksi kuvasta 19 nähdään (Ca,Mn)O-sekakiteellä olevan 

korkea likviduslämpötila eli sen muodostuminen ei yksinään riitä liuottamaan kalkkia. 
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Kuva 19. CaO-SiO2-MnO-faasidiagrammi (Slag Atlas 1995, 136). 

 

Kuvassa 20 nähdään kuvan 19 poikkileikkaukset sekä 2CaO·SiO2- ja 2MnO·SiO2-

faasien että CaO·SiO2-  ja MnO·SiO2-faasien välillä. Alle 20 m-%:n MnO-lisäyksillä ei 

ole juurikaan vaikutusta CaO·SiO2-pohjaisten kuonien sulamispisteisiin (kuva 20).  

   

 
Kuva 20. Vasen: 2CaO·SiO2-2MnO·SiO2-faasidiagrammi. Oikea: CaO·SiO2-

MnO·SiO2-faasidiagrammi (Slag Atlas 1995, 136). 
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Alla oleva CaO-SiO2-Na2O-faasidiagrammi (kuva 21) on merkittävä rikinpoistokuonien 

kannalta, koska toisinaan senkkoja soodataan runsaasti. Faasidiagrammista voidaan 

nähdä Na2O:n (yli 40 m-%) alentavan voimakkaasti CaO-SiO2-systeemin likvidus-

lämpötiloja CaO-pitoisuuden ollessa alle 50 m-%:a. Tämä tilanne vastaa rikinpoiston 

alkukuonan tilannetta voimakkaasti soodatuilla senkoilla (pelkästään Na2O epäpuhtaus-

komponenttina). Yli 50 m-%:n CaO-pitoisuuksilla systeemin likviduskäyrät kulkevat 

lähes Na2O-kulmaa kohden. 

  

 
Kuva 21. CaO-SiO2-Na2O-faasidiagrammi (Slag Atlas 1995, 138). 
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7 Kuonan kuohuminen 

Kuonan kuohumisilmiötä on tutkittu jo pitkään. Sitä esiintyy monissa metallurgisissa 

prosesseissa, kuten teräskonverttereissa, kuparin ja nikkelin konvertoinneissa, masuu-

neissa, valokaariuuneissa ja raakaraudan esikäsittelyissä tuoden niihin erilaisia käytän-

nön haasteita. Yksi merkittävimmistä kuohuvan kuonan hyödyntämiskohteista ovat 

valokaariuunit, joiden energiatehokkuutta parannetaan peittämällä valokaaret riittävän 

korkealla ja stabiililla kuohunnalla. Kuohuva kuona on myös syynä konvertterien 

roiskumiseen. (Pretorius & Carlisle 1999, 79; Zhu et al. 2012, 751, Ito & Fruehan 

1989a, 509; Kapilashrami et al. 2004, 194; Hara & Ogino 1991, 81). Kuohuvan kuonan 

oletettiin voivan aiheuttaa rikinpoistopuhalluksen aikana tapahtuvan roiskumisen ja 

kuonaan emulgoituneen raudan tekevän siitä haitallisen. 

 

Kuonan kuohumisen (kaasu-kuonavaahto) ajatellaan syntyvän, kun kuonaan tunkeu-

tuvan kaasun tilavuus ylittää siitä poistuvan kaasun tilavuuden. Tämä voi aiheutua 

kaasunmuodostuksen kiihtymisestä tai voimistuneesta kuonan kaasukuplien pidätyk-

sestä. (Cuthill 1981 36–37) Kuohuva kuona on heterogeeninen seos, joka voi sisältää 

kuonan ja kaasukuplien lisäksi metallipisaroita ja liukenemattomia/erkautuneita 

partikkeleita (Heikkinen 2001, 164). Kuohumisen laatuun ja määrään vaikuttavat näiden 

lisäksi monet asiat, kuten kaasuvirtaus, kaasujen kuplakoko, kuonan viskositeetti, 

kuonan pintajännitys, kuonan koostumus, toisen faasin partikkelit (metallipisarat, liuke-

nemattomat tai erkautuneet partikkelit: CaO, 2CaO·SiO2 ja MgO), kuonan tiheys, 

lämpötila ja emäksisyys (Ito & Fruehan 1989b, 515–520; Pretorius & Carlisle 1999, 

79,86; Heikkinen 2001, 164).  

 

7.1 Kuohuvan kuonan muuttuminen laajentuneeksi kuonaksi  

Useissa tutkimuksissa on keskitytty kuonan kuohumisen määrityksissä alhaisiin kaasun 

pintanopeuksiin (0,1 m/s asti), jolloin kuonan kuohuessa vaahdon rakenne on usein 

ohutseinäinen ja solumainen (kuohuva kuona). Monissa prosesseissa esiintyy tätä arvoa 

paljonkin korkeampia pintanopeuksia (yli 1 m/s), jolloin kuonan sanotaan olevan 

laajentunutta (engl. expanded slag). Laajentuneessa kuonassa kaikki kuonasula on 

vaahtomaisena kaasu-kuonaseoksena. Tästä syystä laajentuneen kuonan voidaan ajatella 

olevan täysin fluidisoitunutta. Taulukosta 6 nähdään näissä tilanteissa kuonan vaahdon 

käyttäytyminen eri suuruusluokissa olevilla kaasun pintanopeuksilla. (Zhu et al. 2012, 
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752) Hyvin pienillä kaasun pintanopeuksilla vaahdon luonne on kuohuvan kuonan 

tiheän kerroksen tapaista (kaasukuplat dispergoituneena kuonaan voiden liikkua 

vapaasti sivusuunnissaan) (Kapilashrami et al. 2006, 109). 

 

Taulukko 6. Kuonan vaahdon käyttäytymisen vertailu (muokattu lähteestä: Zhu et al. 

2012, 752). 

Ominaisuudet Kuohuva kuona Laajentunut kuona 

Skemaattinen kuva 

  
Kuohumisen 
ilmentyminen 

kuin oluen tai saippuan vaahto: 
solumainen rakenne turbulenttista ja pyörteistä 

Kerrostuneisuus kaksi erottuvaa kerrosta: 
huokoinen ja tiheä  yksi sekoittunut kerros 

Kaasun pintanopeus 0,01–0,10 m/s > 1 m/s 

Vaahdon huokoisuus 0,8–0,9  vaihtelee virtausnopeuden 
mukaan (kaava 31) 

Vaahdon korkeus riippumaton kuonasulan  
tilavuudesta 

riippuvainen kuonasulan 
tilavuudesta (kaikki kuonasula 
vaahdossa) 

Stabiilisuus  
(kaasunmuodostuksen 
lakattua) 

kuohunnan vaimeneminen  
vie aikaa 

romahtaa heti (ei solumaista 
rakennetta stabiloimassa 
vaahtoa) 

 

Laajentuneen kuonan huokoisuutta voidaan arvioida kaavalla 31 (pätee laajentuvalle 

kuonalle, ei kuohuvalle). Kaava 31 perustuu oletukseen, että laajentuneen kuonan 

huokoisuus on verrannollinen kaasun pintanopeuteen.  

 

= 0,91 ∗ ( ) , ,        (31) 

 

missä α on huokososuus 

 on kaasun pintanopeus [m/s] 

 

Laajentunutta kuonaan tarkasteltaessa voidaan mainita myös tilanne, jossa koko kuona-

patja kuohuu. Tällöin sekä kaasun pintanopeus että kuohumisindeksi ovat korkeita, 
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jolloin voidaan käyttää seuraavaa kaavaa 32 kuonapatjan korkeuden määrittämiseen. 

(Matsuura & Fruehan 2009, 1531) 

 

=
( )

,         (32) 

 

missä Hf on kuohuvan kuonapatjan korkeus [m] 

Vs on kuonan kokonaistilavuus [m3] 

A on astian poikkipinta-ala [m2] 

εg on kuohunnan huokoisuus  

  

7.2 Kuonan kuohumisen matemaattiset kuvaukset  

7.2.1 Kuohumisindeksi 

Kuohuvan kuonan kuohumisindeksi on modifioitu metallurgisia kuonia varten vesi-

seoksien vaahdottamisen mallinnuksista. Kuohumisindeksin on määritetty olevan 

kuohunnan korkeuden ja kaasun pintanopeuden (pinnan normaalin suuntainen, engl. 

superficial gas velocity) suhde (kaava 33) eli kuohumisindeksi kuvaa kaasun keski-

määräistä kuonapatjan läpäisyaikaa. Kuohumisindeksi on riippumaton kaasun pinta-

nopeudesta ja riippuu pelkästään kuonan ominaisuuksista. Kuohumisindeksi pätee, kun 

kuonaa on riittävästi vaahdon synnyttämiseen. Kaasun pintanopeus on määritetty 

kaavan 34 mukaisesti. (Ito & Fruehan 1989a, 510, 512; Zhu et al. 2012, 751, 754) 

 

= ,           (33) 

 

missä Σ on kuohumisindeksi tai kaasun kuonan läpäisyaika [s] 

Δh on kuonapatjan korkeuden muutos [m] 

 on kaasun pintanopeus [m/s] 

 

= ,        (34) 
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missä  on kaasun pintanopeus [m/s] 

 on kaasunvirtaus kuonapatjan läpi [m3/s] 

A on systeemin poikkipinta-ala [m2] 

 

Kuonan kuohumisindeksiä voidaan arvioida kuonan ominaisuuksiin perustuvilla 

kaavoilla, jotka on määritetty dimensioanalyysien avulla. Tällöin ei oteta huomioon 

muodostuvaa kaasumäärää, vaan kuvataan kuonan kuohumiskykyä. Alla on esitetty 

kaavat 35 ja 36 kuohumisindeksin laskemiseen kuonan ominaisuuksien perusteella. 

Kaava 35 on osoitettu pätevän CaO-SiO2-FeO- ja CaO-SiO2-FeO-MgO-X-systeemeissä, 

joissa X-komponentti voi olla Al2O3,  MnO,  P2O5 tai CaF2.  Kaavan  35  vakio  C  saa  

erityyppisillä kuonilla arvoja 115–999 väliltä. Vakion arvot ovat seuraavanlaiset eri 

kuonissa: CaO-pohjaisissa 214, MgO-kylläisissä 999, yli 30 m-% FeO-kuonissa 570 ja 

alle 15 m-% FeO-kuonissa 115 (Lahiri & Seetharaman 2002, 499). Toisin sanoen 

rikinpoistoaseman kuonissa voidaan käyttää vakion arvona 115–214 välistä lukemaa. 

Kaavassa 36 otetaan huomioon muodostuvan kaasukuplien kuplakoko, mutta siinä 

vakion C arvona on käytetty 115:tä edellä mainittujen sijaan. (Kaava 35: Jiang & 

Fruehan 1991, 486 ja kaava 36: Zhang & Freuhan 1995a, 811). Yhdistämällä kaavat 35 

ja 36 kaavan 33 kanssa voidaan laskea kuonapatjan kuohumisen aiheuttama korkeuden 

muutos tarkasteltavalle kuonalle eri olosuhteissa. 

   

= ∗ ,        (35) 

 

missä Σ on kuohumisindeksi [s] 

C on vakio, joka riippuu kuonan luonteesta  

µ on kuonan viskositeetti [Pa·s] 

γ on kuonan pintajännitys [N/m] 

ρ on kuonan tiheys [kg/m3] 

 

= 115 ∗
,

, ∗ ∗ , ,       (36) 

 

missä Σ on kuohumisindeksi [s] 

µ on kuonan viskositeetti [Pa·s] 

γ on kuonan pintajännitys [N/m] 
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ρ on kuonan tiheys [kg/m3] 

Db on kaasukuplan halkaisija [m] 

 

7.2.2 Kuohumisikä 

Kuohumisiällä tarkoitetaan kuohuvan kuonan asettumista tietyltä korkeudelta vakio-

tilaiseen korkeuteen, kun kaasuvirtaus kuonapatjan läpi lakkaa. Kuohumisiän määrityk-

sissä on oletettu, että kuohun muodostus on suoraan verrannollinen kaasun virtaus-

nopeuteen ja vastaavasti, että kuohun hajoaminen on suoraan verrannollinen kuohun 

korkeuteen. Kuohun hajoamisen eli kuonan vajoamisen takaisin kuonafaasiin oletettiin 

olevan ensimmäisen kertaluvun mukaista ja kuohun huokoisuuden olevan vakio. Näiden 

oletusten ja eri laskentojen perusteella on havaittu ideaalisen kuonan kuohumisindeksin 

olevan keskimääräinen kuohumisikä (kaava 37). (Ito & Fruehan 1989a, 511) Tästä 

syystä jatkossa käytetään kuohumiskykyä kuvaavana terminä kuohumisindeksiä. 

 

= ∗ = ,        (37) 

 

missä  τ on keskimääräinen kuohumisikä [s] 

Δh on kuonapatjan korkeuden muutos [m] 

A on systeemin poikkipinta-ala [m2] 

∆  on kaasunvirtauksen muutos kuonapatjan läpi [m3/s] 

Σ on kuohumisindeksi tai kaasun kuonan läpäisyaika [s] 

 

7.3 Kuohuvan kuonan parametreihin vaikuttavat tekijät 

7.3.1 Emäksisyys 

Kuonan emäksisyyden vaikutuksia kuohuvaan kuonaan on tutkittu monilla eri kuona-

koostumuksilla ja eri lämpötiloilla. Kuonan emäksisyyden on havaittu laskevan kuohu-

misindeksiä. Tämä johtuu emäksisten kuonien korkeammasta pintajännityksestä ja 

matalammasta viskositeetista, jotka tekevät kuohunnasta epävakaan. Kuvassa 22 on 

esitetty kuohumisindeksi ja -ikä emäksisyyden funktioina CaO-SiO2-FeO-systeemissä. 

Kuvasta havaitaan pieniä poikkeamia kuohumisindeksin ja -iän välillä emäksisyyden 

saadessa arvon yksi. Tämä johtuu kokeiden hajonnasta ja ideaalisen kuonan oletuksesta. 

(Ito & Fruehan 1989a, 513) 
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Kuva 22. Kuohumisindeksi ja -ikä emäksisyyden (CaO/SiO2) funktiona CaO-SiO2-

FeO-systeemissä. Vuorauksesta liuennut 3–5 % Al2O3. Lämpötila 1300 °C. (Muokattu 

lähteestä: Ito & Fruehan 1989a, 512–513)  

 

7.3.2 Pinta-aktiiviset aineet ja pintajännitys 

Pinta-aktiiviseksi aineeksi sanotaan jokaista komponenttia, joka adsorboituu sulan 

pinnalle ja laskee kuonasulan pintajännitystä. Tämän adsorption voimakkuutta voidaan 

arvioida Gibbsin isotermin avulla, joka kuvaa komponentin ylimäärää sulan pinnalla ja 

sen termodynaamista aktiivisuutta sulassa. Samaa ilmiötä on arvioitu syyksi silikaattis-

ten kuonien matalampaan pintajännitykseen. Tällöin kompleksiset silikaatti-ionit adsor-

boituvat kuonasulan pinnalle, jossa Si-O--sidokset ovat suunnattuna kohti bulk-faasia. 

Näiden sidosten aiheuttama negatiivinen varaus kumoutuu adsorptiokerroksen alla ole-

villa kationeilla. Näin syntyvällä pintafilmillä on dipolinen luonne ja siten myös korkea 

viskositeetti, joka stabiloi kuohumista. Silikaattisissa kuonasulissa lämpötilan lasku 

kasvattaa pintajännitystä, jonka aiheuttaa pinta-aktiivisten aineiden voimakkaampi 

adsorptio sulan pinnalle. (Skupien & Gaskell 2000, 921 ja 923) 

 

Pinta-aktiiviset komponentit vaikuttavat merkittävästi muodostuneiden kaasukuplien 

stabiilisuuteen. Pinta-aktiiviset aineet estävät kaasukuplien hajoamisen, koska kuonafil-

mi kaasukuplan ympäriltä ei ehdi ohentua riittävästi Marangoni-ilmiön vaikutuksen 

takia. Kun uusia kaasukuplia liittyy jo muodostuneeseen kaasukuplaan, muodostuu 
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stabiili kuohu. Toisin sanoen voimistuva Marangoni-ilmiö vähentää kuonafilmin ohen-

tumista ja näin hidastaa kaasukuplien hajoamista ja kasvamista suuremmiksi. 

(Kapilashrami et al. 2004, 195) Näistä seikoista huolimatta kuonan pintajännityksellä ei 

ole niin suurta merkitystä kuonan kuohumisessa kuin esimerkiksi viskositeetilla 

(Skupien & Gaskell 2000, 924). Kuvasta 23 nähdään pintajännityksen vaikutus kuohu-

misindeksiin. Kuohumisindeksi laskee selvästi pintajännityksen kasvaessa. Kuitenkin 

lämpötilan muutoksesta huomataan, että pintajännityksellä on vain pieni merkitys 

kuohumisindeksiin, koska lämpötilan nosto laskee pintajännitystä ja sitä kautta kuohu-

misindeksin tulisi nousta. Lämpötilan nosto kuitenkin laskee kuohumisindeksiä, joten 

muilla tekijöillä on suurempi merkitys kuohumisindeksiin kuin pintajännityksellä. 

 

 
Kuva 23. Kuohumisindeksi pintajännityksen funktiona 1300 ja 1400 °C:n lämpöti-

loissa. Nuolten välissä olevat arvot kuvaavat emäksisyyttä. (CaO/SiO2). (Muokattu 

lähteestä: Skupien & Gaskell 2000, 924) 

 

Pinta-aktiivisia komponentteja ovat muun muassa: P2O5, S, CaF2, V2O5, CaS ja Cr2O3. 

(Ito & Fruehan 1989b, 516; Skupien & Gaskell 2000, 923; Lahiri & Pal 2004, 475) 

Näistä komponenteista rikki toimii silikaattisissa kuonissa poikkeavasti: rikki ei laske, 

vaan se voi jopa nostaa pintajännitystä (Skupien & Gaskell 2000, 923). Heikosti pinta-

aktiivisia aineita ovat muun muassa SiO2 ja FeO (Lahiri & Pal 2004, 475). 

 

Happamien komponenttien kuohuntaa stabiloiva ominaisuus johtuu siis niiden matalasta 

pintajännityksestä. Tämä aiheuttaa kuohuvan kuonan sisäisen energian pienentymisen ja 

sitä kautta muodostuu paljon pieniä ja pallomaisia kuplia, jotka edistävät kuohuntaa 

stabiloimalla sitä. Suurilla kuonan pintajännityksillä kuplia muodostuu sitä vastoin 
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vähän, mutta ne ovat kooltaan suuria ja moniulotteisia ja aiheuttavat kuohunnan epä-

vakauden. (Zhu et al. 2012, 751) 

 

7.3.3 Lämpötila ja sen vaikutus viskositeettiin 

Lämpötila vaikuttaa voimakkaasti kuonan kuohumisindeksiin. Lämpötilan muutokset 

ovat suoraan verrannollisia kuonan pintajännitykseen ja kääntäen verrannollisia viskosi-

teettiin (Ito & Fruehan 1989a, 514; Ozturk Fruehan 1995, 1086). Kuonan komponentit 

vaikuttavat merkittävästi kuonan sulamispisteisiin, jolloin alhaisilla lämpötiloilla (eli/tai 

liian suuri viskositeetti) todellista kuohuntaa ei pääse tapahtumaan kaasuvirtausten 

kanavoitumisesta johtuen (Jiang & Fruehan 1991, 484). Kuvasta 24 nähdään kuonan 

kuohumiskyky CaO-SiO2-Fe2O3-MnO-systeemissä, jossa systeemin lämpötilalla ja kuo-

nan koostumuksella on suuri merkitys kuohumiseen. Kuohuminen on suurinta lähellä 

silikaatin (SiO2) kyllästymisaluetta. (Lahiri & Pal 2004, 476) Kuvasta nähdään CaO-

SiO2-pohjaisella kuonalla olevan alhainen kuohumiskyky. Kirjallisuudesta ei löydy 

rikinpoistokuonalle vastaavanlaista kuohumisfaasidiagrammia, jossa olisi merkittynä 

kyseisen kuonan epäpuhtauskomponenttien vaikutus. 

 

 
Kuva 24. Kuohumiskorkeuden taso CaO-SiO2-Fe2O3-MnO-systeemissä 1350 °C:n 

lämpötilassa (muokattu lähteestä: Lahiri & Pal 2004, 476). 

 

Kuvasta 25 nähdään hyvin lämpötilan vaikutus kuohumisindeksiin ja viskositeettiin 

(Ozturk & Fruehan 1995, 1087). Kuohumisindeksille ja viskositeetille sovitettujen käy-

rien kulmakertoimet ovat lähes samat. Tästä voidaan päätellä, että lämpötila vaikuttaa 

kuohumisindeksiin todennäköisimmin viskositeetin muutoksen kautta jo ilman toisen 

faasin partikkelien erkautumista. 

Kuohumis- 
korkeus  
(1350 °C) 
Korkea 
Keskimääräinen 
Alhainen 
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Kuva 25. Lämpötilan vaikutus kuohumisindeksiin ja viskositeettiin (muokattu lähteestä: 

Ozturk & Fruehan 1995, 1087). 

 

7.3.4 Toisen faasin partikkelit 

Toisen faasin partikkelit ovat kuonasulassa olevia metallipisaroita (emulgoituneet) tai 

liukenemattomia/erkautuneita partikkeleita (kauemmas sulaikkunasta). Toisen faasin 

partikkelit nostavat kuonan efektiivistä viskositeettia ja siten myös kuonan kuohumis-

indeksiä paremman kaasun pidätyskyvyn takia. Niiden on myös todettu olevan tärkein 

tekijä kuonan kuohumisen stabiloimisessa, sillä ne lisäävät kaasukuplien ydintymispaik-

koja, jolloin kohunnalle muodostuu paljon edullisia pieniä kuplia. Toisen faasin partik-

keleiden täytyy olla raekooltaan pienempiä kuin vaahdossa olevien kuplien kuplakoko, 

jotta ne voisivat toimia stabiloivina komponentteina. (Ito & Fruehan 1989a, 513; Zhu et 

al. 2012, 752; Pretorius & Carlisle 1999, 79, 81, 87; Jung & Fruehan 2000, 351)  

 

Kuvasta 26 (vasen) nähdään kuohumisindeksin kasvavan voimakkaasti toisen faasin 

partikkelien tilavuusosuuden kasvaessa, vaikka lisäys tehtäisiin kuohumisindeksiä 

laskevalla emäksisellä komponentilla. Lisäksi kalkki-injektioilla reagoimaton tai liuke-

nematon kalkki nostaa voimakkaasti kuohumisindeksiä. Kalkin reagoidessa esimerkiksi 

dikalsiumsilikaatiksi (2CaO·SiO2) kasvaa partikkelikoko ja kuohumisindeksi laskee 

lähes puoleen (kuvaan 26, vasen piirretylle käyrälle). Kuvasta 26 (vasen) havaitaan 

myös lämpötilan laskun kasvattavan toisen faasin partikkeleiden määrää voimakkaasti 

kalkki- ja dikalsiumsilikaattilisäyksillä. Kuvasta 26 (oikea) nähdään happamien kuonien 

kuohumisindeksin laskevan, kun emäksisten komponenttien osuutta lisätään. Tämä 
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johtuu aikaisemmin mainitusta emäksisten kuonien korkeammasta pintajännityksestä ja 

matalammasta viskositeetista. Kuitenkin emäksisten komponenttien lisäyksien jatkami-

sella saavutetaan CaO-SiO2-systeemin kylläisyysraja, jolloin emäksisten komponenttien 

lisäys kasvattaa toisen faasin partikkeleiden osuutta ja näin ollen myös kuohumisindek-

siä. Tästä voidaan päätellä, että toisen faasin partikkeleilla (efektiivisellä viskositeetilla) 

on suurempi merkitys kuohumisindeksiin kuin pintajännityksellä ja viskositeetilla. (Ito 

& Fruehan 1989a, 513) 

 

 
Kuva 26. Vasen: kuohumisindeksin kasvu toisen faasin partikkelien tilavuusprosentin 

funktiona CaO-SiO2-FeO-systeemissä. Σ0 on kuohumisindeksi ilman toisen faasin 

partikkeleita. Nuolilla on merkitty tilanne, kun CaO reagoi 2CaO·SiO2:ksi. Oikea: 

happamaan alkukuonaan lisättyjen toisen faasin partikkelien vaikutus kuohumis-

indeksiin eri lämpötiloissa. (Muokattu lähteestä: Ito & Fruehan 1989a, 513) 

 

Toisen faasin partikkelien vaikutusta kuonasulan viskositeettiin voidaan arvioida 

efektiivisen viskositeetin avulla (kaava 38 ja kaava 39) (Ito & Fruehan 1989b, 515; Zhu 

et al. 2012, 752). 

 

= (1 + 5,5 ),         (38) 

 

= (1 − ) , ,         (39) 

 

joissa µeff on kuonasulan efektiivinen viskositeetti (Ns/m2) 

µ on kuonasulan viskositeetti ilman toisen faasin partikkeleita (Ns/m2) 

ε on toisen faasin partikkeleiden tilavuusosuus 
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7.3.5 Kuplakoko 

Reaktioiden on havaittu muodostavan pieniä kuplia, jotka stabiloivat kuonan kuohu-

mista (kasvattaa kuohumisindeksiä) (Matsuura & Fruehan 2009, 1530). Reaktioiden 

aiheuttaman kuplakoon pienentymisen arvioidaan johtuvan Marangoni-ilmiöstä, joka 

laskee rajapintajännityksiä reaktiopinnan yli (Zhang & Fruehan 1995b, 1088). Kuvasta 

27 nähdään pintajännitykselle muodostuvan ajava voima kaasukuplan työntyessä 

lanssista tai metalli-kuonarajapinnan yli kuonaan. Kuvassa 27 a on esitetty kaasun injek-

tointi kuonasulaan (kaasun H2 havainnollistaa tutkimuksessa CO-kaasun reaktiivisuutta) 

ja kuvassa 27 b vastaavasti CO-kaasukuplan työntyminen metalli-kuonarajapinnan yli. 

Marangoni-ilmiö aiheutuu pienistä paikallisista eroista laajentuvan kaasukuplan pin-

noilla: kasvavalla reaktiopinnalla on suurempi reaktionopeus kuin stationaarisella raja-

pinnalla. Tästä aiheutuu alhaisempi FeO-pitoisuus kaasukuplan yläosiin kuin sen ala-

osiin (kuva 27 a ja b, paikka 2). Tästä puolestaan seuraa alentunut pintajännitys kaasu-

kuplan yläosiin (kuva 27 a ja b, paikka 1). Alentunut pintajännitys voi saada aikaan 

kaasukuplan ennenaikaisen irtoamisen rajapinnalta, jolloin on muodostunut tasapaino-

tilaa pienempi kupla. Tämän lisäksi Marangoni-ilmiö voi aiheuttaa pinta-aktiivisten 

komponenttien aineensiirrosta johtuen kuona-metallirajapinnalle pieniä virtauksia, jotka 

voivat aiheuttaa kuplien ennenaikaisen irtoamisen rajapinnalta (kuva 27 c). (Hara & 

Ogino 1992, 82) 

 

 
Kuva 27. Pienten kuplien muodostuminen Marangoni-ilmiön seurauksena (muokattu 

lähteestä: Hara & Ogino 1992, 82). 

 

Käytettävän kantokaasun fysikaaliset ominaisuudet vaikuttavat kuplien kuplakokoon. 

Erilaisia kantokaasuja on testattu eri olosuhteissa, joissa reaktioiden tapahtuminen on 

minimoitu. Tällöin havaittiin kuplakoon pienentyvän (kuohunnan korkeus kasvaa) eri 

kantokaasuilla seuraavaksi mainitussa järjestyksessä: H2,  He,  Ar,  ja  N2 (7 p-% CO). 

a.      b. c. 
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Näissä tilanteissa kuplakoon havaittiin kaksinkertaistuvan, kun kantokaasuksi valittiin 

argonkaasun sijasta helium- tai vetykaasu. Käytetyn kantokaasun ja kuohumisindeksin 

välille on löydetty yhteys 1400 °C:n lämpötiloissa: vertailtavien kantokaasujen viskosi-

teettien ja kuohumisindeksien suhteet vastaavat hyvin toisiaan (kaava 40). (Zhang & 

Fruehan 1995b, 1090) Kaavan 40 mukaan rikinpoistoasemalla käytettävän kantokaasun, 

typen, käyttäytyminen vastaa heliumkaasua ja kuivattua paineilmaa.  

 

≈  ,        (40) 

 

missä Σi on kuohumisindeksi kantokaasulla i [s] 

µi on kantokaasun viskositeetti systeemin olosuhteessa [Pa·s] 

 

Raudan korkea rikkipitoisuus laskee voimakkaasti kuohumisindeksiä, koska rikki pinta-

aktiivisena aineena kasvattaa kostutuskulmaa (metalli-kuona) ja sitä kautta kasvattaa 

reaktioissa muodostuvien kaasukuplien kokoa (kuva 28). Kuonan rikkipitoisuudella ei 

ole havaittu yhtä suurta vaikutusta. (Zhang & Fruehan 1995a, 803) Kuvaan 28 on mer-

kitty Ruukin Raahen terästehtaan raakaraudan rikkipitoisuus ennen rikinpoistoa ja 

jälkeen rikinpoiston. Kuvasta 28 havaitaan metalli-kuonarajapinnalla muodostuvien 

kaasukuplien kuplakoon pienentyvän puoleen rikinpoiston loppuun mennessä. 

 

 
Kuva 28. Kuona-metallirajapinnan reaktiossa muodostuneiden kaasukuplien keski-

määräinen kuplakoko raudan rikkipitoisuuden funktiona (muokattu lähteestä: Zhang & 

Fruehan 1995a, 803).  

 

Ruukin rikinpoiston 
keskimääräiset 
rikkipitoisuudet: 
Alkupitoisuus 
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Kuohuvan kuonan kuplakokoja on määritetty monessa eri tutkimuksessa kaasuinjek-

tioilla eri kuonakoostumuksilla ja eri lämpötiloissa. Kuplakoon on havaittu olevan 

kääntäen verrannollinen kuohumisindeksiin (Zhang & Fruehan 1995b, 1090). Tauluk-

koon 7 on listattu eri lähteissä mainittuja kuplakokoja. 

 

Taulukko 7. Kaasun kuplakokoja eri olosuhteissa. 

Kupla-
koko 
(mm) 

Kaasun 
lähde 

Lämpö-
tila 
(°C) 

Kuona- 
koostumus 

(m-%) 
Huomioitavaa Lähde 

0,7 Kantokaasu (CO) 1500 
CaO/SiO2= 1 

5–15 FeO, 
5 Al2O3 

[S]:  
0,002 m-%,  
Σ=56 s Zhang & Fruehan 

1995a, 806 
5,1 Kantokaasu (CO) 1500 

CaO/SiO2= 1 
5–15 FeO, 

5 Al2O3 

[S]:  
0,11 m-%,  
Σ=56 s 

10–15 Kantokaasu (Ar) 1300 
20 CaO, 
20 SiO2, 
60 FeO 

- Ito & Fruehan 
1989, 512 

1–2 
Reaktio: 

[C] + (FeO)  
→ CO (g) 

1610 
30–50 FeO, 
20–30 CaO, 
10–15 SiO2, 
10–14 MgO, 

5–7 MnO, 
3 Al2O3 

- Matsuura & 
Fruehan 2009, 

1534 4–6 
Reaktio: 

[C]metal + ½O2 → 
CO (g) 

1610 - 

2–6 Reaktio: CO:n 
muodostus 1500 CaO/SiO2=  

0,64–1,0 - Hara & Ogino 
1992, 82 

< 2 Reaktio: CO:n 
muodostus 1600 5 Cr2O3 

Ruostumattoman 
teräksen 

valmistuksen 
kuonia. 

Pinta-aktiiviset 
aineet kasvattavat 

kuplakokoa.  
Kaikissa kuonissa: 
7 Al2O3, 5 Fe2O3, 
5 MgO, 2 MnO 

ja CaO/SiO2= 1,5 

Kapilashrami et al. 
2006, 111 

3–6 Reaktio: CO:n 
muodostus 1600 10 Cr2O3 

2–8 Reaktio: CO:n 
muodostus 1600 15 Cr2O3 

11–15 Reaktio: CO:n 
muodostus 1600 5 Cr2O3, 

2 V2O5 
 

7.3.6 Liukenemattomat hiilipitoiset komponentit 

Kuonassa olevat liukenemattomat hiilipitoiset partikkelit, kuten koksi ja kivihiili, 

laskevat merkittävästi kuohumisen stabiilisuutta, vaikka toisen faasin partikkelien tulisi 

päinvastoin stabiloida kuohuntaa. Tämä johtuu hiilen huonosta kuonasulan kostutuk-

sesta, mikä aiheuttaa kuplan pinnalla olevan ohuen kuonakerroksen koaguloitumisen 

(Marangoni-ilmiö), jolloin kaasukuplat yhdistyvät ja kasvaneet kuonapisarat vajoavat 

pois kuohusta (kuva 29). Suurenneet kaasukuplat läpäisevät nopeammin kuonapatjan ja 
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näin ollen kuohuminen vaimenee. (Zhang & Fruehan 1995b, 1088; Hara & Ogino 1992, 

85) Hiilipitoisten partikkelien vaikutus kuohumisindeksiin on suoraan verrannollinen 

niiden aiheuttamaan peittoasteeseen kuonasulassa (esimerkiksi hiilipitoisten partikkelien 

kokonaispoikkipinta-alan suhde kuonasulan pinnan pinta-alaan). Kun hiilipitoisten 

partikkelien kuonasulan peittoaste kasvoi 15–20 % välille, kuonan kuohuminen vaimeni 

voimakkaasti. (Zhang & Fruehan 1995b, 1088)  

 

 
Kuva 29. Liukenemattomien hiilipitoisten partikkelien vaikutus kuohumisen vaimentu-

miseen kuplakoon kasvamisen myötä (muokattu lähteestä: Hara & Ogino 1992, 85). 

 

7.3.7 Kuonan mangaanipitoisuus 

Kuonan mangaanipitoisuuden vaikutusta kuonan kuohumiseen on tutkittu korkeatitaani-

sella masuunikuonalla: 30TiO2-20CaO-20SiO2-14Al2O3-9MgO-1,5FeO (m-%). Tutki-

muksessa havaittiin kyseisen kuonan kuohumisen vaimenevan voimakkaasti yli 3 m-% 

MnO-pitoisuuksilla ja vastaavasti lakkaavan kokonaan yli 5 m-% MnO-pitoisuuksilla. 

(Bai et al. 2004, 484–485) Kuonan mangaanioksidi parantaa liukenemattoman CaO-

partikkelin ja kuonasulan kostutuskulmaa (Taniguchi & Seetharaman 2012, 595), mikä 

edesauttaa kalkkipartikkelin liukenemista vähentäen toisen faasin partikkeleiden määrää 

kuonasulassa (laskee kuohumisindeksiä). Edellä mainituista syistä johtuen pieni MnO-

lisäys (alle 10 m-%) parantaa rikinpoistotehoa (kuonareaktioissa), vaikkakin korkeam-

milla MnO-pitoisuuksilla kuonan happipotentiaali kasvaa ja siten heikentää rikki-

jakaumaa (Taniguchi & Seetharaman 2012, 595). 

 

  

Hiilipitoinen materiaali 

Kupla 
Koaguloitunut kupla 

Kuohuva kuona 
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KOKEELLINEN OSA 
 

8 Analysointiin käytetyt laitteistot 

8.1 Hiili-rikkianalysaattori, LECO CS-200 

Hiili-rikkianalysaattori perustuu polttomenetelmään, jossa hiilen ja rikin palaessa muo-

dostuu hiili- ja rikkidioksidia (CO2 ja SO2), jotka analysoidaan infrapunavalon avulla 

(LECO Corporation 2007, 3). Polttoanalyysiä tarvitaan XRF-mittausten ohella pienem-

pien seosainepitoisuuksien, kuten hiilen ja rikin, tarkempaan mittaamiseen. Taulukkoon 

8 on merkitty kyseisen laitteen mittaustarkkuudet eri hiili- ja rikkipitoisuuksille. 

 

Taulukko 8. LECO CS-200 -hiili-rikkianalysaattorin tarkkuudet eri hiili- ja rikki-

pitoisuusluokille. 

Pitoisuus (%) ≤ 0.005 0,010 0,050 0,100 0,500 1 4 

Alkuaine C - 0,001 0,002 0,005 0,01 0,04 0,1 
S 0,0005 0,001 0,003 0,005 0,01 - - 

 

8.2 Röntgenspektrometri (XRF) 

Kuona- ja raakarautanäytteiden koostumukset voidaan analysoida röntgenspektromet-

rilla (XRF), jonka tarkkuus on suhteellisen hyvä pitoisuuksien ylittäessä 10 m-% 

luokan. Ennen XRF-analysointia kuonanäytteet murskataan ja jauhetaan, minkä jälkeen 

näyte seulotaan (0,5 mm:n seula). Seulan ylitteen oletetaan olevan kokonaan metallista 

rautaa (analyyseissä FeM05-merkintä). Seulan alite hapetetaan kuona-XRF-analyysiä 

varten metallipisaroiden takia. 

 

XRF-menetelmässä röntgensäteilyllä saadaan aikaan näytteen pinta-atomien sisim-

mäisten elektronikehien virittyminen, jonka purkautuessa syntyy viritystilan energiaa 

vastaavaa säteilyä. Tämä säteily on ominaista kullekin alkuaineelle. Toisin sanoen 

XRF:n toiminta perustuu atomien karakteristiseen röntgensäteilyyn, jonka intensiteetti 

vastaa niiden pitoisuutta matriisissa. (Hakkarainen, 2–4) Taulukosta 9 nähdään XRF-

analyysin tarkkuudet raakaraudan ja kuonan yleisimmille komponenteille. 
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Taulukko 9. Röntgenspektrometrin tarkkuudet raakaraudan seosaineille eri pitoisuus-

luokissa. 

XRF:n tarkkuudet raakaraudan komponenteille 
Raaka-
rauta 

Seosaineen pitoisuus (%) 
0,005 0,01 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 3 4 

Si  0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,1  
Mn 0,002 0,00 0,005 0,008 0,01 0,02 0,03 0,04   
P 0,002 0,00 0,004 0,005 0,007 0,01     
S 0,000 0,00 0,002 0,003       
Ti 0,002 0,00 0,006 0,008 0,01      
Zn 0,002 0,00 0,006        
V 0,002 0,00 0,004 0,005 0,01      
Cu 0,002 0,00 0,006 0,007 0,008 0,01 0,02    
Cr  0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02    
Ni 0,004 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03    

XRF:n tarkkuudet kuonan komponenteille 
Alku-
aine 

Komponentin pitoisuus (%) 
0,005 0,01 0,05 0,1 0,5 1 5 10 20 50 

CaO     0,1 0,2 0,5 0,7 1 2 
SiO2       0,5 0,5 0,7 1 
MgO      0,3 0,5 0,6 0,8  
Al2O3     0,1 0,2 0,5 0,6 0,7 0,8 
Mn   0,02 0,03 0,04 0,05 0,2    
S   0,02 0,02 0,04 0,05     
Ti   0,02 0,02 0,04 0,1 0,2    
K2O 0,004 0,005 0,01 0,02 0,04 0,05 0,05    
Zn 0,001 0,001 0,001        
V 0,004 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02     
Fe    0,04 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6  

 

8.3 Hiukkaskokoanalysaattori, Coulter LS 230 

Raekokoanalysoinnissa käytettiin hiukkasanalysaattoria Coulter LS 230 (valmistaja 

Coulter Corporation, Florida, USA). Analysaattorin raekokomittaus perustuu laser-

diffraktioon, jonka mittausalue on 0,4–2000 µm ja PIDS-järjestelmään (Polarization 

Intensity Differential Scattering), jonka mittausalue on 0,04–0,4 µm. Näin ollen Coulter 

LS230 -analysaattorilla saadaan määritettyä raekokojakauma 0,04–2000 µm:n välille. 

Hiukkasanalysoinnissa jauhemainen aine syötetään kyvettiin joko spaattelilla tai kerta-

käyttöpipetillä. Näytteen dispergointiaineena käytetään propanolia (propanoli-2: Galfon 

0,1 % ja Coulter Dipersant). (Ruukki 2012c, ylläpito- ja kalibrointiohje) 

 

Menetelmässä suodatettu ja projektoitu laservalo (750 nm) kohdistetaan dispergoituun 

näytteeseen. Näytteessä olevat hiukkaset saavat aikaan laservalon siroamisen, jolloin 
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muodostuu raekoosta riippuva valokuvio. Fourier-optiikalla muodostetaan staattinen 

diffraktiokuvio, joka fokusoidaan kolmelle valoilmaisimelle. Valoilmaisimet on tarkoi-

tettu kolmelle eri sirontakulma-alueelle: pieni-, keski- ja suurikulmasironta. Valoilmai-

similla kaikkien hiukkasten diffraktiokuvio yhdistyy yhdeksi kuvioksi, jonka muodon ja 

intensiteetin liukuvaa keskiarvoa lasketaan mittauksen edetessä. Riittävällä mittausajalla 

saadaan määritettyä kaikkien hiukkasten osuudet eli hiukkaskokojakauma. Varsinainen 

hiukkaskokolaskenta perustuu Fraunhoferin tai Mien malleihin, joita varten yhdistetty 

diffraktiokuvio hajotetaan erillisiksi diffraktiokuvioiksi yhtä kokoluokkaa kohden. Ajo-

ohjelmasta voidaan valita etukäteen määritettyjä, tunnettuja materiaaleja, jolloin rae-

kokoanalysointi antaa tarkemman arvion raekokojakaumasta. (Ruukki 2012c, ylläpito- 

ja kalibrointiohje) 

 

Coulter LS 230 -hiukkasanalysaattorissa käytetään alle 0,4 µm:n hiukkasiin PIDS-

järjestelmää, koska pienten hiukkasten analysointi diffraktiokuvista on rajallista. PIDS-

järjestelmä perustuu valon polarisaatioon, jossa käytetään kolmea eri aallonpituutta 

(450, 600 ja 900 nm) eri polarisaatiotasoilla (vaaka- ja pystytaso). Näin ollen saadaan 

kolme riippumattoman mittausta eri hiukkaskoko-aallonpituussuhteilla, mikä parantaa 

laitteiston tarkkuutta. (Ruukki 2012c, ylläpito- ja kalibrointiohje)  

 

8.4 Lämpötilakäyttäytymisen analysointi (DSC-TGA-MS) 

Materiaalien korkealämpötilakäyttäytymistä tarkasteltiin DSC-TG-laitteistolla (Netzsch 

STA 449 F3), jolla nähdään näytteen massan muutos ja näytteen sitoman tai vapaut-

taman lämpöenergian määrä eri lämpötilaväleillä. DSC-TG-laitteistolta näytteen vapaut-

tama kaasu johdettiin massaspektrometrille (Netzsch QMS 403 C Aëolos).  

 

8.5 Vety-happianalysaattori, Eltra OH 900 

Eltra OH 900 -analysaattori soveltuu vedyn ja hapen mittaamiseen muun muassa kupa-

rista, teräksestä, valuraudasta, seosaineista, zirkonista, titaanista, molybdeenista, nikke-

listä, keraameista ja muista epäorgaanisista materiaaleista. Laitteen hapen analysointi ja 

tarkkuus perustuu kahteen erilliseen infrapunakennoon. Vedyn mittaus perustuu puoles-

taan lämmönjohtokyvyn mittaamiseen. Mittauksissa näyte voidaan kuumentaa jopa 

3000 °C:seen elektrodi-impulssiuunissa (engl. electrode impulse furnace). (Eltra Gmbh, 
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2006) Alla olevassa taulukossa 10 on listattu laitteen mittausalueet ja -tarkkuudet happi- 

ja vetymittauksille. 

 

Taulukko 10. Eltra OH 900 -vety-happianalysaattorin mittausalueet ja -tarkkuudet 

happi- ja vetymittaukselle (muokattu lähteestä: Eltra Gmbh 2006). 

Eltra OH 900 Happi Vety 
Mittausalue Tarkkuus Mittausalue Tarkkuus 

Matala taso 0,0–300 ppm ± 0,1ppm 0,0–50 ppm ± 0,05 ppm 
Korkea taso 2 % asti ± 2 ppm 1000 ppm ± 0,5 ppm 

 

8.6 Savukaasuanalysaattori, LANCOM Series II 

Rikinpoiston savukaasuanalysointiin käytettiin LANCOM Series II -savukaasuanaly-

saattoria. Analysaattori ei sovellu kovin hyvin jatkuvaan mittaukseen, mutta sillä saa 

mittaustietoa valitulla mittausaikavälillä halutun ajan verran. Laitteella pystytään mit-

taamaan O2-, CO- ja CO2-kaasujen pitoisuuksia sekä ympäröivän tilan ja mittauspisteen 

lämpötilaa. Laitteen CO-mittaus perustuu optiseen infrapunamittaukseen, ja O2- ja CO2-

kaasujen mittaus tehdään sähkökemiallisen kennon avulla. (LAND combustion 2001, 

128–129) Analysaattorin mittausalueet ja tarkkuudet on esitetty taulukossa 11. Datan 

taltioimiseen käytettiin laitteen valmistajan (LAND combustion) Insight-ohjelmistoa. 

 

Taulukko 11. LANCOM Series II -savukaasuanalysaattorin mittausalueet ja -tark-

kuudet (muokattu lähteestä: LAND combustion 2001, 128–129).  

Mitattava suure O2 CO2 CO Lämpötila 
Mittausalue 0–25 til-% 0–25 til-% 0–2000 ppm 0–1000 °C 
Mittaustarkkuus 
(suurempi lukema) 

0,2 til-% tai 
1 % lukemasta 

0,5 til-% tai 
4 % lukemasta 

4 ppm tai 
4 % lukemasta ±5 °C 
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9 Haitallisen roiskumisen taustatutkimukset 

Ruukin Raahen terästehtaalla on tehty vuoden 2012 kevään ja kesän aikana taustatutki-

musta haitalliseen roiskumiseen liittyen. Tutkimuksissa selvitettiin lukuisia asiaan liitty-

viä seikkoja aina prosessilaitteistosta kemiallisiin analyyseihin. Masuunien sintteri-

pellettiajon ja 100 % pellettiajon aikaisten prosessilaitteistojen ja käsittelypraktiikoiden 

väliltä ei löydetty mitään selkeästi poikkeavaa, joka voisi aiheuttaa jatkuvaa ja haital-

lista roiskumista. Ainoina pysyvimpinä muutoksina löydettiin masuunien siirtyminen 

puhtaaseen pellettiajoon, brikettipanostus, teräskuonan käyttö ja eri pellettilaatujen 

kokeilu. (Palovaara 2012a 1, 38–39) Taustatutkimuksen tuloksia käytettiin tämän työn 

koesarjojen suunnittelussa.  

 

Taustatutkimuksissa käyttömiehet kirjasivat senkkakohtaisia roiskumishavaintoja 

voimakkaiden roiskumisten sattuessa. Menetelmän heikkoutena olivat roiskumistapah-

tuman visuaalisuus, käyttömiesten eroavaisuudet määritelmissä ja se, että prosessikame-

ran avulla pystyttiin tarkastelemaan vain yhtä senkkaa neljästä. Taustatutkimuksissa ei 

roiskumiseen vielä ollut määritettynä kuvan 30 mukaista roiskemääritelmää, joka määri-

tettiin vasta taustatutkimuksesta pohjalta. Menetelmän heikkoutta kuvaa hyvin se, ettei 

roiskumishavainnoilla päästy kiinni varsinaisiin syihin liian epätarkasta määrityksestä 

johtuen. Roiskumishavaintojen tulokset viittasivat myös siihen, että visuaalisesti 

voimakas roiskuminen (useat suuret kaariroiskeet, kuva 30) ei aiheuta poikkeuksellisen 

kovaa suojaholkkien kulumista, vaan haitallinen roiskuminen (norot) voi olla oletettua 

yleisempää ja visuaalisesti vaatimattomampaa. (Palovaara 2012a) 

 

Roiskumismerkintöjen avulla löydettiin kuitenkin sellaisia tekijöitä visuaalisesti voi-

makkaisiin roiskumisiin, jotka ylittivät roiskumismerkintäkynnyksen. Nämä voimistavat 

tekijät olivat raakaraudan kohonneen lämpötilan lisäksi lähinnä mekaanisia tai fyysisiä 

asioita: korkea senkkojen täyttöaste/panoskoko ja senkkojen poikittainen heilunta, joka 

johtuu kuoleentuneista rillojen jousista tai liian suurista liukupalojen välyksistä. Vastaa-

vasti näitä visuaalisesti voimakkaita roiskumisia havaittiin hillitsevän alhainen raaka-

raudan lämpötila (laskulämpötila ja tippasenkat), alhainen täyttöaste/senkkapaino ja 

piikattu skolla senkan pohjalla. Taustatutkimuksissa jäi epäselväksi muun muassa 

seuraavien asioiden vaikutukset roiskumiseen: soodauksen merkitys, rikinpoistorea-

genssin jäännöskarbonaatin alentaminen (10 m-%:sta 8 m-%:iin, pienempi kaasun-

muodostus), pellettiajon alentama raakaraudan mangaanipitoisuus sekä raakaraudan ja 
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kuonan koostumukset. (Palovaara 2012a, 38–39) Huomion arvoisena seikkana on, että 

jäännöskarbonaattia alennettiin savukaasupölyn määrää alentamalla eli kalsium-

karbonaatin määrää vähennettiin natriumkarbonaatin sijasta.  

 

Raakaraudan analyysejä vertailtiin roiskumismerkintöjen pohjalta, koska roiskumisen 

oletettiin aiheutuvan kemiallisista tekijöistä (Palovaara 2012a). Taulukosta 12 nähdään 

pellettiajoon siirtymisen jälkeiset vuoden 2012 keskimääräiset raakaraudan pitoisuudet 

kolmelta kuukaudelta. Taulukosta nähdään ainoastaan hiili- ja mangaanipitoisuuksien 

poikkeavan vuoden 2011 raakarauta-analyyseistä. Taulukosta 12 ei löydy merkittävää 

eroa roiskuneiden ja ei-roiskuneiden tapausten välillä. Tästä voidaan päätellä, etteivät 

taustatutkimuksen roiskumismerkinnät ole kovin tarkkoja ja että roiskumista voi olla 

eritasoista.  

 

Taulukko 12. Masuuni 2 raakaraudan analyysien keskiarvojen vertailu. Vuonna 2011 

oli käytössä masuunien sintteri-pelletti-ajoyhdistelmä ja vuonna 2012 pellettiajo. 

(Palovaara 2012a, 17) 

Alkuaineet Ti C Cr Cu Mn Ni P S Si V 
Huhtikuu 
2012 

Roiskuneet 0,12 4,62 0,04 0,01 0,198 0,03 0,04 0,06 0,39 0,28 
Kaikki 0,12 4,60 0,04 0,01 0,202 0,03 0,04 0,06 0,39 0,28 

Toukokuu 
2012 

Roiskuneet 0,12 4,61 0,04 0,01 0,196 0,03 0,04 0,07 0,51 0,27 
Kaikki 0,10 4,52 0,04 0,01 0,188 0,03 0,04 0,08 0,43 0,27 

Kesäkuu 
2012 

Roiskuneet 0,14 4,48 0,04 0,01 0,212 0,03 0,05 0,07 0,49 0,27 
Kaikki 0,14 4,50 0,04 0,01 0,229 0,03 0,05 0,06 0,50 0,28 

Marraskuu 
2011 Kaikki 0,13 4,39 0,04 0,01 0,354 0,04 0,05 0,05 0,46 0,26 

Lokakuu 
2011 Kaikki 0,13 4,38 0,04 0,01 0,343 0,04 0,05 0,06 0,50 0,25 

 

Taustatutkimuksissa mangaanin vaikutusta roiskumiseen on epäilty tehtaan yleisen 

nyrkkisäännön pohjalta: pii- ja mangaanipitoisuuksien tulisi olla samat, ettei sulatolla 

tulisi konvertterin skollaantumisongelmia (Palovaara 2012a, 18). Lisäksi Ruukin 

Raahen terästehtaalla järjestetyllä matalamangaanikoejaksolla vuonna 1999 oli havaittu 

masuuneilla laskurännien voimakasta skollaantumista ja että muodostunut skolla oli 

erittäin tiukkaa piikata irti (Noponen 1999, 40). Samansuuntaista skollaantumista on 

havaittu myös kesän 2012 taustatutkimuksen aikaisissa roiskumistapauksissa: skolla on 

erittäin sitkasta piikata irti senkoista ja rikinpoiston lansseista. Roiskumistapausten 

aikana (tammikuu–kesäkuu 2012) piipitoisuus (noin 0,4 m-%) on ollut noin kaksin-

kertainen mangaanipitoisuuteen (0,2 m-%) verrattuna. Näistä syistä alentuneen 
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mangaanin vaikutuksia tulisi tutkia nostamalla raakaraudan mangaanipitoisuus pelletti-

ajoon siirtymistä edeltävälle tasolle. (Palovaara 2012a) 

 

Taustatutkimusten ohella tehtiin senkkojen voimakkaasta skollaantumisesta tutkimus, 

jossa havaittiin skollissa olevan metallista rautaa ohuina lamelleina, jotka olivat 

dikalsiumsilikaatti- ja reagoimattoman kalkkikerrosten ympäröimänä. Tämän perusteel-

la pääteltiin, että skollien haastava irtipiikkaus ja voimakas skollaantuminen johtunee 

kalkkikerrosten tulenkestävyydestä ja raakarautalamellien tuomasta sitkeydestä. Haital-

linen roiskuminen on voinut lisätä rautalamellien määrä, mikä on vaikeuttanut entises-

tään skollien piikkausta. Skollatutkimuksista havaittiin alkukuonan suurimpana CaO-

lähteenä olevan todennäköisimmin senkkojen skollat, joita liukenee kuonaan. Skollan 

havaittiin olevan erityyppistä senkan ylä-, keski- ja alaosissa. Alla olevaan taulukkoon 

13 on merkitty skollan pääkomponenttien koostumukset kerroksittain (skaalattu 100 %). 

Skollavyöhykkeen yläosan koostumus oli lähes kokonaan metallista rautaa. Skolla-

vyöhykkeen keskiosalla tarkoitetaan skollan paksuinta osaa ja vastaavasti alaosalla 

paksuimman vyöhykkeen alapuolista, ohutta skolla-aluetta. (Palovaara 2012b) 

 

Taulukko 13. Senkan skollavyöhykkeiden koostumus (Palovaara 2012b, 53–54). 

Skollavyöhyke 
Kuona FeM05 Na2O MgO Al2O3 SiO2 S CaO Ti Mn Fe 

Alaosa  9,6 1,5 0,7 2,2 14,5 3,7 39,3 1,3 0,19 27,0 
Keskiosa 41,2 1,4 0,3 0,6 6,1 1,3 15,7 0,4 0,11 32,9 
Metalli Fe C Si V Mn Ti P S Cr Ni 
Yläosa 94,7 4,43 0,2 0,240 0,12 0,062 0,038 0,0449 0,031 0,024 

 

Piikattujen senkkojen tyhjäpainojen muutoksia seurattiin kesän 2012 aikana, jolloin 

senkkojen skollien keskimääräisen massan havaittiin olevan noin 1,4 t (0–5 t vaihtelu-

väli). Tällaisen piikatun skollan lämpiäminen 1400 °C lämpötilaan laskettiin taustatutki-

muksessa voivan alentaa raakaraudan lämpötilaa noin 20 °C, mikä riitti hillitsemään 

haitallista roiskumista. (Palovaara 2012a, 6–7) 

 

Taustatutkimuksessa savukaasulämpötilojen havaittiin olevan koholla voimakkaiden 

roiskumisten aikana (noin 10–20 °C keskiarvoa korkeampi). Savukaasujen lämpötilaa 

mitataan kaikkien neljän puhalluspaikan yhdistävästä pääpölynpoistokanavasta, jolloin 

savukaasun lämpötiloja ei voi kohdistaa yksittäiseen senkkaan. Ne kuvastavat kuitenkin 

sen hetken puhallussarjan kaasunmuodostuksen tasoa, joka oli yleensä koholla, kun 

yksikin senkka roiskui voimakkaasti. (Palovaara 2012a, 5–6)  
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10 Rikinpoistopuhalluksen aikainen roiskuminen 

10.1 Roiskumistyyppien luokittelu 

Rikinpoistopuhalluksessa tapahtuu monentyyppistä roiskumista, jonka eri tyypit luoki-

teltiin ennen koesarjojen tekemistä. Roiskumistyyppien luokittelu tehtiin rikinpoisto-

puhalluksesta taltioitujen videokuvien avulla. Kuvasta 30 nähdään kyseiset määritetyt 

roiskumistyypit: 1) roiskuminen lanssin osuessa kuonapatjaan; 2) kaariroiske, jota ei 

seuraa noro; 3) voimakas kaariroiske, jota seuraa noro ja 4) voimakas kaariroiske, jota 

ei seuraa noro.  

 

 
Kuva 30. Kuvasarjat erityyppisistä roiskumisista. Kuvat prosessikamerasta taltioidusta 

materiaalista. 
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10.2 Haitallinen roiskuminen 

Ruukilla kesällä 2012 tehdyn taustatutkimuksen perusteella senkan vaipan laitaa pitkin 

valuvien norojen epäiltiin aiheuttavan nostokorvakoiden suojaholkkien sulamista. 

(Palovaara 2012a, 15). Näitä noroja esiintyy läpi rikinpoistopuhalluksen, mutta ne eivät 

aina tapahdu nostokorvakoiden kohdalla, eivätkä silloin sulata suojaholkkeja. Norojen 

valumiskohta ja -leveys määräytyy sekä senkan yläpinnan geometriasta että pölyn-

poistokannen ja senkan yläosan tiiviydestä.  

 

Kuvasta 31 nähdään tyypillinen rikinpoistopuhallustilanne, jossa noro osuu nosto-

korvakon päälle. Taustalla esiintyvä kaariroiske edeltää yleensä noroa, minkä takia 

kaariroiskeiden vähyys ennustaa myös vähäisiä noromääriä. Kuitenkaan kaikki kaari-

roiskeet eivät aiheuta noroja. Kuvasta 31 havaitaan myös noroja ohjaavat geometriset 

seikat: senkan yläosan ja pölynpoistokannen väliin jää rakoja, joista roiskeet ja norot 

pääsevät purkautumaan. Norot kohdistuvat voimakkaimmin näiden välien suurentuessa 

senkan ikääntyessä, koska norot ja roiskeet kuluttavat senkan vuorausta ja vaippaa 

purkauskohdiltaan. Toisin sanoen haitallinen roiskuminen on nostokorvakoiden päälle 

kohdistuvaa sulanoroa, jonka esiintymistiheys riippuu yleisestä roiskumisvoimakkuu-

desta ja haitallisuus noroja kohdistavista geometrisistä seikoista.   

 

 
Kuva 31. Yleinen rikinpoistopuhallustilanne: nostokorvakon päälle osuva noro, kaari-

roisketta ja raot senkan yläosan ja pölynpoistokannen välillä. 

Noro 

Nostokorvakko 

Senkan yläosan ja pölynpoistokannen välit 

Tavallinen kaariroiske 
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11 Rikinpoiston koesarjat 

11.1 Kokeiden tavoite ja koesuunnitelmat 

Rikinpoiston koesarjojen tavoitteena oli selvittää eri rikinpoisto-olosuhteiden vaikutuk-

sia haitalliseen roiskumiseen. Tästä syystä rautasenkoista otettiin mahdollisimman 

monta näytettä eri prosessivaiheista ja havainnoitiin mahdollisimman montaa asiaa, jotta 

jälkeenpäin olisi helpompi tarkastella eri asioiden riippuvaisuuksia ja kehittymistä.  

 

Kokeiden alussa listattiin senkkojen käyttöhistoria, josta saataisiin rikinpoiston olosuh-

teisiin eniten vaikuttavat tekijät esille: normaalikiertoinen senkka, tippasenkka, piikattu 

senkka, roiskelisätty senkka ja mangaanilisätty senkka. Pääsääntöisesti koesarjoille 

tehtiin samat mittaukset, samalla ajanhetkellä ja samoissa paikoissa, jotta niiden vertailu 

olisi mahdollista.  

 

Jokaisen koesarjan ensimmäisessä osassa suoritettiin rikinpoisto normaalisti kuonapolun 

loppuosan tarkempaa määrittämistä ja haitallisen roiskumisen seurantaa varten ja 

toisessa osassa pysäytettiin rikinpoistopuhallus noin puolessa välissä kuonapolun väli-

vaiheen määrittämistä varten. Toisin sanoen koesarjat poikkesivat toisistaan vain rikin-

poiston keskeyttämisessä, senkkakierron, raakaraudan koostumuksen ja lisäysten osalta. 

Näillä tavoilla saataisiin määritettyä kuonapolku välivaiheineen ja eri tekijöiden 

vaikutuksia rikinpoistopuhallukseen selvitettyä. Koesarjoista määritettiin myös norojen 

esiintymistiheydet. Alla olevasta taulukosta 14 nähdään koesarjassa tehtävät mittaukset. 

 

Taulukko 14. Yhteenveto koesarjojen mittauksista. 

Prosessin vaihe Kuona Raakarauta Lämpötila Kuonapatjan 
korkeus Lanssi 

Masuunilla - Käyttömies Käyttömies - - 
Ennen rikinpoistoa XRF XRF Mitataan Mitataan Skollanäyte 
Rikinpoiston aikana XRF XRF Mitataan Mitataan  - 
Jälkeen rikinpoiston XRF XRF Mitataan Mitataan Skollanäyte 
Mikserillä XRF XRF Mitataan Mitataan - 

 

Kuonanäytteiden pohjalta oli tarkoituksena selvittää kuonien vaikutusta haitalliseen 

roiskumiseen muun muassa seuraavien asioiden kautta: kuonakoostumuksen muut-

tuminen puhallusten välillä, mangaanilisäysten vaikutus kuonaan, kuonan heterogeeni-

syys ja kuonan kuohumiskyky, soodauksen vaikutus, kuonakoostumusten erovaisuudet 

koesarjojen välillä ja alkukuonan merkitys. Raakarauta-analyyseistä oli vastaavasti 
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tarkoituksena tarkastella mangaanioksidin stabiilisuutta hiilipitoisessa kuonassa, raaka-

raudan komponenttien reagoimista rikinpoistossa (kaasunmuodostus) ja rikinpoisto-

tehoa. Lanssien skollanäytteiden analyyseistä arveltiin nähtävän, mitkä komponentit 

muodostavat skollaa ja mikä tekee skollasta hankalan irtipiikata. 

 

11.1.1 Normaalikiertoiset senkat 

Normaalikiertoiset senkat lasketaan täyteen masuuneilla ja ilman pidempiä viivytyksiä 

siirretään rikinpoistopuhallukseen. Niihin on lisätty vain soodaa senkan pohjalle. Niiden 

tarkoituksena oli vastata tavallisia rikinpoistopuhalluksia. Lisäksi normaalikiertoisen, 

soodaamattoman senkan koesarja tehtiin, jotta saataisiin kuva systeemin perustilasta 

ilman soodalisäystä. Muista koesarjan näytteenottotyypeistä poiketen tällaisesta senkas-

ta oli tarkoituksena tutkia myös kuonan heterogeenisyyttä ottamalla kuonapinnan eri 

kohdista kuonanäytteet. 

 

11.1.2 Tippasenkka 

Taustatutkimuksen mukaan tippasenkat ovat hillinneet voimakasta roiskumista. 

Tippasenkkoihin ohjataan masuuneilla raakarautavirta, kun päälaskusenkkoja 

(normaalikiertoisia) vaihdetaan niiden täyttyessä. Tippasenkat voivat olla jopa 8 h 

masuuneilla ennen täyteen laskemista ja rikinpoistopuhallusta. Koesarjan tarkoituksena 

oli selvittää, mikä tekee tippasenkkojen olosuhteista roiskumista hillitsevän. Ennen 

koesarjan tuloksia oletettiin tippasenkkojen kuonan ja raakaraudan koostumusten 

poikkeavan normaalikiertoisista senkoista pidemmän senkkakierron takia. 

 

11.1.3 Piikattu senkka 

Senkkojen yläosaan, etenkin kuonarajalle muodostuu kiertojen aikana skollaa, jota 

piikataan 2–3 kertaa viikossa. Piikkaus tehdään ennen raakaraudan laskua senkkojen 

ollessa tyhjinä. Piikkauksessa skollat tippuvat senkkojen pohjalle, josta ne sulavat/liuke-

nevat vasta seuraavan raakarautalaskun aikana. Tällaisten senkkojen on havaittu hillit-

sevän rikinpoiston roiskumista. Koesarjan tarkoituksena oli selvittää senkkojen pohjalle 

piikatun skollan sulamisen/liukenemisen vaikutus kuonan koostumukseen, arvioida 

raakaraudan lämpötilan kehitystä ja vaikutusta rikinpoistopuhalluksen haitalliseen 

roiskumiseen. 
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11.1.4 Roiskelisätty senkka 

Rikinpoistoaseman puhallushallista poistetaan muutaman kerran viikossa raiteiden 

laidoille roiskunutta rautapitoista materiaalia, joka nykyisellään joudutaan käsittelemään 

useaan otteeseen jatkokäyttämistä varten. Tästä syystä roiskuvan rikinpoistokuonan 

lisäysmahdollisuutta tyhjien senkkojen pohjalle kartoitettiin. Haitallisen roiskumisen 

kannalta roiskelisäys antaa hyvän kuvan raakaraudan lämpötilan laskusta, koska se ei 

vaikuta voimakkaasti kuonakoostumukseen alhaisen kuonamäärän takia. Koesarjan tar-

koituksena oli selvittää senkkojen pohjalle lisättyjen roiskeiden sulamisen/liukenemisen 

vaikutus kuonan ja raakaraudan koostumukseen sekä arvioida lämpötilan kehitystä ja 

vaikutusta rikinpoistopuhalluksen haitalliseen roiskumiseen. Ennen koesarjaa ei otettu 

analyysejä lisättävistä roiskeista, sillä niiden koostumus voi vaihdella hyvinkin paljon. 

 

11.1.5 Mangaanilisätty senkka  

Mangaanilla on havaittu olevan suuri vaikutus kuonan kuohumiseen ja kalkin liuottami-

seen (kappale 7.3.7). Nämä puolestaan voivat vaikuttaa haitalliseen roiskumiseen eri 

tekijöiden kautta. Mangaanikoejaksoja oli tarkoitus alun perin järjestää kahdella eri 

tavalla sekä senkkalisäyksellä että masuunipanostuksella, mutta erinäisistä tuotannol-

lisista tekijöistä johtuen masuunin korkeamangaaniajo jätettiin toteuttamatta. Tästä 

syystä kokeissa ei ollut mahdollisuutta tutkia raakarautaan liuenneen mangaanin vaiku-

tusta haitalliseen roiskumiseen, vaan pelkästään kuonan mangaanin vaikutuksia siihen.  

 

11.2 Kokeiden suoritus 

11.2.1 Ennen koesarjoja  

Ennen koesarjoja kartoitettiin näytteenottomahdollisuudet ja niihin liittyvät ongelma-

kohdat. Näiden perusteella määräytyi näyteottojen määrä. Jokaisen koesarjan alussa 

selvitettiin senkan numero, senkan historia, masuunin käynnin laatu ja lisätyn soodan 

määrä. Näiden lisäksi mangaanikoesarjassa määritettiin lisättävän mangaanimalmin 

koostumus ja panoskoot. Senkkojen roiskelisäyksiä varten rillojen päältä pois piikatut 

roiskeet punnittiin ja kasattiin 2 t kasoihin, joista ne lisättiin (kasa/senkka) tyhjiin 

senkkoihin magneetin avulla. Kasan massa vastaa piikatun skollan massaa. Roiskeiden 

päälle satanut lumi varistettiin pois pudottamalla roiskepanosta maahan useita kertoja. 
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11.2.2 Ennen rikinpoistopuhallusta tehtävät mittaukset  

Kaikki koesarjat tehtiin normaalin masuunilaskun yhteydessä siten, että käyttömiehet 

ottivat tuotannon työohjeen mukaiset näytteet normaalisti (senkka puolillaan). Tämän 

jälkeen mangaanilisäyskoesarjassa lisättiin säkitetty, kuivattu mangaanimalmi (100 kg) 

rautasenkan pinnalle, jolloin senkan täyttöaste oli noin 60 %. Piikatuissa, soodatuissa ja 

roiskelisätyissä senkoissa materiaali on senkkojen pohjalla ennen laskua. Laskun jäl-

keen, kun senkat (kaikki koesarjat) siirrettiin rikinpoistoasemalle, mitattiin raakaraudan 

lämpötila ja kuonapatjan korkeus, piikattiin lanssin nokkaskolla irti ja otettiin kuona- ja 

raakarautanäyte ennen rikinpoistopuhalluksen aloitusta. Rikinpoistoasemalla otettiin 

kuvat senkkojen pinnoista kuonan olemuksen seuraamiseen eri koesarjojen välillä. 

Yhdessä normaalikiertoisen senkan näytteenotossa otettiin kuonanäytteitä kahdesta eri 

kuonapinnan kohdasta, jotta voitiin arvioida kuonan heterogeenisyyttä kuonapinnan eri 

osissa. 

 

11.2.3 Rikinpoistopuhalluksen aikana tehtävät mittaukset 

Yhden normaalikiertoisen senkan rikinpoistopuhallus keskeytettiin näytteenottoa varten 

noin 3 minuutin kohdalla, kun noin 300 kg reagenssia oli injektoitu. Mittausten jälkeen 

rikinpoistopuhallusta jatkettiin normaalisti loppuun asti. Tällöin saatiin välivaiheen 

tietoja muun muassa kuonapolusta, rikinpoistotehosta ja raakaraudan hapettumisesta.  

 

11.2.4 Rikinpoiston jälkeen tehtävät mittaukset 

Rikinpoistopuhalluksen jälkeen koesarjojen senkoista mitattiin raakaraudan lämpötila, 

otettiin kuona- ja raakarautanäytteet ja kirjattiin injektoitu kalkkimäärä. Rikinpoisto-

asemalla otettiin kuvat senkkojen pinnoista kuonan olemuksen seuraamiseksi eri koe-

sarjojen välillä. Rikinpoiston jälkeen otettujen näytteiden lisäksi otettiin varmistus-

näytteenotto mikserien kuokalta ja määritettiin taltioidulta videolta haitallisen roisku-

misen voimakkuus koesarjoittain. Osa kuonanäytteistä oli murentunut näytteenoton 

jälkeen. Tällaiset näytteet luokiteltiin pieniin ja isoihin fraktioihin ja ne analysoitiin 

erikseen (analyyseissä pienet- ja isot-tunnus tai R-näytetunnuksen loppuosa 01 tai 02). 

Puhalluksen aikana muodostunut skolla irrotettiin lohkomalla pala lanssinokasta. 

Skollanäyte säilöttiin heti jäähtymisen jälkeen ilmatiiviseen astiaan.   
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12 Rikinpoistoreagenssikokeet 

12.1 Kokeiden tavoite ja koesuunnitelmat 

Rikinpoistoreagenssikokeiden tarkoituksena oli selvittää, miten rikinpoistoreagenssin 

raekoko vaihtelee, mitkä reagenssin raaka-aineista aiheuttavat raekokojakauman piikit, 

miten ilmankosteus vaikuttaa reagenssiin, miten reagenssi hajoaa lämpötilan vaikutuk-

sesta, mikä aiheuttaa reagenssin injektio-häiriöt ja missä vaiheessa reagenssi-injektiossa 

hiilen kaasuuntuminen alkaa. Näiden avulla arveltiin saatavan pohjatietoa reagenssin 

vaikutuksista haitalliseen roiskumiseen, rikinpoistotehoon ja ajoittaisiin injektointi-

ongelmiin. 

 

12.1.1 Reagenssin raekoko normaalitilanteessa 

Koejaksossa oli tarkoituksena ottaa näytteitä jauhetusta kalkista, soodasta, koksipölystä, 

savukaasupölystä ja valmiista reagenssista. Jokaisesta reagenssin raaka-aineesta otettiin 

näytteitä kaksi kappaletta raekokoanalyysien tulosten varmistamiseksi. Jauhetusta kal-

kista oli tarkoitus ottaa näytteitä linjan poikkeustilanteista: murukalkin ohjaus myllyyn 

ja myllyn käynnistys. Valmiista reagenssista otettiin viikoittain kokoomanäyte, jonka 

avulla nähtäisiin raekoon vaihtelut reagenssierittäin pitkällä aikavälillä. Tämän lisäksi 

valmiista reagenssista otettiin näytteet sekä peräkkäisistä reagenssipanoksista reagenssi-

laitoksella (panoskohtainen reagenssivaihtelu) että peräkkäisistä rikinpoistopuhalluk-

sista annossiilon pohjasta. Rikinpoistoaseman annossiilon näytteistä nähtäisiin senkkaan 

injektoitavan reagenssin raekokovaihtelu puhalluksittain ja samalla saataisiin vertailu-

näyte häiriötilanteisiin. Alla olevaan taulukkoon 15 on merkitty koesuunnitelma.  

 

Taulukko 15. Yhteenveto reagenssista ja sen raaka-aineista otettavista näytteistä ja 

näytepaikoista. 

Asema Materiaali Näytteenottopaikka Näytemäärä (kpl) 

Kalkin-
polttamo 

Jauhettu kalkki Mylly (normaaliajo) 2 
Jauhettu kalkki Mylly (murukalkkisyöte)  2 
Jauhettu kalkki Mylly (myllyn käynnistys) 14 
Savukaasupöly Ruuvikuljetin 2 
Sooda Ruuvikuljetin 2 
Koksipöly Ruuvikuljetin 2 
Reagenssi Automaattinen näytteenotto (panos) 2 
Reagenssi Kokoomanäyte 8 

Rikinpoisto-
asema Reagenssi Rikinpoistoaseman annossiilon pohja 10 
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12.1.2 Näytteenotto kalkin jauhatuksesta 

Jauhatusprosessista otettiin näytteitä jauhetusta kalkista eri aikavälein. Tarkoituksen oli 

tutkia myllyn käynnistyksestä aiheutuvia raekokovaihteluita, jotka vaikuttavat rikin-

poistotehoon. Taulukkoon 16 on merkitty koesuunnitelma näytteenoton ajoituksesta 

myllyn käynnistämisen yhteydessä. 60 minuutin ajanhetkellä ideaalitilanteessa myllyn 

läpi on virrannut koko käynnistyshetkestä lähtien syötetty materiaali (10 t).  

 

Taulukko 16. Kalkinpolttamon tankomyllyn käynnistyksen jälkeen suunniteltujen 

näytteenottojen ajanhetket. 

Näytteenotto  
käynnistyksestä (min) Arvioitu myllyn tuote (kg) Alustavaan analysointiin 

0 0 x 
1 167 x 
2 333 x 
3 500  
4 667  
5 833 x 
7 1167  
9 1500  

12 2000 x 
15 2500  
20 3333 x 
25 4167 x 
30 5000 x 
60 10000 x 

 

12.1.3 Näytteenotto injektiohäiriöissä 

Rikinpoistoaseman ajoittaisten injektiohäiriöiden takia tämän koesarjan tarkoituksena 

oli selvittää reagenssin raekoko injektiohäiriöiden aikana. Koesarjasta arveltiin saatavan 

myös tietoa reagenssin laatuvaatimuksia varten. Koesarjassa otettiin vertailunäytesarja 

annossiiloista ja yksittäiset näytteet injektiohäiriötilanteista.  

 

12.1.4 Reagenssin ikäytys 

Poltetun kalkin tiedetään sitovan voimakkaasti ilmankosteutta, joka voisi vapautua sen-

kassa reagenssi-injektoinnin aikana. Lisäksi rikinpoistoasemalla paineilman kastepiste 

oli korkea (maksimiarvo -5 °C) kesällä 2012, koska toinen paineilman kuivaimista oli 

pois käytöstä useamman kuukauden ajan (korjattiin syyskuun alussa). Näitä asioita tut-

kittiin sekä 0 vrk- että 2 vrk -ikäytystestillä. Vertailunäyte (0 vrk) analysoitiin heti. 
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Loput näytteestä pidettiin avoimessa astiassa sisätilassa kaksi vuorokautta, jonka jälkeen 

näyte vasta analysoitiin. Ikäytystestillä oli tarkoitus tutkia vapautuvan vesihöyryn mää-

rää injektoinnissa, ikäytyneen reagenssin raekokomuutosta ja niiden vaikutuksia injek-

tointiin ja haitalliseen roiskumiseen. Ikäytyskoe tehtiin reagenssin kokoomanäytteelle. 

 

12.1.5 Reagenssin lämpötilakäyttäytyminen  

Lämpötilan vaikutuksesta reagenssista ja sen raaka-aineista kaasuuntuvia komponent-

teja oli tarkoitus tutkia DSC-TGA-MS-laitteistolla. Näiden kaasuuntuvien komponent-

tien määritys on tärkeää arvioitaessa yksittäisten norojen muodostumista. Lisäksi analy-

soinnilla arveltiin saavan tietoa lämpötilaherkän soodan hajoamisesta. 

 

12.1.6 Savukaasujen analysointi rikinpoistossa 

Norojen muodostumisajanhetkien määrittämisen jälkeen tarvittiin lisätietoa kaasuuntu-

vista komponenteista, joten työhön liitettiin savukaasujen analysointi. Niiden tarkoi-

tuksena oli selvittää hiilen kaasuuntumista ja sen voimakkuutta puhalluksen eri vaiheilla 

sekä vertailla niitä haitallisten roiskumisten ajankohtiin. Lisäksi reaktioiden kaasun-

muodostuksella on suuri vaikutus kaasujen kuplakokoon (kappale 7.3.5), jotka voivat 

osaltaan vaikuttaa haitalliseen roiskumiseen. 

 

12.2 Kokeiden suoritus 

12.2.1 Reagenssinäytteiden näytteenotto 

Näytteenotot aloitettiin hakemalla koe-erä valmiin reagenssin kokoomanäytteestä 

(21.9.2012). Kokoomanäytettä kerätään jokaisesta 1500 kg panoksesta, joita tehdään 40 

kpl erissä (noin 60 t). Koe-erällä oli tarkoitus testata seulontaa ja raekoon muutosta, kun 

näyte altistetaan ilmankosteudelle. 

 

Rikinpoistoreagenssin raaka-aineista (savukaasupöly, sooda ja koksipöly) haettiin 

näytteet kahdessa erässä (noin 500 g) kyseisten materiaalien syöttösiilojen alla olevista 

ruuveista (26.9.2012 ja 28.9.2012). Näytteenoton jälkeen näytteet pussitettiin ilma-

tiiviisti ja vietiin kuivasäilöön ilmankosteuden vaikutuksen estämiseksi. Ensimmäiseen 

soodanäytteeseen oli päätynyt hiukan koksipölyä (koksipölyruuvilta), minkä takia 

soodasta haettiin uusi näyte 5.10.2012. Syöttöruuveilta otettujen näytteiden edustavuus 
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saatiin kohtuullisen hyväksi, sillä ruuviin jää aina materiaalia rikinpoistoreagenssin 

valmistuksessa, eivätkä ne enää merkittävästi luokitu verrattuna siiloissa olevaan 

fluidisoituun materiaaliin.  

 

Jauhetusta kalkista (normaaliajo) ja valmiista reagenssista haettiin näyte 28.9.2012. Jau-

hetusta kalkista saatiin helposti näyte automaattiselta näytteenottimelta (myllyn jälkei-

nen kolakuljetin). Tarkemmassa tarkastelussa kuitenkin havaittiin, ettei näytteenottimes-

ta saada edustavaa näytettä, sillä näytteenottimen keräyskouruun osui vain pieni osa 

koko syötevirrasta (syötteen ylimmän kaaren materiaali). Tästä syystä jauhetun kalkin 

näytteenotto oli suoritettava uudelleen toisella tavalla (uusintaotto selitetty alla). Val-

miista reagenssista saatiin näyte toisella automaattisella näytteenottimella, jolla kerätään 

yleensä kokoomanäytettä. Näytteen arvioitiin edustavan hyvin tavallista tuotetta, koska 

panos tiputetaan suoraan alaspäin syöttöruuville sekoituksen jälkeen, eikä se näin ollen 

pääse merkittävästi luokittumaan. Valmiista reagenssista otettiin näytteitä kuusi kappa-

letta, sillä kolmessa ensimmäisessä näytteenotossa näytettä kertyi silmämääräisesti alle 

200 g, jota pidettiin näyteanalysoinnissa kriittisenä rajana. Myöhemmin selvisi näyte-

määrien olleen riittäviä ja kaikista kuudesta reagenssipanosnäytteestä saatiin tulokset.  

 

Jauhetun kalkin näytteenoton epäonnistuttua selvitettiin uusi näytteenottopaikka, joka 

oli myllyn jälkeisen purkuruuvin kaatokuilu. Kuilussa materiaali virtasi tasaisesti ja 

näyte oli helposti otettavissa, jolloin saatiin leikkaava näytteenotto koko materiaalivir-

rasta. Myllyn käynnistyksen tuomasta raekokovaihtelusta järjestettiin näytteenottosarja 

4.10.2012. Ennen koesarjan aloitusta (ennen myllyn käynnistystä) mylly oli ollut pysäy-

tettynä kahden tunnin ajan. Ajanotto käynnistettiin varoitusäänien alkaessa kuulua. Noin 

20–30 sekunnin kohdalla mylly alkoi pyöriä ja kaatokuiluun alkoi virrata tavaraa, josta 

otettiin 0 min -näyte. Loput näytteet otettiin suunnitellun koesarjan mukaisesti pois 

lukien 48 min -näyte, joka otettiin vastaamaan normaaliajon aikaista näytettä. Viimeisen 

näytteenoton epämääräinen aika (48 min) johtui siitä, että myllyn syöttösiilo alkoi 

tyhjentyä. Tämän takia viimeinen näyte otettiin jo 48 min kuluttua käynnistyksestä, eikä 

aiotun 60 min kohdalla. Näytteitä otettiin 14 kpl, joista analysoitiin raekoko vain 0, 1, 2, 

5, 12, 20, 25, 30 ja 48 minuutin kohdalla otetuista näytteistä (20 ja 30 min analysoitiin 

myöhemmin tarkennusta varten). Jauhetusta kalkista ei voida ottaa ns. normaaliajoista 

näytettä, sillä raekoko vaihtelee liialti myllyn käynnin yhteydessä, eikä näin ollen 

saatava mittaus edustaisi normaaliajoista prosessia. Tästä syystä normaaliajoisen jauhe-

tun kalkin raekoko määritettiin myllyn käynnistyksestä. 
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Rikinpoistoaseman reagenssin annossiilosta haettiin näytteet 14.12. ja 17.12.2012. 

Annossiilon pohjaan asennettiin hiiliteräksinen näytteenottoputki jokaisen näytteenotto-

kerran yhteydessä. Asennuksen jälkeen annossiilon purkuventtiili aukaistiin ja materi-

aali valui näyteputkeen pelkän fluidisoinnin avulla. Näytteitä otettiin sekä normaali- että 

häiriötilanteista. Normaalitilanteet otettiin yhden puhalluspaikan peräkkäisistä puhalluk-

sista, jotta saataisiin selvitettyä annossiilon annoserien raekoon vaihtelut (lajittuminen) 

puhalluksittain. Tarkasteluun valittiin puhalluspaikka 1, sillä kyseisen paikan puhallus 

voitiin taltioida videoille. Tästä syystä voitiin jälkeenpäin selvittää raekoon vaihteluiden 

merkitys norojen esiintymistiheyteen. Häiriötilanteista otettiin näytteitä niiltä puhallus-

paikoilta, joilla niitä ilmeni. Näytteitä otettiin ylimäärin, sillä vasta puhalluksen jälkeen 

voitiin tarkemmin tarkastella injektionopeuksien vaihteluita, joiden perusteella valittiin 

mielenkiintoisimmat näytteet analysoitavaksi. 

 

Reagenssin lämpötilakäyttäytymistä tutkittiin DSC-TGA-MS-analyysaattoriyhdistel-

mällä. Reagenssinäyte (noin 30 mg) asetettiin Pt-Rh-upokkaaseen ja helium-atmos-

fääriin (60 ml/min). Näytteen lämpötilaa nostettiin 25 °C:sta 1400 °C:een noin 20 

°C/min nousunopeudella. Kaasuanalyysiä varten massaspektrometria tarkasteltiin 

analogisesti, jonka jälkeen massaspektrometrille saatiin seurattavat massaluvun ja 

varausluvun suhteet (m/z): 12, 14, 15, 16, 18, 19, 28, 32 ja 44 (MID). Analysoinnit 

aloitettiin ensin valmiista reagenssista, josta saatuja arvoja jouduttiin tarkentamaan 

analysoimalla reagenssin muutkin raaka-aineet. Lämpötilakäyttäytymisen tuloksiin tulee 

suhtautua varauksella, sillä kokeen inertti kaasu vaikuttaa kaasunmuodostuksien 

kulkuun Le Chatelierin periaatteen mukaisesti. 

 

Savukaasumittaukset tehtiin yhden päivän aikana neljästä peräkkäisestä senkasta, joiden 

puhallukset olivat suhteellisen rauhalliset. Toisin sanoen kyseiset mittaukset eivät 

välttämättä edusta hiilen kaasuuntumista voimakkaissa roiskumisissa. Lisäksi analysoitu 

CO2-kaasu on ollut rikinpoiston olosuhteissa suurimmaksi osaksi CO-kaasua, joka on 

ehtinyt palaa rikinpoiston korvausilmassa ennen analysointia (kappale 5.3.1). Kuvasta 

32 nähdään tarkemmin savukaasun mittauspaikka. Työssä savukaasuanalysaattorin 

näytteenotin asetettiin pölynpoistokanavan laidalta noin 20 cm syvyyteen (kokonais-

syvyys noin 100 cm ja leveys noin 50 cm). Anturin ja lanssin välinen etäisyys oli lyhyt, 

joten mittausviive puhalluksen roiskeisiin verrattuna on hyvin pieni. Savukaasu-

analysaattorin näytteenottimen päässä käytettiin sintteriä, etteivät savukaasupölyt 

tukkisi laitteistoa. CO-kaasun pitoisuudet olivat alle 500 ppm eli kokeissa pysyttiin 
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mittausalueen sisäpuolella. Mittaustietoa tallennettiin työssä yhden sekunnin välein. 

Analysaattorin tarkkuudessa on huomioitava, että laite oli mittauksissa kalibroitu 

viimeksi vuonna 2004 (9 vuotta sitten). Mittaustuloksia voi silti verrata keskenään, 

mutta tuloksia ei voi jälkikäteen verrata muihin mittauksiin. 

 

 
Kuva 32. Savukaasun mittauspaikka rikinpoistossa (muokattu lähteestä: Ruukki 2012a). 

 

12.2.2 Reagenssinäytteiden käsittely 

Kaikki kalkinpolttamolla otetut näytteet käsiteltiin ilmakontaktissa mahdollisimman 

vähän aikaa, jotta näytteet eivät reagoisi ilmankosteuden kanssa. Poltettu kalkki on 

erityisen herkkä reagoimaan ilmankosteuden kanssa, mikä voi vaikuttaa merkittävästi 

raekokoanalyyseihin. Näytteitä säilytettiin ilmatiiviissä pusseissa ja purkeissa ja osaa 

näytteistä eksikaattorissa. Jokainen näyte karkeaseulottiin, jonka jälkeen karkeaseulon-

nan alle 1 mm:n fraktio vietiin hiukkasanalysaattorille (Coulter Counter). Reagenssista 

otetusta koe-erästä tehtiin vetymittauksia kahdella eri laitteella (Juwe H-mat 221 ja Eltra 

OH 900), jotta voitaisiin määrittää ilmankosteuden (ikäytyksen) vaikutuksia raekokoon. 

Kokeissa selvisi Juwe H-mat 221 -vety-happianalysaattorin olleen sopimaton reagenssin 

vetymittaukseen.  
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13 Tulosten tarkastelu 

13.1 Haitallinen roiskuminen 

Roiskumisen haitallisuus määritettiin, jotta eri koesarjojen vaikutuksia haitallisen 

roiskumisen voimakkuuteen voitiin todentaa. Määritys tehtiin taltioidun prosessivideon 

avulla. Tallenteita oli saatavilla vuoden 2012 kevään ja syksyn eri ajanjaksoilta. 

Tarkasteluajanjaksot puolestaan valittiin olemassa olevan videomateriaalin ja 

masuunien käyntien perusteella.  

 

Toukokuulta videomateriaalia oli saatavilla vain lyhyeltä ajalta, joka kuitenkin kuvaa 

hyvin koko kesäkauden haitallisen roiskumisen voimakkuutta. Toukokuussa jouduttiin 

vaihtamaan senkkojen nostokorvakoiden suojaholkkeja useita kertoja kuukaudessa 

tiheimmän vaihtovälin ollessa vain yhden kuukauden. Syyskuun ajanjakso valittiin, sillä 

silloin haitallista roiskumista ei juurikaan ilmennyt (nostokorvakoita ei tarvinnut huol-

taa). Lokakuussa otettiin masuuneiden panostuksesta briketti kokonaan pois käytöstä 

masuunien voimakkaan häiriökäynnin takia, mikä laski raakaraudan mangaanipitoisuu-

den toukokuun tasolle. Joulukuussa tehtiin senkkojen mangaanilisäykset (kuonan MnO-

pitoisuus nousi noin 10 m-%:iin) ja niille referenssisarja, jonka avulla saatiin vallitseva 

haitallisen roiskumisen voimakkuus määritettyä (vierekkäiset puhallukset ilman 

mangaanilisäystä).  

 

Rikinpoistoaseman prosessikamera sijaitsi noin 15 ° kulmassa ja noin 10 m:n etäisyy-

dellä tarkasteltavasta senkasta, minkä vuoksi noin puolet puhalluksen norojen muodos-

tumisista jäi näkemättä. Senkan kuvaaminen prosessikameran varjopuolelta olisi ollut 

kuitenkin erittäin haastavaa prosessin olosuhteiden takia, joten norojen esiintymis-

tiheydet määritettiin vain yhdelle puhalluspaikalle ja vain yhdeltä puolelta senkkaa.  

 

Videoiden perusteella määritettiin kokonaispuhallusaika ja laskettiin puhalluksen aikana 

esiintyvät norot. Mittaustuloksista laskettiin norojen esiintymistiheydet (kpl/min), 

jolloin saatiin tasoitettua käsittelyaikojen ja rikkipitoisuuksien tuomat erot puhallusten 

välillä. Yhdeksi noroksi laskettiin kaikki senkan ulkopintaa pitkin valuvat yksittäiset 

norot, vaikka ne eivät kohdistuneetkaan nostokorvakoiden päälle, koska kohdistuminen 

tiettyyn kohtaan johtuu osittain geometrisista seikoista. Poikkeuksellisen voimakkaissa 

norojen muodostuksissa, kun norot kestivät normaalia pidempään (yli 3 s) tai olivat 

normaalia leveämmät (yli 15 cm), laskettiin noroja olevan yksi kappale lisää jokaista 3 
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sekuntia ja 15 cm kohden. Näissä tilanteissa keskimääräisen noron vaikutusaika ylittyy 

reilusti noron kestäessä yli kyseisen ajan ja leveillä noroilla todennäköisyys osua nosto-

korvakoiden päälle kasvaa. Lisäksi leveät norot ovat yleensä seurausta voimakkaam-

masta roiskumisesta kapeisiin noroihin verrattuna. Näin saatiin paremmin norojen 

keskinäinen nostokorvakoita sulattava vaikutus esille puhallusten välillä, ja tarkempi 

mittaus näissä puitteissa olisi ollut mahdoton toteuttaa. 

 

13.1.1 Tarkasteluajanjaksojen haitallisen roiskumisen voimakkuus 

Tarkasteluajanjaksoilta valittiin tarkasteltavat puhallukset satunnaisesti ja yhteensä noin 

20 kappaletta jokaisesta ajanjaksosta. Taulukkoon 17 on merkitty näiden ajanjaksojen 

haitallisen roiskumisen voimakkuudet.  

  

Taulukko 17. Ajanjaksojen haitallisen roiskumisen voimakkuudet. 

Ajanjaksot  
2012 Huomioitavaa 

Puhalluksen 
ka. kesto 

(min) 
Noroja 
(kpl) 

Norojen 
esiintymistiheys 

(kpl/min) 
Toukokuu Kuvaa hyvin kesää 2012 

(briketin käyttö alhainen) 9,2 20,5 2,4 

Syyskuu Masuunien käynti tasaista 8,7 8,6 1,0 

Lokakuu  Masuunit ilman brikettiä 7,8 22,7 2,8 

Joulukuu 
Mangaanilisätyt, 7 kpl 7,8 18,1 2,7 

Ei-mangaanilisätyt 8,8 17,9 2,1 
 

Taulukosta 17 voidaan päätellä haitallisen roiskumisen pysyneen kesästä lähtien lähes 

samana pois lukien syyskuun ajanjakso (vrt. kuvaan 33), jolloin masuunien käynti oli 

erittäin tasaista (ei häiriökäyntejä, piihajonta pientä) eikä senkkoja tarvinnut huoltaa 

haitallisen roiskumisen seurauksena. Tästä voidaan päätellä, että syyskuun haitallinen 

roiskuminen voi olla lähellä kriittistä rajaa, jonka senkkojen nostokorvakoiden suojahol-

kit vielä kestäisivät ja sen, että masuunien tasaisella käynnillä voi olla haitallista roisku-

mista hillitsevä vaikutus. Tästä syystä syyskuun haitallisen roiskumisen arvoja käyte-

tään myöhemmissä tarkasteluissa kriittisinä arvoina.  

 

Joulukuussa lisättiin seitsemään rautasenkkaan noin 100 kg mangaanimalmia, jolloin 

senkan kuonan mangaanipitoisuus nousi noin 10 m-%:iin. Taulukosta 17 havaitaan, että 

joulukuun mangaanilisätyillä ja ei-mangaanilisätyillä senkoilla ollut juurikaan eroa 
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haitallisessa roiskumisessa. Tuloksia voidaan verrata toisiinsa, sillä ei-mangaanilisätty-

jen senkkojen norojen esiintymistiheydet määritettiin tarkasteluajanjaksolla aina vierek-

käisistä puhalluksista, joissa senkkaan ei ollut lisätty mangaanimalmia. Tästä voidaan 

päätellä, ettei mangaanilisäyksellä, kuonan korkealla MnO-pitoisuudella, ole suurta 

merkitystä haitalliseen roiskumiseen. Toisin sanoen haitallisen roiskumisen mahdolliset 

syyt suuntautuvat pääasiassa raakaraudan ja reagenssin välisiin reaktioihin. 

 

Alla olevassa kuvassa 33 on merkitty norojen esiintymistiheydet ja piihajonnat tarkaste-

luajanjaksoittain. Vaakasuorilla piihajonnan käyrillä mittauspisteet ovat osuneet samalle 

päivälle. Kuvasta 33 voidaan todeta samaa kuin taulukosta 17, eli syyskuussa haitallisen 

roiskumisen voimakkuus on ollut huomattavasti muita ajanjaksoja alhaisempaa (alhaisin 

norojen esiintymistiheys). Syyskuun alhainen piihajonta viittaa masuunien käyntien 

tasaisuuteen, mitä käytetään tuotannossa yhtenä masuunien käynnin mittarina. Masuu-

nin häiriökäynti vaikuttaa suurelta osin raakaraudan komponenttien osuuksiin ja suhtei-

siin. Kuvasta 33 voidaan varovasti arvioida, että haitallinen roiskuminen pysyy suota-

vissa rajoissa, kun piihajonta pysyy alle 0,100. Syyskuun viimeinen piihajonnan piikki 

johtuu siitä, että viimeisen mittauspisteen jälkeen tarkastellussa masuunissa alkoi esiin-

tyä häiriökäyntiä.  

 

 
Kuva 33. Norojen esiintymistiheydet ja Si-hajonnat tarkasteluajanjaksoittain.  

 

Masuunien häiriökäyntien yhteyttä rikinpoiston haitalliseen roiskumiseen tukee myös 

se, että muilla ajanjaksoilla, paitsi syyskuussa, on ollut huomattavia vaikeuksia masuu-

nien käynneissä. Niistä on seurannut muun muassa suuria lämpötilavaihteluita jopa 

laskujen sisällä ja sitä kautta muutoksia raakaraudan koostumukseen. Puhalluksista 

Ylemmät käyrät: Si-hajonta 
Alemmat käyrät: norojen esiintymistiheys 
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havaittiin, että voimakkaimmat norojen esiintymistiheydet eivät silti osu lämpötilapiik-

kien huippukohtiin, vaan ne ajoittavat useimmiten lämpötilan muutoksien kohdille. 

Toisin sanoen tämä viittaa, että masuunien käyntien muutokset tekevät haitallisen 

roiskumisen otolliseksi. 

 

13.1.2 Roiskumisen haitallisuus 

Rikinpoiston koesarjojen yhteydessä havaittiin suojaholkkien päälle muodostuneen 

jähmettynyt panta, josta otettiin analyysit kahdesta eri kohtaa. Samassa yhteydessä 

havaittiin senkan ulkoreunalle jähmettyneen useampia tikkumaisia noroja, joista myös 

tehtiin kokooma-analyysi. Analyysit tehtiin sulattamalla. Sulan pinnalle nouseva kuona-

faasi oli tarkoitus analysoida, mutta norot eivät sisältäneet kuonafaasia juuri ollenkaan. 

Näin ollen suojaholkkien päälle jähmettyneet norot ja yksittäiset norot ovat lähes yksin-

omaan raakarautaa. Tästä syystä norot pystyvät sulattamaan nostokorvakoiden suoja-

holkkeja, mikä tekee roiskumisesta haitallista. Otettujen noronäytteiden analyysit on 

esitetty taulukossa 18. 

 

Taulukko 18. Nostokorvakon suojaholkin päälle jähmettyneiden norojen ja yksittäisen 

noron analyysit. 

Komponentit (m-%) Fe C Si V Mn Ti P S Cr Ni 
Suojaholkin norot 94,3 4,38 0,67 0,22 0,18 0,086 0,049 0,046 0,033 0,028 
Yksittäiset norot  94,5 4,30 0,55 0,21 0,16 0,055 0,044 0,061 0,032 0,019 
Raakarauta: Masuuni 1 
1.10.–15.10.2012  - 4,42 0,49 0,28 0,29 0,096 0,053 0,050 0,047 0,026 

Raakarauta: Masuuni 2 
1.10.–15.10.2012  - 4,40 0,59 0,26 0,26 0,109 0,051 0,058 0,043 0,025 

 

Huomionarvoista on, että suojaholkkien päälle jähmettyneiden norojen pitoisuudet vas-

taavat raakaraudan pitoisuuksia ennen rikinpoistoa (taulukko 18). Toisin sanoen norojen 

tulisi muodostua pääasiassa puhallusten alkuvaiheessa, jotta korkea rikkipitoisuus 

noroissa olisi mahdollinen. Toisaalta norojen mukana kulkeutunut rikkipitoinen kuona 

on voinut vähäisinä määrinäkin nostaa raakaraudan rikkipitoisuutta. Lisäksi noroissa on 

nähtävissä korkea rikkipitoisuus ja matala mangaanipitoisuus, jotka poikkeavat hieman 

raakaraudan keskimääräisistä pitoisuuksista, jotka viittaavat masuunien häiriökäynteihin 

tai analyysivirheisiin (upokkaan komponentteja liuennut). Toisin sanoen noroanalyy-

seistä voi varmuudella sanoa niiden olevan lähes pelkkää raakarautaa. 
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13.1.3 Haitallisen roiskumisen ajoittuminen puhalluksessa 

Haitallisen roiskumisen eli norojen ajoittuminen oli tärkeää selvittää, koska sillä tavoin 

nähdään tärkeimmät ajanhetket, joihin vaikuttamalla voidaan merkittävästi vähentää 

haitallista roiskumista. Joulukuun ajanjaksolta puhalluksista määritettiin norojen muo-

dostumisajankohdat. Norojen ajoittumiset määritettiin noin 20 puhalluksesta, joiden 

keskimääräinen puhalluksen kesto oli noin 8,5 min ja norojen esiintymistiheys oli noin 

2,12 kpl/min. Tällä tavoin pystyttiin vertailemaan norojen muodostumisajanhetkiä 

prosessidatojen kanssa ja saatiin kuva norojen esiintymisajankohdista puhalluksissa. 

Kuvaan 34 on merkitty norojen kumulatiivinen esiintyminen puhalluksen eri vaiheissa.  

 

 
Kuva 34. Norojen kumulatiivinen esiintyminen puhalluksen eri vaiheissa. 

 

Kuvasta 34 voidaan nähdä norojen muodostumisen jakautuvan neljään eri alueeseen: 

puhalluksen aloitus, alkuvaihe, välivaihe ja loppuvaihe. Puhalluksen aloituksessa noroja 

syntyy vähän, mikä voi johtua puhalluksen aloituksen epätarkasta määrittämisestä. 

Toisaalta epätarkkuus ei silti selitä noin minuutin pituista rauhallista vaihetta. Saman-

kaltainen tilanne on havaittavissa myös puhalluksen loppuvaiheessa. Puhalluksen alku-

vaiheessa norojen muodostumien on selvästi nopeinta muihin vaiheisiin verrattuna. 

Välivaiheessa norojen muodostus saavuttaa vakiotasonsa, joka hidastuu vasta puhalluk-

sen loppuvaiheilla. 

 

Norojen esiintymistiheyttä edellä mainituilla puhalluksen eri vaiheissa arvioitiin line-

aarisen käyrän sovituksella, jonka tulokset on listattu alla olevaan taulukkoon 19.  

Taulukosta havaitaan, että heikointa norojen muodostus on ensimmäisen ja viimeisen 
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minuutin aikana ja vastaavasti voimakkainta ensimmäisen minuutin jälkeen noin 1,5 

minuutin ajan (noin 1–3 min aikaväli). Välivaiheen aikana norojen esiintymistiheys on 

vain noin 60 % alkuvaiheen vastaavasta arvosta, mutta silti se ylittää haitallisen 

roiskumisen kriittisen rajan. Näin ollen norojen muodostumista voidaan ehkäistä 

tehokkaimmin puhalluksen ensimmäisten minuuttien aikana. Tästä huolimatta 

vähentämällä norojen muodostumista pitkäkestoisimmassa välivaiheessa vähennetään 

puhalluksen kokonaisnoromäärää eniten. Alkuvaiheen voimakkaan norojen 

esiintymistiheyden voi selittää alkuvaiheen korkeampi rikkipitoisuus, jolloin reagenssi 

reagoi alussa kiivaammin kuin väli- ja loppuvaiheen alhaisemmilla rikkitasoilla.  

 

Taulukko 19. Norojen keskimääräiset esiintymistiheydet puhalluksen eri vaiheissa. 

Puhalluksen vaihe 
Vaiheen  

kesto (min) 
Vaiheen  

aikaväli (min)  
Vaiheiden keskimääräinen 

norojen esiintymistiheys 
Puhalluksen kesto 8,5 min  Absoluuttinen 

(kpl/min) 
Suhteellinen  

(%) 
Aloitus 0–10 % 0,9 0–0,9 0,84 20,6 
Alku 10–30 % 1,7 0,9–2,6 4,08 100,0 
Väli 30–85 % 4,6 2,6–7,2 2,47 60,6 
Loppu 85–100 % 1,3 7,2–8,5 1,09 26,7 

 

13.1.4 Savukaasujen muodostuminen rikinpoistopuhalluksessa 

Neljän eri puhalluksen savukaasuista mitattiin CO- ja CO2-kaasun pitoisuudet, joiden 

pohjalta arvioitiin kaasunmuodostus rikinpoiston eri vaiheissa (liite 10). Mittaukset 

synkronoitiin taltioituihin puhallusvideoihin, joiden nollakohtana käytettiin lanssin osu-

mista kuonapatjaan (aiheutunut kaariroiske näkyi prosessikamerassa). Alla olevassa ku-

vassa 35 on merkitty kaasuuntuneen hiilen määrä savukaasussa (huom. suurin osa CO-

kaasua, joka palaa CO2-kaasuksi pölynpoiston korvausilman vuoksi, kappale 5.3.1). 

Tulosten suuruusluokkiin ei ole luottamista, sillä ne ovat voimakkaasti riippuvaisia pö-

lynpoiston puhallussarjan senhetkisestä tehosta, ja näin ollen korvausilman määrä savu-

kaasussa vaihtelee vaikuttaen mitattuihin pitoisuuksiin. Tästä syystä kuvan mittaukset 

eivät ole keskenään vertailukelpoisia, mutta niiden käyrien muodot ovat suuntaa-anta-

via. Hiilen kaasuuntumisen ja norojen esiintymistiheyksien välillä ei havaittu merkittä-

viä yhtäläisyyksiä. Mittauksista havaittiin kuitenkin se, että ensimmäiset ja enimmät no-

rot asettuivat hiilen voimakkaimman kaasuuntumisen ajanhetkelle (noin 1 minuutin 

kohdalle). 
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Kuva 35. Kaasuuntuneen hiilen osuus savukaasuvirtauksessa puhallusten aikana. 

 

Kuvasta 35 nähdään, ettei puhalluksen ensimmäisen minuutin aikana kaasuunnu juuri 

yhtään hiiltä, vaikka lanssi on jo uponnut kuonapatjan läpi. Merkilliseksi asian tekee 

vielä se, että sama ilmiö toistui kaikissa koesarjan senkoissa. Tämä voi johtua monista 

asioista, esimerkiksi siitä, että pii on alussa aktiivisempi kuin hiili tai siitä, että sulassa 

ei ole alussa kaasunmuodostukselle tarpeeksi ydintymispaikkoja (vapaaenergiakynnys 

liian suuri). Tilanteeseen voi vaikuttaa myös se, että alkukuonan emäksisyys on alussa 

erilainen kuin minuutin kohdalla, jolloin alkukuonaan on injektoitu jo lähes 100 kg 

CaO:a. Tässä vaiheessa tarkastelluissa senkoissa ei esiintynyt yhtään noroa, vaan vasta 

myöhemmissä vaiheissa.  

 

Alun rauhallisen vaiheen jälkeen seurasi kaikissa senkoissa voimakas piikki hiilen kaa-

suuntumisessa, mikä yleensä aiheutti puhalluksen ensimmäiset norot ja suurimman 

norojen esiintymistiheyden. Piikistä voi päätellä hiilen alkaneen reagoida voimakkaasti 

vasta tässä vaiheessa, mikä liiallisena aiheuttanee myös haitallista roiskumista. Voimak-

kaimman hiilen kaasuuntumisen vaiheen kesto oli noin 1–2 min. Tämän jälkeen hiilen 

kaasuuntuminen tasaantui ja väheni hiljalleen loppua kohden. 

  

Kun kuvaa 35 vertaa kuvaan 34, havaitaan yhtäläisyydet kuvien kesken. Niistä voidaan 

päätellä, että hiilen kaasuuntumisella ja ylipäätänsä kaasunmuodostuksella on merkit-

tävä vaikutus haitallisen roiskumisen muodostumiseen, sillä niiden esiintymisajankoh-

dilla on huomattavat yhtäläisyydet. Lisäksi kuonan happamuudella voi olla alussa 

1,1 
0,0 

0,6 

0,0 

Käyrillä  
puhallusten 
norojen 
esiintymis-
tiheydet 
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haitallista roiskumista hillitsevä vaikutus, koska kuonan ominaisuudet muuttuvat 

merkittävästi kuonan emäksisyyden kasvaessa arvoon yksi.  

 

13.1.5 Reagenssin injektointinopeuden vaikutus 

Prosessidatan tietokannasta joulukuun tarkasteluajanjaksolta haettiin reagenssisiilon 

massa eri ajanhetkinä (30 s:n keskiarvo) ja määritettiin injektionopeudet. Reagenssin 

injektionopeuksissa havaittiin voimakkaita piikkejä, jotka olivat lähes kaksinkertaisia 

normaaliin injektionopeuteen verrattuna. Tämä voisi senkassa reagoidessaan voimistaa 

norojen muodostumista. Näiden injektiopiikkien vaikutusta noroihin tutkittiin synkro-

noimalla puhallusten norojen muodostumisajanhetket (20 kpl) ja injektionopeudet 

keskenään (liite 3).  

 

Tarkastelussa havaittiin injektionopeuspiikkien osuvan kolmen erityyppisen tilanteen 

kohdalle: voimakkaan norojen muodostuksen kohdalle (37 %), voimakkaassa norojen 

muodostuksessa rauhalliselle kohdalle (21 %) ja kohdalle, jossa ei muodostunut yhtään 

noroa (42 %). Injektionopeuspiikkien ajateltiin näiden perusteella olevan mittausvirhei-

tä, sillä suurimmassa osassa puhalluksia suuri reagenssin määrä ei aiheuttanut lainkaan 

muutoksia norojen esiintymistiheyksissä.  

 

Tarkastelua jatkettiin huomioimatta ylisuuret injektionopeudet ja keskittymällä tavan-

omaisiin injektionopeuden muutoksiin (noin 10 %). Näin pienillä injektionopeusmuu-

toksilla ei havaittu olevan minkäänlaista yhteyttä norojen muodostuksiin. Injektionopeu-

den muutoksen olemattoman vaikutuksen voi perustella seuraavasti: 10 % suuremmalla 

reagenssimäärällä kokonaistilavuusvirtaus kasvaa senkassa noin 5 %. Toisaalta proses-

sidatan 30 s mittauskeskiarvon takia prosessissa voi esiintyä 10 % suurempia injektio-

nopeuksia, jotka voivat kriittisellä hetkellä voimistaa norojen muodostumista. Injektio-

nopeuden tarkkaa vaikutusta on hankala sanoa suuren epätarkkuuden takia. 

 

13.1.6 Noroluokat ja niiden vertailu 

Kaikki määritetyt 95 puhallusta laitettiin järjestykseen norojen esiintymistiheyksien 

mukaan. Puhalluksille määritettiin noroluokat ja noroluokille keskimääräiset arvot. 

Noroluokiksi määritettiin tarkasteluajanjaksojen pohjalta: matala taso 0–1,19 kpl/min, 
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keskitaso 1,20–2,79 kpl/min ja korkea taso yli 2,80 kpl/min. Alla oleviin kuviin on 

piirretty näitä noroluokkia vastaavat arvot (kuvat 36, 37 ja 38).  

 

 
Kuva 36. Noroluokkien Si-, V-, Mn- ja C-pitoisuudet. 

 

Kuvasta 36 havaitaan hiilipitoisuuden muuttuvan selkeimmin noroluokan kasvaessa. 

Piipitoisuus kasvaa myös hieman. Pitoisuuksien nousut voivat olla seurausta kohon-

neesta lämpötilasta, joka vaikuttaa voimakkaasti komponenttien tasapainoon kuonan ja 

raakaraudan välillä. Toisin sanoen on hankala sanoa, mikä tarkasti johtuu mistäkin 

asiasta monien riippuvuuksien takia. 

 

 
Kuva 37. Noroluokkien Ti-, S-, Cr-, P-, Cu- ja Ni-pitoisuudet. 

 

Rikki- ja titaanipitoisuus muuttuvat voimakkaasti noroluokan kasvaessa (kuva 37). 

Titaanin on havaittu laskevan voimakkaasti rauta-kuonarajapintajännitystä ja sitä kautta 

voi tehostaa reaktioita ja aiheuttaa haitallista roiskumista (kuva 5). Toisaalta titaani 

korreloi erittäin voimakkaasti raakaraudan lämpötilan kanssa, mistä syystä sen nousu 
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korkealla noroluokalla viittaa vahvasti korkeampaan lämpötilaan. Samasta syystä 

rikkipitoisuus alenee korkeilla noroluokilla, sillä korkeat masuunin laskulämpötilat 

alentavat raakaraudan rikkipitoisuutta. Kuparin vaihtelun aiheuttanee analysointilaitteis-

ton epätarkkuus pienillä pitoisuuksilla. 

 

 
Kuva 38. Noroluokkien laskulämpötilat ja senkan raakaraudan massat. 

 

Senkan massalla ja raakaraudan laskulämpötilalla nähdään olevan suuri vaikutus noro-

luokkaan (kuva 38). Keskitason ja korkean tason välillä ei havaita suurta eroa, mikä voi 

johtua norojen laskemisen epätarkkuuksista. Senkkapainon ero matalan ja korkean tason 

välillä on noin 1,5 t, joka vastaa noin 5 cm sulapinnan nousua ilman senkan skollakehän 

vaikutusta. Tämä vastaa noin 5–10 %:a senkan sulapinnan ja yläosan välisestä erosta. 

Toisin sanoen korkeampi senkan täyttöaste edesauttaa hieman haitallista roiskumista, 

sillä roiskeiden pienempi liike-energia riittää ylittämään senkan laidan, jolloin 

mahdollisuus norojen muodostumiseen kasvaa.  

 

Laskulämpötilan ero matalan ja korkean tason välillä on noin 20 °C:ta ja vastaavasti 

lähes yhtä suuri matalan ja keskitason välillä. Tämä viittaa siihen, että kyseinen lämpö-

tilaero voi olla hyvin kriittinen kaasunmuodostusreaktioiden kannalta. Kyseisen lämpö-

tilaeron merkitystä tarkastellaan tarkemmin rikinpoiston lämpötilatarkasteluissa (kap-

pale 13.2.8). Taustatutkimuksissa arvioitiin senkan pohjalle piikatun skollan aiheuttavan 

yhtä suuren lämpötilan laskun skollan sulaessa raudanlaskun aikana (Palovaara 2012a, 

6–7). Lisäksi senkat, joissa oli piikattu skolla pohjalla, eivät olleet roiskineet sen hetken 

määritystavan mukaan kertaakaan. Toisin sanoen raakaraudan lämpötilalla on haitallista 

roiskumista voimistava vaikutus.  
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13.1.7 Noroluokkien korrelaatiot prosessitietoihin 

Kaikille tarkasteluajanjaksojen puhalluksille haettiin senkkakohtaiset tiedot, joista 

määritettiin korrelaatiotaulukko Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmalla. Norojen 

esiintymistiheyksien tilalta käytettiin noroluokkia, jotta saataisiin korkeampia korrelaa-

tioarvoja (noroluokat mainittu edellä, kappale 13.1.6).  

 

Taulukoihin 20–25 on listattu tärkeimmät vertailutietojen korrelaatiot noroluokkien 

osalta ja lyhyesti niiden merkityksiä (alkuperäiset taulukot liitteellä 4). Korrelaatioissa 

tulee huomioida se, että eri tekijät voivat olla vahvasti riippuvaisia toisistaan. Tällöin 

vertailukohde voi antaa suhteettoman hyvän korrelaation, vaikka tilanne voi johtua 

aivan muista tekijöistä. Tästä syystä korrelaatioita käytetään vain tulosten tukemiseen.    

 

Taulukko 20. Prosessitietojen korrelaatiot noroluokkien osalta ja niille lyhyet 

selitykset. 

Vertailukohde Noroluokka Huomioitavaa 
Laskulämpötila 0,38 Raakarauta kuumempaa ennen puhallusta. 

Masuuni 0,34 Masuuni 2:lla noroja enemmän, kuumempi 
laskulämpötila. 

Rikin aktiivisuus 0,27 Reagenssin teho kasvaa, kaasuja muodostuu enemmän. 
Hiili vaikuttaa eniten rikin aktiivisuuteen. 

Tuotanto (trr)/ 
senkkoja kierrossa 0,21 Senkat kuumempia ja siten raakarauta kuumempaa 

ennen rikinpoistoa. 
Tuotanto (trr/pv) 0,17 Suuremmalla tuotannolla senkkakierto nopeampi, 

kuumempi raakarauta ennen rikinpoistoa. 
Senkan 
raakaraudan massa 0,14 Sulapinta korkeammalla, voi edesauttaa noroja. 
Pelkistysaineet yht. 
(päiväkeskiarvo) -0,07 Pelkistysaineen kulutus näkyy viiveellä à pieni 

korrelaatio, tarkastelussa ei huomioitu mittausviivettä. 

Senkkoja kierrossa -0,15 
Mitä enemmän senkkoja kierrossa, sitä alhaisempi 
senkan lämpötila ja raakaraudan lämpötila ennen 
rikinpoistoa. 

Puhalluksen kesto -0,26 Viittaa korkeaan rikkipitoisuuteen ja sitä kautta 
matalaan laskulämpötilaan. 

 

Taulukosta 20 havaitaan raakaraudan lämpötilalla olevan suuri merkitys rikinpoiston 

noroluokkaan, sillä osa taulukon vertailuarvoista viittaa joko suoraan tai epäsuorasti 

raakaraudan lämpötilaan rikinpoistossa. Esimerkiksi suuri tuotantomäärä käytettävissä 

oleviin senkkoihin verrattuna nostaa senkkojen lämpösisältöä ja siten myös raakarauta 

pysyy kuumempana.  
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Taulukko 21. Raakaraudan pääkomponenttien korrelaatiot noroluokkien osalta ja niille 

lyhyet selitykset. 

Vertailukohde Noroluokka Huomioitavaa 
C 0,28 Yhteys korkeampaan laskulämpötilaan. 
Ti 0,21 Voimakkaasti lämpötilariippuvainen. 

Si 0,12 Voi korreloida korkeammasta laskulämpötilasta tai 
masuunin häiriökäynneistä johtuen. 

Cu, Zn, V, P, 
Cr ja Ni 0,02–(-0,03) Ei mainittavaa korrelaatiota. 

Mn -0,03 
Vähäinen vaikutus alkuoletuksista huolimatta. Mangaani 
heikentää rikinpoistotehoa laskemalla rikin aktiivisuutta 
(kuva 4) ja konsentroitumalla raudan pinnalle (kuva 8). 

S -0,10 
Korrelaatio samansuuntainen puhalluksen keston kanssa, 
vaikka korkealla rikillä suuri ajava voima à suurempi 
rikinpoistoteho. 

 

Raakarautaan liuenneiden hiilen, titaanin, piin ja rikin havaitaan eniten korreloivan 

noroluokan kanssa (taulukko 21). Niiden korrelaatiot viittaavat lämpötilamuutoksiin, 

sillä esimerkiksi korkeilla lämpötiloilla rikkipitoisuus laskee. Rikin negatiivinen korre-

laatio voi johtua osittain myös siitä, että reaktiot matalilla noroluokilla tapahtunevat 

sellaisilla reaktioilla, jotka muodostavat vähän kaasuja.  

 

Taulukko 22. Raakaraudan pääkomponenttisuhteiden korrelaatiot noroluokaan osalta.  

Vertailukohde Noroluokka Huomioitavaa 

Si/Mn 0,17 
Komponenteilla ei yksistään juurikaan merkitystä. Mn voi 
vaikuttaa Si:n aktiivisuuteen. Mn pinta-aktiivinen sulassa 
raudassa. 

Si/P 0,17 
Komponenteilla ei yksistään juurikaan merkitystä. P voi 
vaikuttaa Si:n aktiivisuuteen. P pinta-aktiivinen sulassa 
raudassa. 

C/S, Si/S 0,13–0,15 Komponenteilla suuret, mutta vastakkaiset yksittäiset 
korrelaatiot, myös niiden suhteelle hyvä korrelaatio. 

Si/C 0,09 - 

Mn/S 0,08 
Mangaani heikentää rikinpoistotehoa, laskemalla rikin 
aktiivisuutta (kuva 4) ja konsentroitumalla raudan pinnalle 
(kuva 8). Korrelaatio harhaanjohtava. 

C/Mn, C/P ja 
Mn/P 0,02–(-0,02) Ei mainittavaa korrelaatiota. 

 

Taulukosta 22 nähdään raakaraudan pääkomponenttisuhteiden tuovan lisää korreloivia 

tekijöitä haitallisen roiskumisen tarkasteluun. Komponenttien suhdeluvut voivat olla 

harhaanjohtavia, sillä komponenteilla on erilaiset ja erisuuruiset jakautumiskertoimet 

masuunissa lämpötilan vaihteluissa. Tästä huolimatta merkittävin havainto taulukossa 

on Si/Mn-suhteen korrelaatio noroluokkiin. Kyse on kuitenkin suhteellisen pienestä 
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korrelaatiosta, joka on voinut vaihdella merkittävästi masuunibriketin panostusmäärien 

ja lämpötilan vaihdellessa. Näistä syistä kyseiseen korrelaatioon ei voi tukeutua.  

 

Taulukko 23. Raakaraudan pääkomponenttien rikin aktiivisuustermien korrelaatiot 

noroluokkien osalta. 

Vertailukohde Noroluokka  Huomioitavaa 

C Rikki 0,29 Pääkomponenteista suurin pitoisuus. Hiilipitoisuudella jo 
vahva korrelaatio noroluokkaan. 

S-, Cr-, Mn-, 
V-, P-, Ni-, Cu 
Rikki 

0,06–(-0,02) Ei mainittavaa korrelaatiota. 

Ti Rikki -0,21 Aiheutunee titaanin vahvasta lämpötilakorrelaatiosta. 
 

Raakaraudan pääkomponenttien rikin aktiivisuustermien korrelaatioista noroluokkaan 

on hankala päätellä, sillä termeissä on negatiivisia kertoimia, jotka voidaan tulkita 

helposti väärinpäin korrelaatiotarkastelussa (taulukko 23). Tarkastelua tosin helpottaa 

se, että vain hiilellä ja titaanilla on voimakkaat korrelaatiot rikin aktiivisuuteen, jolloin 

pienempien tekijöiden vaikutus voidaan jättää huomiotta. Verrattaessa taulukoita 21 ja 

23 toisiinsa havaitaan korrelaatioiden itseisarvojen olevan lähellä toisiaan: rikin aktiivi-

suuteenkin vaikuttaa voimakkaasti lämpötila, kuten raakaraudan pääkomponenttien 

pitoisuuksiin. Rikin aktiivisuustermien korrelaatiotekijöiden etumerkit aiheutuvat vain 

niiden rikin vuorovaikutusparametrien etumerkistä.  

 

Taulukko 25. Raakaraudan pääkomponenttien hajontojen korrelaatiot noroluokkien 

osalta. 

Vertailukohde Noroluokka  Huomioitavaa 
Ni-hajonta 0,22 - 
Cu-hajonta 0,14 - 
P-hajonta 0,13 - 
Si-hajonta -0,04 - 
Cr-hajonta -0,05 - 
Ti-hajonta -0,06 - 
C-hajonta -0,10 - 
Zn-hajonta -0,14 - 
Mn-hajonta -0,21 Muutokset masuunibrikettipanostuksissa voivat vaikuttaa. 
V-hajonta -0,23 - 

S-hajonta -0,24 
Raakaraudan alhaisilla laskulämpötiloilla (noroluokka myös 
alhainen) muuttuu rikkipitoisuus suhteellisesti à negatiivinen 
korrelaatio. 
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Raakaraudan koostumuksen suuri hajonta viittaa yleensä masuunin häiriökäynteihin, 

sillä suuret masuunin lämpötilavaihtelut aiheuttavat suuria muutoksia raakaraudan 

komponenttien suhteissa (taulukko 25). Korrelaatioihin voi tulla virhettä hajontojen 

määrityksestä, sillä hajonnat on määritetty päiväkohtaisista komponenttien hajonnoista. 

Ni- ja Cu-hajontoja ei ole syytä tarkastella tarkemmin, sillä niiden pitoisuudet raakarau-

dassa ovat muutoinkin hyvin alhaiset.  

 

Merkillisimmät seikat taulukossa 25 ovat rikki- ja mangaanihajonnat. Niiden korrelaa-

tiot viittaavat siihen, että mitä korkeammat niiden hajonnat ovat olleet, sitä vähemmän 

noroja on muodostunut. Rikin osalta tämä on helpommin selitettävissä, sillä korkein 

hajonta rikille saadaan silloin, kun masuuni on vaarassa käydä kylmänä. Tällöin lasku-

lämpötila laskee hyvin voimakkaasti, mikä hillitsee haitallista roiskumista. Samalla 

rikkipitoisuus nousee voimakkaasti ja aiheuttaa poikkeuksellisen suuren rikin hajonnan. 

Mangaanihajonnan negatiivinen korrelaatio voi johtua siitä, että briketti on jätetty pois 

masuunipanostuksesta aina silloin, kun masuunit ovat käyneet epätasaisesti. Tämä on 

taas aiheuttanut nimellisen mangaanihajonnan laskun kyseiselle ajanjaksolle, jolloin on 

ollut myös korkea noroluokka. Korrelaatioiden epävarmuutta kuvaa se, että piihajon-

nalla ei ole vahvaa korrelaatiota noroluokkiin, vaikka piihajonnalla kuvataan masuunin 

häiriökäyntejä ja sen suurella hajonnalla on havaittu olevan haitallista roiskumista 

voimistava vaikutus (kuva 33). Näiden seikkojen pohjalta voidaan todeta, ettei kompo-

nenttien hajontojen korrelaatioihin ole luottamista noroluokkatarkasteluissa. 

 

13.2 Rikinpoiston koesarjojen raakarauta-analyysien tarkastelu 

13.2.1 Rikinpoistossa hapettuvat komponentit 

Raakarautanäytteiden analyysit on esitetty liitteessä 5. Koesarjojen analyyseistä vertail-

tiin rikinpoistossa reagoivia komponentteja ja niiden määrää. Alla olevassa kuvassa 39 

on esitetty rikinpoistopuhalluksessa eniten reagoineet komponentit ja niiden mittausepä-

tarkkuudet. Kuvasta 39 havaitaan XRF-analyysin kohtalaisen heikko tarkkuus näin pie-

nille muutoksille. Tästä huolimatta reagoivista komponenteista ja niiden suhteista saa-

daan suuntaa-antava kuva eri koejaksojen tilanteista. 
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Kuva 39. Koesarjojen rikinpoistopuhalluksen aikana eniten reagoineet raakaraudan 

komponentit.  

 

Kuvasta 39 nähdään piin, titaanin, mangaanin (mangaanilisätty senkka) ja luonnollisesti 

rikin reagoivan raakaraudassa eniten. Analyysien tarkkuus ei kuitenkaan riitä tarkkaan 

koesarjojen väliseen vertailuun. Normaalikiertoisissa senkoissa ei havaita soodauksella 

olevan suurta merkitystä raakaraudasta reagoiviin komponentteihin, joten soodaus ei 

välttämättä vaikuta enää rikinpoistossa raakaraudan komponenttien kaasunmuodostus-

reaktioihin (rikinpoistotehon tarkastelu kappaleessa 13.2.7). Mangaanilisäyksellä 

nähdään raakarautaan pelkistyvän mangaania ja piin hapettuvan hieman vähemmän kuin 

muissa koesarjoissa, mikä voi tosin aiheutua analyysien suuresta epätarkkuudesta. 

Eniten piin nähdään hapettuneen tippasenkassa, piikatussa senkassa ja roiskelisätyssä 

senkassa, joiden puhalluksien kestot olivat pisimmät. 

 

Piin ja titaanin havaitaan hapettuneen eniten tippasenkassa, piikatussa senkassa ja rois-

kelisätyssä senkassa. Hapettumismäärien ero johtunee pidemmästä käsittelyajasta, jol-

loin myös reagoivan hapen kokonaismäärä on ollut suurempi. Lisäksi tippasenkka vii-

pyy masuuneilla huomattavasti pidempään kuin muut senkat, jolloin piitä ehtii hapettua 

eri happilähteiden kautta. Piikatun ja roiskelisätyn senkan osalta piin voimakkaampi 

hapettuminen on selitettävissä sekä pidemmällä puhallusajalla että senkan pohjalla ole-

vien vielä sulamattomien materiaalien, skollien ja roiskeiden, avulla. Sulamattomien 

skollien ja roiskeiden hapetusreaktiot voivat voimistua rikinpoistopuhalluksen aiheutta-

man sekoituksen vuoksi ja siten piitä voi hapettua enemmän kuin normaalisti. 
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13.2.2 Raakaraudan piin hapettumisen tarkastelu 

Koesarjojen pohjalta voidaan todeta helpoimmin hapettuvien ja ei-tasapainotilaisten 

komponenttien reagoivan rikinpoistopuhalluksessa sitä enemmän, mitä pidempään 

puhallus kestää. Epätarkkuuksista johtuen haitalliseen roiskumiseen vaikuttavaa kaasun-

muodostusta ei voida näiden koesarjojen välille tulosten pohjalta määrittää. Vähäisten 

raakarautanäytteiden ja analysointiresurssien vuoksi on tyydyttävä koesarjojen keski-

arvoon kaasunmuodostuksen arvioimisessa. Piin hapettuminen ei muodosta kaasua 

merkittävissä määrin, vaan hapettunee suurelta osin kaavan 3 mukaan. Näin ollen 

kaasunmuodostusta voidaan arvioida S/Si-hapettumissuhteella (ainemääräsuhde). 

Kyseinen arvo laskettiin koesarjojen avulla. Mangaanilisäyskoesarjaa ei otettu mukaan, 

koska siinä S/Si-hapettumissuhde oli liian suuri muihin arvoihin verrattuna. Koe-

sarjoista saatiin näin ollen S/Si-hapettumissuhteeksi 1,05 (mol S/mol Si) teoreettisen 

arvon  ollessa  2  (mol  S/mol  Si)  kyseiselle  reaktiolle.  Teoreettista  arvoa  tarkasteltaessa  

havaitaan, ettei rikinpoistoreaktio tuota tarpeeksi happea kaikelle reagoineelle piille, 

vaan se kattaa vain noin puolet piin hapettumiseen kuluneesta hapesta. Loput piitä 

hapettavasta hapesta on todennäköisimmin peräisin karbonaattien pelkistyvistä hiili-

dioksideista ja muista rikinpoistossa tapahtuvissa reaktioissa (esimerkiksi sooda, 

vesihöyry). 

 

Piin hapettumisen jakautumista eri reaktioiden välille on tarkasteltu alla olevassa 

taulukossa 26. Rikinpoistoteoria tukee oletusta, että kalkista vapautuva happi reagoi 

lähes yksinomaan piin kanssa, sillä kyseinen reaktio tapahtuu kaksifaasialueella (kuona-

metalli), kun taas muiden komponenttien (C, Na2O) hapetusreaktiot tapahtuvat kolmi-

faasisysteemissä (kuona-metalli-kaasu). Näin ollen kalkin hapen reagoidessa piin kanssa 

ei kaasuja voi muodostua. Tämä voisi selittää haitallisen roiskumisen puhalluksen alun 

rauhallisuuden (kuva 34). Taulukosta 26 nähdään, että kalkin aiheuttama rikinpoisto-

reaktio vastaa keskimäärin noin 46 % hapettuneesta piistä. Karbonaattien hajoamisesta 

(100 % hajoaminen) ja niiden pelkistymisessä häkäkaasuksi voi teoriassa hapettua noin 

28 % hapettuneesta piistä eli noin 27 % hapettuneesta piistä jää muille rikinpoistossa 

tapahtuville reaktioille, kuten Na2O:n, vesihöyryn (kalkkiin sitoutunut ilmankosteus ja 

kantokaasun kosteus) ja kantokaasun epäpuhtauksien reaktioille. Piin hapetussuhteisiin 

tulee suhtautua varauksella, sillä analyyseissä on kohtalaisen paljon epätarkkuutta ja 

kuonan on todettu olevan melko heterogeeninen.  
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Taulukko 26. Rikinpoistopuhalluksessa piin hapettumisen jakautuminen mahdollisten 

reaktioiden välille.  

Si:n hapettumisreaktio 
Rikinpoisto- 

reaktio 
Karbonaateista 

vapautuneen 
CO2 pelkistys 

Muiden 
reaktioiden 

kuluttama Si 

Norojen 
esiintymis-

tiheys 
4CaO+Si+2S= 
2CaS+Ca2SiO4 

2CO2+Si= 
2CO+SiO2 - (kpl/min) 

Normaalikierto soodattu 34,2 % 21,7 % 44,1 % 7,4 
Normaalikierto ei-soodattu 38,2 % 32,4 % 29,4 % 1,0 
Normaalikierto soodattu, 
pysäytetty rikinpoisto 59,1 % 42,6 % 1,7 % 0,5 

Mangaanilisätty senkka 120,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 
Tippasenkka 54,9 % 26,8 % 18,3 % 0 
Piikattu senkka 34,7 % 19,0 % 46,3 % - 
Roiskelisätty senkka 53,9 % 23,9 % 22,2 % 0,1 
Koesarjojen keskiarvo 45,8 % 27,7 % 27,0 % 1,7 

 

Kuvassa 40 on esitetty karbonaattien ja muiden piin hapettumisreaktioiden vaikutuksia 

norojen esiintymistiheyteen. Niiden arvot on otettu taulukosta 26, eikä niissä huomioitu 

tuotekaasujen voivan muodostaa erimääriä kaasuja. Koesarjojen kaasunmuodostuksen 

oletettiin muodostuvan rikinpoistoreaktiosta jäljelle jäävän piin hapettumisreaktioista. 

 

 
Kuva 40. Rikinpoiston piin hapetusreaktioiden jakautuminen koesarjoissa ja niiden 

vaikutus norojen esiintymistiheyteen.  

 

Rikinpoistoreaktion osuus piin hapettumisessa kasvaa, kun koesarjojen lämpötila on 

ollut alhainen (tippasenkka, roiskelisätty senkka). Samalla havaitaan piin mahdollisten 

kaasunmuodostusreaktioiden vähentyvän merkittävästi (kuva 40). Tämä viittaa siihen, 

että varsinaisessa rikinpoistoreaktiossa ei muodostuisi kaasua, vaan kalkista vapautuva 
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happi reagoisi piin kanssa (kaava 3). Kun piin kaasunmuodostusreaktioiden osuus on 

vähentynyt, myös norojen esiintymistiheys on laskenut. Toisin sanoen piin käyttäytymi-

sellä voi olla suuri merkitys haitalliseen roiskumiseen. Lisäksi tämän perusteella vaikut-

taa siltä, ettei rikinpoistotehosta voitaisi arvioida haitallisen roiskumisen voimakkuutta. 

Tämä johtuu siitä, että haitallinen roiskuminen on verrannollinen kaasunmuodostuk-

seen, jota varsinaisesta rikinpoistoreaktiossa ei vapaudu. 

 

13.2.3 Soodan reagoimisen tarkastelu 

Soodan hapettumista tarkasteltiin, sillä selkeimmät rikinpoistossa tapahtuvat reaktiot 

eivät selittäneet kuin noin 75 % hapettuneen piin reagoimisesta. Sooda on raekooltaan 

selvästi karkeampaa muihin reagenssin raaka-aineisiin verrattuna. Reagenssin on vielä-

pä havaittu eri vierintäkulmanmittauksissa olevan erittäin helposti lajittuva materiaali, 

mikä mahdollistaa soodan ajoittaisen luokittumisen siiloissa. Näistä asioista voi seurata 

voimakkaampaa roiskumista rikinpoistopuhalluksessa. 

 

Tarkastelu aloitettiin rikinpoiston savukaasupölyjen analyysien tarkastelusta, jotta näh-

täisiin, missä määrin ja missä suhteissa injektoitu sooda voisi kulkeutua pölyjen mukana 

pois senkasta. Taulukkoon 27 on merkitty rikinpoistopölyjen keskimääräiset analyysit 

vuonna 2012. Samaan taulukkoon on laskettu arvio näiden komponenttien keskimääräi-

sestä savukaasujen mukana kulkeutuvasta massasta ja merkitty niiden osuudet keski-

määräisestä injektiomäärästä. Tulosten arvioimiseen käytettiin seuraavia lukemia: pöly-

jä 4 t/pv, 75 puhallusta päivässä, pölyjä 52 kg/senkka, injektiomääränä 800 kg ja rea-

genssin suhteina 1 m-% C, 4 m-% Na2O ja 90 m-% CaO. Pölymäärän arvioiminen oli 

hankalaa, sillä niiden määrän kirjaaminen oli käyttömiesten vastuulla ja pölymäärät voi-

vat vaihdella paljon. Senkkakohtainen pölymäärä laskettiin jakamalla vuoden 2012 

kokonaispölymääristä vuoden rikinpoistokäsittelyillä. 

 

Taulukko 27. Rikinpoistopölyn pääkomponenttien keskimääräiset analyysitulokset 

vuonna 2012 sekä niiden pohjalta lasketut tulokset. 

Rikinpoistopölyn pääkomponentit Na2O SiO2 S CaO Fe C K2O Pölyarvio: 50 kg/senkka 
Rikinpoistopölyn massaosuudet (%) 35,54 2,31 3,14 32,28 16,29 4,65 6,10 
Komponenteista pölyihin (kg/senkka) 18,48 1,20 1,63 16,79 8,47 2,42 3,17 
Injektoitu määrä (kg/senkka) 32 - - 720 - 8 - 
Osuus injektoidusta määrästä (%) 57,8 - - 2,3 - 30,2 - 
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Taulukosta 27 nähdään rikinpoistopölyn sisältävän huomattavan paljon Na2O:a ja hiiltä 

muihin komponentteihin verrattuna. Rikinpoistopölyn analyyseistä ei tosin näe, onko 

pölyihin kulkeutunut Na2O ollut natriumkarbonaattina, Na2O:na vai Na-kaasuna eikä 

sitä, missä suhteissa niitä on ollut. Vastaavasti hiili on todennäköisesti peräisin injektoi-

dusta koksipölystä ja raakaraudasta kuonaan erkautuneesta hiilestä, sillä savukaasupö-

lyihin joutuneessa raakaraudassa ei niin suurta määrää hiiltä ole.  

 

Senkkaan injektoidusta Na2O:sta havaitaan taulukon 27 mukaan rikinpoistopölyihin 

joutuvan jopa 58 %. Osa pölyihin kulkeutuneesta Na2O:sta voi olla peräisin masuuneilla 

senkkoihin lisätystä soodasta (50–100 kg). Senkoista kuitenkin soodataan korkeintaan 

joka toinen senkka (Palovaara 2012a, 23) ja soodastakin osa ehtinee reagoida ennen 

savukaasun mukaan joutumista. Toisin sanoen senkkojen soodalisäys käsittää rikin-

poistopölyihin joutuneen Na2O:n määrästä korkeintaan puolet, eli edelleen huomattava 

määrä senkkoihin injektoitavasta Na2O:sta päätyy rikinpoistopölyihin. 

 

Kun tarkastellaan Na2O:n ja CaO:n rikinpoistopölyihin joutuneen määrän suhdetta 

injektoituun määrään, havaitaan Na2O:n määrän olevan noin 30-kertainen CaO:n mää-

rään verrattuna, mikä voi olla selitettävissä Na-kaasun muodostuksella. Tätä tukee myös 

se, että CaO ei reagoidessaan muodosta suoranaisesti kaasuja niin kuin Na2O reagoides-

saan voisi. Lisäksi kummallakin komponentilla on suhteellisen samankaltaiset raekoko-

jakaumat, minkä vuoksi niiden ajautuminen pölynpoistoon ilmavirtojen kautta voidaan 

olettaa samankaltaisiksi. Näistäkin syistä voidaan päätellä injektoidusta soodasta 

ainakin osan reagoivan ja tuottavan Na-kaasua.  

 

13.2.4 Rikinpoistossa muodostuvat kaasut 

Tässä kappaleessa arvioidaan rikinpoistossa vapautuvien kaasujen määrää, jotta voidaan 

selvittää erilaisten muutosten tuomat vaikutukset kokonaiskaasuvirtaukseen. Rikinpois-

ton haitallista roiskumista on yritetty hillitä laskemalla rikinpoistoreagenssin karbonaat-

tipitoisuutta 10–12 m-%:n vaihteluväliltä 7,5–10 m-%:n vaihteluvälille, jotta rikinpois-

tossa kaasujen määrä vähenisi ja siten myös haitallisten roiskeiden määrä. Rikinpoistos-

sa ei kuitenkaan havaittu tällä muutoksella mitään vaikutuksia haitalliseen roiskumi-

seen, vaan senkkojen nostokorvakoita on jouduttu uusimaan vastaavalla taajuudella. 

Tarkastelun ajanjakson tulokseen saattoi vaikuttaa reagenssin siirtokaasujen poikkeuk-

sellisen suuri vesipitoisuus, mikä aiheutui paineilman kuivainten heikosta toiminnasta.  
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Kaasunmuodostuksen tarkasteluun valittiin edellä olevien tarkastelujen perusteella 

karbonaatit, Na2O,  K2O, vesihöyry ja kantokaasu. Laskennassa on käytetty seuraavia 

oletuksia: kalkki ei reagoidessaan muodosta kaasua, injektoidusta Na2O:sta 50 % reagoi  

kaasuksi, injektoidut karbonaatit hajoavat kokonaan reagoiden vain piin kanssa (ei lisä-

kaasua), kalkkiin sitoutunut vesi pelkistyy piin kanssa H2-kaasuksi, K2O pelkistyy kuo-

nasta muodostaen K2-kaasua, kaasut käyttäytyvät ideaalikaasun tavoin, hiilen reagointi 

muissa kuin tarkastelureaktioissa on vähäinen, alkukuonan massa on 450 kg, injektointi-

nopeus on 100 kg/min ja puhalluksen kesto on 8 min. Arviot on laskettu rikinpoiston eri 

olosuhteissa: 1300 ja 1400 °C:n lämpötiloissa ja Na2O:n reagoimisella kahdella eri 

reaktiolla paineen ollessa 1 atm kuonapinnan läheisyydessä. Rikinpoiston kaasunmuo-

dostukseen osallistuvat pääkomponentit ja niiden aiheuttamat tilavuusvirtaukset on 

esitetty alla olevassa taulukossa 28. 

  

Taulukko 28. Rikinpoiston kaasunmuodostuksen pääkomponentit ja niiden arvioidut 

tilavuusvirtaukset eri olosuhteissa. 

Kaasun 
muodostajat 

Lämpö-
tila (°C) 

K2-
kaasu 

CO3 
hajoaminen 

Kanto-
kaasu,  

N2 

H2-
kaasu 

Na2O 
reagoi 

kaasuksi 

Yhteensä 
(suhteel-

linen osuus) 
Na2O reagoi Si:n kanssa 

Tilavuusvirtaus  
(m3/min) 1300 0,5 12,2 14,4 5,4 5,5 38,0 (100 %) 

Tilavuusvirtaus  
(m3/min) 1400 0,5 13,0 15,3 5,8 5,8 40,4 (106 %) 

Virtausosuus  
(%) - 1,3 32,1 37,9 14,3 14,4 100 

Na2O reagoi C:n kanssa 
Tilavuusvirtaus  
(m3/min) 1300 0,5 12,2 14,4 5,4 8,2 40,7 (107 %) 

Tilavuusvirtaus 
(m3/min) 1400 0,5 13,0 15,3 5,8 8,7 43,3 (114 %) 

Virtausosuus  
(%) - 1,2 29,9 35,4 13,3 20,2 100 

 

Taulukossa 28 on otettu vertailukohdaksi 1300 °C:n lämpötila ja Na2O:n reagoiminen 

piin kanssa, koska tällaisen olosuhteen tiedetään olevan haitallista roiskumista hillitse-

vä. Tilanteen pohjalta on laskettu suhteelliset virtausnopeudet muille tilanteille (viimei-

nen sarake taulukossa 28). Taulukosta nähdään, että lämpötilan noustessa 1300 °C:sta 

1400 °C:een kaasunvirtausnopeus kasvaa noin 6 %. Jos Na2O reagoi lämpötilan nousun 

jälkeen piin sijasta hiilen kanssa, kaasunvirtausnopeus kasvaa peräti 14 %. Näin ollen 

kohonneella lämpötilalla ja sen vaikutuksella reaktiomekanismeihin voi olla merkittävä 

vaikutus haitalliseen roiskumiseen.   
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13.2.5 Norojen muodostumisen laskennallinen tarkastelu 

Rikinpoiston aikaista roiskumista esiintyy epätasaisesti senkan eri laidoilla. Tästä voi-

daan päätellä, että kaasut purkautuvat kuonaan muodostuvista kaasukanavista, eikä 

tasaisesti koko senkan poikkipinta-alalta. Toisin sanoen kuonaan voi muodostua ajoittai-

sia kaasunvirtauskanavia, joita pitkin kaasu pääsee purkautumaan ja lennättävät kanavan 

tiellä olevan materiaalin ilmaan. Näitä kutsun tässä työssä purskeiksi. Samalla tavoin 

voi kuonapursketta muodostua. Kuonapurske kevyempänä ja mahdollisesti hienojakoi-

sempana voi saavuttaa suuremman nopeuden kuin raskaat raakarautapurskeet. Tästä 

syystä kuonaa ei esiinny noroissa, vaan pikemminkin kaariroiskeissa.  

 

Edellä mainittua oletusta voidaan tarkastella arvioimalla raakarautapurskeen lakikor-

keutta yllä lasketuilla kaasunvirtauksilla (taulukko 28). Tarkastelun tulokset on esitetty 

alla olevassa taulukossa 29. Laskennassa on oletettu seuraavia asioita: kaasunmuodostus 

on arvioidun mukaista, paine kuonapinnalla 1 atm, kuonapinnan etäisyys senkan ylä-

osasta on noin 73 cm ja purskeen nopeus saavuttaa kaasun nopeuden kuonan kaasu-

kanavissa. Kuonan ja senkan yläpinnan etäisyydessä on huomioitu lanssin upotuksen, 

skollan ja kaasujen aikaansaaman raakaraudan turpoamisen vaikutukset sulapinnan 

korkeuteen. Raakarautapurskeen lakikorkeus on laskettu käyttämällä yleisiä heitto-

liikkeen kaavoja. Tarkastelun lähtökohdaksi on asetettu vähiten haitallista roiskumista 

aiheuttava tilanne: 1300 °C ja Na2O:n reagointi piin kanssa, jolloin raakarautapurske 

yltää senkan yläpinnan tasolle, muttei ylitä sitä. Tämä tilanne arvioitiin muuttamalla 

kaasukanavan halkaisijaa sopivasti. 

 

Taulukko 29. Raakarautapurskeen arvioitu lakikorkeus eri olosuhteilla.  

Purskeen lakikorkeudet  
eri olosuhteilla  Na2O reagoi Si:n kanssa Na2O reagoi C:n kanssa 

Lämpötila (°C) 1300 1400 1300 1400 
Tilavuusvirtaus (m3/min) 38,0 40,4 40,7 43,3 
Kaasukanavan halkaisija (m) 0,46 0,46 0,46 0,46 
Nopeus kaasukanavassa (m/s) 3,79 4,03 4,06 4,32 
Lakikorkeus sulapinnasta (m) 0,73 0,83 0,84 0,95 
Senkan ylitys (m) 0,00 0,10 0,11 0,22 
Suhteellinen lakikorkeus (%) 100 113 115 130 

 

Raakarautapurskeiden suhteellinen lakikorkeus kasvaa noin 13 %, kun lämpötila nousee 

1300 °C:sta 1400 °C:een ja lähes saman verran, jos Na2O reagoi piin sijasta hiilen kans-

sa (taulukko 29). Taulukosta voidaan päätellä, että rikinpoistossa olevalla lämpötilalla ja 
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kaasunmuodostusreaktiolla voi olla merkittävä vaikutus rikinpoiston haitalliseen roisku-

miseen. Tuloksen tarkentaminen ei ole mahdollista työn puitteissa, mutta se on kuiten-

kin hyvin havainnollistava tulos norojen tarkastelussa. 

 

13.2.6 Rikkipitoisuuden muutokset mittauspisteiden välillä 

Taulukkoon 30 on merkitty raakaraudan rikkipitoisuudet koesarjojen näytteenottohet-

killä sekä rikkipitoisuuden muutokset rikinpoistoa edeltävissä ja seuraavissa näytteen-

ottotilanteissa. Taulukossa esitettyihin arvoihin tulee suhtautua varauksella, sillä raaka-

raudan rikkipitoisuus voi vaihdella merkittävästi näytteenottokohtienkin välillä. Lisäksi 

rikkipitoisuuden suunnan kehitykseen vaikuttanee masuuneilla viipymisaika ja tippasen-

kan osalta analyysin ottoaika (usean laskun raakarautaa). 

 

Taulukko 30. Raakaraudan rikkipitoisuudet koesarjojen näytteenottohetkillä ja 

rikkipitoisuuden muutokset rikinpoistoa edeltävissä ja jälkeisissä näytteenottotilanteissa. 

Koesarja 

Raakaraudan rikkipitoisuus (m-%) 

Masuuni  
(Ma) 

Ennen 
rikin-

poistoa 
(ERP) 

Muutos 
ERP-
Ma 

Jälkeen 
rikin-

poiston 
(JRP) 

Mikseri  
(MIX) 

Muutos 
MIX-
JRP 

Normaalikierto soodattu 0,044 0,047 0,003 0,008 0,007 -0,001 
Normaalikierto ei-soodattu 0,035 0,038 0,003 0,012 0,011 -0,001 
Normaalikierto soodattu, 
pysäytetty rikinpoisto 0,055 0,050 -0,005 0,009 0,009 -0,001 
Mangaanilisätty senkka 0,034 0,044 0,010 0,017 0,015 -0,001 
Tippasenkka 0,090 0,087 -0,003 0,012 0,011 0,000 
Piikattu senkka 0,063 0,067 0,004 0,012 0,008 -0,003 
Roiskelisätty senkka 0,100 0,111 0,011 0,012 0,010 -0,002 
Keskiarvo 0,060 0,063 0,003 0,012 0,010 -0,001 

 

Taulukossa 30 on vertailtu, miten rikkipitoisuus muuttuu masuunilta rikinpoistoon 

tultaessa ja vastaavasti rikinpoistosta miksereille tultaessa. Taulukosta havaitaan rikki-

pitoisuuden muuttuvan prosessiyksiköiden välillä. Koska polttoanalysaattorissa on 

suhteellisen suuri epätarkkuus näin pienille rikkipitoisuuksien eroille, voidaan varmuu-

della sanoa koesarjoista vain mangaanilisätyn senkan, piikatun senkan ja roiskelisätyn 

senkan rikkipitoisuuksien kasvavan masuunilta rikinpoistoon tultaessa. Vastaavasti vain 

normaalikiertoisen soodatun (pysäytetty rikinpoisto) senkan rikkipitoisuuden voidaan 

sanoa hieman tippuneen rikinpoistoon tultaessa. Muissa koesarjoissa muutokset kuulu-

vat virherajoihin, joten niiden osalta muutosta ei voida tarkastella.  
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Piikatun ja roiskelisätyn senkan osalta raakaraudan rikkipitoisuus on voinut kasvaa 

rikkipitoisen skollan ja roiskeen liuetessa/sulaessa senkan pohjalla. Mangaanilisätyn 

senkan raudanlaskussa rikkipitoisuus vaihteli paljon, mikä voi selittää kyseisen senkan 

rikkipitoisuuden nousun. Toisaalta mangaani on tehokas kalkin liuottaja eli se on voinut 

liuottaa myös rikkipitoista skollaa ja näin nostaa raakaraudan rikkipitoisuutta.  

 

Voimakkaimmin raakaraudan rikkipitoisuus oli pudonnut normaalikiertoisella, runsaasti 

soodatulla senkalla (kaksinkertainen annos, yhteensä 100 kg). Sooda voi toimia rikin-

poistajana ja se on myös voinut liuottaa skollaa, jolloin reaktiivinen kalkki on voinut 

reagoida aiheuttaen rikkipitoisuuden laskun. Tämä on kuitenkin ristiriidassa mangaani-

lisätyn senkan tilanteeseen, jossa tilanne on päinvastoin (mangaani todettu olevan 

voimakkain kalkin liuottaja). Tästä syystä runsaasti soodatun senkan rikkipitoisuus on 

alentunut mahdollisesti soodan (Na2O) rikinpoistoreaktion kautta. Näin ollen voidaan 

päätellä, että sooda voi toimia rikinpoistajana ennen varsinaista rikinpoistoa ja laskea 

näin hieman tarvittavaa reagenssimäärää. Senkan pohjalle piikatusta skollasta tai lisä-

tystä roiskeesta voi liueta rautaan rikkiä raudanlaskun aikana ja nostaa siten raakaraudan 

rikkipitoisuutta masuunin ja rikinpoistoaseman välillä.  

 

Pääsääntöisesti näyttää siltä, että koesarjojen tapauksissa rikkipitoisuus on pikemminkin 

noussut kuin laskenut masuunin ja rikinpoistoaseman välillä. Tähän voi vaikuttaa sen-

kan täytön aikana muuttuva laskun rikkipitoisuus. Kohonneesta rikkipitoisuudesta voi 

johtua se, että reagenssi-injektiomäärää on jouduttu korottamaan laskettuihin arvoihin 

verrattuna, jotta haluttu rikkitaso miksereillä saavutettaisiin. Esimerkiksi 0,005 massa-

prosenttiyksikön rikkipitoisuuden kasvu vastaa noin 50 kg reagenssimäärää (tavallisesti 

100 kg lisäreagenssia). Tämä ero voi johtua liian voimakkaasta säätötoimenpiteestä, 

koska se tehdään vasta sen jälkeen, kun miksereillä rikkitaso on jo noussut liikaa. Koe-

sarjojen mukaiset tapaukset voivat toistua useasti, jolloin ne voivat merkittävästi vaikut-

taa rikinpoiston riittävyyteen.  

 

Liian vähäinen reagenssimäärä voi myös selittää ajoittaiset norojen muodostumisen 

rikinpoistopuhalluksen loppuvaiheilla, jolloin loppuvaiheessa on korkeampi rikkipitoi-

suus. Tällöin rikinpoistoteho pysyy voimakkaampana puhalluksen loppuun asti kuin 

normaaleilla loppurikkipitoisuuksilla. Näin ollen mahdollinen rikinpoistoreaktioiden 

kaasunmuodostus voi pysyä korkealla tasolla puhalluksen loppuun asti mahdollistaen 

myös norojen muodostumisen.  
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13.2.7 Rikinpoistoteho 

Reagenssin rikinpoistotehoa tarkasteltiin eri koesarjojen osalta, jotta voitiin päätellä sen 

vaikutuksia haitalliseen roiskumiseen ja rikinpoistotehon eroja koesarjojen välillä. 

Rikinpoistoteho on laskettu kaavalla 19. Laskujen tarkasteluajanhetkiksi valittiin rikki-

pitoisuudet ennen rikinpoistoa ja rikinpoiston jälkeen, sillä masuunilla ja miksereillä 

mitattuihin arvoihin voivat vaikuttaa myös muut tekijät kuin rikinpoistoreaktiot. Taulu-

kossa 31 on esitetty rikinpoiston koesarjojen puhalluksen tiedot, rikinpoistotehot ja 

niiden haitallisen roiskumisen voimakkuus. 

 

Taulukko 31. Koesarjojen puhallustiedot, rikinpoistotehot ja haitallisen roiskumisen 

voimakkuus. Normaalirikkiset on merkitty sinisellä ja korkearikkiset valkoisella 

taustalla. 

Koesarjat 

Puhalluksen tiedot Rikinpoistoteho  
(% injektoidusta CaO:sta) 

Haitallinen 
roiskuminen 

Puhallusaika (min),  
reagenssimäärä (kg) ja 
-kulutus (kgCaO/trr) 

Rikki-
pitoisuus 
mittaus-
pisteissä 
(m-%) 

Pysäytetty 
puhallus Norm. 

puhal-
lus 

Norojen 
esiintymis-

tiheys 
(kpl/min) 

min kg kgCaO/ 
trr 

0–300 
kg 

300–800 
kg 

Noroluokka  
(1–3) 

Normaalikierto 
soodattu 5,8 610 8,0 0,047→ 

0,008 - - 8,5 7,4  
3 

Normaalikierto  
ei-soodattu 6,7 600 7,1 0,038→ 

0,012 - - 6,5 1,0  
1 

Normaalikierto 
soodattu,  
pysäyt. rikinp. 

8 800 10,0 
0,050→ 
0,0283→ 

0,009 
10,1 5,3 7,1 

0,5  

1 
Mangaani-
lisätty senkka 5,1 511 6,2 0,044→ 

0,017 - - 7,7 1,4  
2 

Tippasenkka 10,2 1022 11,9 0,087→ 
0,012 - - 11,0 0,0  

1 
Piikattu 
senkka 7,7 780 9,9 0,067→ 

0,012 - - 9,8 - 
- 

Roiskelisätty 
senkka 10,9 1033 13,0 0,111→ 

0,012 - - 13,3 0,1  
1 

Keskiarvo 7,8 765 9,4 0,063→ 
0,012 - - 9,1 1,7 

2 
 

Taulukosta 31 havaitaan reagenssin kulutuslukeman vastaavan melko hyvin rikinpoisto-

tehon lukemaa, eli mitä suurempi on raakaraudan rikkipitoisuus, sitä suurempi on sekä 

kalkinkulutus että rikinpoistoteho (suurempi ajava voima rikinpoistolle ja korkea 

rikkipitoisuus raudan pinnalla, kuva 7). Korkealla rikinpoistoteholla voisi olettaa olevan 

haitallista roiskumista voimistava vaikutus, koska silloin myös kaasunmuodostusteho 

olisi suurempi vapautuvasta hapesta johtuen. Näin ei kuitenkaan suoraan ole, kun katso-

taan tippasenkan, piikatun senkan ja roiskelisätyn senkan rikinpoistotehoja: haitallista 

roiskumista ei tapahtunut, vaikka rikinpoistoteho oli yli 10 %. Tällaisella 
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rikinpoistotehon kasvulla voisi happea vapautua lähes 50 % enemmän kuin normaali-

rikkisellä tapauksella, mikä pitäisi suoraan vaikuttaa kaasunmuodostukseen. Toisaalta 

tippasenkan, piikatun senkan ja roiskelisätyn senkan raakaraudan lämpötilat ovat olleet 

alemmat, mikä voi vaikuttaa reaktioiden keskinäisiin tasapainoihin (käsitellään 

alempana tarkemmin).  

 

Edellä mainituista syistä johtuen tarkastellaan tarkemmin neljää keskirikkistä koesarjaa 

(normaalikiertoiset senkat ja mangaanilisätty senkka), sillä niiden alkurikkipitoisuudet 

ovat lähes samat ja niissä on esiintynyt haitallista roiskumista. Näissä senkoissa havai-

taan yhtäläisyys rikinpoistotehossa ja haitallisessa roiskumisessa: soodatulla normaali-

kiertoisella senkalla ja mangaanilisätyllä senkalla on noin 20 % korkeampi rikinpoisto-

teho kuin kahdella muulla normaalikiertoisella (mangaanin pitäisi päinvastoin heikentää 

rikinpoistotehoa, kuvat 4 ja 8). Tämä tehon kasvu voisi tuoda vastaavasti 20 % suurem-

man hapen vapautumisen ja samansuuntaisen vaikutuksen kaasunmuodostukseen. Tämä 

vahvistaa reaktioiden keskinäisten tasapainojen merkitystä haitallisen roiskumisen 

muodostumisessa. Toisaalta mangaanilisätyssä senkassa oli korkea loppurikkipitoisuus, 

joka on voinut aiheuttaa kyseisen senkan harhaanjohtavan korkean rikinpoistotehon (vrt. 

normaanikiertoisen senkkan rikinpoistotehoon 0–300 kg:n injektiossa). 

 

Normaalikiertoisen soodatun (pysäytetty rikinpoisto) senkan rikinpoistotehosta havai-

taan rikinpoistotehon puolittuvan, kun rikkipitoisuus puolittuu (taulukko 31). Tämä voi 

olla osasyynä siihen, että alussa norojen esiintymistiheys on korkein. Tämän koesarjan 

ainoat norot esiintyivät ensimmäisessä vaiheessa (0–300 kg), jolloin rikinpoistoteho oli 

vielä noin 10 %. Tästä voidaan päätellä, että rikinpoistoreaktioista (kaava 1) osa muo-

dostaa kaasumaisia tuotteita ja näin ollen edesauttaa normaalirikkisissä tilanteissa 

korkeilla rikinpoistotehoilla haitallista roiskumista. Näin ollen reagenssin kriittisenä 

rikinpoistotehona voidaan pitää normaalirikkisessä tilanteessa noin 8 % koko puhalluk-

selle ja ensimmäisessä vaiheessa keskiarvona noin 10 %, joita suuremmilla arvoilla 

haitallisen roiskumisen esiintyminen kasvaa.  

 

Koesarjojen normaalirikkisillä senkoilla rikinpoistotehon kasvu aiheutti myös korkeam-

man noroluokan. Korkearikkisillä rikinpoistotehon kasvu normaalirikkisiin verrattuna ei 

puolestaan vaikuttanut lainkaan noroluokkaan. Näin ollen rikinpoistoteho ei yksistään 

kuvaa haitallista roiskumista, vaan todennäköisimmin normaalirikkisten korkeammalla 
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raakaraudan lämpötilalla on vaikutusta rikinpoistoreaktioista vapautuvan kaasun 

muodostukseen. 

 

13.2.8 Senkkakiertojen ja -lisäysten vaikutus lämpötilaan 

Rikinpoistotehon tarkastelussa havaittiin lämpötilalla voivan olla merkittävä rooli rikin-

poiston haitallisessa roiskumisessa. Tämän takia käsitellään raakaraudan lämpötilan 

vaikutusta haitalliseen roiskumiseen. Alla olevaan taulukkoon 31 on listattu eri käsit-

telyvaiheissa olevia raakaraudan lämpötiloja. Samaan taulukkoon on merkitty myös 

norojen esiintymistiheys ja senkan laskujärjestys. Taulukossa ilmoitetut lämpötilat ovat 

suuntaa-antavia mittausten epätarkkuuksien takia. 

 

Taulukko 32. Raakaraudan lämpötilat eri mittauspisteissä laskujärjestyksittäin ja 

norojen esiintymistiheyksittäin. 

Mittauspisteiden  
lämpötilat (°C) Masuuni 

Ennen 
rikin-

poistoa 

Jälkeen 
rikin-

poiston 
Mikseri 

Lasku-
järjes- 

tys 

Norojen 
esiintymis-

tiheys  
(kpl/min) 

Normaalikierto soodattu 1475 1392 1364 1351 2 7,4 
Normaalikierto ei-soodattu 1500 1395 1374 1366 3 1,0 
Normaalikierto soodattu, 
pysäytetty rikinpoisto 1501 1329 1306 1301 5 0,5 
Mangaanilisätty senkka 1515 1394 1367 1360 1 1,4 
Tippasenkka 1463 1318 1263 1249 2 0,0 
Piikattu senkka 1488 1358 1339 1323 1 - 
Roiskelisätty senkka 1454 1309 1273 1283 2 0,1 

 

Taulukosta 32 havaitaan laskujärjestyksellä olevan suuri merkitys raakaraudan 

lämpötilaan, sillä normaalikiertoisen, soodatun senkan (pysäytetty rikinpoisto) lämpötila 

on merkittävästi alempi kuin laskujärjestykseltään pienemmät senkat. Tämä johtuu 

todennäköisesti siitä, että kyseinen senkka on jäänyt pois ensimmäisestä laskun erästä, 

joka saapui rikinpoistoasemalle. Tämän takia senkan raakarauta on ehtinyt jäähtyä 

merkittävästi. Lisäksi raakaraudan lämpötilamittauksen ajankohta voi poiketa työohjeen 

mukaisista ajankohdista ja raakaraudan lämpötila voi muuttua merkittävästi masuunin 

käynnin vaihdellessa. Näin ollen masuunilla mitattuun lämpötilaan ei tule kiinnittää 

liikaa huomiota. Taulukosta 32 laadittiin myös kuva 41, jonka avulla lämpötilamuutok-

set on helpommin tarkasteltavissa.  
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Kuva 41. Raakaraudan lämpötilakäyrät eri käsittelyvaiheissa norojen esiintymis-

tiheyksittäin. 

 

Kuvasta 41 havaitaan suurimpien norojen esiintymistiheyksien asettuvan raakaraudan 

korkeimpaan lämpötila-alueeseen, noin 1360–1400 °C, kun taas näitä matalimmilla 

lämpötiloilla norojen esiintymistiheydet pysyvät alle kriittisenä pidetyn rajan, 1,1 

kpl/min. Kuvasta ei kuitenkaan nähdä sitä, mikä aiheuttaa korkeissa lämpötiloissa noro-

jen esiintymistiheyksiin erovaisuuden (1,0→7,4 kpl/min), vaikka näissä senkoissa on 

kuitenkin lähes sama lämpötila ja rikkipitoisuus. Erona näiden senkkojen välillä on soo-

daus ja mangaanilisäys, joista aikaisemmin on todettu mangaanilisäyksen olevan merki-

tyksetön haitalliselle roiskumiselle. Tästä syystä masuuneilla lisätyllä soodalla voi olla 

vielä vaikutusta rikinpoistopuhalluksen haitalliseen roiskumiseen, sillä sooda modifioi 

kuonaa paljon ja sooda voi tuottaa paljon kaasuja reaktiomekanismeista riippuen. 

 

Laskulämpötiloilla havaittiin olevan voimakas korrelaatio noroluokkiin nähden (kuva 

38). Sen avulla voidaan arvioida vieläkin tarkemmin haitallisen roiskumisen lämpötila-

aluetta. Normaalikiertoisilla ja lisäyksettömillä senkoilla lämpötila laskee masuunilta 

rikinpoistoon noin 100 °C (taulukko 32). Näin ollen kuvan 38 noroluokista saadaan 

haitallisen roiskumisen kriittiseksi lämpötilarajaksi noin 1390 °C, joka vastaa virhe-

rajoineen melko hyvin kuvan 41 avulla määritettyä lämpötila-aluetta. Toisin sanoen 

koesarjojen lisäksi myös noroluokkien korrelaatiot vahvistavat kohonneiden lämpötilo-

jen voimistavan merkittävästi haitallista roiskumista. 

 

Suurin ero eniten roiskuneiden sarjojen välillä yllä mainittujen lisäksi on injektiono-

peus, joka oli soodatun, normaalikiertoisen senkan tapauksessa noin 105 kg/min. Tämä 

1,0 
1,4 
7,4 

– 
0,5 

0,1 

0,0 

Norojen 
esiintymistiheys 

(kpl/min) 
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arvo on noin 5 % suurempi mangaanilisätyn senkan puhallukseen nähden ja noin 17 % 

suurempi kuin soodamattoman, normaalikiertoisen senkan puhalluksessa. Injektiono-

peuden vaihtelun todettiin kuitenkin olevan merkityksetön haitalliseen roiskumiseen 

(kappale 13.1.5). Toisin sanoen haitallisen roiskumisen tutkimisen mielenkiinto siirtyy 

kohonneiden raakaraudan lämpötilojen lisäksi reagenssin lajittumiseen. Ne voivat 

yhdessä aiheuttaa haitallisen roiskumisen lopullisen voimakkuuden.  

 

13.3 Rikinpoiston koesarjojen kuona-analyysien tarkastelu 

13.3.1 Alkukuonan massan arviointi 

Alkukuonan määrä arvioitiin rikinpoiston ainetaseita varten. Kuona-analyysit on esitetty 

liitteessä 6. Alkukuonan arvioimiseen käytettiin normaalikiertoisen ja soodaamattoman 

senkan kuona-analyysejä ja keskimääräistä mikserillä kuokittua massaa (1200 kg). 

Alkukuonan massa arvioitiin kolmella eri tavalla. Ensiksi arvioitiin alkukuonan massa 

vähentämällä mikserillä kuokitun kuonan massasta kuonautunut materiaali ja dispergoi-

tuneet metallipisarat. Toiseksi alkukuonan massaa arvioitiin kuonautuneen piin massan 

avulla, sillä piin massan muutokset tiedetään kohtalaisen tarkasti analyysien ja sen 

hapettumistarkastelujen perusteella. Kolmanneksi tarkasteltiin Al2O3-massaa, sillä sen 

massan muutos rikinpoistopuhalluksessa pitäisi olla lähellä nollaa. Alla olevaan tauluk-

koon 33 on merkitty kunkin tavan alkukuona-arviot ja niiden välivaiheet. 

 

Taulukko 33. Alkukuonan massan arviointi kuonautuneen materiaalin sekä Al2O3- ja 

SiO2-ainetaseiden avulla. 

Alkukuona-arvio: 1. tapa Massa  Alkukuona-arvio: 2. ja 3. tapa Al2O3 SiO2 
Injektoitu CaO (pölyt pois) (kg) 573,6 Pitoisuus ennen rikinpoistoa (%) 8,9 39,9 
Si:n kuonatuminen (kg) 30 Pitoisuus mikserillä (%) 3,0 18,8 
Suuret metallipisarat (kg) 133,2 Hapettuu rikinpoistossa (kg) 0,0 30,0 
Metallipisarat (kg) 336,7 Komponentin massa  

alkukuonassa (kg) 36,4 195,8 
Loppukuonaan yhteensä (kg) 1073,5 
Alkukuonan massa (kg) 126,5 Alkukuonan massa (kg) 410,6 490,7 
 

Alkukuonan massaksi saadaan seuraavat arvot: 125, 410 ja 490 kg. Alkukuonan massan 

arvioimisen tueksi käytetään koesarjojen yhteydessä mitattua kuonapinnan paksuutta 

(noin 10–15 cm). Näillä kuonapatjan paksuuksilla saadaan kuitenkin alkukuonan mas-

saksi reilusti yli 1000 kg. Edellä olevien tulosten perusteella arvioidaan alkukuonan 

massan olevan noin 400–500 kg. Alkukuonan muodostavat raakaraudan laskussa 
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hapettuneet komponentit ja sekä skollasta että vuorauksesta liuenneet komponentit. 

Alkukuonaan ei lasketa mukaan piikattua skollaa tai soodalisäystä. Masuunikuonan 

hyvän pidätyksen takia se ei vaikuta alkukuonan massaan.  

 

13.3.2 Normaalikiertoisten senkkojen kuonakoostumus eri vaiheissa 

Normaalikiertoiset senkat edustavat suurinta osaa senkoista. Koesarjoissa saatiin otettua 

näytteet hyvin erilaisista normaalikiertoisista senkoista. Senkoista osa oli soodattu ja 

senkkojen laskujärjestykset vaihtelivat laskujärjestykseltään ensimmäisistä viimeiseen 

senkkaan. Taulukossa 34 on esitetty normaalikiertoisten senkkojen koesarjojen kuonien 

pääkomponentit ja emäksisyydet. Kuonapitoisuudet on skaalattu 100 %:iin ja niistä on 

jätetty huomiotta emulgoituneet metallipisarat, koska niiden vaihtelu oli suurta. 

 

Taulukko 34. Normaalikiertoisten senkkojen kuonien pääkomponenttien pitoisuudet ja 

emäksisyydet eri vaiheissa. Pitoisuudet skaalattu 100 %:iin. Kuonakomponenttien 

skaalaus ilman metallista rautaa (FeM05 ja FeM). 1Painotettu keskiarvo: pienet fraktiot 

30 m-% ja isot fraktiot 70 m-%. 2Kolmen eri näytteen keskiarvo. 

Normaali-
kiertoiset 
senkat 
-koesarja 

Kuonakomponentit Kokonäyte 

FeO Na2O MgO Al2O3 SiO2 CaO Ti Mn 
Emäk-
sisyys 
(CaO/ 
SiO2) 

Fe-
metal-
linen 

S 

Soodattu,  
Norojen esiintymistiheys 7,4 kpl/min 
Ennen rp 0,0 26,2 0,6 3,4 40,9 23,2 4,7 1,1 0,6 8,5 3,14 
Jälkeen rp 0,0 9,2 1,3 2,7 22,3 63,1 1,3 0,2 2,8 9,6 4,15 
Mikseri1 0,0 5,5 1,5 2,0 19,3 70,3 1,1 0,2 3,6 26,0 3,83 
Soodattu (pysäytetty rikinpoisto), laskujärjestys 5.  
Norojen esiintymistiheys 0,8 kpl/min 
Ennen rp 0,0 37,1 1,1 3,8 42,6 7,4 6,0 2,0 0,2 0,1 4,21 
Väli rp 0,2 15,3 1,5 2,5 27,4 49,4 3,1 0,5 1,8 41,0 3,37 
Jälkeen rp1 6,8 6,5 1,4 2,3 18,0 63,1 1,6 0,3 3,5 39,0 2,59 
Mikseri1 4,7 8,3 1,6 1,9 19,1 62,3 1,8 0,3 3,3 29,8 2,93 
Ei-soodattu,  
Norojen esiintymistiheys 0,9 kpl/min 
Ennen rp2 0,1 1,7 0,9 8,7 42,7 41,6 3,3 0,9 1,0 12,4 0,87 
Jälkeen rp1 0,5 2,7 1,3 4,5 24,8 64,6 1,4 0,3 2,6 38,9 2,53 
Mikseri1 0,0 2,4 1,3 3,9 24,1 66,7 1,3 0,3 2,8 38,7 2,43 

 

Senkkojen soodauksen nähdään laskevan alkukuonan emäksisyyden alle yhteen ja nos-

tavan rikkipitoisuuden moninkertaiseksi (taulukko 34). Emäksisyyden lasku voi johtua 

soodan kyvystä liuottaa sekä vuorausta (silikaattialoksitiiltä) että skollaa (emäksisyys 
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tosin noin 2,7) tai soodan reagoimisesta raakaraudan piin kanssa lisäten näin alku-

kuonan happamuutta (SiO2-pitoisuutta). Mielenkiintoisena seikkana voidaan todeta, että 

kuonaan emulgoitunut raakarauta saavuttaa maksimipitoisuutensa jo ensimmäisten 

minuuttien aikana (soodattu senkka väli rp), vaikka senkka olisi voimakkaasti soodattu. 

Metallisen raudan pitoisuus laskee kuitenkin miksereille mentäessä. Raakarautahäviöt 

ovat nähtävästi neljänneksen pienemmät soodatulla kuin soodaamattomalla senkalla.  

 

13.3.3 Tippasenkkojen kuonakoostumukset eri vaiheissa 

Tippasenkat kattavat hieman alle 10 % rikinpoistopuhalluksen kaikista senkoista, mikä 

riippuu eri tekijöistä (mm. senkkojen määrä kierrossa ja erikoistilanteet). Tippasenkko-

jen on havaittu taustatutkimuksissa ja koesarjassa hillitsevän tehokkaasti roiskumista. 

Taulukossa 35 on esitetty tippasenkan kuonan pääkomponenttien pitoisuudet ja emäksi-

syydet koesarjan mittapisteissä.  

 

Taulukko 35. Tippasenkan kuonan pääkomponenttien pitoisuudet ja emäksisyydet eri 

vaiheissa. Pitoisuudet skaalattu 100 %. Kuonakomponenttien skaalaus ilman metallista 

rautaa (FeM05 ja FeM).  1Painotettu keskiarvo: pienet 30 m-% ja isot 70 m-%. 

Tippasenkka- 
koesarja 

Kuonakomponentit Kokonäyte 

FeO Na2O MgO Al2O3 SiO2 CaO Ti Mn 
Emäk-
sisyys 
(CaO/ 
SiO2) 

Fe-
metal-
linen 

S 

Ennen rp 28,2 1,4 0,2 3,1 42,3 11,5 9,4 4,0 0,3 96,2 0,13 
Jälkeen rp 0,0 4,5 1,1 12,3 24,6 54,0 2,7 0,8 2,2 43,6 2,94 
Mikseri1 0,0 4,3 1,5 1,2 19,0 71,6 1,7 0,6 3,8 47,4 3,44 

 

Tippasenkan kuona oli ennen rikinpoistoa erittäin kovaa ja hankala näytteenoton kan-

nalta. Tämän selittää kuonan korkea metallisen raudan osuus, joka johtuu suuresta 

kuonan kiinteän faasin osuudesta ja raakaraudan laskemisesta useassa eri vaiheessa 

lähes kiinteän kuonafaasin päälle (taulukko 35). Tästä syystä tippasenkan ennen rikin-

poistoa otetun näytteen kuona-analyysiin tulee suhtautua varauksella. Rikinpoiston 

jälkeen otetuissa näytteissä on kohtalaisen suuri Na2O-pitoisuus (noin 4 m-%), vaikka 

senkkaa ei tiedon mukaan ollut soodattu. Korkeasta Na2O-pitoisuudesta olisi pitänyt 

seurata alempi metallisen raudan osuus, kuten soodalisätyillä normaalikiertoisilla sen-

koilla. Tämä ero voi johtua tippasenkkojen huomattavasti alemmasta lämpötilasta, 

jolloin suuri Na2O-pitoisuus ei riitä vähentämään emulgoituneen raakaraudan määrä 

kuonassa. Mielenkiintoista on lisäksi se, että tippasenkkaa ei ole soodattu ja silti sen 
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Na2O-pitoisuus on korkea rikinpoiston jälkeen. Tämä viittaa siihen, että lähes kaiken 

injektoidun soodan on täytynyt pysyä kuonassa. Tämä puolestaan viittaa siihen, että 

alhaisilla lämpötiloilla sooda ei kaasuunnu injektoinnissa ja selittää osaltaan tippasen-

kan haitallisen roiskumisen hillitsemistä. Tippasenkan kuonakoostumuksista ei löydetty 

muuten mitään poikkeuksellista, joka voisi hillitä haitallista roiskumista (pl. sooda).  

 

13.3.4 Piikattujen senkkojen kuonakoostumukset eri vaiheissa 

Piikattujen senkkojen osuus senkkakierrosta on noin 8 % riippuen skollaantumisen 

voimakkuudesta. Piikatut senkat ovat hillinneet tehokkaasti haitallista roiskumista 

taustatutkimusten perusteella. (Palovaara 2012a, 6–7) Koesarjassa ei voitu tätä asiaa 

todentaa noroja laskemalla, koska senkka asetettiin toiselle puhalluspaikalle. Piikattu 

senkka -koesarjan kuonan pääkomponenttien pitoisuudet ja emäksisyydet on esitetty 

taulukossa 36.   

 

Taulukko 36. Piikatun senkan kuonien pääkomponenttien pitoisuudet ja emäksisyydet 

eri vaiheissa. Pitoisuudet skaalattu 100 %:iin. Kuonakomponenttien skaalaus ilman 

metallista rautaa (FeM05 ja FeM). 1Painotettu keskiarvo: pienet fraktiot 30 m-% ja isot 

fraktiot 70 m-%. 

Piikattu 
senkka  
-koesarja 

Kuonakomponentit Kokonäyte 

FeO Na2O MgO Al2O3 SiO2 CaO Ti Mn 
Emäk-
sisyys 
(CaO/ 
SiO2) 

Fe- 
metal-
linen 

S 

Ennen rp 0,7 7,2 1,2 5,8 34,4 47,0 3,0 0,6 1,4 16,8 3,26 
Jälkeen rp 0,0 5,5 1,5 3,4 23,2 64,4 1,6 0,4 2,8 26,9 4,36 
Mikseri1 0,5 5,8 1,5 2,9 21,2 66,3 1,4 0,3 3,1 38,9 3,93 

 

Piikatun senkan alkukuonan emäksisyys on muihin senkkoihin verrattuna huomattavan 

korkea, jonka selittää senkan pohjalle piikatun skollan liukeneminen/sulaminen raaka-

raudan laskun aikana (taulukko 36). Piikatun skollan emäksisyys on noin 2,7 (taulukko 

13). Piikattua senkkaa ei ollut koesarjassa soodattu, mutta silti sen kuonan Na2O-pitoi-

suus on poikkeuksellisen korkea. Tästä aiheutui myös hieman alempi kuonaan sitoutu-

neen metallisen raudan pitoisuus (27–39 m-%). Piikatun senkan kuonasta ei löydetty 

selkeää tekijää haitallisen roiskumisen hillitsemiseen, muuta kuin huomattavasti 

korkeampi alkukuonan emäksisyys, joka voi vaikuttaa kuonan sulaosuuteen. 
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13.3.5 Mangaanilisättyjen senkkojen kuonakoostumukset eri vaiheissa 

Mangaanilisätyistä senkoista vain yhdestä otettiin kuonanäytteet ja loput lisäykset 

tehtiin norojen esiintymistiheyksien määrittämiseksi ja niiden vertaamiseen sen hetkisiin 

ei-mangaanilisättyihin senkkoihin. Vertailussa havaittiin mangaanilisäyksen olevan 

merkityksetön haitalliseen roiskumiseen. Tästä syystä kuonakoostumuksesta ei löytyne 

selittävää tekijää roiskumiselle, vaikka mangaanilisätyllä senkalla oli toiseksi korkein 

noroluokka koesarjan senkkoihin verrattuna. Mangaanilisätty senkka -koesarjan kuonan 

pääkomponenttien pitoisuudet ja emäksisyydet on esitetty taulukossa 37.   

 

Taulukko 37. Mangaanilisätyn senkan kuonien pääkomponenttien pitoisuudet ja 

emäksisyydet eri vaiheissa. Pitoisuudet skaalattu 100 %:iin. Kuonakomponenttien 

skaalaus ilman metallista rautaa (FeM05 ja FeM). 1Painotettu keskiarvo: pienet fraktiot 

30 m-% ja isot fraktiot 70 m-%. 

Mangaani-
lisätty 
senkka 
-koesarja 

Kuonakomponentit Kokonäyte 

FeO Na2O MgO Al2O3 SiO2 CaO Ti Mn 
Emäk-
sisyys 
(CaO/ 
SiO2) 

Fe-
metal-
linen 

S 

Ennen rp 3,0 0,9 0,8 2,7 49,2 25,8 5,2 12,5 0,5 10,9 0,47 
Jälkeen rp 4,0 1,9 1,2 2,1 27,2 60,0 2,5 1,1 2,2 31,2 2,05 
Mikseri1 2,9 1,7 1,5 1,9 20,7 68,7 1,7 0,8 3,3 55,6 2,21 

 

Mangaanilisätyn senkan ilmoitettiin olevan soodattu, mutta taulukon 37 arvoista 

nähdään, ettei senkkaa ole soodattu lainkaan (Na2O vain 1–2 m-%). Mangaanilisätyn 

senkan FeO-pitoisuus on alkukuonassa koholla mangaanimalmin sisältämän FeO:n 

takia. Huomionarvoista on se, että FeO-pitoisuus pysyi lähes samana rikinpoistopuhal-

luksen jälkeenkin, vaikka sen pitoisuus olisi pitänyt puolittua reilun 500 kg injektion 

takia. Kuonan MnO on voinut vaikuttaa asiaan pelkistymällä raakarautaan, vaikka MnO 

itsessään ei pysty raakarautaa hapettamaan. Raakarauta-analyysien perusteella mangaa-

nia on pelkistynyt viidennes lisätystä määrästä, kun taas vastaavasti kuona-analyysien 

perusteella peräti 80 m-%. Tämäkin seikka tekee FeO:n käyttäytymisen merkilliseksi: 

FeO:n pitäisi pelkistyä ennen MnO:a. Tämän seikan selittänee raakaraudan ja mangaa-

nin suuri pitoisuusero, joka lisää tässä tilanteessa raudan ajavaa voimaa hapettumiselle. 

 

Taulukosta 37 havaitaan mangaanilisäyksen nostaneen kuonan mangaanipitoisuuden 

peräti 12,4 m-% (vahvistaa alkukuona-arviota: 400 kg). Tällaisella lisäyksellä olisi pitä-

nyt kirjallisuuslähteiden mukaan olla kuohuvaa kuonaa voimakkaasti hillitsevä 
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vaikutus, silti norojen muodostumistiheys oli yli kriittisenä pidetyn 1,19 kpl/min. Toisin 

sanoen koesarjan tulokset vahvistavat, ettei kuonan mangaanipitoisuus vaikuta haitalli-

seen roiskumiseen, eikä kuonan kuohuminen ole pääosallisena siihen.   

 

13.3.6 Roiskelisättyjen senkkojen kuonakoostumukset eri vaiheissa 

Roiskelisäys senkka -koesarja tehtiin pääasiassa kahdesta syystä. Ensiksikin tarkoituk-

sena oli selvittää roiskeiden lisäysmahdollisuus senkkoihin, jolloin roiskeiden muut 

käsittelyt jäisivät pois. Toiseksi roiskelisäys toisi lisää tietoa raakaraudan lämpötilan 

laskemisesta ilman, että kuonakoostumus muuttuu. Taulukossa 38 on esitetty tällaisen 

koesarjan vaikutukset kuonakoostumukseen ja emäksisyyteen.   

 

Taulukko 38. Roiskelisätyn senkan kuonien pääkomponenttien pitoisuudet ja emäksi-

syydet eri vaiheissa. Pitoisuudet skaalattu 100 %:iin. Kuonakomponenttien skaalaus 

ilman metallista rautaa (FeM05 ja FeM). 1Painotettu keskiarvo: pienet fraktiot 30 m-% 

ja isot fraktiot 70 m-%. 

Roiske-
lisätty 
senkka 
-koesarja 

Kuonakomponentit Kokonäyte 

FeO Na2O MgO Al2O3 SiO2 CaO Ti Mn 
Emäk-
sisyys 
(CaO/ 
SiO2) 

Fe-
metal-
linen 

S 

Ennen rp 2,3 2,7 1,6 6,2 39,7 41,2 4,5 1,8 1,0 17,9 1,02 
Jälkeen rp1 1,2 3,5 1,4 2,0 21,1 68,3 2,0 0,5 3,2 35,6 4,32 
Mikseri1 0,1 2,9 1,5 1,8 18,6 73,1 1,6 0,4 3,9 34,3 4,50 

 

Roiskelisätyn senkan alkukuona on hieman emäksisempi, mikä viittaa siihen, että rois-

keiden mukana on tullut hieman injektiosta peräisin olevaa kalkkia (taulukko 38). Sama 

seikka havaitaan Na2O:n osalta, jonka pitoisuus on hieman koholla soodaamattomiin 

verrattuna. Näin pienen Na2O-pitoisuuden havaitaan hieman alentaneen kuonaan sitou-

tuneen metallisen raudan määrää (epätarkkuus huomioiden). Alkukuonassa FeO-pitoi-

suus on alussa koholla, mikä johtunee roiskeiden hapettuneesta raakaraudasta, sillä 

FeO-pitoisuus vähenee rikinpoiston lopulla. Roiskelisätyn senkan kuonasta ei havaita 

erityisiä tekijöitä haitallisen roiskumisen hillitsemiseen.  

 

13.3.7 Faasidiagrammitarkastelu 

Koesarjojen kuonien pääkomponentit olivat lähes aina CaO ja SiO2, joten puhallusten 

tarkastelun pääpaino oli lähes yksinomaan CaO-SiO2-systeemissä jopa vahvasti 
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soodattujen senkkojen osalta. CaO-SiO2-faasidiagrammista (kuva 18) oli havaittavissa 

vain se, että koesarjojen kuonat olisivat suurimmaksi osaksi kiinteitä. Muiden kompo-

nenttien faasidiagrammien tarkastelun tekivät merkityksettömäksi niiden alhaiset 

pitoisuudet. Lisäksi huomioarvoista on se, etteivät kuonat juurikaan sisältäneet FeO:a, 

jonka on todettu edesauttavan tehokkaasti kaasunmuodostusta (kappale 5.3.1 ja 5.3.2). 

 

Teoriaosuudessa on käsitelty pelkästään ternäärisysteemien faasidiagrammeja, joista on 

hankala selvittää sulaosuuksia erilaisilla epäpuhtauskomponenttipitoisuuksilla (muut 

kuin CaO ja SiO2). Alla olevasta kuvasta 42 saadaan viitteitä rikinpoistokuonan käyttäy-

tymiseen eri kuonakoostumuksilla ja saadaan hyvä kuva epäpuhtauskomponenttien sula-

mispistettä laskevasta vaikutuksesta. Kuvassa 42 on esitetty Al2O3-CaO-MgO-MnO-

SiO2-systeemin likviduslämpötilat eri MnO-pitoisuuksilla ja kiinteällä, 5 m-% Al2O3-

pitoisuudella. Kuvaan 42 on myös piirretty koesarjojen vastaavat käyrät emäksisyyden 

ja lämpötilan mukaan. 

 

 
Kuva 42. Likviduskäyrät Al2O3-CaO-MgO-MnO-SiO2-systeemille emäksisyyden 

funktiona eri MnO-pitoisuuksille ja 5 m-% Al2O3-pitoisuudella (muokattu lähteestä: 

Slag Atlas 1995, 183). 

 

Rikinpoistokuonien epäpuhtauskomponentit (Al2O3, FeO, MnO, Na2O ja TiO2) voidaan 

ajatella laskevan kuonan sulamispistettä, kuten kuvan 42 epäpuhtauskomponentit. 

Rikinpoiston alussa näiden epäpuhtauskomponenttien summa on noin 30 m-%, 

Suluissa norojen 
esiintymistiheys 
(kpl/min) 
 
1 Normaalikierto, 

ei-soodattu  

2 Mangaani- 
panostettu 
senkka 

3 Normaalikierto 
soodattu 

4 Piikattu senkka 

5 Normaalikierto, 
soodattu, 
pysäytetty 
rikinpoisto 

6 Tippasenkka 

7 Roiske- 
panostettu  
senkka 

2 (1,4) 

4 (-) 

3 (7,4) 

5 (0,5) 

6 (0,0) 

7 (0,1) 

1 (1,0) 
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emäksisyydellä 1,5 noin 20 m-% ja lopussa enää noin 10 m-% (emäksisyys noin 2,8). 

Näiden arvojen pohjalta nähdään kuvan 42 avulla, että alhaisilla raakaraudan 

lämpötiloilla ja korkeilla alkuemäksisyydellä kuonat ovat jo ennen rikinpoistoa vahvasti 

puuroalueella. Tällöin reaktioiden tapahtumisen pääpaino siirtyy sula-sulareaktioista 

kohti sula-kiinteäreaktioita, jolloin reaktionopeudet voivat alentua. Tämä voi selittää 

osan, miksi tippasenkat, roiskelisätyt senkat ja piikatut senkat hillitsevät haitallista 

roiskumista. Lisäksi tämä voi selittää sitä, miksi mangaanilisäys ei vaikuttanut haitalli-

seen roiskumiseen: MnO ei osallistu merkittävästi kaasunmuodostusreaktioihin (sula-

kiinteäosuus ei muutu merkittävästi) ja alkukuonassa on jo valmiiksi paljon epäpuhtaus-

komponentteja, jolloin 10 m-% MnO-lisä ei enää merkittävästi vaikuta 

sulamispisteisiin.   

 

Korkeilla raakaraudan lämpötiloilla kuona voi saavuttaa jopa yli 1,5 emäksisyyden, 

ennen kuin kuona on puuroalueella. Tämä edistää kalkin liukenemista kuonaan ja mah-

dollistaa reaktioiden tapahtumisen sula-sulapintojen kautta. Nämä puolestaan aiheutta-

vat suuremman ajavan voiman reaktioille ja näin mahdollistavat suuremman kaasun-

muodostuksen ja haitallisen roiskumisen. Tätä tukee myös se, että korkean lämpötilan 

koesarjoilla kuvan 42 mukainen puuroalue saavutetaan noin 2–3 minuutin kohdalla, 

jonka jälkeen sekä norojen muodostuminen että hiilen kaasuuntuminen ovat yleensä 

tasaantuneet (vrt. kuviin 34 ja 35). 

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kuona saavuttanee optimaaliset olosuhteet rikinpois-

tolle 1–3 minuutin kohdalla puhalluksen aloituksesta, jolloin kaasunmuodostus voi saa-

vuttaa huippunsa ja edesauttaa haitallista roiskumista. Tämän aikavälin jälkeen sula-

kiinteäsuhde saavuttanee kriittisen rajansa ja näin kaasunmuodostus saavuttaa tasaisem-

man vaiheensa.  

 

13.4 Rikinpoiston koesarjojen lanssiskolla-analyysien tarkastelu 

Koesarjojen aikana lanssien nokkaskollat eivät olleet erityisen hankalia irrottaa. Näistä 

syistä lanssien nokkaskollien tarkastelu jäi työssä taka-alalle. Taulukkoon 39 on listattu 

kahden eri koesarjan aikana muodostuneiden lanssiskollien pääkomponentit (kaikki 

liitteellä 7). Taulukosta nähdään metallisen raudan osuuden olevan varsin suuri, mikä 

voi tehdä ajoittain lanssin skollien irroittamisesta hankalaa. Lanssiskollan korkea FeO-

pitoisuus johtunee, että sulan raudan hapettumisesta lanssin ylösnoston jälkeen. 
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Taulukko 39. Koesarjoista otettujen skollien analyysit. Fe(II)O määritetty titraamalla.  

Nokkaskollan koesarja Kokonäyte (m-%) Kuonakomponentit (m-%) 
C S Fe-metallinen Fe(II)O SiO2 CaO 

Normaalikierto, soodattu  1,3 0,425 23,7 6,7 5,6 87,7 
Mangaanilisäys  1,9 0,379 32,5 12,5 5,3 82,2 

 

13.5 Rikinpoistoreagenssin raekokoon vaikuttavat tekijät 

Rikinpoistoreagenssin raekoon vaihtelua on tarkasteltu raaka-aineista aina rikinpoisto-

aseman annossiiloihin asti. Reagenssin raekokoon ja sen karkean fraktion osuuksiin 

voidaan vaikuttaa monessa eri vaiheessa ja monista eri syistä. Haitalliseen roiskumiseen 

raekoko voi vaikuttaa lähinnä injektionopeuden ja reaktiopinta-alan kautta.  

 

13.5.1 Jauhetun kalkin raekoon vaihtelu jauhatuksessa 

Kalkin raekoon vaihtelua jauhatuksessa ei ole aikaisemmin tehtaalla raportoitu. Tästä 

syystä alla olevat tarkastelut tuovat pohjatiedon mahdollisiin syihin, jotka aiheuttavat 

ajoittaisia injektio-ongelmia ja haitallista roiskumista. Kuvassa 43 on esitetty jauhetun 

kalkin raekoon (d50 ja d80) ja karkean fraktion vaihtelut myllyn käynnistyksessä (1–48 

min). Ensimmäisen minuutin aikana myllyn purkuruuvista purkautui todennäköisimmin 

edellisen käynnin aikaista materiaalia, minkä takia aikaväli 0–1 min jätetään huomiotta.  

 

 
Kuva 43. Jauhetun kalkin raekoon muutokset myllyn käynnistyksen jälkeen. 

 

Raekoot d50 ja d80 seuraavat hyvin toistensa muutoksia, kuten myös karkeiden fraktioi-

den osuudet (yli 1 ja yli 2 mm) toisiaan (kuva 43). Hienon fraktion raekoot ja karkean 
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fraktioiden osuudet korreloivat kuitenkin melko heikosti keskenään. Raekokojakaumaa 

ja kuvaa 43 vastaavat arvot ovat liitteessä 1.  

 

Kuvasta 43 havaitaan raekoon (d80) pysyneen korkeahkona noin viiden minuutin ajan, 

jonka jälkeen raekoon vaihtelu asettui kohtalaiselle tasolle (200–300 µm). Alussa 

purkautuvan raekooltaan karkeamman materiaalin määrä vastaa reilua 500 kg jauhettua 

kalkkia (myllyn syöttö 10 t/h). Tämä havaitaan selkeämmin d50-raekoon käyrästä, joka 

vaihtelee d80-käyrää maltillisemmin. Näinkin suurilla tarkasteluajanjakson (1–48 min) 

raekoon vaihteluilla saadaan reagenssin tasapainotetuksi raekooksi (d80) 245 µm, joka 

vastaa erittäin hyvin optimiraekokona pidettyä 250 µm (Jauhiainen & Sipola 1996). 

Vaikka jauhetun kalkin keskimääräinen raekoko on hyvin lähellä optimaalista, se ei 

kuitenkaan kerro rikinpoistoreagenssin todellisesta raekoosta. 

 

Materiaalin karkeutuminen on nähtävissä kuvasta 43 koesarjan loppupuolella, kun myl-

lyn syöttösiilo oli lopuillaan. Mahdollisesti tästä johtuen karkean fraktion osuus (yli 1 ja 

2 mm) on kasvanut voimakkaasti ajanhetkestä 25 min lähtien. Viimeisimmän näytteen 

kohdalla (48 min), kun myllyn syöttösiilo oli aivan lopuillaan, karkean fraktion osuus 

kasvoi lähes kaksinkertaiseksi 6 m-%:sta 10 m-%:iin. Huomionarvoista kuvassa 43 on 

se, että raekoko d80 pysyy optimialueella, vaikka karkeiden fraktioiden osuudet kasvavat 

voimakkaasti. Lisäksi, kun raekoko d80 on alussa korkealla tasolla, karkeiden fraktioi-

den osuudet pysyvät päinvastoin alhaisina. Tilanteeseen voi vaikuttaa se, että raekoko 

d80 on määritetty hienoaineksesta, joka on näytteen 1 mm:n alite. Kuvasta 43 havaitaan 

myös se, että myllyn syöttösiilon tyhjentymisellä voi olla karkean fraktion syntymiseen 

paljon suuremmat vaikutukset kuin myllyn käynnistyksellä, mikä voi aiheuttaa 

ajoittaisia injektio-ongelmia rikinpoistoasemalla. Toisaalta rikinpoistotehon kannalta 

tilanne on päinvastainen eli myllyn turhaa pysäyttelyä tulisi välttää.   

 

Myllyn käynnistyksestä aiheutuvaa hetkellistä raekoon kasvua on hankala selittää, sillä 

myllyä ei ajeta pysäytyksissä tyhjäksi, vaan myllyyn jää aina edellisen ajon jauhautu-

nutta materiaalia. Lisäksi käynnistyksen yhteydessä paakkuuntuneiden kalkkipalojen 

irtoaminen seinämiltä ei riitä selittämään raekoon nousua, sillä tämä vaatisi paakkuuntu-

neen materiaalin hidasta ja suhteellisen runsasta irtoamista myllyn käynnin edetessä. 

Ainoita selittäviä tekijöitä on tästä syystä esimerkiksi vasta syötetyn materiaalin nopea 

purkautuminen myllystä tai edellisen ajon syötemateriaalin karkeutuminen loppuvai-

heessa, esimerkiksi murukalkkisyötteen vuoksi (vrt. kokoomanäytteet, kuva 47).  
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Myllyn ajon vaikutukset reagenssin raekokoon voidaan tiivistää kolmeen osaan. Myllyn 

käynnistyksen alkuvaiheella on suurin merkitys hienoimman aineksen raekokoon ja sitä 

kautta mahdollisesti rikinpoistotehoon. Myllyn käynnistys ei kuitenkaan näytä lisäävän 

karkean materiaalin osuutta, joten reagenssin injektoitavuuteen sillä ei ole juurikaan 

merkitystä. Myllyn syötemateriaalimuutokset voivat vaikuttaa tulokseen. Välivaiheessa, 

kun raekokovaihtelut ovat tasaantuneet ja myllyn syöttösiilossa on vielä pinta hyvällä 

tasolla, reagenssin raekoko on todennäköisimmin sopivaa hyvän rikinpoistotehon ja 

injektoitavuuden kannalta. Loppuvaiheessa, kun jauhetun kalkin karkean fraktion osuus 

kasvaa merkittävästi (yli 1 mm noin 10 m-%), muodostuva reagenssi voi aiheuttaa 

injektointivaikeuksia (vrt. kuva 51), muttei välttämättä vaikuta merkittävästi rikin-

poistotehoon, sillä hienoaineksen raekoko pysyy optimialueella.  

 

13.5.2 Reagenssin raaka-aineiden raekoot 

Reagenssin raaka-aineiden raekokoanalyyseista nähdään, mitkä raaka-aineista aiheutta-

vat reagenssin mahdolliset raekokovaihtelut (kuva 44). Kuvasta nähdään soodan olevan 

selvästi karkeampaa ja sen raekokojakauman olevan erittäin terävä muihin raaka-ainei-

siin verrattuna. Soodan hienofraktion raekokoanalyysiin voi vaikuttaa raekokopiikin 

sijainti 1 mm:n läheisyydessä, koska hiukkasanalysaattorilla analysoidaan 1 mm seulan 

alitetta. Savukaasu- ja koksipölyn raekokojakaumat ovat keskenään samankaltaiset: 

suhteellisen leveä jakaumakäyrä ja raekoko selvästi jauhettua kalkkia hienompaa. 

Jauhetun kalkin raekokojakauma poikkeaa muista, sillä sen jakaumassa on havaittavissa 

kaksi huippukohtaa, noin 6 ja 200 µm:n kokoluokissa. Sama seikka on havaittavissa 

liitteessä 1 olevasta differentiaalisista raekokojakaumista. 

 

 
Kuva 44. Reagenssin raaka-aineiden differentiaaliset raekokojakaumakäyrät. 
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Raekokoanalyysien tulokset on ilmoitettu tilavuusprosentteina. Tästä syystä reagenssin 

raaka-aineiden massasuhteet muutettiin tilavuussuhteiksi, jotta raaka-aineiden vaikutuk-

sia reagenssin raekokoon voitiin tarkastella. Alla olevaan kuvaan 45 on merkitty raaka-

aineiden suhteutettu vaikutus reagenssin raekokojakaumaan. Tiheyksinä laskuissa 

käytettiin 2500 kg/m3 savukaasupölylle, jauhetulle kalkille ja soodalle sekä vastaavasti 

600 kg/m3 koksipölylle. Kuvasta 45 havaitaan jauhetun kalkin vaikuttavan suuren 

osuuden takia eniten reagenssin raekokojakaumaan. Vastaavasti sooda aiheuttaa 

reagenssin karkeimpaan osaan merkittävän piikin. Koksi- ja savukaasupölyllä ei ole 

juurikaan vaikutusta reagenssin raekokojakaumaan, vaikkakin niistä aiheutuu pieni 

piikki reagenssin raekokojakaumaan (summakäyrä) suurimman huipun kohdalle. 

 

 
Kuva 45. Reagenssin raaka-aineiden differentiaaliset raekokojakaumakäyrät suhteutet-

tuna reagenssipanoksen tilavuussuhteisiin. 

 

Taulukkoon 40 on listattu yllä olevien kuvien 44 ja 45 raekokojen yhteenveto ja raaka-

aineiden karkeat fraktiot. Jauhetun kalkin ja soodan nähdään kummankin sisältävän 

suhteellisen paljon karkeaa materiaalia (yli 1 mm), jotka voivat olla osasyinä injektio-

ongelmiin. Näillä raaka-aineilla saadaan reagenssin raekooksi (d80) 307 µm ja karkean 

fraktion osuudeksi 4,6 m-% yli 1 mm (aikaväli 1–30 min). Näitä voidaan pitää vertailu-

arvoina muille tarkasteluille, sillä tällä aikavälillä syöttösiilo ei vielä ole ollut tyhjenty-

mässä ja vaikuttamassa karkean materiaalin osuuteen.  
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Taulukko 40. Reagenssin raaka-aineiden ja niistä koostuvan reagenssin raekoot (d50 ja 

d80) ja karkeiden fraktioiden osuudet. 

Reagenssin  
raekoko 

Reagenssin lisäaineet Jauhettu kalkki 1500 kg panos 

Koksi-
pöly 

Savu-
kaasu-

pöly 
Sooda 

Myllyn käynnin vaihe Jauhetun kalkin otos 

1–30 min 1–48 min 1–30 min 1–48 min 
Raekoko d50 (µm) 70 75 660 82 77 91 87 
Raekoko d80 (µm) 143 187 1011 263 255 307 298 
Osuus (til-%) 4,0 6,2 6,9 82,9 82,9 100 100 
Yli 1 mm (m-%) 0,1 0,1 4,7 5,1 6,5 4,6 5,8 
Yli 2 mm (m-%) 0,1 0,0 0,0 0,8 1,5 0,6 1,2 

 

13.5.3 Reagenssin raekoon vaihtelu panoksittain 

Reagenssin valmistuksesta otettiin kuudesta peräkkäisestä panoksesta näytteet. Diffe-

rentiaaliset raekokojakaumat reagenssipanoksille ovat liitteellä 1. Reagenssipanosten 

raekokojen havaitaan olevan lähes samanlaiset neljättä reagenssipanosta lukuun 

ottamatta. Ensimmäisen panoksen näytteenotossa reagenssilaitos on ollut pysähdyksissä 

1,5 tuntia. Kuvassa 46 on esitetty kuuden perättäisen reagenssipanoksen raekoot ja 

karkean fraktion osuudet. 

 

 
Kuva 46. Kuuden perättäisen reagenssipanoksen (1500 kg) raekoot ja karkean fraktion 

osuudet.  

 

Reagenssipanoksen 4 raekokojen d50 ja  d80 havaitaan olevan keskimääräistä raekokoa 

paljon suuremmat, mutta kuitenkin panoksen 4 karkean fraktion (yli 1 mm) osuus on 

Keskiarvot 
d80 320 µm 
d50 122 µm 
yli 1 mm 3,2 m-% 
yli 2 mm 0,3 m-% 
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panoksista pienin (kuva 46). Kuitenkin, jos katsotaan panoksia 2, 3, 5 ja 6, niiden rae-

koot ovat hyvin lähellä keskimääräistä. Tilanteesta havaitaan, että reagenssipanoksen 

raekoko voi vaihdella hyvinkin paljon peräkkäisten panoksien välillä. Panosten havai-

taan sisältävän kohtalaisen paljon karkeaa fraktiota, joka voi aiheuttaa luokittuessaan 

erityisesti injektiovaikeuksia. Kuvasta 46 havaitaan myös se, että d50-raekoon muut-

tuessa muuttuu myös d80-raekoko, mikä viittaa enemmänkin materiaalin jauhautumiseen 

myllyssä kuin siiloissa tapahtuvaan luokittumiseen. 

 

13.5.4 Reagenssin raekoon vaihtelu reagenssierittäin 

Viikon ensimmäisistä reagenssin kokoomanäytteistä tehtiin raekokoanalyysit kahden 

kuukauden ajan. Raekokojakaumien muodostamasta differentiaalikäyräsarjasta (liite 1) 

muodostettiin kuva 47. Samaan kuvaan liitettiin myös karkeaseulonnan tulokset (liite 1).  

 

 
Kuva 47. Reagenssin kokoomanäytteiden raekoon ja karkean fraktion vaihtelut kahden 

kuukauden aikana.  

 

Kuvasta 47 havaitaan reagenssierien raekoon (d80) vaihtelevan voimakkaasti noin 250–

600 µm:n välillä ja karkean fraktion osuuden (yli 1 mm) pysyvän miltei aina alle 5 m-

%. Karkea fraktion osuus ei muutu merkittävästi raekokojen (d50 ja  d80) muuttuessa. 

Näin voimakkailla raekoon vaihteluilla voi olla suuri vaikutus reagenssin reaktio-

nopeuteen ja injektointinopeuteen, jotka mahdollistaisivat voimakkaamman haitallisen 

roiskumisen rikinpoistoasemalla.  

 

Keskiarvot 
d80 405 µm 
d50 160 µm 
yli 1 mm 4,4 m-% 
yli 2 mm 0,6 m-% 
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Kokoomanäytteiden raekokojen keskiarvo (d80) on noin neljänneksen karkeampaa kuin 

jauhetun kalkin raekoko myllyn käynnistyksessä ja yksittäisissä reagenssipanoksissa. 

Tulos osoittaa, että reagenssin raekoko voi vaihdella merkittävästi sekä panoksittain että 

kokoomaerittäin. Suurin tekijä erien raekoon vaihtelulle on edellä mainitun myllyn 

käynnistyksen sijasta syötemateriaalin vaihtaminen fraktiosta 0–3 mm fraktioon 0–14 

mm, sillä vain syötemateriaalin muutos voisi vaikuttaa noin merkittävästi reagenssieriin. 

Vastaava tilanne myllyn käynnistyksillä tarkoittaisi myllyn käynnistelyä viiden 

minuutin välein, mikä on epätodennäköinen vaihtoehto.  

 

13.5.5 Reagenssin ikäytys: ilmankosteuden vaikutus raekokoon 

Reagenssinäyte kahtioitiin kahteen osaan, joista toisen osan raekoko analysoitiin heti ja 

toisen osan raekoko vasta kahden vuorokauden ilmakontaktin jälkeen. Alla olevasta 

kuvasta 48 nähdään differentiaalisen käyrän erot 2 vrk ja 0 vrk ikäytetyille näytteille. 

Kuvasta havaitaan pienten hiukkasten (erityisesti alle 50 µm) liittyvän toisiinsa ja näin 

kasvattavan raekokoluokaltaan suurempien suhteellista osuutta ikäytyksen seurauksena. 

Raekoot (d80)  ovat  0  vrk  -näytteessä  234,1  µm  ja  2  vrk  -näytteessä  280,0  µm.  Toisin  

sanoen raekoko voi kasvaa ilmakontaktissa noin 20 %, jota voidaan pitää merkittävänä.  

 

 
Kuva 48. Differentiaalikäyrät 0 ja 2 vrk ikäytetyille näytteille ja niiden välinen muutos-

käyrä.  

 

Ikäytyskokeessa verrattiin myös vierintäkulman muutosta 0 ja 2 vuorokautta 

ikäytyneille reagenssin kokoomanäytteille. Taulukosta 41 nähdään kokeen tulokset. 
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Käyttömiehet olivat tehneet koe-erästä tuotannon mukaisen vierintäkulman mittaukset 

(vain 0 vrk -näytteelle), joiden varmistamiseen tehtiin työohjeen mukainen vertailumit-

taus. Ero käyttömiesten tekemiin mittauksiin oli noin 5,6 ° (0 vrk näytteelle).  

 

Taulukko 41. Reagenssin koe-erän vierintäkulman mittaukset. 

Koe-erä  
(keskiarvot) 

Työohjeen mukaan Kasan lajittuneet puolet 
Käyttömies Vertailu Ero Karkea Hieno Ero Keskiarvo 

0 vrk ikäytetty 38,6 33,0 5,6 36,8 26,7 10,2 31,8 
2 vrk ikäytetty 38,6 (0 vrk) 33,7 4,9 35,8 28,8 7,1 32,3 
Erot 0 ja 2 vrk - 0,7 -0,7 -1,0 2,1 -3,1 0,5 
 

Vierintäkulman mittauksissa havaittiin muodostuneen kasan lajittuvan voimakkaasti, 

mistä syystä karkealle ja hienolle osalle laskettiin vierintäkulmat erikseen. Taulukosta 

41 nähdään, ettei työohjeen mukaisesti tehdyissä mittauksissa havaita merkittäviä muu-

toksia, vaikka raekoko (d80) kasvaa 234,1 µm:stä 280,0 µm:iin (kasvu 20 %). Suurin 

tekijä havaitaan lajittuneiden puolten välillä: karkeapuolen vierintäkulma on hieman 

laskenut (-1,0 °) ja hienopuolen vastaavasti hieman noussut (2,1 °). Tämä vahvistaa 

hiukkaskokoanalyysin antamaa tulosta, jonka perusteella pienet partikkelit yhdistyvät 

ikäytyksen myötä kasvattaen nimellistä raekokoa. Tästä voidaan päätellä, ettei työoh-

jeen mukaisesti määritetty vierintäkulmamittaus anna kokonaiskuvaa reagenssin omi-

naisuuksista. Tämän takia työohjeen mukaisesti määritetyt vierintäkulmat eivät juuri-

kaan poikkea toisistaan. Reagenssin luokittuminen paljastaa reagenssin todenmukaisem-

man käyttäytymisen vierintäkulmamittauksissa ja sitä kautta myös injektoitavuudessa.  

 

Ikäytyskokeiden yhteydessä analysoitiin reagenssiin sitoutuneen kokonaisvedyn määrä 

Eltra OH 900 -vety-happianalysaattorilla, joka oli kalibroitu noin 4,6 m-% vetypitoisella  

koksilla. Kokonaisvetypitoisuudeksi saatiin 0 vrk ikäytyneelle näytteelle 0,09 % ja 2 vrk 

ikäytyneelle 0,70 %, vastaavaksi kosteusprosenteiksi (H2O) muutettuna 0,81 % ja 6,26 

% (NTP-olosuhde). Tästä voidaan päätellä reagenssin reagoivan voimakkaasti ilman-

kosteuden kanssa. 

 

13.5.6 Reagenssin ikäytys: ilmankosteuden vaikutus rikinpoistoon 

Ikäytyskokeiden tulosten lisäksi laskettiin reagenssin teoreettinen kosteusprosentti 

pneumaattisissa siirroissa kuivatulla paineilmalla (taulukko 42). Pneumaattisessa siir-

rossa voidaan olettaa kaiken kantokaasun sisältämän vesihöyryn sitoutuvan kalkkiin, 

sillä kalkki on erittäin hienojakoista, ja se on kauttaaltaan kantokaasun ja sen kosteuden 
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ympäröimänä. Rikinpoistoaseman kuivatun paineilman kastepiste vaihtelee ilmankos-

teuden ja lämpötilan mukaan (liite 2). Kastepiste voi vajaalla kuivausteholla saavuttaa 

kesäisin jopa noin -5 °C elo-marraskuun keskiarvon ollessa noin -20,7 °C.  

 

Reagenssin sitoman paineilman kosteuden määrä voidaan laskea ideaalikaasujen tilan-

yhtälön ja ainemääräkaavan avulla (kaavat 5 ja 6). Injektointilämpötilan arvioitiin 

olevan kesäkuukausina noin 15 °C. Taulukosta 42 nähdään pneumaattisessa siirrossa 

aiheutuvan maksimissaan 2,5 m-%:n kosteus, kun kuivatun paineilman kastepiste saa-

vuttaa maksimiarvonsa -5 °C (kesä 2012). Tällöin rikinpoistoinjektoinnissa voi vapau-

tua kaasua vesihöyrynä noin 19,6 m3/min (noin 50 % suurempi kokonaisvirtaus). Keski-

arvokastepisteellä kaasua voi vapautua rikinpoistopuhalluksessa noin 5,8 m3/min enem-

män kuin täysin kuivalla paineilmalla. Toisin sanoen paineilmajärjestelmän kaste-

pisteellä voi olla yllättävän suuri vaikutus injektoinnissa vapautuvaan kaasumäärään.  

 

Ikäytyskokeen 0 vrk -näytteen kosteusprosentti vastaa kuivaimen kastepistettä -19 °C ja 

vastaavasti 2 vrk -näytteen noin +8 °C (taulukko 42). Näin ollen reagenssi voi perus-

kuivana (kalkinpolttamon kosteus) tuottaa noin 6,2 m3/min lisävirtauksen injektioon ja 

huonolla paineilman kuivauksella aiheuttaa moninkertaisen kaasun tuoton. Näistä syistä 

kuivatun paineilman kastepisteen suosituksena voidaan pitää alle -20 °C:n rajaa, sillä 

sitä kuivemmalla paineilmalla reagenssin teoreettinen kosteus laskee voimakkaasti. 

 

Taulukko 42. Kuivatun paineilman kastepisteen vaikutus reagenssin teoreettiseen 

kosteus- ja vetypitoisuuteen. 

 

Teoriassa reagenssin kosteusprosentti voi muuttua nopeasti reagenssi-kantokaasu-

tilavuussuhteen funktiona. Kuvassa 49 on havainnoitu tätä tilannetta. Tilanne voi muo-

dostua, jos esimerkiksi reagenssin varastosiilojen täyttö säiliöautoista hidastuu, jolloin 

pahimmassa tapauksessa -20 °C:n kastepisteellä reagenssin kosteusprosentti voi kasvaa 

Pneumaattinen siirto:  
15 °C; 0,05 reagenssi m3/kantokaasu m3 

Normaali 
vaihteluväli 

Maksimi- 
arvo 

Ikäytyksen 
olosuhteet 

0 vrk 2 vrk 
Paineilman kastepiste (°C) -30 -20 -10 -5 -19,3 +7,5 
Kyllästyneen vesihöyryn osapaine (Pa) 51,0 125,6 286,8 422,3 133,8 1040 
Reagenssin kosteus (m-%) 0,00 0,77 1,76 2,54 0,81 6,26 
Kosteus vetypitoisuutena (m-%) 0,00 0,09 0,20 0,28 0,09 0,70 
Senkkaan injektoitu vesi (kg/min) 0,00 0,76 1,73 2,54 0,80 6,26 
Kaasun lisäys (m3/min, 1 atm, 1400 °C) 0,02 5,84 13,32 19,62 6,20 48,30 
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normaalitilanteista paljon suuremmaksi. Yllä olevassa taulukossa 42 ja alla olevassa 

kuvassa 49 arvo 0,05 vastaa rikinpoistopuhalluksen reagenssi-kantokaasutilavuus-

suhdetta. Kyseinen tilavuussuhde voi lähestyä arvoa 0,02, kun reagenssisäiliöauton 

tyhjennyksessä on ongelmia, jolloin kantokaasun osuus kasvaa. 

 

 
Kuva 49. Reagenssin teoreettinen kosteusprosentti kuivatun paineilman kastepisteen 

funktiona pneumaattisissa siirroissa eri reagenssi-kantokaasutilavuussuhteella. 

 

13.6 Reagenssin injektoitavuus 

Reagenssin injektoitavuutta tutkittiin, koska haluttiin selvittää suurten injektionopeuk-

sien merkitystä haitalliseen roiskumiseen. Suuri reagenssimäärä senkassa voisi aiheuttaa 

reagoidessaan suuren kaasunmuodostuksen takia voimakasta roiskumista. 

 

13.6.1 Annossiilon täyttöerien vaikutus 

Kuvassa 50 on esitetty karkean fraktion osuuden ja raekoon vaihtelut annossiilon täyttö-

erittäin rikinpoistopuhalluksissa. Kuvasta 50 havaitaan keskimääräisen injektionopeu-

den pysyvän hyvin tasaisena (90–100 kg/min), vaikka reagenssin raekoko ja karkean 

fraktion osuus vaihtelevat suhteellisen paljon jopa täyttöerittäin. Täyttöerät III, V ja VI 

ovat silmiinpistävimmät, sillä niiden raekoot muuttuvat erittäin paljon täyttöerien 

sisällä. Tämän lisäksi täyttöerien III ja VI karkean fraktion osuus muuttuu merkittävästi 

puhallusten välillä (noin 2 prosenttiyksikköä). Toisin sanoen varastosiilojen ja 

Elo-marraskuun 
keskiarvoalue Reagenssi-

kantokaasu-
tilavuussuhde 
[m3/m3] 
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annossiilojen vuoroittainen täyttäminen ei takaa reagenssin raekoon ja karkean fraktion 

tasaisuutta eli siilot eivät toimi eri laatujen sekoittajana vaan pikemminkin niiden 

luokittajana. Näin ollen kalkin jauhatukseen ja reagenssin valmistukseen tulee kiinnittää 

huomiota. Fraktioiden lajittumista edesauttavat raaka-aineiden kohtalaisen suuret rae-

kokoerot varsinkin soodan osalta. Näin ollen sooda voi luokittua melko helposti, jolloin 

injektioon aiheutuisi merkittäviä karbonaattipiikkejä. Esimerkiksi karbonaattipiikki 

aiheuttaisi jäännöskarbonaattipitoisuuden nousun 10 m-%:sta 15 m-%:iin, joka 

aiheuttaisi peräti 15 % tilavuusvirtauksen kasvun. Lisäkaasunmuodostuksen sooda voi 

tuoda kohonneiden lämpötilojen kautta (lämpötilaherkkä).  

 

 
Kuva 50. Karkean fraktion osuuden ja raekoon vaihtelut rikinpoistoaseman annossiilon 

täyttöerittäin rikinpoistopuhalluksessa. 

 

Viidelle ensimmäiselle puhallukselle määritettiin norojen esiintymistiheydet, mutta 

niistä ei löytynyt mitään merkittäviä yhtäläisyyksiä raekoon vaihtelulle. Oletettavasti 

raekoon (d80) tulisi vaihdella merkittävästi (reaktiopinta-alan kasvu), jotta norojen esiin-

tymistiheyksissä havaittaisiin eroja. Näistä syistä injektoitavuuden ja raekoon vaikutuk-

sia haitalliseen roiskumiseen on hankala määrittää. Jotta tämä voitaisiin tehdä, pitäisi 

raekokomittauksen olla jatkuvaa koko puhalluksen ajan, sillä raekoko vaihtelee liikaa jo 

rikinpoistoaseman annossiilon täyttöerien välillä.   
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13.6.2 Reagenssin injektio-ongelmat 

Kuvassa 51 on esitetty reagenssin raekoko ja karkean fraktion osuus tapauksissa, joissa 

injektio oli heikkoa tai johti tukokseen. Hyvä injektoitavuus määritettiin edellä olevasta 

kuvasta 50. Kun siilon pohja on mennyt tukkoon, nähdään kuvasta 51 karkean fraktion 

osuuden kasvaneen voimakkaasti. Tällöin varsinainen raekoko (d80) ei ole juurikaan 

muuttunut. Yli 400 µm:n raekoolla (d80) havaitaan kuitenkin injektion vaikeutuneen 

huomattavasti. Näiden perusteella kriittisenä rajana voidaan pitää raekoolle (d80) yli 400 

µm tai karkealle fraktiolle (yli 1 mm) noin 6 m-%. Tuloksiin tulee suhtautua varauk-

sella, sillä työn puitteissa ei ollut mahdollista ottaa suurempaa otosta ongelmatilanteista.  

 

 
Kuva 51. Reagenssin raekoko ja karkean fraktion osuus erilaisissa rikinpoistoaseman 

injektio-olosuhteissa. 

 

Injektio-ongelmat liittyvät selkeästi liian suureen karkean fraktion osuuteen. Tästä 

huolimatta hienoaineksen osuus pysyy korkeana, minkä takia reagenssin reaktionopeu-

det eivät näissä tilanteissa merkittävästi muutu. Injektio-ongelmissa injektionopeus 

laskee monesti alle 70 kg/min ja injektio on katkonaista. Näiden seikkojen takia 

injektio-ongelmat vähentänevät haitallista roiskumista pääasiassa alentuneen injektio-

nopeuden takia, eikä niinkään karkeutuneen materiaalin vuoksi.  

 

13.7 Rikinpoistoreagenssin lämpötilakäyttäytyminen 

Reagenssin lämpötilakäyttäytymistä tutkittiin DSC-TGA-MS-laitteistolla, jonka 

tärkeimmät seurattavat arvot olivat massan muutos sekä kaasufaasissa esiintyvät 
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komponentit. Työssä analysoitiin tällä tavoin valmis reagenssi ja osa sen raaka-aineista. 

Soodanäyte analysoitiin, koska valmiin reagenssin analyysistä ei voitu määrittää, mistä 

yksi karbonaattipiikeistä aiheutuu. Karbonaattipiikin selvittelyä jatkettiin myös muihin 

raaka-aineisiin. 

 

Alla olevassa kuvassa 52 on esitetty reagenssin DSC-TGA-MS-analyysi 25–1400 °C 

lämpötilavälillä 20 °C/min -nousunopeudella. Tuloksien suuruusluokkiin tulee suhtau-

tua varauksella, sillä näytekoko analysaattorissa on hyvin pieni (30–40 mg), joten 

näytteeseen on voinut tulla liikaa esimerkiksi karkeita karbonaattipitoisia partikkeleita. 

Tästä syystä karbonaattien hajoamisesta aiheutuvat massan muutokset tulee suhteuttaa 

siten, että kalsiumkarbonaatit aiheuttavat noin 1,25 m-%:n muutoksen ja natriumkarbo-

naatit aiheuttavat noin 2,91 m-%:n muutoksen. Nämä arviot on laskettu keskimääräi-

sellä karbonaattipitoisuudella (10 %:a reagenssin massasta). Veden irtoamisen aiheut-

tama massan muutos puolestaan kuvaa melko hyvin reagenssin kosteusprosenttia, sillä 

veden voidaan ajatella olevan melko tasaisesti jakautuneena reagenssiin.  

 

 
Kuva 52. Reagenssin DSC-TGA-MS-analyysi 20–1400 °C:n lämpötilavälillä 20 °C- 

nousunopeudella. Massa- ja varausluvun suhteet: 18 vastaa H2O+ ja 44 vastaa CO2
+.  

 

Reagenssi-injektiossa ensimmäisenä komponenttina hajoaa hydratoitunut kalkki 

(Ca(OH)2) noin 400 °C:n lämpötilassa ja sen hajoamistuotteita ovat CaO ja H2O (kuva 

52). Tämä aiheuttaa noin 0,79 %-yks. massan muutoksen, jolloin voi muodostua noin 6 

m3/min kaasua veden reagoidessa vetykaasuksi ja peräti noin 12 m3/min kaasua veden 
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reagoidessa vety- ja häkäkaasuksi (1 atm, 1400 °C). Toisin sanoen reagenssin kosteus 

voi tuoda merkittävän kaasunmuodostuslisän, jos on esimerkiksi pitkiä sadekausia tai 

reagenssin pneumaattisten siirtolaitteiden kuivaimet eivät toimi kunnolla, kuten vuoden 

2012 kesänä. Kuivainten merkitystä käsiteltiin aikaisemmin kappaleessa 13.5.6. 

 

Hydratoituneen kalkin lisäksi reagenssista hajoaa lämmön vaikutuksesta vain karbo-

naatteja. Karbonaattihajoamisen CO2-piikkejä nähdään kuvasta 52 kolme kappaletta, 

joista kaksi ensimmäistä ovat selkeitä 685,8 ja 846,3 °C:n lämpötiloissa. Kahden ensim-

mäisen CO2-piikin aiheuttanee kalsiumkarbonaatin hajoaminen kahdessa vaiheessa, 

ensin hienojakoinen (685,8 °C) ja viimeiseksi karkein fraktio (846,3 °C), kalsiumkarbo-

naatin sulamispisteen läheisyydessä (vrt. kuva 52 ja liite 8: savukaasupöly ja jauhettu 

kalkki). Kalsiumkarbonaatin hajoaminen (hieman myös natriumkarbonaatti) aiheuttaa 

noin 7 %-yks. muutoksen massaan, mikä on lähes kaksinkertainen verrattuna keskimää-

räiseen reagenssiin, jonka jäännöskarbonaattipitoisuus on noin 10 % (4,15 m-% CO2). 

Näin ollen analysoitu näyte on hieman lajittunut. Kolmas CO2-piikki lähtee pienoiseen 

nousuun vasta 1000 °C:n jälkeen, jonka aiheuttaa soodan hajoaminen (liite 8). Tämä 

CO2-piikki on matala, koska sooda hajoaa vähitellen lämmön vaikutuksesta. Soodan 

hajoamiseen vaikuttaa kuitenkin vahvasti hajoamista edesauttavat reaktiot ja 

kaasuatmosfääri (liite 9). Edellä mainittujen asioiden perusteella voidaan päätellä lähes 

kaiken karbonaateista hajoavan jo pelkästään lämmön vaikutuksesta, joten 

kaasunmuodostukseen vaikuttaa suoraan jäännöskarbonaattipitoisuus.  

 

Reagenssi voi siis vapauttaa kaiken sisältämänsä kaasun korkeissa lämpötiloissa, minkä 

vuoksi reagenssin kosteus ja karbonaatit vaikuttavat suoraan senkassa vapautuvaan 

kaasumäärään. Soodan hajoamiseen vaikuttaa muita komponentteja enemmän lämpötila 

ja kaasuatmosfääri, jotka tekevät soodan ennustamisesta vaikeamman.    

 

13.8 Rikinpoistoreagenssin koe-erän tulokset 

Reagenssin vierintäkulmamittauksen tarkkuutta arvioitiin mittaamalla kokoomanäytteen 

koe-erää usealla eri tavalla. Taulukkoon 43 on listattu näitä tuloksia. Pienin vierintä-

kulman hajonta saatiin suhteellisen leveällä (syöttösuppiloon nähden) pikkulapiolla, 

jonka etuosaan otettiin reilusti materiaalia. Materiaalia valui kohtuullisesti leveänä rinta-

ma pienestä tärystä huolimatta. Suppilon alle muodostunut kasa lajittui selvästi vähem-

män kuin muilla keinoilla. Vierintäkulman mittaus on ainoa keino, jolla tehtaalla 
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mitataan reagenssin injektoitavuutta. Tästä syystä reagenssin syöttö tulisi olla tarkempi, 

jotta hajonta tekotapojen ja käyttömiesten välillä pienenisi. Eräs keino olisi käyttää esi-

merkiksi ruuvisyötintä, jolloin materiaali virtaisi suhteellisen tasaisena virtana, eikä 

lajittumista pääsisi merkittävissä määrin tapahtumaan. 

 

Taulukko 43. Vierintäkulman mittaukset kokooma- ja koe-erälle. 1Tulokset tuotannosta 

ja ilman kokeiden syöttötapoja.  

Kokoomaerä Työohjeen mukaan Kasan lajittuneet puolet 

Otos # Syöttö- 
astian muoto 

Tärytys- 
tapa 

Käyttö- 
mies 

Koe- 
sarja Ero Karkea Hieno Ero Keski- 

arvo 
1. 1 Suppeneva hienotäry 38,61 36,9 1,7 40,6 33,7 6,9 37,15 

2. 

2 Leveä kaavinta 37,51 29,7 7,8 

Ei mitattu 
3 Leveä kaavinta 37,51 35,2 2,3 
4 Leveä hienotäry 37,51 36,9 0,6 
5 Leveä hienotäry 37,51 35,2 2,3 

Koe-erä Työohjeen mukaan Kasan lajittuneet puolet 

vrk # Syöttö- 
astian muoto 

Tärytys- 
tapa 

Käyttö- 
mies 

Koe- 
sarja Ero Karkea Hieno Ero Keski- 

arvo 

0 

6 Suppeneva hienotäry 38,61 34,4 4,2 36,9 28,6 8,3 32,75 
7 Suppeneva kovatäry 38,61 27,1 11,5 Kasa hajosi 
8 Leveä hienotäry 38,61 33,7 4,9 36,9 26,6 10,3 31,75 
9 Suppeneva hienotäry 38,61 31 7,6 36,7 24,8 11,9 30,75 

2 

10 Leveä hienotäry 38,61 28,6 10 36,9 24,8 12,1 30,85 
11 Leveä hienotäry 38,61 34,4 4,2 31 26,6 4,4 28,8 
12 Leveä hienotäry 38,61 33,7 4,9 40,6 30,9 9,7 35,75 
13 Leveä hienotäry 38,61 33 5,6 Kasa hajosi 

 

Reagenssille määritettiin sopiva seulonta-aika seulontatestien avulla. Seulonta-ajaksi 

valittiin 2 min, koska tällöin tapahtui seulontatuloksien poikkeamissa selvä taite (kuva 

53). Pidemmillä seulonta-ajoilla pehmeä materiaali jauhautui, koska yli 4 minuutin 

jauhatuksilla 1 mm:n ja 0,5 mm:n seulojen alitemäärät kasvoivat tasaisesti. Tästä syystä 

ja ilmakontaktin minimoimiseksi karkeaseulonnan ajaksi valittiin mahdollisimman lyhyt 

aika, joka kuitenkin antaisi mahdollisimman tarkan arvon yli 1 mm rakeille. Alle 1 mm 

rakeet eivät ole tärkeitä karkeaseulonnassa, sillä kyseisen fraktion raekoko analysoidaan 

hiukkasanalysaattorilla. Kuvasta 53 nähdään, miten karkeaseula-analyysitulokset muut-

tuivat, kun niitä verrattiin 1 min -seulontaan ja edelliseen seulontaan (1 minuuttia 

vähemmän aikaa seulottu kuin tarkasteltava seulonta). Seulontatestissä oli seulonta-

materiaalia vähän käytettävissä, joten testeissä kierrätettiin samaa näytettä kaikissa koe-

seulonnoissa. Tästä syystä seulontatulokset voivat tasaantua hieman jyrkemmin ja aikai-

semmin kuin nyt saadut tulokset osoittavat. Tämäkin seikka vahvistaa kahden minuutin 

seulonta-ajan valitsemista.  
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Kuva 53. Reagenssin seulontatulokset seulonta-ajan funktiona. 

 

13.9 Kuohuvan ja laajentuneen kuonan laskeminen 

13.9.1 Kuonien parametrit eri koesarjoissa 

Koesarjojen kuonille täytyi määrittää eri parametreja, jotta kuohumisindeksin ja sitä 

kautta kuohumiskorkeuden laskeminen olisi mahdollista. Määritettävät parametrit olivat 

viskositeetti, pintajännitys, tiheys ja senkan pinta-ala. Tilavuusvirtauksina käytettiin 

kokeellisessa osassa määritettyä kaasunmuodostusta koesarjan lämpötilassa, jossa Na2O 

oletetaan reagoivan piin kanssa. Koesarjojen kuonille arvioitiin tiheyksiksi 2400 kg/m3 

ennen rikinpoistoa ja 2600 kg/m3 rikinpoiston jälkeen (metallifaasia ei huomioitu). 

Tiheyden arviointiin käytettiin lähteen Slag Atlas (1995) useita eri tiheyskäyriä, joista 

arvioitiin parhaiten rikinpoiston kuonaa kuvaavat tiheydet.   

 

Koesarjojen viskositeetit mittauslämpötiloissa rikinpoiston eri vaiheissa laskettiin 

kaavalla 30, josta saadut tulokset on esitetty taulukossa 44. Tippasenkan viskositeettei-

hin tulee suhtautua varauksella, sillä tippasenkan kuona oli erittäin heterogeenistä ja 

hankalaa näytteenoton kannalta. Taulukosta havaitaan kuonan viskositeetin laskevan 

keskimäärin 0,64 Pa·s:sta 0,35 Pa·s:iin. Tämä aiheutuu emäksisyyden kasvusta. Tulok-

siin tulee suhtautua varauksella, sillä varsinkin rikinpoiston jälkeinen, kalkkipitoinen 

kuona on suurimmaksi osaksi kiinteässä tilassa, jolloin viskositeettimalli ei päde. 

Lisäksi malli ei ota huomioon toisen faasin partikkeleiden aiheuttamaa efektiivisen 

viskositeetin kasvua.  
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Taulukko 44. Koesarjojen kuonien viskositeetit rikinpoiston eri vaiheissa ja eri mittaus-

lämpötiloissa. 

Koesarja Lämpötila (°C) Ennen 
rikinpoistoa 

Jälkeen 
rikinpoiston Mikseri Viskositeetti (Pa·s) 

Normaalikierto  
soodattu 

°C 1392 1364 1351 
Pa·s 0,49 0,29 0,26 

Normaalikierto  
ei-soodattu 

°C 1395 1374 1366 
Pa·s 0,94 0,35 0,34 

Normaalikierto soodattu,  
pysäytetty rikinpoisto 

°C 1329 1306 1301 
Pa·s 0,56 0,42 0,26 

Mangaanilisätty senkka °C 1394 1367 1360 
Pa·s 0,37 0,29 0,23 

Tippasenkka °C 1318 1263 1249 
Pa·s 0,30 1,19 0,39 

Piikattu senkka °C 1358 1339 1323 
Pa·s 0,59 0,36 0,34 

Roiskelisätty senkka °C 1309 1273 1283 
Pa·s 0,89 0,40 0,33 

Keskiarvo  
(pl. tippasenkkakoesarja) 

°C 1363 1337 1331 
Pa·s 0,64 0,35 0,29 

 

Kuvasta 54 nähdään koesarjojen viskositeetit mittauspisteiden lämpötiloissa, joiden 

arvot on otettu taulukosta 44. Kuvaan on merkitty mittauspisteet ennen ja jälkeen rikin-

poiston. Normaalikiertoiselle, soodatulle senkalle (pysäytetty rikinpoisto) on määritetty 

myös välimittauspiste (300 kg injektion kohdalla), joka on kyseisen koesarjan käyrän 

keskimmäinen piste. Käyrille on merkitty myös puhallusten norojen esiintymistiheydet.  

 

 
Kuva 54. Koesarjojen viskositeetit mittauspisteiden lämpötiloissa. Käyrän ensimmäinen 

mittauspiste on ennen rikinpoistoa ja viimeinen piste rikinpoiston jälkeen. Käyrille on 

merkitty puhallusten norojen esiintymistiheydet (kpl/min).  

1,0 

1,4 

7,4 

(-) 0,5 

0,1 

Käyrillä puhallusten norojen 
esiintymistiheydet (kpl/min) 
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Kuvasta 54 havaitaan kuonien viskositeettien olevan pääpiirteissään samalla tasolla 

keskenään, ainoastaan kuonien lämpötilat vaihtelevat suhteellisen paljon. Kuonan 

viskositeetillä ei havaita olevan suurta merkitystä haitalliseen roiskumiseen, vaikka sillä 

on suuri vaikutus kuonan kuohumisessa. Tästä syystä kuohuvan kuonan osallisuutta 

haitalliseen roiskumiseen voidaan epäillä.  

 

Koesarjojen pintajännitykset määritettiin kaavan 23 ja taulukon 3 arvojen mukaisesti. 

Lasketut arvot koesarjoittain rikinpoiston eri vaiheissa on esitetty taulukossa 45. Taulu-

kosta 45 nähdään pintajännityksen kasvavan noin 430 mN/m:sta 510 mN/m:iin. Noro-

luokaltaan kahdella korkeimmalla koesarjalla (normaalikiertoinen, soodattu senkka ja 

mangaanilisätty senkka) kuonien pintajännitykset olivat ennen rikinpoistoa 388 ja 452 

mN/m. Näin ollen kuonan keskimääräinen pintajännitys ei vaikuta merkittävästi haital-

liseen roiskumiseen, vaikka alentuneet kuonan pintajännitykset voisivat nopeuttaa reak-

tioita reaktiopinta-alan kasvamisen kautta. Toisaalta pysäytetyssä rikinpoistossa otetun 

näytteen perusteella laskettu pintajännitys oli noin 467 mN/m, joka vastaa soodaamatto-

mien senkkojen alkukuonan pintajännitystä. Tässä vaiheessa pysäytetyssä rikinpoistossa 

olivat kaikki puhalluksen norot esiintyneet, eikä niitä muodostunut enää tämän jälkeen. 

Tämä voi viitata puolestaan siihen, että alhainen pintajännitys voi edistää haitallista 

roiskumista (pienempi kaasujen kuplakoko aiheuttaa stabiilimman kuohunnan).  

 

Taulukko 45. Koesarjojen kuonien lasketut pintajännitykset. 

Koesarja  
(pintajännitys, mN/m) 

Ennen 
rikinpoistoa 

300 kg  
injektoitu 

Jälkeen 
rikinpoiston Mikseri 

Normaalikierto soodattu 388 - 504 524 
Normaalikierto soodattu,  
pysäytetty rikinpoisto 346 467 522 513 
Normaalikierto ei-soodattu  457 - 515 518 
Mangaanilisätty senkka 452 - 507 529 
Tippasenkka 436 - 507 528 
Piikattu senkka 468 - 511 517 
Roiskelisätty senkka 462 - 523 533 
Keskiarvo 430 - 513 523 

 

13.9.2 Kuonien kuohuminen koesarjojen parametreilla 

Kuohumisindeksi koesarjojen tilanteille laskettiin kaavojen 33 ja 35 avulla. Laskennassa 

tehtiin useita oletuksia. Senkan poikkipinta-alan arvioitiin olevan noin 4,72 m2 (skolla ja 

injektiolanssi huomioitu). Tilavuusvirtauksen perustana käytettiin taulukon 28 tilavuus-

virtausta, jossa Na2O reagoi piin kanssa. Kuohumisindeksin laskennassa kaavan 35 
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kertoimen arvona käytettiin ennen rikinpoistoa olevalle kuonalle 115 ja vastaavasti 214 

rikinpoiston jälkeiselle kuonalle. Kuonan tiheyden arvioitiin olevan 2400 kg/m3 ennen 

rikinpoistoa ja 2600 kg/m3 rikinpoiston jälkeen (emulgoitunutta raakarautaa ei 

huomioitu). Kaasun oletetaan kuohuvassa kuonassa jakautuvan tasaisesti senkan poikki-

pinnan läpi. Alla olevassa taulukossa 46 on esitetty koesarjojen lasketut kuohumisindek-

sit sekä tilavuusvirtauksen aiheuttama kuonapinnan nousu kuohunnassa.  

 

Taulukko 46. Rikinpoiston koesarjojen kuohumisindeksit ja kuonan pinnan muutokset 

ennen ja jälkeen rikinpoiston. Senkan poikkipinta-ala on 4,72 m2, ennen rikinpoistoa 

kuohumisindeksin kerroin on 115 ja tiheys 2400 kg/m3 ja vastaavasti rikinpoiston 

jälkeen kuohumisindeksin kerroin on 214 ja tiheys 2600 kg/m3. 

Koesarja 
Rikin-
poiston 
vaihe 

Lämpö- 
tila  
(°C) 

Tilavuus-
virtaus 

(m3/min) 

Pinta- 
jännitys 
(mN/m) 

Viskosi-
teetti 
(Pa·s) 

Kuohumis- 
indeksi 

(s) 

Kuonan 
pinnan 
muutos  

(cm) 
Normaalikierto  
soodattu 

Ennen 1392 40,2 388 0,49 1,8 26,3 
Jälkeen 1364 39,5 504 0,29 1,7 24,0 

Normaalikierto 
soodattu, pysäytetty 
rikinpoisto 

Ennen 1329 38,7 346 0,56 2,2 30,6 

Jälkeen 1306 38,1 522 0,42 2,4 32,9 
Normaalikierto  
ei-soodattu  

Ennen 1395 40,3 457 0,94 3,3 46,5 
Jälkeen 1374 39,8 515 0,35 2,0 28,8 

Mangaanilisätty 
senkka 

Ennen 1394 40,3 452 0,37 1,3 18,4 
Jälkeen 1367 39,6 507 0,29 1,7 23,9 

Tippasenkka Ennen 1318 38,4 436 0,3 1,1 14,5 
Jälkeen 1263 37,1 507 1,19 7,0 92,0 

Piikattu senkka Ennen 1358 39,4 468 0,59 2,0 28,2 
Jälkeen 1339 38,9 511 0,36 2,1 29,1 

Roiskelisätty 
senkka 

Ennen 1309 38,2 462 0,89 3,1 41,5 
Jälkeen 1273 37,3 523 0,4 2,3 30,6 

Keskiarvo  
(pl. tippasenkka) 

Ennen 1363 39,5 430 0,64 2,3 32,0 
Jälkeen 1337 38,9 513 0,35 2,1 28,2 

 

Rikinpoistokuonien havaitaan olevan melko heikosti kuohuvia, sillä ne aiheuttavat 

edellä mainituilla oletuksilla vain noin 30 cm:n kuonapatjan nousun (taulukko 46). 

Senkan ylikuohumiseen ja sitä kautta haitalliseen roiskumiseen tarvitaan vähintään 70–

80 cm:n kuohuminen. Tämä saavutetaan vain tippasenkalla, joka päinvastoin tiedetään 

hillitsevän haitallista roiskumista. Muiden senkkojen kuonien osalta ylikuohuminen voi 

tapahtua kaasunmuodostuksen tai kuohumisindeksin kaksinkertaistamisella tai senkan 

poikkipinta-alan puolittumisella. Näin ollen rikinpoiston kuonat eivät mahdollista 

haitalliseen roiskumiseen riittävää kuohuntaa, kun kuonia tarkastellaan kuohuvan 

kuonan kaavalla 35. Kaava 35 ei tosin ota huomioon tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa 
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voimakkaasti kuohumisindeksin suuruuteen, kuten kaasujen kuplakokoa ja efektiivistä 

viskositeettia (toisen faasin partikkelit).  

 

Toisen faasin partikkelit sen sijaan voivat vaikuttaa kaavan 35 mukaiseen tarkasteluun 

siten, että kuohumisindeksi voisi kasvaa jopa 2–5-kertaiseksi puhalluksen alkuvaiheessa 

(emäksisyys alle 1,5), jolloin kuohuva kuona voisi saavuttaa noin 60–150 cm:n kuohun-

nan (kuva 38). Tämä mahdollistaisi kuonan kuohumisen yli senkasta, jolloin kuonaan 

emulgoituneet raakarautapisarat voisivat tehdä kuohunnasta haitallisen. Toisaalta rikin-

poiston edetessä liukenemattomien kalkkipartikkelien määrä kasvaa hyvin nopeasti, 

jolloin kuonan kuohunta lakkaa nopeasti (toisen faasin partikkeleiden osuus kasvaa liian 

suureksi). Lisäksi kaavan 35 tarkastelun mukaan tippasenkka voisi kuohua jopa 90 cm, 

jolloin tulisi esiintyä voimakasta, haitallista roiskumista, mutta käytännössä tippasenkat 

eivät ole koskaan roiskuneet (ei edes normaalia kaariroisketta). Näiden perusteella 

(kaava 35) kuohuva kuona ei voi olla osallisena haitalliseen roiskumiseen.  

 

Kuohuvaa kuonaa tarkasteltiin kaavan 35 lisäksi kaavan 36 avulla, jossa otetaan 

huomioon muodostuvien kuplien koot. Näin saadaan arvio eri mekanismeilla muodostu-

neista kuplista ja niiden vaikutuksista kuonan kuohumiseen. Eri mekanismeilla tarkoite-

taan injektiota, liukenemattoman hiilen aiheuttamaa koagulaatiota ja kaasumuodostus-

reaktioita. Kaavan 36 vakiokertoimena käytettiin 115:ttä, koska kirjallisuudessa ei ole 

viitattu kertoimen eroihin eri kuonakoostumusten välillä. 

 

Samassa yhteydessä laskettiin kirjallisuudesta löytyneiden kuplakokojen rinnalle myös 

laskennalliset kuplakoot senkan eri tasoissa. Kuplakoko oletettiin rikinpoistossa tapah-

tuvien kaasunmuodostusreaktioiden jakautuvan tasaisesti reagenssirakeiden kesken, 

joiden keskimääräisenä raekokona (d50) käytettiin arvoa 160 µm (yli 1 mm:n fraktio ei 

mukana). Kantokaasun tilavuusvirtaus jaettiin myös rakeiden kesken. Näin saatiin 

hieman suurempi kuplakoko, joka olisi lähempänä todellista tilannetta, sillä kaasut eivät 

jakaudu rakeiden kesken tasan ja kaasukuplat voivat yhdistyä. Senkan alaosassa saatiin 

kuplakoon arvioksi noin 1,1 mm ja yläosassa noin 1,6 mm (erot johtuvat ferrostaattises-

ta paineesta). Nämä arvot vastaavat hyvin kirjallisuudessa esitettyä CO-kaasunmuodos-

tusreaktioiden aiheuttamaa kuplakokoa (1–2 mm) (taulukko 7). Kuplien suurempaa 

kuplakokoa puoltaa myös raakaraudan korkea rikkipitoisuus, jonka on havaittu kasvatta-

van kuplakokoa alle 0,5 mm:stä 5 mm:iin rikkipitoisuuden kasvaessa 0,002 m-%:sta 

0,11 m-%:iin. Lisäksi kuonaan emulgoituneesta raakaraudasta erkautuu todennäköisesti 
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paljon hiiltä, josta osa kaasuuntuu muodostaen pieniä kuplia ja osa pysyy kiinteänä 

hiilenä yhdistäen kaasukuplia suuremmiksi. Kantokaasu (N2) tuottaa suuria, jopa 15 

mm:n kuplia (vrt. argonkaasuun, taulukko 7). Näiden perusteella kuonan läpi tunkeutu-

van kaasun keskimääräinen kuplakoko on lähempänä 15 mm:ä kuin laskettuja arvoja 

(1–2 mm). 

 

Näillä lasketuilla ja taulukon 7 arvoilla voitiin laskea kuonan kuohumiskorkeudet 

kaavojen 33 ja 36 avulla. Kuohumisindeksin ja kuonapinnan nousun laskemiseen 

käytettiin rikinpoiston koesarjojen keskimääräisiä kuona-arvoja (taulukko 46) ja seuraa-

via arvoja: tilavuusvirtaus 38,0 m3/min, senkan poikkipinta-ala 4,72 m2, pintajännitys 

472 mN/m, tiheys 2500 kg/m3 ja viskositeetti 0,495 Pa·s.   

  

Taulukko 46. Kuohumisindeksi ja kuonapinnan korkeuden muutos kaasun eri kupla-

ko’oilla vakio tilavuusvirtauksella.  

Kuonan kuohuminen (kuplakokotarkastelu) Kaasujen kuplakoko, halkaisija 
1 mm 2 mm 5 mm 15 mm 

Kuohumisindeksi (s) 23,9 17,5 11,6 6,2 
Kuonan pinnan korkeuden muutos (cm) 320,6 234,7 155,4 94,8 

 

Taulukoista 45 ja 46 havaitaan kaavojen 35 ja 36 avulla laskettujen tulosten poikkeavan 

merkittävästi toisistaan: huomioimalla kuplakoko saadaan 3–10 kertaa suurempia 

kuohumiskorkeuksia. Kaavan 36 mukaan jo pelkästään kantokaasuinjektiolla (kupla-

koko 15 mm) rikinpoistokuona voisi kuohua yli senkasta. Kantokaasuinjektion lisäksi 

pieni CO-kaasunmuodostus aiheuttaisi varman ylikuohumisen, jolloin kaikki nykyiset 

rikinpoistokäsittelyt kuohuisivat yli ja voisivat näin aiheuttaa haitallista roiskumista.  

 

Yllä on tarkasteltu kuohuvaa kuonaa kaavojen 35 ja 36 avulla. Niiden perusteella 

kuohuva kuona voi kuohua joko reilusti yli senkoista tai ei juuri yhtään. Noronäytteet 

olivat lähes pelkästään raakarautaa, eivätkä ne sisältäneet juuri yhtään kuonaa. Tästä 

syystä rikinpoistokuonan kuohuminen tuskin aiheuttaa haitallista roiskumista, mistä voi 

päätellä rikinpoistokuonan kuohuvan vain vähän tai ei juuri ollenkaan. Tätä tukee myös 

se, että haitallista roiskumista muodostuessa kuohuvan kuonan kautta pitäisi kuonan ja 

raakaraudan emulsiota kuohua tasaisemmin senkan yli. Käytännössä on kuitenkin 

havaittu, että kaariroiskeet ja norot esiintyvät epäsäännöllisesti senkan ympärillä, mikä 

viittaa haitallisen roiskumisen muodostuvan pikemminkin kaasujen kanavoitumisen 

kuin kuohuvan kuonan muodostumisen kautta. Tästä syystä alla olevassa kappaleessa 
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käsitellään kuohuvan kuonan sijasta laajentunutta kuonaa, minkä jälkeen kuonan 

osallisuus haitalliseen roiskumiseen saadaan käsiteltyä.  

   

13.9.3 Kuonan laajentuminen senkassa 

Edellä olevassa kappaleessa käsiteltiin rikinpoiston kuonan kuohuntaa ja todettiin, ettei 

kuohuva kuona selitä haitallista roiskumista. Tästä syystä tarkasteltiin kuohumattoman 

kuonan laajentumista. Laajentuvaa kuonaa tarkasteltiin kaavojen 31 ja 32 avulla. Tar-

kastelussa verrattiin kaasujen pintanopeuden aiheuttamaa kuonan huokoisuutta ja sitä 

kautta aiheutuvaa kuonapinnan nousua. Taulukossa 47 on esitetty laajentuvan kuonan 

laskemisessa tarvittavat arvot. 

 

Taulukko 47. Laajentuvan kuonan laskemista varten arvioidut arvot. 

Lasketut/arvioidut asiat Arvo Huomioitavaa 

Senkan poikkipinta-ala (m2) 4,72 Skolla ja lanssi huomioitu 

Alku- 
kuona 

Massa (kg) 450 Alkukuona-arviosta:  
kappale 13.3.1 

Tiheys (kg/m3) 2400 Arvioitu: 
kappale 13.9.1   

Patjan paksuus (cm) 4 Laskettu arvo 

Loppu- 
kuona 

Massa (kg) 1450 Alkukuona, kalkkireagenssia 600 kg ja 
emulgoitunut rauta 400 kg 

Tiheys (kg/m3) 3900 Kuonafaasi 2600 kg/m3 ja rautafaasi 7200 
kg/m3: noin 30 m-% rautaa 

Patjan paksuus (cm) 8 Laskettu arvo 

Keski- 
arvo 

Kuonapatjan paksuus 
puhalluksessa (cm) 6 Alku- ja loppukuonan keskiarvo 

 

Taulukkoon 48 on merkitty laajentuneen ja kuohuvan kuonan kuonapatjan korkeudet 

tilavuusvirtauksen funktiona. Laajentuneen kuonan aiheuttaman kuonapatjan korkeuden 

muutos laskettiin neljässä eri tilanteessa: normaalissa kaasunmuodostuksessa ja tila-

vuusvirtauksella, jolla kuohuva kuona kuohuu ulos senkasta sekä kuohuvan kuonan 

huokoisuuden ylä- ja alarajoilla.  
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Taulukko 48. Laajentuvan ja kuohuvan kuonan kuonapatjan korkeus tilavuusvirtauksen 

funktiona. 

Laajentuva kuona eri tilanteissa 
Tilavuus- 

virtaus 
(m3/min) 

Pinta- 
nopeus  
(m/s) 

Huokoisuus 
Kuonapatjan 

korkeus  
(cm) 

Normaali kaasunmuodostus 38 0,13 0,41 10,2 
Tilavuusvirtaus, jolla kuohuva 
kuona senkan yli 85 0,30 0,49 11,8 
Laajentuva kuona kuohuvan 
kuonan huokoisuuden alarajalla  2549 9 0,80 30,0 
Laajentuva kuona kuohuvan 
kuonan huokoisuuden ylärajalla 14160 50 0,90 60,0 

 

Laajentuneen kuonan havaitaan aiheuttavan normaalilla kaasunmuodostuksella vain 

noin 10 cm kuonapatjan korkeuden, eikä edes tilavuusvirtauksen kaksinkertaistaminen 

muuta juurikaan tilannetta, vaikka olosuhteet muuttuisivat olennaisesti (taulukko 48). 

Lisäksi laajentunut kuona ei ylittäisi senkan laitoja, vaikka laajentuva kuona saavuttaisi 

epätodellisen suurilla tilavuusvirtauksilla kuohuvan kuonan huokoisuuden. Toisin 

sanoen laajentunut kuonakaan ei voi aiheuttaa haitallista roiskumista, sillä kuonamäärä 

tai kuonan huokoisuus eivät riitä kuonan laajentumiseen senkan yläosan yli. Näin ollen 

laajentunut kuona ei aiheuta suoraan rikinpoiston haitallista roiskumista, mutta se tosin 

voi romahtaessaan muodostaa kaasukanavia, jotka voivat mahdollistaa suuren tilavuus-

virran ja näin ollen lennättää raakarautasulaa ulos kaasukanavasta. Tässä työssä tätä 

kutsutaan raakarautapurskeeksi. Suuresta tilavuusvirtauksesta ja kaasukanavan muodos-

tumisesta voisi puolestaan aiheutua riittävän voimakas purske, joka voisi aiheuttaa 

senkasta ulos lentäessään haitallista roiskumista.  
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14 Johtopäätökset 

Työssä käytiin läpi raakaraudan rikinpoiston aikaisen haitallisen roiskumisen mahdol-

lisia syitä erittäin kattavasti aina reagenssin valmistuksesta yksittäisen puhalluksen olo-

suhteisiin. Työn pääpaino oli rikinpoiston haitallisen roiskumisen syiden selvittelyssä. 

Tämän lisäksi työn tarkoituksena oli saada mahdollisimman paljon perustavanlaatuisia 

mittaustuloksia rikinpoistoon liittyen, koska rikinpoistoa on Ruukin Raahen terästeh-

taalla tutkittu varsin vähän. Työssä saatiin tuloksia siihen epäsuorasti liittyvistä asioista, 

esimerkiksi reagenssin injektoitavuudesta.   

 

14.1 Haitallinen roiskuminen  

Haitallisen roiskumisen havaittiin taustatutkimusten avulla aiheutuvan senkan vaipan 

laitaa pitkin valuvista raakarautanoroista, jotka nostokorvakon päälle osuessaan sulatti-

vat nostokorvakkoa ja sen suojaholkkia (Palovaara 2012a, 15). Tästä aiheutui senkkojen 

ennen aikainen korjaustarve, joka johti ajoittaiseen senkkapulaan ja vaaransi rauta-

tuotannon. Haitallisen roiskumisen teki salakavalaksi se, että visuaalisesti rauhallinen 

roiskuminenkin voi olla haitallista, eikä sitä tästä syystä huomioida.  

 

Haitallisen roiskumisen voimakkuuden havaittiin olevan alhaisinta silloin, kun masuunit 

kävivät tasaisesti (syyskuussa). Tällöin esiintyvien norojen määrä oli niin alhainen, 

etteivät ne aiheuttaneet senkoille vahinkoa. Tästä saatiin haitalliselle roiskumiselle 

määritettyä kriittinen norojen esiintymistiheys puhalluksissa (1,2 kpl/min), jota alem-

milla arvoilla vahinkoa ei pääse tapahtumaan. 

 

14.1.1 Haitallisen roiskumisen muodostuminen 

Työssä havaittiin, ettei kuohuva kuona eikä laajentuva kuona aiheuta haitallista roisku-

mista. Laajentuneen kuonan romahtamisesta saatiin kuitenkin ajatusmalli kaasujen 

kanavoitumiseen ja näin mahdollisiin raakarautapurskeisiin. 

 

Laajentuneen kuonan teoriasta ja käytännön kokeista saatiin hahmoteltua hypoteesi 

haitallisen roiskumisen eli norojen muodostumisen syntymekanismeille. Haitallinen 

roiskuminen aiheutunee raakarautapurskeista, joiden määrä ja lentorata riippuvat 

kuonan kaasukanavien muodostumisesta ja kaasuvirtauksen jakautumisesta näiden 

kaasukanavien kesken. Haitattomien kaariroiskeidenkin ajateltiin muodostuneen näistä 
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raakarautapurskeista. Kaariroiskeet purkautuvat senkasta ulos liian kauas osuakseen 

nostokorvakoiden päälle, minkä takia ne eivät ole haitallisia. Roiskumisen haitalliseksi 

tekevät norot eroavat kaariroiskeista siten, että ne ovat yleensä seurausta kaariroiskees-

ta, ne valuvat senkan viertä pitkin ja niiden kesto voi olla useita sekunteja. Tämän eron 

arveltiin johtuvan siitä, että raakarautapurske saavuttaa erittäin korkean lakikorkeuden, 

jolloin osa purskeesta purkautuu vauhdilla ulos senkasta (kaariroiske) ja osa voi osua 

senkan yläpuolella olevaan pölynpoistokanteen. Kanteen osuessaan raakarautapurske 

menettää lentonopeutensa ja jää kiinni kannen pintaan (noron alku). Riittävän kuuma 

kansi pitää sulana osan kanteen lentäneestä raakaraudasta, joka voi siten valua hitaasti 

kannen muotoja mukaillen senkasta ulos ja näin aiheuttaa rikinpoistossa esiintyvät 

norot. Norojen kesto määräytynee senkan kanteen purkautuneen raakaraudan määrästä 

ja raakarautapurskeiden tapahtumatiheydestä. Norojen muodostumisen edellytyksenä on 

siis riittävän suuri kaasunmuodostus, kannen muodon mahdollistama raakaraudan valu-

minen ulos senkasta ja se, ettei kanteen lentänyt raakarauta tipu takaisin senkkaan tai 

jähmety kannen pintaan.  

 

Edellä mainittu hypoteesi norojen muodostumisesta selittää useita asioita: miksi kaari-

roisketta ei aina seuraa noro, miksi norot kestävät useita sekunteja, miksi senkkojen 

korkea täyttöaste edesauttaa norojen muodostumista, miksi senkkojen kannet hehkuvat 

punaisina rikinpoiston jälkeen ja miksi rillojen päälle roiskunut materiaalikin on lähes 

pelkkää raakarautaa. Hypoteesi ei kuitenkaan selitä kuin tapahtumaketjun raakarauta-

purskeen muodostumisen jälkeen, mistä syystä seuraavissa kappaleissa paneudutaan 

tarkemmin raakarautapurskeen muodostumiseen vaikuttaviin tekijöihin.  

 

14.1.2 Haitallisen roiskumisen ajoittuminen puhalluksessa 

Norojen muodostumisajankohdilla selvitettiin norojen esiintymistiheydet puhalluksen 

eri vaiheissa. Voimakkainta norojen muodostuminen oli puhalluksen 1–3 minuutin 

aikana, jonka jälkeen se väheni lähes puoleen. Ensimmäisen ja viimeisen minuutin 

aikana norojen esiintymistiheys oli vain 20 % voimakkaimpaan vaiheeseen verrattuna. 

Norojen muodostuksen havaittiin vastaavan hiilen kaasuuntumista, joka on vain osa 

kokonaiskaasunmuodostuksesta. Näiden perusteella haitalliseen roiskumiseen voidaan 

vaikuttaa eniten puhalluksen alkuvaiheen kaasunmuodostuksella.  
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14.1.3 Raakaraudan vaikutus haitalliseen roiskumiseen 

Raakaraudan lämpötila on tärkein tekijä haitallisessa roiskumisessa. Lämpötila vaikut-

taa voimakkaasti myös raakaraudan kemialliseen koostumukseen, jonka korrelaatiot 

haitalliseen roiskumiseen olivat lähinnä lämpötilariippuvaisia. Tästä syystä raakaraudan 

komponenteilla ei ole merkittävää vaikutusta haitalliseen roiskumiseen rikkiä lukuun 

ottamatta. 

 

Raakaraudan rikinpoiston aikaiseen lämpötilaan vaikuttavat tekijät ovat samalla tär-

keimmät tekijät haitallisessa roiskumisessa, koska raakaraudan lämpötila vaikuttaa mo-

neen asiaan joko suoraan tai epäsuorasti: komponenttien kaasunmuodostukseen (10 % 

tilavuusvirtaukseen), kaasujen tilavuuteen (10 % tilavuusvirtaukseen), reaktionopeuk-

siin, kuonan sula-kiinteäsuhteisiin, raakaraudan komponenttien suhteisiin, rikinpoisto-

tehoon (10 % tilavuusvirtaukseen) ja karbonaattien hajoamiseen. Raakaraudan lämpö-

tilaan voidaan taas vaikuttaa seuraavilla eri tavoilla: senkkakierto (tippasenkka, kierto-

nopeus), masuunien laskulämpötila, roiskelisäyksellä ja senkkojen skollien piikkauksel-

la (alentavat raakaraudan lämpötilaa sulamisella). Toisin sanoen haitalliseen roiskumi-

seen voidaan vaikuttaa jo pelkästään lämpötilan kautta niin monella eri tavalla, ettei 

haitalliseen roiskumiseen voi löytyä yksiselitteistä ratkaisua.  

 

Raakaraudan rikki vaikuttaa haitalliseen roiskumiseen ristiriitaisesti. Matalilla lämpöti-

loilla, jolloin raakaraudan rikkipitoisuudet nousevat korkeiksi (lähelle 0,100 m-%) ja 

rikinpoistoteho on korkeimmillaan, ei haitallista roiskumista esiinny lainkaan. Toisaalta 

normaalirikkisillä (0,050–0,060 m-%) ja normaalilämpötilaisilla (noin 1390 °C) raaka-

raudoilla rikinpoistotehon kasvu aiheutti voimakkaan haitallisen roiskumisen. Tämä 

tarkoittaa sitä, että mitä korkeampi rikkipitoisuus on samassa lämpötilassa ja mitä 

suurempi on rikinpoistoteho, sitä suurempi on haitallisen roiskumisen mahdollisuus. 

Lämpötilan vaikutuksen arveltiin liittyvän reaktioiden tasapainoihin, jolloin lämpötilan 

nousu siirtää tasapainoa kaasunmuodostusreaktioiden suuntaan ja siten voi myös tehos-

taa rikinpoistotehoa ja lisätä haitallista roiskumista. Toisin sanoen rikinpoistoteho on 

voinut kasvaa pelkästään voimistuneesta sekoituksesta, joka on aiheutunut voimistu-

neesta kaasujen muodostuksesta lämpötilan noususta johtuen. Tästä syystä korkeilla 

raakaraudan lämpötiloilla (noin 1390 °C, ennen rikinpoistoa) voidaan arvioida haitalli-

sen roiskumisen määrää rikinpoistotehosta, koska se viitannee sekoituksen tehostumi-

seen (kaasunmuodostuksen kasvu). Työssä rikinpoistotehon kriittiseksi arvoksi saatiin 
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noin 8 %:a 1390 °C:n lämpötilassa, jota pienimmillä tehoilla norojen esiintymistiheys 

väheni alle haitallisena pidetyn rajan (1,2 kpl/min).   

 

Ennen työtä tärkeänä pidetty Si/Mn-suhde havaittiin olevan merkityksetön haitalliseen 

roiskumiseen. Sen vahva korrelaatio haitalliseen roiskumiseen johtui harhaanjohtavasti 

siitä, että häiriökäynneissä piipitoisuus kasvoi ja mangaanipitoisuus laski (masuunibri-

ketti jätettiin pois). Tulosta vahvisti myös se, että masuunibriketin panostuksella saavu-

tettiin lähes pellettiajoa edeltävä raakaraudan mangaanipitoisuus, jolloin esiintyi edel-

leen haitallista roiskumista. Näin ollen pellettiajoon siirtyminen ja siitä johtunut alentu-

nut mangaanipitoisuus ja kasvanut Si/Mn-suhde ei aiheuttanut haitallista roiskumista. 

 

14.1.4 Rikinpoistokuonan vaikutus haitalliseen roiskumiseen 

Rikinpoistokuonalla voi olla suuri merkitys haitalliseen roiskumiseen, sillä kuona voi 

saavuttaa sopivan sula-kiinteäsuhteen voimakkaimman norojen muodostumisen ajanhet-

kellä (1–3 min). Kriittisinä rajoina kuonalle ovat kuonan yli 1360 °C:n lämpötila ja kuo-

nan alle 1,5:n emäksisyys.  

 

Kriittisen rajan yläpuolella rikinpoistokuona voi olla joko kokonaan tai osittain sulana 

riippuen kuonan epäpuhtauskomponenttien pitoisuuksista. Tällöin sula-sulareaktioiden 

mahdollistavat suuremman reaktionopeuden ja siten voivat aiheuttaa voimakasta noro-

jen muodostumista. Toisaalta kuonareaktiot tapahtuvat ohuessa kuona-rautaemulsio-

patjassa, joten muodostuneet kaasut eivät näin ollen voisi aiheuttaa hypoteesin mukaista 

raakarautapursketta, vaan purske olisi kuona-rautaemulsiota. Kuonaa ei kuitenkaan ole 

merkittävästi roiskeissa, eikä sitä esiinny liialti pölynpoistossakaan. Näin ollen kuonan 

muut ominaisuudet voivat vaikuttaa kriittisillä arvoilla enemmän kuin kuonan kaasun-

muodostus. Esimerkiksi kuonan heterogeenisyys ja siitä johtuva sula-kiinteäsuhteen 

vaihtelu voi edesauttaa pienten kaasukanavien muodostumista, jolloin kaasujen nopeus 

voi ylittää norojen muodostumiseen tarvittavan arvon. Kuonan vaikutus kaasunmuodos-

tukseen jäi epäselväksi ja siitä syystä kaasunmuodostuksen syyt löytynevät raakaraudas-

sa tapahtuvista reaktioista. Kuona voidaan modifioida pois norojen optimaaliselta muo-

dostumisalueelta laskemalla lämpötilaa alle 1360 °C:n, vähentämällä epäpuhtaus-

komponenttien kokonaisosuutta tai nostamalla kuonan emäksisyys yli 1,5:n. Toisin 

sanoen avaintekijä haitallisen roiskumisen hallinnassa on kuonan sulaosuuden hallinta. 



142 

    
 

14.1.5 Rikinpoistoreagenssin vaikutus haitalliseen roiskumiseen 

Reagenssin reaktiopinta-alan vaihtelun merkitystä rikinpoiston kaasunmuodostukseen ei 

työn puitteissa ollut mahdollista tarkemmin tutkia. Reagenssin kokoomanäytteiden 

raekoon (d80) vaihtelusta (200–600 µm) voidaan kuitenkin päätellä reaktiopinta-alan 

vaihtelevan moninkertaisesti. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi yksittäisten norojen muo-

dostumiseen, muttei välttämättä keskimääräiseen norojen esiintymistiheyteen. Reagens-

sin raekokoon havaittiin vaikuttavan eniten myllyn syötemateriaalin raekoon vaihtelut ja 

mahdollisesti myös myllyn käynnistykset. Tästä syystä myllyä tulisi ajaa tasaisesti ja 

tasarakeisella syötemateriaalilla, jotta reagenssin käyttäytyminen rikinpoistossa tasoit-

tuisi. Tällöin helpottuisi myös rikinpoistotehon ja haitallisen roiskumisen keskinäinen 

optimointi, koska kaasunmuodostus olisi paremmin ennustettavissa.   

 

Merkittävät kaasunmuodostajat reagenssissa ovat karbonaatit, joiden osuus reagenssissa 

on noin 10 m-%. Reagenssin havaittiin voivan olla erittäin heterogeenistä ja näin ollen 

voivan lajittua voimakkaasti siirroissa. Lajittumista voimistavat erityisesti raekokoerot 

reagenssin raaka-aineiden välillä. Sooda karkeimpana raaka-aineena voisi aiheuttaa 

injektioon karbonaattipiikin, joka voisi tuottaa jopa 15 % kaasumäärälisän injektioon. 

Reagenssin injektionopeuden kasvu (10 %) voisi vastaavasti tuoda noin 3 % kaasu-

määrälisän. Täten injektion kaasunmuodostus voi ylittää kriittisen pisteen näiden 

tekijöiden yhteisvaikutuksena. Lisäksi merkittävän kaasunmuodostuslisän voi tuoda 

Na2O:n jatkoreagoiminen kaasuiksi ja hiilen kaasuuntumisen voimistuminen, jolloin 

niiden aiheuttama vaikutus haitalliseen roiskumiseen voi olla huomattava. Toisin sanoen 

lajittuneet karbonaatit, raekoon vaihtelu sekä injektionopeuspiikit yhdessä reaktio-

mekanismien kanssa voivat selittää yksittäisten, voimakkaiden norojen ja roiskeiden 

synnyn. 

 

14.2 Haitallisen roiskumisen hallinta ajopraktiikan muutoksilla 

Edellä on lueteltu lukuisia eri syitä haitallisen roiskuminen esiintymiseen ja sen voimak-

kuuteen. Niiden pohjalta on valittu päätekijät, joiden muutoksilla voidaan helpoiten ja 

selkeimmin vaikuttaa haitalliseen roiskumiseen. Hallintakeinot jakautuvat keskimääräi-

sen norojen esiintymistiheyden laskemiseen ja yksittäisten norojen muodostumisen 

vähentämiseen. Keskimääräisen norojen esiintymistiheyden lasku vähentää puhallusten 

senkkakohtaista kumulatiivista norojen määrää, jolloin senkkojen käyttöikä kasvaa. 
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Yksittäisten norojen vähentämistapoja on todennäköisesti yhdisteltävä, jotta vaikutus 

haitalliseen roiskumiseen tulisi esille.   

 

14.2.1 Keskimääräisen norojen esiintymistiheyden alentaminen   

Keskimääräisen norojen esiintymistiheyden laskeminen on tehokkainta haitallisen 

roiskumisen hallintaa, koska se vähentää selkeästi kumulatiivista norojen määrää. 

Varmin tapa haitallisen roiskumisen hillintään on laskea raakaraudan keskimääräistä 

lämpötilaa (alle 1360 °C rikinpoistossa), joka on voimakkain yksittäinen tekijä rikin-

poiston roiskumisessa. Raakaraudan lämpötilan laskemisella ei saa menettää arvokasta 

kemiallista energiaa, miltä vältyttäisiin masuunien tasaisella käynnillä. Tämä vähentäisi 

raakaraudan lämpötilapiikkejä ja kemiallisen koostumuksen muutoksia, jolloin voisi 

keskittyä muihin haitallista roiskumista voimistaviin tekijöihin.  

 

Toissijaisena tapana vähentää keskimääräistä norojen esiintymistiheyttä on senkkojen 

lämpösisällön alentaminen, jota senkkakierrossa tapahtuu väistämättä. Tällaisia senk-

koja ovat muun muassa tippasenkat (8 %), piikatut senkat (9 %) ja laskussa vajaaksi 

jääneet senkat (1–3 %), jotka lasketaan täyteen vasta seuraavan laskun aikana. Näiden 

tapausten lisäksi senkkojen roiskelisäys olisi mahdollisesti taloudellisin vaihtoehto, 

koska silloin roiskeiden jatkokäsittely jäisi pois ja nostaisi lämpösisällöltään alhaisem-

pien senkkojen määrän noin 20 %:sta 30 %:iin kaikista senkoista. Toisin sanoen senkan 

lämpösisällöllä on yllättävän suuri vaikutus haitallisen roiskumisen hillitsemisessä. 

 

Reagenssierien suuret raekokovaihtelut (noin 200–600 µm) voivat vaikuttaa merkittä-

västi keskimääräisen haitallisen roiskumisen määrään. Myllyn turhat käynnistykset 

tulisi minimoida ja myllyn syötemateriaalin tulisi olla tasarakeista (nykytilanne jopa 0–

14 mm). Näihin asioihin puuttumalla voi vähentää siirtojen aiheuttamaa lajittumista, 

johon muuten on hankala vaikuttaa. Raekoon vaihtelut aiheuttavat mahdollisesti rikin-

poistotehon vaihteluita, jotka vaikuttavat suoraan kaasunmuodostukseen ja näin myös 

haitalliseen roiskumiseen. Reagenssierien tasainen raekoko olisi tärkeää jo pelkästään 

rikinpoiston kannalta. Se vähentäisi rikinpoiston jälkeistä rikkihajontaa, jolloin reagens-

silla saavutettaisiin tarkemmin rikkipitoisuuden tavoitearvot. Tästä aiheutuisi puolestaan 

pienempi reagenssikulutus, lyhempi puhalluksen kesto, alhaisempi kumulatiivisten 

norojen määrä ja pidentynyt lanssien kesto. Toisin sanoen reagenssin raekoon tasaisuus 

vaikuttaa erittäin moneen asiaan, minkä takia siihen puuttuminen olisi varsin 



144 

    
 

kannattavaa sekä rikinpoiston tehostamisen että haitallisen roiskumisen kannalta. 

Menetelmän heikkoutena voi olla mahdolliset prosessimuutokset reagenssin tuotanto-

ketjussa, mutta niistä saatavat hyödyt voivat maksaa itsensä takaisin melko nopeasti.  

 

14.2.2 Yksittäisten norojen vähentäminen 

Lämpötilan laskemisen lisäksi yksittäisten norojen vähentämiseksi saatiin lukuisia eri 

vaihtoehtoja, joista joidenkin käyttöönotto vaatii lisätutkimusta ja -investointeja. Alla 

olevat tavat eivät välttämättä yksistään vähennä norojen määrää, sillä norojen muodos-

tuminen on riippuvainen monista tekijöistä. Näitä tapoja yhdistelemällä voidaan löytää 

tehokas menetelmä haitallisen roiskumisen hillintään. 

 

Rikinpoistoaseman senkkojen pölynpoistokansien sisäpuolen geometria 

Työssä esitetyn norojen muodostumisen hypoteesin perusteella arveltiin, että senkkojen 

rikinpoiston pölynpoistokansien muodolla voisi estää norojen muodostumisen. Kannen 

sisäpuolen tulisi olla muodoltaan sellainen, että kanteen lentäneet raakarautasulat pääsi-

sivät valumaan takaisin senkkaan, eivätkä näin ollen aiheuttaisi lainkaan noroja. Sopi-

van kannen muodon löytäminen voi olla hankalaa, sillä kannen tulisi ehkäistä noroja 

jähmettymättä kiinni senkan yläosaan. Menetelmän vahvuutena on se, että onnistues-

saan se olisi suhteellisen edullisesti toteutettavissa, eikä muihin haitallisen roiskumisen 

tekijöihin tarvitsisi välttämättä puuttua. Lisäksi se mahdollistaisi rikinpoistotehon 

noston sekoitusta lisäämällä. 

 

Rikinpoistoreagenssin jäännöskarbonaatin säätäminen 

Reagenssin karbonaattipitoisuuden alentaminen on helpoin tapa hillitä haitallista roisku-

mista. Tätä tapaa on kokeiltu kesän 2012 taustatutkimuksissa tuloksetta (Palovaara 

2012a, 24), johon saattoi vaikuttaa paineilman riittämätön kuivaus. Tämä mahdollisti 

reagenssin kosteuden nousun ja tasoitti tällä tavoin jäännöskarbonaatin alentamisen 

vaikutukset. Näiden lisäksi reagenssin suurimpana karbonaattilähteenä oli lämpötila- ja 

lajittumisherkkä sooda (tuotekaasujen määrää vaikea arvioida), joka viimeistään teki 

jäännöskarbonaatin vaikutuksen arvioimisesta mahdottoman. Toisaalta pysyvä jäännös-

karbonaatin alentaminen ei olisi rikinpoistotehon alentumisesta johtuen kovin 

mielekästä, sillä se lisäisi kalkin kulutusta vähentyneen sekoituksen takia. 
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Toisin sanoen jäännöskarbonaatin vaikutuksen testaus tulisi tehdä kalsiumkarbonaatilla, 

jonka tuotekaasujen määrä voidaan soodaan verrattuna tarkasti määrittää. Soodan 

korvaaminen kalsiumkarbonaatilla helpottaisi kaasunmuodostuksen, karkean fraktion 

lajittumisen ja soodan vaikutuksen arviointia haitalliseen roiskumiseen. Näiden lisäksi 

kalsiumkarbonaatin käyttöä tukee se, että injektoitu sooda ei pysyne kuonassa, eikä näin 

sitä kautta vähennä merkittävästi raakarautahäviöitä (vain senkan soodalisäys vaikut-

taa). Näistä syistä reagenssin sooda voidaan korvata kalsiumkarbonaatilla ja raakarauta-

häviöt minimoida pääasiassa senkkojen soodalisäyksellä.    

 

Reagenssin tasalaatuisuus: raaka-aineiden ja reagenssierien tasarakeisuus 

Yksittäisten norojen muodostumiseen voi vaikuttaa voimakkaasti reagenssin heterogee-

nisyys, jonka aiheuttavat ainakin kaksi tekijää: raaka-aineiden raekokoerot ja reagenssin 

raekoon vaihtelut. Reagenssin raaka-aineiden raekokoerot altistavat lajittumiselle siirto-

jen ja varastoimisen yhteydessä, mikä mahdollistaa karbonaattipiikkien muodostumisen. 

Reagenssierän suuret raekokovaihtelut voivat vaikuttaa rikinpoistotehoon ja injektio-

nopeuspiikkeihin ja sitä kautta hetkittäisiin kaasunmuodostuspiikkeihin ja yksittäisten 

norojen muodostukseen. Rikinpoistotehon vaihtelut voivat lisätä keskimääräistä 

reagenssin kulutusta ja siten lisätä myös norojen muodostusta. Toisin sanoen haitallisen 

roiskumisen hallintaa helpottavat raaka-aineiden pienet raekokoerot ja reagenssin pienet 

raekokovaihtelut, joista seuraa vieläkin ennustettavampi kaasunmuodostus ja mahdolli-

sesti tasaisempi injektionopeus.   

  

Kuonan modifiointi  

Rikinpoiston korkeilla raakaraudan lämpötiloilla (yli 1360 °C) kuonan emäksisyyden 

nosto arvoon 1,5 mahdollisesti vähentäisi haitallisen roiskumisen määrää, sillä se siirtää 

kuonan puuroalueelle tai jopa kokonaan kiinteälle alueelle. Tällöin kuonan kaasunmuo-

dostusreaktiot hidastuisivat reaktioiden tapahtuessa sula-kiinteärajapintojen kautta sula-

sularajapintojen sijaan. Emäksisyyden nostolla vaikutettaisiin 1–3 minuutin voi-

makkaimpaan norojen muodostumiskohtaan (emäksisyys alle 1,5) siirtämällä rikinpois-

ton alkukuona tämän vaiheen ohi. Tämä voisi vähentää norojen esiintymistiheyttä jopa 

25 %, mikä vähentäisi merkittävästi haitallista roiskumista. Kuonamodifioinnin teho 

määräytyy kuitenkin rikinpoistoreaktioiden jakautumisesta kuona- ja rautasulan kesken 

(hankala määrittää). Kuonan emäksisyyden noston voisi toteuttaa masuuneilla 

soodalisäyksen yhteydessä, jolloin pelkän soodan sijasta lisättäisiin kalkin ja soodan 

seosta. Menetelmän etuina olisi raakaraudan alempi rikkipitoisuus ennen rikinpoistoa 
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(kalkin reagoimisesta riippuen), jolloin varsinainen rikinpoisto veisi entistä vähemmän 

aikaa ja reagenssin karbonaattipitoisuutta voisi jopa nostaa (alentuneesta rikkitasosta 

alentunut rikinpoistoteho). Joka tapauksessa alemmalla rikkitasolla ja yli 1,5 emäksisyy-

dellä voisi rikinpoiston haitallista roiskumista hillitä: lyhentynyt puhallusaika pienentää 

kumulatiivista norojen määrää ja ohitetaan mahdollisesti voimakkaimman norojen muo-

dostumisen ajankohta.  

 

Rikinpoistopraktiikan muutos  

Rikinpoistopraktiikka tulisi muuttaa siten, että puhallus tehtäisiin kahdessa vaiheessa. 

Ensimmäisessä injektiovaiheessa (rikkipitoisuus yli 0,030 m-%, noin 0–3 min ajan) voi-

taisiin käyttää tehostamatonta reagenssia (ei karbonaatteja), mikä vähentäisi haitallisen 

roiskumisen määrää alussa, muttei vähentäisi liiaksi rikinpoistotehoa. Tämän ensimmäi-

sen vaiheen voisi osittain toteuttaa myös masuuneilla sooda-kalkkilisäyksellä (esirikin-

poisto), joka toimiessaan vaikuttaisi myös kuonan emäksisyyteen (kuonan modifioimi-

nen). Toisessa injektiovaiheessa (rikkipitoisuus alle 0,030 m-%, noin 3 min jälkeen) 

voitaisiin puolestaan käyttää tehostettua reagenssia (karbonaatteja yli 10 m-%), sillä 

alentunut rikkipitoisuus puolittaa rikinpoistotehon ja laskee siten rikinpoistossa muo-

dostuvien kaasujen määrää (ei silti puolita kaasuuntumista). Tällä menetelmällä saavu-

tettaisiin hyvä haitallisen roiskumisen hallinta ja parempi rikinpoistoteho, sillä menetel-

mällä voitaisiin keskittyä voimakkaimpaan norojen muodostumiskohtaan ja parantaa 

loppuvaiheen heikentyvää rikinpoistotehoa. Menetelmän heikkona puolena on se, että 

injektioissa tarvittaisiin erilliset annossiilot kumpaakin reagenssia varten (jos ei esirikin-

poistoa) ja se, että rikinpoistotehon lasku ei välttämättä laske kaasunmuodostusta 

samassa suhteessa (haitallinen roiskumisen vähenee eri suhteessa).   

 

Rikinpoistoreagenssin kosteuden hallinta  

Reagenssi sitoo erittäin voimakkaasti ilmankosteutta, joka vapautuu injektiossa reagens-

sin kuumentuessa noin 400 °C:seen. Tästä syystä reagenssin pneumaattisissa siirroissa 

kuivatun paineilman kosteus on merkittävä tekijä haitallisessa roiskumisessa. Kuivatun 

paineilman kastepiste ei tulisi nousta yli -30 °C, koska tämän pisteen jälkeen reagens-

siin voi sitoutua pneumaattisessa siirrossa huomattava määrä kosteutta. Nyrkkisääntönä 

voidaan pitää, että kosteudesta aiheutuva kaasunmuodostus kaksinkertaistuu jokaista 

kasvanutta 10 °C:ta kohden (tarkastelukastepiste -25 °C). Tämän lisäksi reagenssin 

kosteus vaikeuttaa kaasujen muodostuksen arviointia, sillä vesihöyry voi pelkistyessään 

muodostaa eri määriä tuotekaasuja ja näin ollen voi vaikuttaa omalta osaltaan 
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yksittäisten norojen muodostukseen. Menetelmä on helppo toteuttaa, koska rikinpoisto-

asemalla on paineilmakuivaimet jo olemassa, ainoastaan niiden kunnossapitoa tulee 

parantaa. Reagenssia on mahdotonta saada täysin kuivaksi, sillä jo kalkinpolttamon eri 

vaiheissa reagenssiin sitoutuu noin 0,8 m-% vettä (vastaa -20 °C kastepistettä 

pneumaattisissa siirroissa). Riittävällä paineilman kuivauksella kuitenkin estetään 

kyseisen pitoisuuden kasvu.  

 

14.3 Muut havaitut asiat 

14.3.1 Reagenssin laatumääritykset  

Työssä havaittiin, ettei reagenssille ole asetettu riittäviä laatuvaatimuksia rikinpoisto-

prosessin tasaiseen ajamiseen. Laadun määrittämisen puutteesta voi aiheutua eri proses-

sivaiheisiin monia epäsuoria ja suoria ongelmia: injektoitavuus, injektionopeuden vaih-

telu, haitallinen roiskuminen, rikinpoistotehon vaihtelu, miksereiden raakaraudan rikki-

pitoisuuden nousu ja tarpeeton reagenssin käyttö. Tästä syystä reagenssille tulisi määrit-

tää tarkemmat laatuvaatimukset. Reagenssiin laatuvaatimuksiin tulisi lisätä vierintäkul-

man ja jäännöskarbonaattimittauksen lisäksi tarkentavia mittauksia injektoitavuuteen ja 

rikinpoistotehoon liittyen. Lisäksi vierintäkulman mittauksen käytäntöä tulisi tarkentaa.  

 

Vierintäkulman mittauksessa reagenssin kokoomanäytteen annostelussa tulisi käyttää 

laitetta, joka minimoisi lajittumisen mahdollisuuden ja pienentäisi tekijästä aiheutuvia 

eroja (esimerkiksi pieni syöttöruuvi). Tämä antaisi tarkemman kuvan injektoitavuudesta 

ja mahdollistaisi silikoniöljyn entistä tarkemman annostelun. Toisaalta silikoniöljyn 

puuttuminen havaitaan selkeästi ilman tarkempia vierintäkulmamittauksia, mutta 

edullinen mittauksen tarkennus ei olisi pahitteeksi.  

 

Injektio-ongelmien ehkäisemiseksi tulisi reagenssieristä tarkastaa 1 ja 2 mm:n ylite-

osuudet, jotka tutkimuksen mukaan viittaavat vahvasti injektion onnistumiseen. Yli 1 

mm fraktion osuuden ei tulisi ylittää 6–8 m-%:a, eikä vastaavasti yli 2 mm fraktion 

osuuden tulisi ylittää 2–3 m-%:a, jotta injektion onnistuminen voitaisiin taata. Toki, 

injektiotukoksiin vaikuttavat eniten yksittäiset suuret partikkelit, joiden aiheuttamat 

ongelmat saataisiin reagenssiseulonnalla ratkaistua.  
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Reagenssin raekoon (d80) tulisi pysyä optimiraekokona pidetyn 250 ± 50 µm rajoissa, 

jotta rikinpoiston tasainen ajaminen onnistuisi. Vaihteluväli (± 50 µm) on määritetty 

myllyn jauhetun kalkin raekoon vaihtelun perusteella. Reagenssi (d80) on saavuttanut 

ajoittain peräti noin 600 µm raekoon, joka varmasti vaikuttaa rikinpoistotehoon merkit-

tävästi. Tähän asiaan vaikuttaminen olisi kannattavaa, sillä rikinpoistoasemalla ei 

heikentynyttä rikinpoistotehoa havaita kuin vasta viiveellä mikserien rikkitasosta. Tätä 

rikkitason nousua ajetaan kiinni useiden puhallusten ajan, vaikka rikinpoistoteho olisi-

kin palautunut normaalille tasolle. Ongelmasta tekee hankalamman vielä se, että annos-

siiloissa voi olla kerroksittain sekä normaaliraekokoista että karkeampaa reagenssia, 

mikä pitkittää ongelman poistumista prosessista ja kasvattaa ns. laadukkaan reagenssin 

kulutusta. Toisin sanoen reagenssin suuresta raekokovaihtelusta ja siitä aiheutuneesta 

rikinpoistotehon vaihteluista voi aiheutua moninkertainen vahinko yksittäiseen 

reagenssierään verrattuna.  

 

Reagenssin raekokoon voidaan vaikuttaa eniten vaikuttamalla jauhetun kalkin raekoko-

vaihteluihin, jotka aiheutuvat pääasiassa myllyn käynnistyksistä ja myllyn syötemate-

riaalin raekokovaihteluista. Myllyn käynnistys voi aiheuttaa jopa raekoon (d80) kaksin-

kertaistumisen, minkä takia myllyn turhaa pysäyttelyä on vältettävä. Toisaalta myllyn 

syöttösiilon liiallista tyhjentymistä tulee välttää, koska se kasvattaa karkean fraktion 

osuutta lisäten injektio-ongelmien mahdollisuutta. Myllyn syötemateriaalin raekoon 

vaihtelu on todennäköisin syy reagenssin suurelle raekoon vaihtelulle, koska ajoittain 

normaalin 0–3 mm fraktion sijasta syötetään myllyyn 0–14 mm fraktiota, eikä myllyn 

säätöjä muuteta lainkaan. Tässä tilanteessa jauhetun kalkin raekoko voi hyvinkin vaih-

della tutkimuksissa havaitun 200–600 µm välillä riippuen syötemateriaalin raekoko-

jakaumasta. Näin karkean fraktion jauhatus samoilla myllyn asetuksilla lisää myös 

yksittäisen, suuren partikkelin kulkeutumista aina rikinpoistoasemalle saakka lisäten 

injektiotukosten mahdollisuutta. Tästä syystä myllyn syötemateriaalin raekoko tulisi 

säilyttää mahdollisimman tasaisena ja yksittäiset suuret partikkelit tulisi seuloa pois 

ennen rikinpoistoasemalle viemistä.   

 

14.3.2 Raakarautahäviöt 

Raakarautahäviöt rikinpoistossa eivät olleet työn pääpainona, mutta työn kuonanäyttei-

den perusteella saatiin kuonaan sitoutuneen raakaraudan määrästä suuntaa-antavia 

tuloksia. Työssä ei mitattu haitallisesta roiskumisesta kasvanutta raakarautahäviöiden 
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määrää, koska niiden vertailu aikaisempaan tilanteeseen olisi ollut hankalaa aikaisem-

pien mittaustietojen puutteen takia.  

 

Työn pohjalta havaittiin kuonan Na2O-pitoisuuden laskevan kuonaan sitoutuneen raaka-

raudan määrää merkittävästi. Senkkojen soodalisäyksellä (noin 50 kg) loppukuonan 

Na2O-pitoisuus nousee normaalista noin 2 m-%:sta noin 4 m-%:iin, jolloin kuonaan 

sitoutuneen raakaraudan määrä kuonassa vähenee noin 40 m-%:sta 30 m-%:iin. Tämä 

tarkoittaa 1200 kg loppukuonan massalla reilun 100 kg pienempää raakarautahäviötä.  

Senkkojen soodaus on tehokkainta suorittaa senkkojen soodalisäyksellä, sillä injektoi-

dusta reagenssin soodasta jopa puolet kaasuuntuu savukaasupölyihin, eikä näin ollen 

pysy kuonassa. Tämän tuloksen varmentaminen vaatii kuitenkin lisätutkimuksia. 

 

14.3.3 Rikinpoistoaseman roiskeiden kierrätys senkkalisäyksellä 

Rikinpoiston koesarjoissa tutkittiin myös rikinpoistoasemalla syntyneiden roiskelisäystä 

tyhjiin senkkoihin, jolloin tämä mahdollistaisi roiskeiden jatkokäsittelyiden poisjättämi-

sen. Alustavan tarkastelun pohjalta roiskeiden kierrätys tyhjinä oleviin senkkoihin on 

mahdollista, eikä se aiheuta merkittäviä muutoksia prosesseihin.  

 

Roiskelisäyksessä tulee huomioida, ettei lisäysten mukana mene liialti kosteutta (vesi ja 

lumi), ja ettei senkkojen pohjalle jää sulatolta sulaa raakarautaa. Senkkojen pohjalle 

joutunut roiskeiden kosteus ehtii tosin kuivata ennen raakaraudan laskua, mutta senkan 

pohjalle jäänyt raakarauta aiheuttaa välittömän sularoiskeen, joka voi aiheuttaa vaara-

tilanteen. Koesarjan aikana yksi neljästä senkasta roiskahti, koska senkan pohjalle oli 

jäänyt sulaa raakarautaa mikserikaadon jälkeen (ei aiheutunut lumesta/vedestä). Sula-

roiskeet eivät olleet kuitenkaan kovin isoja, eivätkä näin ollen aiheuttaneet vaaraa.  

 

Koesarjassa havaittiin kahden tonnin roiskelisäyksen olevan sopiva kertamäärä senkkaa 

kohden. Kyseinen määrä vastaa melko hyvin keskimääräistä piikkausmäärää, eikä näin 

ollen aiheuttane liiallista senkan pohjan kulumista pidempiaikaisessa lisäyspraktiikassa. 

Suurimmat koesarjassa lisätyt roiskeet olivat 40 cm pitkiä ja leveitä, mutta varsin 

litteitä. Näitä kookkaampien roiskelevyjen lisäystä tulisi välttää (yli 1 m leveitä ja 

pitkiä, vaikka paksuus vain noin 20 cm), sillä ne voivat vahingoittaa senkan pohjaa.   
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Roiskelisäyksen hyvänä puolena on se, että se laskee raakaraudan lämpötilaa, jolloin se 

hillitsee rikinpoiston haitallista roiskumista ja se, että roiskeiden jatkokäsittelyt jäisivät 

pois. Heikkoina puolina roiskelisäyksessä on sen aiheuttama raakaraudan rikkipitoisuu-

den nousu ennen rikinpoistoa ja ylimääräisen senkkalisäyksen järjestäminen. Raudan 

rikkipitoisuuden nousu ei aiheutunut raudanlaskun rikin vaihteluista, sillä raudan rikki-

pitoisuus oli tasaisen korkea läpi raudanlaskun. Rikkipitoisuuden noususta huolimatta 

rikinpoisto oli tehokkainta muihin koesarjoihin verrattuna, jolloin se hieman kompensoi 

rikkipitoisuuden nousua.  

 

Roiskeita muodostuu varovaisen arvion mukaan noin 100 tonnia viikossa (silmämääräi-

nen arvio). Tämä tarkoittaisi kahden tonnin senkkalisäyksellä noin 50 lisäystä viikossa, 

joka vastaisi lukumäärältään piikattuja senkkoja. Toisin sanoen Raahen terästehtaalla 

senkkojen roiskelisäyspäivät voisivat ajoittua piikkauspäivien välille tiistaille ja 

torstaille, jos roiskelisäys suoritetaan samalta tasolta kuin piikkauksetkin.   
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15 Jatkotutkimuskohteet 

Työn pohjalta saatiin lukuisia jatkotutkimuskohteita, jotka on esitetty taulukossa 49. 

Ensisijaisena jatkotutkimuskohteena on haitallisen roiskumisen hallinnan toteutuminen 

ajopraktiikan muutoksilla. 

 

Taulukko 49. Rikinpoistoon liittyvät jatkotutkimuskohteet ja niiden osatekijät. 

Jatkotutkimuskohteet 
Rikinpoistoreagenssi Osatekijät 
Reagenssin lajittuminen 
siirtojen ja varastoinnin 
aikana 

reagenssin raekoko, fluidisointi, raaka-aineiden raekoko, 
kalkkimyllyn syötemateriaalin vaihtelun vaikutus jauhetun 
kalkin raekokoon 

Reagenssin 
kosteuspitoisuuden vaihtelu 

paineilman kastepisteiden vaihtelu, sadekausien vaikutus 
reagenssin peruskosteuteen, reagenssin siirtonopeuden 
vaikutus 

Injektoitavuus 
raekoko, silikoniöljyn määrä, vierintäkulman vastaavuus 
injektoitavuuteen, karkean fraktion kriittinen raja, suurten 
partikkelien alkuperä, syöttösiilojen tyhjennyksen alaraja 

Rikinpoistotehon vaihtelu 

reagenssin raekoon merkitys, sekoituksen merkitys, rikin-
poistoteho puhalluksen alussa, senkkahistorian vaikutus, 
reagenssikulutuksen optimointi rikinpoistossa, soodan 
korvaaminen ennustettavammalla kalsiumkarbonaatilla, 
rikinpoistoteho kuonan alle 1,5 emäksisyydellä  

Reagenssin 
rikinpoistoreaktiot 

jakautuminen rauta-kuonasulan välillä, reagenssin 
kaasunmuodostuskyky reaktioissa ja eri lämpötiloissa 

Rikinpoistoasema Osatekijät 
Alkukuonan koostumuksen 
vaikutus rikinpoistotehoon 

kuonan emäksisyyden pitäminen alle 1,5 esimerkiksi 
reagenssin silikaattilisäyksellä 

Puhalluksen kaksi-
vaiheistaminen lopussa sekoituksen tehostus, rikinpoisto 

Tarkempi haitallisen 
roiskumisen mittari selkeä optimointi eri tekijöiden kesken 

Raakaraudan taloudellinen 
lämpötilan alentaminen senkkojen roiskelisäys 

Rikkipitoisuuden risti-
riitainen vaikutus 
haitalliseen roiskumiseen 

Rikkipitoisuus, lämpötila, rikinpoistoteho, 
kaasunmuodostus 

Puhalluksen alun 
rauhallisuuden syy kaasunmuodostuksen laukaiseva tekijä, rikinpoistoteho 

Haitallisen roiskumisen 
aiheuttavien norojen 
muodostuminen 

työn hypoteesin testaaminen 

Masuuni Osatekijät 
Alkukuonan modifiointi-
mahdollisuus kalkilla tai jopa masuunikuonalla, vaikutus lämpöhäviöihin 

Masuunin pitkä tasainen 
käynti  vaikutus rikinpoiston haitalliseen roiskumiseen 

Esirikinpoiston 
mahdollisuus 

kalkin avulla (masuunien soodalisäyksen yhteydessä), 
samalla alkukuonan modifiointi, lämpöhäviöiden lasku 

Taloudelliset jäähdytystavat 
ylikuumalle raakaraudalle 

senkkojen roiskelisäys, muiden materiaalien 
käyttömahdollisuudet 
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16 Yhteenveto 

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää syitä haitalliseen roiskumiseen ja 

löytää keinoja sen hallintaan. Tämän lisäksi tavoitteena oli tehdä paljon perustavanlaa-

tuisia mittauksia sekä käydä teoreettista taustaa kattavasti läpi, koska Ruukilla ei ole 

rikinpoiston fysikaalisia ilmiöitä juurikaan aikaisemmin tutkittu. Rikinpoisto on tärkeä 

osa primääristä raudanvalmistusreittiä, joten sen tapahtumat on tunnettava seikkaperäi-

sesti. Tämän ja rikinpoiston monien riippuvaisuuksien takia yhtään tekijää ei voitu 

etukäteen jättää pois tarkasteluista. 

 

Roiskumisen teki haitalliseksi senkan laitaa pitkin valuvat raakarautanorot, jotka olivat 

seurausta ajoittaisista kaasunpurkauksista ja siitä aiheutuneista raakarautapurskeista. 

Haitallisen roiskumisen havaittiin painottuvan puhalluksen ensimmäisen minuutin 

jälkeiselle vaiheelle, jolloin kaasunmuodostus äkillisesti voimistui. Tätä vaihetta jatkui 

noin kahden minuutin ajan, jonka jälkeen kaasunmuodostus tasaantui vähitellen hilliten 

samalla haitallista roiskumista. Osa puhalluksista ei noudattanut yleisen haitallisen 

roiskumisen kulkua, vaan yksittäiset norot saattoivat esiintyä satunnaisesti ja jopa 

rypäyksittäin ja tämän jälkeen lakata kokonaan.    

  

Haitallisen roiskumisen havaittiin johtuvan monista eri tekijöistä, jotka olivat vielä 

riippuvaisia toisista tekijöistä, eikä siten yksiselitteistä ratkaisua löytynyt. Merkittävin 

tekijä oli korkea raakaraudan lämpötila ennen rikinpoistoa, joka vaikutti haitalliseen 

roiskumiseen pääasiassa kaasunmuodostuksen ja rikinpoistotehon kautta. Kohonneen 

raakaraudan lämpötilan aiheuttivat masuunien epätasaiset käynnit, mutta ne eivät 

johtuneet suoraan masuunien pellettiajoon siirtymisestä. Haitallista roiskumista eivät 

selittäneet myöskään laajentuva tai kuohuva kuona, mutta niiden kautta saatiin 

hypoteesi norojen muodostumiseen. 

 

Työssä havaittiin reagenssin vaikuttavan omalta osaltaan haitalliseen roiskumiseen. 

Reagenssin laatua ei ollut tehtaalla määritelty riittävästi, eikä siitä syystä sen laatua 

voitu tarkkailla riittävästi. Tämä mahdollisti reagenssin suuret raekokovaihtelut ja jopa 

raaka-aineiden lajittumisen. Suuret vaihtelut aiheutuivat kalkkimyllyn käynnistyksestä, 

kalkkimyllyn syötemateriaalin liian suuresta vaihtelusta ja reagenssin raaka-aineiden 

liian suurista raekokoeroista.  

 



153 

    
 

Roiskumisen hallintaan löytyi useita tapoja, joiden vaatimat lisätutkimukset niiden 

käyttäytymisestä eivät tämän opinnäytetyön puitteissa olleet mahdollisia. Ensisijaisesti 

norojen kumulatiivista määrää tulisi laskea raakaraudan lämpötilaa laskemalla, mikä 

onnistuisi helpoiten masuunien tasaisella käynnillä ja senkkojen materiaalilisäyksillä. 

Toissijaisesti voidaan puuttua yksittäisten norojen muodostumiseen, jota voidaan hallita 

reagenssin tasalaatuisuudella, kuonamodifioinnilla, rikinpoiston kaksivaiheisuudella 

(masuunilla esirikinpoisto tai kahden eri reagenssin käyttö), pölynpoistokannen geo-

metrialla, reagenssin kosteuden hallinnalla ja jäännöskarbonaatin säätämisellä (vähentää 

sen osuutta tai korvata sooda kalsiumkarbonaatilla). 

 

Lopuksi voidaan mainita, että roiskumisen hallinta on kaasunmuodostuksen ja siihen 

vaikuttavien tekijöiden hallintaa. Tämä työ antaa niihin pohjatiedon. Luonteeltaan 

moniulotteisen haitallisen roiskumisen tutkiminen vaatii näiden pohjatietojen jatko-

tutkimuksia, jotta rikinpoisto voidaan optimoida rikinpoistotehon ja haitallisen 

roiskumisen kesken.  
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Raekokojakaumia                           Liite 1 (1/2)  

Jauhetun kalkin differentiaalinen raekokojakauma myllyn käynnistyksestä  

 
      

Rikinpoistoreagenssin raekokoluokat myllyn käynnistyksen eri vaiheissa ja mittausajan-
kohtien mukaan tasapainotetut keskiarvot (keltaisella suurimmat ja sinisellä pienimmät 
arvot). 

Aika myllyn 
käynnistyksestä 
(min) 

0 1 2 5 12 20 25 30 48 

Aikavälin 
painotettu 
keskiarvo 

1–48 1–30 
Raekoko d50 31 154 175 105 84 71 55 74 82 83 86 
Raekoko d80 200 440 431 319 282 184 211 177 272 245 258 
Yli 1 mm (m-%) 3 4,9 4,3 5,2 4,6 6 4,4 8 9,9 6,5 3,2 
Yli 2 mm (m-%) 0,5 0,8 0,8 0,6 0,5 0,8 0,8 1,9 3,5 1,5 0,5 
 

Jauhetun kalkin raekoot (d50 ja d80) ja yli 1 ja 2 mm fraktioiden osuudet (m-%) myllyn 
käynnistyksessä. 

 
  



 
 

 

Reagenssipanoksen differentiaalinen raekokojakauma.               Liite 1 (2/2) 

 

 
Kuuden perättäisen 1500 kg reagenssipanoksen raekoot d50 ja  d80 sekä yli 1 ja 2 mm 
fraktioiden osuudet. Keltaisella merkitty luokan suurimmat arvot ja vastaavasti sinisellä 
luokan pienimmät. 
 

Reagenssin kokoomanäytteiden differentiaalinen raekokojakauma. 

 
 

Reagenssin kokoomanäytteiden raekoot d50 ja d80 sekä yli 1 ja 2 mm fraktioiden osuudet 
kahden kuukauden ajalta. 

Reagenssipanos 1 2 3 4 5 6 Keskiarvo 
Raekoko d50 (µm) 52 132 132 181 103 129 122 
Raekoko d80 (µm) 182 328 331 444 289 348 320 
Yli 1 mm (m-%) 2,8 4,4 3,6 2,1 3,7 2,5 3,2 
Yli 2 mm (m-%) 0,3 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 

Kokooma-
näytteet 
2012 

kk 9. 10. 11. 12. Keski-
arvo pv 30. 1. 8. 16. 22. 29. 6. 12. 26. 17. 

Raekoko d50 (µm) 99 116 153 234 268 230 124 197 109 72 160 
Raekoko d80 (µm) 344 323 418 552 583 533 322 479 259 235 405 
Yli 1 mm (m-%) 3 4,4 3,6 4,3 4,5 4,4 4,5 4,9 4,7 5,5 4,4 
Yli 2 mm (m-%) 0,4 0,8 0,5 0,4 0,6 0,4 0,7 0,5 0,7 0,6 0,6 



 
 

 

Liite 2 

Rikinpoistoaseman paineilmakuivaimien kastepistearvot ja tilastotiedot. 

Kastepiste (°C) Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Keskiarvo 
Keskiarvo -17,3 -19,9 -22,5 -23,7 -20,7 
Keskihajonta -2,9 -2,5 -2,6 -1,9 -3,5 
Maksimi -5,3 -4,8 -12,4 -15,5 -4,8 
Minimi -25,5 -25,8 -28,0 -29,7 -29,7 

 

Tarkastelu- 
ajanjakso Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Elokuu– 

marraskuu 

Luokka 
(°C) Frekvenssi Frekvenssi Frekvenssi Frekvenssi Frekvenssi 

-4 0 0 0 0 0 
-6 2 9 0 0 11 
-8 30 15 0 0 45 
-10 37 29 0 0 66 
-12 146 36 0 0 182 
-14 808 105 4 0 917 
-16 2133 269 46 3 2451 
-18 2243 1066 176 24 3509 
-20 2114 2824 1520 206 6664 
-22 991 2518 2115 1159 6783 
-24 418 1424 2073 3000 6915 
-26 81 250 2157 2515 5003 
-28 0 0 729 801 1530 
-30 0 0 0 105 105 
       
Keskiarvo -17,27 -19,88 -22,48 -23,68 -20,73 
Keskivirhe 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 
Mediaani -17,13 -19,95 -22,54 -23,70 -20,88 
Moodi -15,80 -20,06 -20,33 -24,25 -21,76 
Keski- 
hajonta 2,85 2,53 2,55 1,92 3,52 

Otos- 
varianssi 8,15 6,39 6,52 3,69 12,39 

Kurtosis 0,23 3,26 -0,76 0,16 -0,04 
Vinous 0,00 -0,97 -0,16 -0,17 -0,43 
Alue 20,23 20,99 15,53 14,15 24,87 
Maksimi -5,29 -4,79 -12,43 -15,50 -4,79 
Minimi -25,52 -25,78 -27,96 -29,66 -29,66 
Lukumäärä 9003 8545 8820 7813 34181 

 

 

 

 



 
 

 

Liite 3 

Rikinpoistopuhalluksen norojen ajoittumiset (sininen käyrä) ja niitä vastaavat 

reagenssin injektionopeudet (punainen käyrä). 

 

Piikki injektionopeudessa lisää voimakkaasti norojen määrää (7 kpl, 37 %). 

 
 

Piikki injektionopeudessa ei vaikuta norojen määrään lisäävästi (4 kpl, 21 %) 

 
 

Piikki injektionopeudessa ei lisää norojen määrää (8 kpl, 42 %). 

 
  



 
 

 

Liite 4 

Rikinpoistopuhallusdatan korrelaatiot noroluokkien osalta. 

 

Prosessitietojen korrelaatiot noroluokkien osalta  Raakaraudan komponenttien vuorokausi-
hajontojen korrelaatiot noroluokkien osalta  

 Vertailukohde Noroluokka (1-3)    Vertailukohde Noroluokka (1-3) 
Raudanlaskulämpötila 0,38   Ni hajonta 0,22 

Masuuni (1 tai 2) 0,34   Cu hajonta 0,14 

Rikin aktiivisuus 0,27   P hajonta 0,13 

Tuotanto (trr)/senkka lkm 0,21   Si hajonta -0,04 

Tuotanto (trr)/Senkat*pelk.aineet 0,18   Cr hajonta -0,05 

Tuotanto (trr) 0,17   Ti hajonta -0,06 

Senkan panoskoko (t) 0,14   C hajonta -0,10 

Tuotanto (trr)/pelk.aineet 0,14   Zn hajonta -0,14 

Masuunin pelkistysaineet yht. -0,07   Mn hajonta -0,21 

Senkkoja kierrossa (pv) -0,15   V hajonta -0,23 

Puhalluksen kesto (min) -0,26   S hajonta -0,24 

Raakaraudan pääkomponenttien korrelaatiot noro-
luokkien osalta  

Raakaraudan pääkomponenttien rikin 
aktiivisuustermien korrelaatiot noroluokkien 
osalta 

 Vertailukohde Noroluokka (1-3)    Vertailukohde Noroluokka (1-3) 
C 0,28   C Rikki 0,29 

Ti 0,21   S Rikki 0,06 

Si 0,12   Cr Rikki 0,04 

Cu 0,02   Mn Rikki 0,03 

Zn 0,00   V Rikki 0,00 

V 0,00   P Rikki -0,01 

P -0,02   Ni  Rikki -0,02 

Cr -0,02   Cu Rikki -0,02 

Ni -0,03   Ti Rikki -0,21 

Mn -0,03   Tarkasteluajanjaksojen korrelaatiot 
noroluokkien osalta 

S -0,10    Vertailukohde Noroluokka (1-3) 
Osa raakaraudan pääkomponenttisuhteiden 
korrelaatioista noroluokkien osalta  Joulukuu 0,10 

 Vertailukohde Noroluokka (1-3)   Toukokuu 0,06 

Si/C 0,09   Lokakuu -0,03 

Si/Mn 0,17   Syyskuu -0,15 

C*Ti 0,24       

Si*Ti 0,18       

Si*C 0,17       

Si/P 0,17       

C/S 0,15       

Si/S 0,13       

Si*Mn 0,10       

Mn/S 0,08       

C/Mn 0,02       

C/P 0,01       

Mn/P -0,02       



 
 

 

Rikinpoiston koesarjojen raakarauta- ja noroanalyysit.               Liite 5 (1/2) 
Lyhenteet (isot kirjain):  NK=normaalikierto, TS=tippasenkka, PS=piikattu senkka, MnRS=mangaani-

lisätty senkka, RS=roiskelisätty senkka, Noro, tipat=senkan yläosaan, 
ulkopuolelle jähmettyneet norot, Noro, holkki=senkan nostokorvakon 
suojaholkin päälle jähmettyneet norot 

Lyhenteet (pienet kirjaimet):  n=normaali eli pysäyttämätön rikinpoisto, p=pysäytetty rikinpoisto eli 
välinäytteet otettu, nes= normaali rikinpoisto ja ei-soodattu. 

Loppuosan lyhenteet:  Ennen RP=ennen rikinpoistoa, Väli RP= rikinpoisto pysäytettu ja otettu 
näytteet, Jälkeen RP=jälkeen rikinpoiston, Mikseri=miksereillä ennen 
rikinpoistokuonan kuokintaa otettu näyte, sisäp= suojaholkin senkan 
puolimmainen näyte, ulkop.= suojaholkin senkasta ulospäin otettu näyte 

 
  
LIMS-näyte 
  

  
R-näyte 
  

  
Asiakasnäyte 
  

  
Näyteaika 
  

C S Mg Al Si P 
% % % % % % 

Poltto XRF 
2012-0847-1210-001 0847-12101150 NKn, Ennen RP 10.12.2012 14:54:45 4,46 0,0473 < 0.01 < 0.005 0,41 0,048 
2012-0847-1015-024 0847-12101151 NKn, Jälkeen RP 30.11.2012 13:55:21 4,49 0,0082 < 0.01 < 0.005 0,36 0,048 
2012-0847-1015-025 0847-12101152 NKn, Mikseri 30.11.2012 13:56:31 4,49 0,0071 < 0.01 < 0.005 0,36 0,048 
2012-0847-1016-001 0847-12101153 NKp, ennen RP 30.11.2012 10:14:59 4,26 0,0499 < 0.01 < 0.005 0,49 0,050 
2012-0847-1016-002 0847-12101154 NKp, Väli RP 30.11.2012 10:18:28 4,27 0,0283 < 0.01 < 0.005 0,47 0,049 
2012-0847-1016-004 0847-12101155 NKp, jälkeen RP 30.11.2012 10:20:31 4,27 0,0094 < 0.01 < 0.005 0,46 0,051 
2012-0847-1016-005 0847-12101156 NKp, Mikseri 30.11.2012 10:22:07 4,28 0,0086 < 0.01 < 0.005 0,44 0,050 
2012-0847-1016-006 0847-12101157 TSn, ennen RP 30.11.2012 10:23:17 4,52 0,0867 < 0.01 < 0.005 0,53 0,046 
2012-0847-1016-007 0847-12101158 TSn, jälkeen RP 30.11.2012 10:30:21 4,49 0,0115 < 0.01 < 0.005 0,47 0,047 
2012-0847-1016-008 0847-12101159 TSn, Mikseri 30.11.2012 12:42:35 4,56 0,0114 < 0.01 < 0.005 0,46 0,045 
2012-0847-1016-015 0847-12101160 PSn, ennen RP 16.11.2012 12:56:51 4,44 0,0670 < 0.01 < 0.005 0,59 0,047 
2012-0847-1016-016 0847-12101161 PSn, jälkeen RP 30.11.2012 12:58:45 4,47 0,0116 < 0.01 < 0.005 0,52 0,046 
2012-0847-1016-017 0847-12101162 PSn, Mikseri 30.11.2012 12:59:26 4,45 0,0082 < 0.01 < 0.005 0,52 0,049 
2012-0847-1016-018 0847-12101163 MnRSn, ennen RP 30.11.2012 13:01:06 4,53 0,0440 < 0.01 < 0.005 0,68 0,054 
2012-0847-1016-019 0847-12101164 MnRSn, jälkeen RP 30.11.2012 13:02:24 4,54 0,0166 < 0.01 < 0.005 0,67 0,053 
2012-0847-1016-020 0847-12101165 MnRSn, Mikseri 30.11.2012 13:04:03 4,52 0,0154 < 0.01 < 0.005 0,66 0,053 
2012-0847-1203-016 0847-12101173 NKnes, Ennen RP 03.12.2012 12:12:47 4,25 0,0382 < 0.01 < 0.005 0,46 0,046 
2012-0847-1203-017 0847-12101174 NKnes, Jälkeen RP 03.12.2012 12:13:26 4,29 0,0120 < 0.01 < 0.005 0,43 0,048 
2012-0847-1203-018 0847-12101175 NKnes, Mikseri 03.12.2012 12:14:01 4,24 0,0111 < 0.01 < 0.005 0,42 0,047 
2012-0847-1220-001 0847-12101276 RSn, ennen RP 20.12.2012 09:30:32 4,32 0,1105 < 0.01 < 0.005 0,36 0,053 
2012-0847-1220-002 0847-12101277 RSn, jälk. RP 20.12.2012 09:31:24 4,36 0,0120 < 0.01 < 0.005 0,28 0,052 
2012-0847-1220-003 0847-12101278 RSn, Mikseri 20.12.2012 09:31:49 4,38 0,0103 < 0.01 < 0.005 0,29 0,054 
          
NOROT         
2012-0847-1025-006 0847-12102202 Noro, tipat 30.11.2012 13:38:48 4,30 0,0609 < 0.01 < 0.005 0,55 0,044 
2012-0847-1025-007 0847-12102203 Noro, holkki sisäp. 16.12.2012 13:42:24 4,35 0,0442 < 0.01 < 0.005 0,66 0,049 
2012-0847-1025-008 0847-12102204 Noro, holkki  ulkop. 16.12.2012 13:45:57 4,40 0,0470 < 0.01 < 0.005 0,68 0,049 

 

  
Asiakasnäyte 

  

S Ca Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn As Zr 
% % % % % % % % % % % % % 

XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF 
NKn, Ennen RP 0,049 < 0.001 0,085 0,260 0,037 0,21 94,4 0,009 0,018 < 0.001 0,003 0,002 0,003 
NKn, Jälkeen RP 0,008 < 0.001 0,086 0,260 0,037 0,22 94,4 0,004 0,024 0,01 0,003 < 0.001 < 0.001 
NKn, Mikseri 0,007 < 0.001 0,086 0,260 0,037 0,22 94,4 0,01 0,025 0,004 0,003 0,003 < 0.001 
NKp, ennen RP 0,053 < 0.001 0,079 0,260 0,04 0,26 94,5 < 0.003 0,023 0,003 0,004 < 0.001 < 0.001 
NKp, Väli RP 0,029 < 0.001 0,073 0,250 0,041 0,26 94,5 0,008 0,021 0,005 0,007 < 0.001 0,001 
NKp, jälkeen RP 0,010 < 0.001 0,072 0,260 0,04 0,26 94,5 0,005 0,02 0,005 0,005 < 0.001 0,005 
NKp, Mikseri 0,009 < 0.001 0,072 0,260 0,04 0,26 94,5 0,006 0,025 0,004 0,003 < 0.001 0,003 
TSn, ennen RP 0,095 < 0.001 0,069 0,230 0,033 0,18 94,2 0,008 0,022 0,005 0,006 < 0.001 0,005 
TSn, jälkeen RP 0,012 < 0.001 0,053 0,230 0,034 0,19 94,4 0,006 0,025 0,006 0,004 0,002 0,001 
TSn, Mikseri 0,013 < 0.001 0,052 0,230 0,033 0,18 94,4 0,003 0,023 0,001 0,004 < 0.001 0,003 
PSn, ennen RP 0,068 < 0.001 0,088 0,240 0,035 0,2 94,2 0,004 0,025 0,001 0,005 0,002 0,002 
PSn, jälkeen RP 0,011 < 0.001 0,079 0,240 0,033 0,21 94,3 0,005 0,021 0,005 0,009 < 0.001 0,005 
PSn, Mikseri 0,010 < 0.001 0,078 0,240 0,034 0,2 94,4 0,005 0,016 0,01 0,003 < 0.001 0,003 
MnRSn, ennen RP 0,048 < 0.001 0,12 0,260 0,037 0,29 93,9 0,004 0,023 0,008 0,005 < 0.001 0,002 
MnRSn, jälkeen RP 0,018 < 0.001 0,12 0,270 0,04 0,31 93,9 0,005 0,029 0,003 0,004 0,001 0,001 
MnRSn, Mikseri 0,017 0.001 0,12 0,260 0,04 0,31 94 0,005 0,025 0,003 0,007 0,001 0,005 
NKnes, Ennen RP 0,040 < 0.001 0,084 0,210 0,032 0,22 94,6 0,006 0,023 0,002 0,003 0,001 0,001 
NKnes, Jälkeen RP 0,012 < 0.001 0,08 0,220 0,032 0,22 94,6 0,005 0,02 0,002 0,004 0,003 < 0.001 
NKnes, Mikseri 0,011 < 0.001 0,079 0,220 0,032 0,22 94,7 < 0.003 0,024 0,005 0,003 < 0.001 0,004 
RSn, ennen RP 0.12 0.002 0,063 0,280 0,038 0,16 94,6 0,007 0,023 0,003 0,002 < 0.001 < 0.001 
RSn, jälk. RP - < 0.001 0,049 0,270 0,038 0,15 94,7 0,007 0,024 0,005 0,007 < 0.001 0,003 
RSn, Mikseri - < 0.001 0,048 0,280 0,037 0,15 94,7 0,005 0,024 0,003 0,003 < 0.001 0,003 
               
NOROT              
Noro, tipat - < 0.001 0,055 0,210 0,032 0,16 94,5 0,006 0,019 0,008 0,003 0,001 0,002 
Noro, holkki sisäp. - < 0.001 0,083 0,220 0,033 0,18 94,3 0,007 0,029 0,004 0,005 < 0.001 0,001 
Noro, holkki  ulkop. - < 0.001 0,088 0,220 0,033 0,18 94,2 0,009 0,027 < 0.001 0,003 < 0.001 0,003 

  



 
 

 

Rikinpoiston koesarjojen raakarauta- ja noroanalyysit.               Liite 5 (2/2) 

 
  

Asiakasnäyte 
  

Nb Mo Ag Sn Sb Te La Ce Ta W Pb Bi 
% % % % % % % % % % % % 

XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF 
NKn, Ennen RP < 0.001 < 0.001 0,012 < 0.002 < 0.003 < 0.005 0,003 < 0.002 0,004 0,002 < 0.002 < 0.002 
NKn, Jälkeen RP 0,001 < 0.001 0,006 < 0.002 < 0.003 < 0.005 0,002 0,002 < 0.003 < 0.002 < 0.002 < 0.002 
NKn, Mikseri < 0.001 < 0.001 0,007 0,002 < 0.003 < 0.005 < 0.002 < 0.002 < 0.003 0,005 < 0.002 0,004 
NKp, ennen RP 0,002 < 0.001 0,01 < 0.002 < 0.003 < 0.005 0,003 0,003 < 0.003 0,002 < 0.002 < 0.002 
NKp, Väli RP 0,001 < 0.001 0,007 < 0.002 < 0.003 < 0.005 0,004 < 0.002 < 0.003 0,003 < 0.002 < 0.002 
NKp, jälkeen RP 0,002 < 0.001 0,007 < 0.002 < 0.003 < 0.005 < 0.002 0,002 < 0.003 0,004 < 0.002 0,002 
NKp, Mikseri 0,007 < 0.001 0,011 < 0.002 < 0.003 < 0.005 0,002 < 0.002 < 0.003 0,002 < 0.002 < 0.002 
TSn, ennen RP 0,001 < 0.001 0,005 0,003 < 0.003 < 0.005 0,002 < 0.002 < 0.003 < 0.002 < 0.002 < 0.002 
TSn, jälkeen RP < 0.001 < 0.001 0,004 0,002 < 0.003 < 0.005 < 0.002 0,002 < 0.003 < 0.002 < 0.002 < 0.002 
TSn, Mikseri 0,001 < 0.001 0,009 0,002 < 0.003 < 0.005 0,002 < 0.002 < 0.003 0,003 < 0.002 < 0.002 
PSn, ennen RP < 0.001 < 0.001 0,006 < 0.002 < 0.003 < 0.005 0,004 < 0.002 0,003 0,009 < 0.002 < 0.002 
PSn, jälkeen RP 0,003 < 0.001 0,004 < 0.002 < 0.003 0.005 < 0.002 < 0.002 < 0.003 < 0.002 < 0.002 < 0.002 
PSn, Mikseri < 0.001 < 0.001 0,006 < 0.002 < 0.003 < 0.005 0,002 < 0.002 < 0.003 0,003 < 0.002 0,003 
MnRSn, ennen RP < 0.001 < 0.001 0,014 < 0.002 < 0.003 < 0.005 0,004 < 0.002 < 0.003 0,005 < 0.002 0,003 
MnRSn, jälkeen RP 0,002 < 0.001 0,011 < 0.002 < 0.003 < 0.005 0,003 0,002 < 0.003 0,01 < 0.002 < 0.002 
MnRSn, Mikseri 0,003 < 0.001 0,01 < 0.002 < 0.003 < 0.005 0,004 < 0.002 < 0.003 0,004 < 0.002 0,005 
NKnes, Ennen RP 0,003 < 0.001 0,012 < 0.002 < 0.003 < 0.005 0,003 < 0.002 < 0.003 0,004 < 0.002 0,007 
NKnes, Jälkeen RP 0,003 < 0.001 0,008 0,003 < 0.003 < 0.005 0,004 < 0.002 0,005 < 0.002 < 0.002 0,008 
NKnes, Mikseri 0,001 < 0.001 0,008 < 0.002 < 0.003 < 0.005 0,003 0,002 < 0.003 0,005 < 0.002 0,002 
RSn, ennen RP 0,002 < 0.001 0,008 < 0.002 < 0.003 < 0.005 0,002 < 0.002 < 0.003 < 0.002 < 0.002 < 0.002 
RSn, jälk. RP 0,001 < 0.001 0,011 < 0.002 < 0.003 < 0.005 0,003 < 0.002 < 0.003 0,007 < 0.002 < 0.002 
RSn, Mikseri 0,003 < 0.001 0,008 0,003 < 0.003 < 0.005 0,003 < 0.002 < 0.003 0,005 < 0.002 < 0.002 
      
NOROT     
Noro, tipat 0,001 < 0.001 0,009 < 0.002 < 0.003 < 0.005 0,002 < 0.002 < 0.003 0,012 < 0.002 < 0.002 
Noro, holkki sisäp. 0,002 < 0.001 0,012 < 0.002 < 0.003 < 0.005 0,003 0,003 < 0.003 < 0.002 < 0.002 < 0.002 
Noro, holkki  ulkop. 0,003 < 0.001 0,008 < 0.002 < 0.003 < 0.005 0,003 < 0.002 < 0.003 0,002 < 0.002 < 0.002 

 

 

  



 
 

 

Rikinpoiston koesarjojen kuona-analyysit.                                                      Liite 6 (1/4) 
Lyhenteet (isot kirjain):  NK=normaalikierto, TS=tippasenkka, PS=piikattu senkka, MnRS=mangaani-

lisätty senkka, RS=roiskelisätty senkka 
Lyhenteet (pienet kirjaimet):  n=normaali eli pysäyttämätön rikinpoisto, p=pysäytetty rikinpoisto eli 

välinäytteet otettu, nes= normaali rikinpoisto ja ei-soodattu. 
Loppuosan lyhenteet: Ennen RP=ennen rikinpoistoa, Väli RP= rikinpoisto pysäytettu ja otettu 

näytteet, Jälkeen RP=jälkeen rikinpoiston, Mikseri=miksereillä ennen 
rikinpoistokuonan kuokintaa otettu näyte  

Jälkitarkennukset:  pienet, pi, pie, pien= näytteen hienoin fraktio; iso, is, isot=näytteen suurin 
fraktio; ru=ruskehtava näyte, har=harmahtava näyte, skol, sko, sk=kuonassa 
ollut lanssiskolla 

 

LIMS-näyte R-näyte Asiakasnäyte Näyteaika 
Fe Hap C S FeM05 
% % % % % 

FAAS Grav. Poltto Poltto Seula 
2012-0847-1012-001 0847-12101101 NKn, ennen RP 12.10.2012 13:58:41 - 6,36 0,15 3,09 1,1 
2012-0847-1015-001 0847-12101102 NKn, jälkeen RP 15.10.2012 09:35:46 - 6,64 0,27 4,02 0,9 
2012-0847-1015-002 0847-1210110301 NKn, Mikseri, pienet 15.10.2012 09:36:48 - 5,83 0,20 3,76 3,2 
2012-0847-1017-001 0847-1210110302 NKn, Mikseri, iso 17.10.2012 08:57:13 - 7,33 0,19 3,62 12,2 
2012-0847-1015-003 0847-12101104 NKp, Ennen RP 15.10.2012 09:37:48 3,41  0,11 3,80 0,1 
2012-0847-1015-004 0847-12101105 NKp, Väli RP 15.10.2012 09:38:35 - 9,90 0,71 3,31 16,4 
2012-0847-1015-005 0847-1210110601 NKp, Jälkeen RP, pien 15.10.2012 09:39:28 - 8,72 0,63 2,05 45,2 
2012-0847-1029-001 0847-1210110602 NKp, Jälkeen RP, isot 29.10.2012 15:24:40 - 6,84 0,45 2,63 4,4 
2012-0847-1025-005 0847-1210110603 NKp, Jälkeen RP, skol 25.10.2012 11:09:57 - 7,06 - - - 
2012-0847-1015-006 0847-1210110701 NKp, Mikseri, pien 15.10.2012 09:40:01 - 10,6 0,50 2,84 16,8 
2012-0847-1025-003 0847-1210110702 NKp, Mikseri, isot 25.10.2012 10:32:07 - 9,70 0,60 2,93 4,4 
2012-0847-1015-007 0847-12101108 TSn, ennen RP 15.10.2012 10:52:49 - 27,1 5,6 0,236 77,4 
2012-0847-1015-008 0847-12101109 TSn, Jälkeen RP 15.10.2012 10:53:23 - 13,6 1,5 3,06 8,9 
2012-0847-1015-009 0847-1210111001 TSn, Mikseri, pien 15.10.2012 10:54:16 - 8,36 0,76 3,43 24,8 
2012-0847-1025-001 0847-1210111002 TSn, Mikseri, isot 25.10.2012 10:11:26 - 11,3 0,92 3,69 12,5 
2012-0847-1015-010 0847-12101211 PSn, Ennen RP 15.10.2012 10:55:10 - 9,79 0,48 3,10 0,6 
2012-0847-1015-011 0847-12101212 PSn, Jälkeen RP 15.10.2012 10:55:36 - 9,91 0,41 4,41 6,8 
2012-0847-1015-012 0847-1210121302 PSn, Mikseri, isot 15.10.2012 12:29:34 - 8,62 0,22 4,12 11,5 
2012-0847-1025-002 0847-1210121301 PSn, Mikseri, pien 25.10.2012 10:25:41 - 9,02 0,41 3,91 17,1 
2012-0847-1015-013 0847-12101214 Mn RSn, Ennen RP 15.10.2012 12:30:35 - 3,56 0,15 0,431 1,9 
2012-0847-1015-014 0847-12101215 Mn RSn, Jälkeen RP 15.10.2012 12:31:08 - 9,06 0,70 2,04 8,9 
2012-0847-1015-015 0847-1210121602 Mn RSn, Mikseri, isot 15.10.2012 12:31:40 - 10,7 0,84 2,12 5,5 
2012-0847-1025-004 0847-1210121601 Mn RSn, Mikseri, pien 25.10.2012 10:46:38 - 11,2 0,90 2,54 28,7 
2012-0847-1203-001 0847-1210122401 NKnes, Ennen RP1 03.12.2012 08:32:56 - 3,03 0,07 1,26 4,9 
2012-0847-1203-002 0847-1210122501 NKnes, Ennen RP2, pi 03.12.2012 08:33:52 - 2,69 0,15 0,731 1,9 
2012-0847-1203-003 0847-1210122502 NKnes, Ennen RP2,is 03.12.2012 08:56:25 - 2,31 0,13 0,648 4,0 
2012-0847-1203-006 0847-1210122601 NKnes, Jälk RP1, pien 03.12.2012 12:05:19 - 7,93 0,48 2,68 19,7 
2012-0847-1203-007 0847-1210122602 NKnes, Jälk RP1, isot 03.12.2012 12:06:06 - 9,50 0,44 2,74 11,6 
2012-0847-1203-008 0847-1210122701 NKnes, Jälk RP2, pien 03.12.2012 12:06:53 - 7,05 0,42 2,71 36,5 
2012-0847-1203-009 0847-1210122702 NKnes, Jälk RP2, isot 03.12.2012 12:07:23 - 7,43 0,35 2,48 7,1 
2012-0847-1203-010 0847-1210122801 NKnes, Mikseri1, pien 03.12.2012 12:09:05 - 7,91 0,35 2,70 20,7 
2012-0847-1203-011 0847-1210122802 NKnes, Mikseri1, isot 03.12.2012 12:09:33 - 7,77 0,34 2,67 7,7 
2012-0847-1203-012 0847-1210122901 NKnes, Mikseri2, pien 03.12.2012 12:10:11 - 10,6 0,63 2,39 31,4 
2012-0847-1203-013 0847-1210122902 NKnes, Mikseri2, isot 03.12.2012 12:10:34 - 9,03 0,38 2,48 10,4 
2012-0847-1203-014 0847-1210122903 NKnes, Mikseri2, pien 03.12.2012 12:11:06 - 11,7 0,68 2,37 34,1 
2012-0847-1203-015 0847-1210122904 NKnes, Mikseri2, isot 03.12.2012 12:11:28 - 9,27 0,51 2,34 6,6 
2012-0847-1220-004 0847-12101230 RSn, ennen RP 20.12.2012 09:38:10 - 3,60 0,14 1,02 6,7 
2012-0847-1220-006 0847-1210123101 RSn, jälkeen RP, pien 20.12.2012 10:16:40 - 13,8 0,83 4,25 20,3 
2012-0847-1220-007 0847-1210123102 RSn, jälkeen RP, isot 20.12.2012 10:17:05 - 14,3 0,83 4,51 2,8 
2012-0847-1220-008 0847-1210123201 RSn Mikseri, ru, pie 20.12.2012 10:18:24 - 12,3 0,64 4,33 23,6 
2012-0847-1220-009 0847-1210123202 RSn Mikseri, ru, iso 20.12.2012 10:18:51 - 13,6 0,68 4,66 4,3 
2012-0847-1220-010 0847-1210123203 RSn Mikseri, har, pi 20.12.2012 10:19:21 - 13,3 0,69 4,44 17,3 
2012-0847-1220-011 0847-1210123204 RSn Mikseri, har, is 20.12.2012 10:19:48 - 15,2 0,66 4,88 0,9 

 

  



 
 

 

Rikinpoiston koesarjojen kuona-analyysit.                                                      Liite 6 (2/4) 
  
Asiakasnäyte 
  

Fe FeM FeO F Na2O MgO Al2O3 SiO2 P S Cl K2O CaO Ti 
% % % % % % % % % % % % % % 

Titr_FeM05 korjaus XRF_FeM05 korjaus 
NKn, ennen RP 5,2 7,3 < 0.1 < 0.05 23 0,49 3 35,9 0,015 - < 0.01 0,71 20,4 4,1 
NKn, jälkeen RP 8,6 8,5 < 0.1 < 0.05 7,7 1,1 2,3 18,7 0,012 - < 0.01 0,15 53 1,1 
NKn, Mikseri, pienet 9,8 10,3 < 0.1 0,05 5,6 1,2 1,5 15,8 0,013 - < 0.01 0,25 56,6 0,91 
NKn, Mikseri, iso 19,9 20,0 < 0.1 < 0.05 3,5 1,1 1,5 13,6 0,014 - < 0.01 0,21 49,7 0,76 
NKp, Ennen RP    < 0.05 32 0,95 3,3 36,8 0,038 4,3 0,02 0,07 6,4 5,2 
NKp, Väli RP 31,5 28,5 0,1 < 0.05 9,9 1 1,6 17,7 0,019 2,7 0,01 0,36 31,9 2 
NKp, Jälkeen RP, pien 60,2 54,5 6,0 < 0.05 1,6 0,52 0,58 6,1 0,019 - < 0.01 0,16 24,6 0,44 
NKp, Jälkeen RP, isot 23,9 18,3 2,3 < 0.05 5,4 1 1,9 13,7 0,021 - < 0.01 0,34 45,5 1,3 
NKp, Jälkeen RP, skol - - - < 0.05 0,26 1 0,57 4,1 0,021 0,3 < 0.01 0,04 49,1 0,14 
NKp, Mikseri, pien 36,7 30,5 5,8 < 0.05 4 0,97 1,1 10,6 0,019 - < 0.01 0,19 41,7 0,88 
NKp, Mikseri, isot 24,7 20,6 2,2 < 0.05 6,8 1,2 1,5 15,1 0,02 - 0,01 0,37 45,7 1,5 
TSn, ennen RP 95,3 94,5 1,2 < 0.05 0,06 0,01 0,13 1,8 0,009 - < 0.01 0,01 0,49 0,4 
TSn, Jälkeen RP 35,0 36,5 < 0.1 < 0.05 2,7 0,65 7,3 14,6 0,021 - 0,01 0,21 32,1 1,6 
TSn, Mikseri, pien 37,8 36,0 < 0.1 < 0.05 2,7 0,84 0,67 9,5 0,013 - 0,01 0,18 37,7 0,69 
TSn, Mikseri, isot 32,9 32,4 < 0.1 < 0.05 2,5 0,97 0,76 12,3 0,016 - < 0.01 0,1 45,4 1,2 
PSn, Ennen RP 17,9 15,4 0,5 < 0.05 5,5 0,91 4,4 26,1 0,021 - 0,01 0,35 35,7 2,3 
PSn, Jälkeen RP 18,6 20,4 < 0.1 < 0.05 4,1 1,1 2,5 17,2 0,017 - 0,01 0,2 47,7 1,2 
PSn, Mikseri, isot 19,9 19,5 < 0.1 < 0.05 4,3 1,1 2,4 16,1 0,017 - < 0.01 0,39 46,3 1,1 
PSn, Mikseri, pien 27,2 25,9 0,5 < 0.05 3,8 1 1,8 13,6 0,018 - 0,01 0,28 44,2 0,92 
Mn RSn, Ennen RP 5,4 8,1 2,5 < 0.05 0,72 0,66 2,2 40,8 0,019 - < 0.01 0,38 21,4 4,3 
Mn RSn, Jälkeen RP 27,1 22,2 2,9 < 0.05 1,4 0,86 1,5 19,6 0,015 - < 0.01 0,21 43,3 1,8 
Mn RSn, Mikseri, isot 26,5 26,1 < 0.1 < 0.05 1,5 0,98 1,6 19,2 0,017 - < 0.01 0,2 45,5 1,8 
Mn RSn, Mikseri, pien 47,6 45,3 2,0 < 0.05 0,77 0,75 0,86 8,7 0,015 - < 0.01 0,08 34,2 0,66 
NKnes, Ennen RP1 6,8 9,6 < 0.1 < 0.05 1,6 0,82 10,2 36,4 0,008 - < 0.01 0,12 40 2,6 
NKnes, Ennen RP2, pi - - - < 0.05 1,6 0,81 6,8 40,2 0,007 - < 0.01 0,1 37,8 3,2 
NKnes, Ennen RP2,is 6,0 8,3 0,4 < 0.05 1,5 0,75 6,9 40,2 0,007 - < 0.01 0,1 36,1 3,1 
NKnes, Jälk RP1, pien 33,4 30,6 1,5 < 0.05 1,5 0,9 2 11,8 0,017 - < 0.01 0,1 42,8 0,62 
NKnes, Jälk RP1, isot 25,2 25,2 < 0.1 < 0.05 2 0,84 3 19,3 0,022 - < 0.01 0,17 45,3 1,1 
NKnes, Jälk RP2, pien 45,5 44,0 0,2 < 0.05 1,5 0,7 2 10,5 0,014 - < 0.01 0,14 33,9 0,56 
NKnes, Jälk RP2, isot 18,8 17,0 < 0.1 < 0.05 2,1 0,96 4,5 21,5 0,018 - < 0.01 0,22 49,9 1,2 
NKnes, Mikseri1, pien 32,3 31,4 < 0.1 < 0.05 1,2 0,91 2,1 11,6 0,015 - < 0.01 0,05 43,5 0,61 
NKnes, Mikseri1, isot 18,8 18,7 < 0.1 0,05 1,9 0,98 3,3 20,3 0,017 - < 0.01 0,08 48,5 1,1 
NKnes, Mikseri2, pien 48,0 46,2 < 0.1 < 0.05 0,99 0,73 1,8 9,6 0,017 - < 0.01 0,03 35,2 0,51 
NKnes, Mikseri2, isot 25,7 25,8 < 0.1 < 0.05 2 0,92 2,4 18,3 0,024 - < 0.01 0,09 48,1 0,94 
NKnes, Mikseri2, pien 51,5 51,6 < 0.1 < 0.05 0,92 0,73 1,5 9,4 0,017 - < 0.01 0,03 35,3 0,5 
NKnes, Mikseri2, isot 22,3 23,5 < 0.1 < 0.05 1,8 1 3,6 20,1 0,025 - < 0.01 0,06 49,5 1,1 
RSn, ennen RP 9,6 11,1 2,0 < 0.05 2,3 1,4 5,4 34,3 0,038 - < 0.01 0,28 35,6 3,9 
RSn, jälkeen RP, pien 41,9 40,0 2,1 < 0.05 1,9 0,77 0,71 8,6 0,021 - < 0.01 0,22 38,5 0,66 
RSn, jälkeen RP, isot 23,5 24,3 < 0.1 < 0.05 2,4 0,97 1,6 16,3 0,024 - < 0.01 0,22 46,8 1,6 
RSn Mikseri, ru, pie 40,7 38,0 0,4 < 0.05 1,5 0,82 0,72 9 0,019 - < 0.01 0,1 41,4 0,66 
RSn Mikseri, ru, iso 24,7 25,8 < 0.1 < 0.05 2,1 1,1 1,2 13,5 0,022 - < 0.01 0,12 51,2 1,2 
RSn Mikseri, har, pi 33,8 34,1 < 0.1 < 0.05 1,7 0,92 0,75 9,2 0,019 - < 0.01 0,15 46,1 0,61 
RSn Mikseri, har, is 20,7 22,8 < 0.1 < 0.05 2,1 1,1 1,6 14,8 0,027 - 0,01 0,13 51,3 1,3 

  



 
 

 

Rikinpoiston koesarjojen kuona-analyysit.                                                      Liite 6 (3/4) 
  
Asiakasnäyte 
  

V Cr Mn Fe Ni Cu Zn As Rb Sr Y Zr Nb 
% % % % % % % % % % % % % 

XRF_FeM05 korjaus 
NKn, ennen RP 0,15 0,009 0,95 6,44 0,006 < 0.001 0,003 < 0.002 < 0.001 0,009 < 0.001 0,006 0,004 
NKn, jälkeen RP 0,056 0,004 0,14 6 0,004 < 0.001 0,002 < 0.002 < 0.001 0,017 < 0.001 0,005 0,001 
NKn, Mikseri, pienet 0,052 0,005 0,12 8,32 0,005 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,023 < 0.001 0,005 < 0.001 
NKn, Mikseri, iso 0,063 0,005 0,11 18,2 0,004 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,018 < 0.001 0,004 0,001 
NKp, Ennen RP 0,36 0,006 1,7 - 0,003 < 0.001 0,002 < 0.002 < 0.001 0,004 < 0.001 0,009 0,008 
NKp, Väli RP 0,14 0,012 0,34 29,2 0,006 < 0.001 0,002 < 0.002 < 0.001 0,011 < 0.001 0,005 0,004 
NKp, Jälkeen RP, pie 0,11 0,013 0,19 58,5 0,007 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,008 < 0.001 0,002 0,001 
NKp, Jälkeen RP, isot 0,11 0,011 0,21 19,8 0,008 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,018 < 0.001 0,005 0,002 
NKp, Jälkeen RP, sko 0,081 0,013 0,1 25,8 0,011 < 0.001 0,002 < 0.002 < 0.001 0,015 < 0.001 0,002 < 0.001 
NKp, Mikseri, pien 0,092 0,01 0,17 32,6 0,008 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,013 0,001 0,005 0,001 
NKp, Mikseri, isot 0,12 0,012 0,23 21,1 0,008 < 0.001 0,001 < 0.002 0,001 0,015 0,001 0,005 0,003 
TSn, ennen RP 0,14 0,017 0,17 94 0,007 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0,001 0,002 
TSn, Jälkeen RP 0,23 0,023 0,47 21,7 0,009 < 0.001 0,001 < 0.002 0,001 0,014 < 0.001 0,008 0,003 
TSn, Mikseri, pien 0,1 0,009 0,2 35,5 0,006 < 0.001 0,002 < 0.002 0,002 0,013 < 0.001 0,002 0,002 
TSn, Mikseri, isot 0,17 0,011 0,44 28,6 0,009 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,015 < 0.001 0,001 0,003 
PSn, Ennen RP 0,16 0,01 0,49 12 0,008 0,01 0,002 < 0.002 < 0.001 0,014 < 0.001 0,009 0,004 
PSn, Jälkeen RP 0,087 0,007 0,26 9,38 0,005 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,02 < 0.001 0,007 0,002 
PSn, Mikseri, isot 0,073 0,006 0,24 18 0,005 < 0.001 0,002 < 0.002 0,001 0,021 < 0.001 0,006 0,002 
PSn, Mikseri, pien 0,094 0,008 0,23 26,4 0,006 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,016 < 0.001 0,004 0,002 
Mn RSn, Ennen RP 0,39 0,029 10,4 9,08 0,005 < 0.001 0,003 < 0.002 < 0.001 0,049 < 0.001 0,008 0,007 
Mn RSn, Jälkeen RP 0,12 0,009 0,8 24,2 0,007 < 0.001 < 0.001 < 0.002 0,003 0,024 < 0.001 0,005 0,002 
Mn RSn, Mikseri, isot 0,12 0,013 0,78 23,8 0,008 < 0.001 0,002 < 0.002 < 0.001 0,024 0,001 0,007 0,002 
Mn RSn, Mikseri, pie 0,081 0,01 0,32 45,8 0,008 < 0.001 0,002 < 0.002 < 0.001 0,013 0,001 0,004 < 0.001 
NKnes, Ennen RP1 0,073 0,004 0,53 6,91 0,003 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,021 0,001 0,017 0,001 
NKnes, Ennen RP2, pi 0,12 0,009 1 6,38 0,005 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,017 < 0.001 0,011 0,003 
NKnes, Ennen RP2,is 0,13 0,008 1 7,95 0,003 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,015 < 0.001 0,013 0,003 
NKnes, Jälk RP1, pie 0,068 0,006 0,15 30,2 0,006 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,015 < 0.001 0,005 0,001 
NKnes, Jälk RP1, isot 0,077 0,007 0,21 23,3 0,006 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,016 0,002 0,006 < 0.001 
NKnes, Jälk RP2, pie 0,054 0,005 0,12 43,4 0,004 < 0.001 0,002 < 0.002 < 0.001 0,012 < 0.001 0,004 < 0.001 
NKnes, Jälk RP2, isot 0,079 0,01 0,23 16,3 0,005 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,021 < 0.001 0,01 0,001 
NKnes, Mikseri1, pien 0,063 0,006 0,13 29,9 0,006 < 0.001 0,001 < 0.002 0,001 0,017 0,001 0,005 0,001 
NKnes, Mikseri1, isot 0,064 0,005 0,18 15,8 0,006 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,017 < 0.001 0,006 0,001 
NKnes, Mikseri2, pien 0,072 0,008 0,13 45,4 0,007 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,012 < 0.001 0,004 0,001 
NKnes, Mikseri2, isot 0,084 0,007 0,2 22,7 0,007 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,016 < 0.001 0,005 0,001 
NKnes, Mikseri2, pien 0,069 0,006 0,13 47,5 0,006 < 0.001 0,001 < 0.002 0,001 0,013 < 0.001 0,002 0,001 
NKnes, Mikseri2, isot 0,1 0,013 0,25 19,6 0,007 < 0.001 0,001 < 0.002 0,001 0,015 < 0.001 0,007 0,002 
RSn, ennen RP 0,67 0,04 1,6 11,5 0,005 < 0.001 0,002 < 0.002 < 0.001 0,018 < 0.001 0,009 0,025 
RSn, jälkeen RP, pien 0,1 0,01 0,2 38,7 0,007 < 0.001 0,002 < 0.002 < 0.001 0,012 < 0.001 0,003 0,001 
RSn, jälkeen RP, isot 0,15 0,013 0,43 20,9 0,008 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,015 < 0.001 0,004 0,004 
RSn Mikseri, ru, pie 0,088 0,008 0,17 38,5 0,007 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,014 < 0.001 0,002 < 0.001 
RSn Mikseri, ru, iso 0,12 0,01 0,31 20,8 0,009 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,018 < 0.001 0,003 0,002 
RSn Mikseri, har, pi 0,08 0,01 0,15 30,4 0,008 < 0.001 0,001 < 0.002 < 0.001 0,015 < 0.001 0,003 0,001 
RSn Mikseri, har, is 0,15 0,016 0,37 18,7 0,011 0,01 0,002 < 0.002 < 0.001 0,015 < 0.001 0,005 0,004 

  



 
 

 

Rikinpoiston koesarjojen kuona-analyysit.                                                      Liite 6 (4/4) 
  
Asiakasnäyte 
  

Mo Sn Sb Ba Cs La Ce Ta Pb Bi Th U 
% % % % % % % % % % % % 

XRF_FeM05 korjaus 
NKn, ennen RP 0,001 <0.002 <0.002 0,007 0,004 <0.002 <0.003 <0.002 0,001 <0.001 0,001 <0.001 
NKn, jälkeen RP <0.001 0,003 <0.002 0,006 <0.002 0,003 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
NKn, Mikseri, pienet <0.001 0,002 <0.002 0,006 0,002 0,006 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
NKn, Mikseri, iso 0,001 0,002 <0.002 0,004 0,004 <0.002 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
NKp, Ennen RP 0,001 0,002 <0.002 0,004 0,004 0,002 <0.003 <0.002 0,002 <0.001 <0.001 <0.001 
NKp, Väli RP 0,001 0,002 <0.002 0,004 0,004 0,004 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
NKp, Jälkeen RP, pi <0.001 0,002 <0.002 0,004 <0.002 <0.002 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 0,001 <0.001 
NKp, Jälkeen RP, iso <0.001 0,002 <0.002 0,003 0,002 0,002 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
NKp, Jälkeen RP, sk <0.001 <0.002 <0.002 0,008 <0.002 0,002 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
NKp, Mikseri, pien 0,001 0,003 <0.002 0,006 0,002 <0.002 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
NKp, Mikseri, isot <0.001 <0.002 <0.002 0,01 0,002 0,003 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
TSn, ennen RP <0.001 <0.002 <0.002 0,002 <0.002 <0.002 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 0,001 
TSn, Jälkeen RP 0,001 <0.002 <0.002 0,008 0,002 0,002 <0.003 0,002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
TSn, Mikseri, pien <0.001 0,002 <0.002 0,006 0,004 <0.002 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
TSn, Mikseri, isot 0,001 <0.002 <0.002 0,008 <0.002 0,002 <0.003 0,002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
PSn, Ennen RP <0.001 <0.002 <0.002 0,006 0,005 <0.002 0,003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
PSn, Jälkeen RP <0.001 <0.002 <0.002 0,008 0,004 0,004 <0.003 <0.002 0,001 <0.001 <0.001 0,001 
PSn, Mikseri, isot 0,001 0,002 <0.002 0,009 0,002 0,002 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 0,001 
PSn, Mikseri, pien 0,001 0,002 <0.002 0,01 <0.002 0,002 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
Mn RSn, Ennen RP <0.001 0,004 <0.002 0,19 0,004 <0.002 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 0,001 0,001 
Mn RSn, Jälkeen RP <0.001 0,002 <0.002 0,049 0,004 0,003 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
Mn RSn, Mikseri, iso <0.001 0,002 <0.002 0,048 0,004 <0.002 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 0,002 
Mn RSn, Mikseri, pi <0.001 0,002 <0.002 0,022 <0.002 0,003 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 0,001 
NKnes, Ennen RP1 0,001 0,002 <0.002 0,003 0,004 <0.002 0,003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
NKnes, Ennen RP2, p 0,001 0,003 <0.002 0,011 0,005 0,003 <0.003 <0.002 0,001 <0.001 <0.001 <0.001 
NKnes, Ennen RP2,is 0,001 0,003 <0.002 <0.002 0,004 0,003 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 0,001 
NKnes, Jälk RP1, pie 0,002 0,002 <0.002 0,006 0,002 0,003 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
NKnes, Jälk RP1, isot 0,001 0,004 <0.002 0,007 0,003 <0.002 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 0,001 0,001 
NKnes, Jälk RP2, pie <0.001 0,002 <0.002 0,005 0,003 0,003 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
NKnes, Jälk RP2, isot 0,001 0,004 <0.002 0,007 0,002 0,004 0,003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
NKnes, Mikseri1, pie <0.001 <0.002 <0.002 0,005 0,003 0,002 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 0,001 
NKnes, Mikseri1, isot <0.001 <0.002 <0.002 0,006 0,002 <0.002 0,004 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
NKnes, Mikseri2, pie <0.001 <0.002 <0.002 0,004 <0.002 0,004 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
NKnes, Mikseri2, isot 0,001 0,002 <0.002 0,008 <0.002 0,002 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
NKnes, Mikseri2, pie <0.001 0,003 <0.002 0,004 0,002 <0.002 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 0,001 <0.001 
NKnes, Mikseri2, isot <0.001 0,002 <0.002 0,006 0,004 0,002 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 0,001 
RSn, ennen RP <0.001 <0.002 <0.002 0,011 0,005 0,003 0,003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
RSn, jälkeen RP, pien <0.001 <0.002 <0.002 0,005 0,003 <0.002 0,003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 0,001 
RSn, jälkeen RP, isot <0.001 <0.002 <0.002 0,006 0,005 <0.002 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 0,001 
RSn Mikseri, ru, pie <0.001 0,002 <0.002 0,002 <0.002 0,002 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 0,001 
RSn Mikseri, ru, iso <0.001 0,002 <0.002 0,007 0,006 0,003 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 0,002 
RSn Mikseri, har, pi <0.001 <0.002 <0.002 0,005 0,002 <0.002 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
RSn Mikseri, har, is 0,001 0,003 <0.002 0,014 0,004 0,006 <0.003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

 

 

  



 
 

 

Lanssiskollien analyysit.                                                                   Liite 7  
Asiakasnäytelyhenteet (isot kirjain): NK=normaalikierto, MnRS=mangaanilisätty senkka 

Asiakasnäytelyhenteet (pienet kirjaimet): n=normaali eli pysäyttämätön rikinpoisto 

 

  
LIMS-näyte 
  

  
R-näyte 
  

  
Asiakasnäyte 
  

  
Näyteaika 
  

Hap C S FeM05 Fe FeM FeO 

% % % % % % % 

Grav. Poltto Seula Titr_FeM05 korjaus 

2012-0847-1017-002 0847-12101224 NKn, lanssikolla 17.10.2012 13:40:00 7,66 1,3 0,425 0,7 25,7 23,2 4,2 

2012-0847-1026-001 0847-12101226 MnRSn, lanssikolla 26.10.2012 07:48:00 9,79 1,9 0,379 3,3 36,0 30,2 6,9 

 

  
Asiakasnäyte 
  

F Na2O MgO Al2O3 SiO2 P Cl K2O CaO Ti V Cr Mn Fe Cu 

% % % % % % % % % % % % % % % 

XRF_FeM05 korjaus 

NKn, lanssikolla <0.05 0,88 1,1 0,66 3,5 0,019 0,01 0,13 54,8 0,14 0,079 0,01 0,08 24,5 <0.001 

MnRSn, lanssikolla <0.05 0,7 1 0,6 2,9 0,022 0,01 0,14 45,3 0,13 0,093 0,015 0,12 32,9 <0.001 

 

  
Asiakasnäyte 
  

Cu Zn As Rb Sr Y Zr Nb Mo Sn Sb Ba Cs 

% % % % % % % % % % % % % 

XRF_FeM05 korjaus 

NKn, lanssikolla <0.001 0,003 <0.002 <0.001 0,017 <0.001 0,003 <0.001 <0.001 <0.002 <0.002 0,003 0,003 

MnRSn, lanssikolla <0.001 0,003 <0.002 <0.001 0,018 <0.001 0,003 <0.001 0,001 <0.002 <0.002 0,005 0,002 

 

  
Asiakasnäyte 

  

Sn Sb Ba Cs La Ce Ta Pb Bi Th U 

% % % % % % % % % % % 

XRF_FeM05 korjaus 

NKn, lanssikolla <0.002 <0.002 0,003 0,003 <0.002 <0.003 0,002 <0.001 <0.001 <0.001 0,001 

MnRSn, lanssikolla <0.002 <0.002 0,005 0,002 0,005 0,003 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

 

  



 
 

 

Liite 8 (1/2) 

DSC-TGA-MS-käyrät (lämpötilakäyttäytyminen). 

Sooda:

 

 

Koksipöly: 

 

 



 
 

 

Liite 8 (2/2) 

DSC-TGA-MS-käyrät (lämpötilakäyttäytyminen). 

Jauhettu kalkki: 

 

 

Savukaasupöly: 

 

 



 
 

 

Liite 9 (1/2) 

Soodan hajoamisen termodynaaminen tarkastelu eri atmosfääreissä lämpötilan 
funktiona. Laskentaan käytetty HSC Chemistry 7.1 for Windows -laskentaohjelmistoa, 
jonka on kehittänyt Outokumpu Research Oy ja jatkokehittänyt Outotec Oy (Antti 
Roine).  

 
Inertin kaasuhuuhtelun vaikutus soodan hajoamiseen: 100:1 He:Na2CO3. 

 

 
Voimakkaan inertin kaasuhuuhtelun vaikutus soodan hajoamiseen: 1000:1 He: Na2CO3. 



 
 

 

Liite 9 (2/2) 

 

 
Hiilidioksidin eli hajoamistuotteen huuhtelun vaikutus soodan hajoamiseen 100:1 CO2: 

Na2CO3. 

  



 
 

 

Liite 10 

CO- ja CO2-kaasun osuus rikinpoiston savukaasussa eri ajanhetkillä. 

Puhallus 1 

 

 

 

 

 

 

 

Puhallus 2 

 

 

 

 

 

 

Puhallus 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puhallus 4 

 

 

 

 

 

 

 


