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Lyhenne- ja symboliluettelo 

 

A   pinta-ala [m
2
] 

ADOL   dolomiittikalkki 

AOD (Argon Oxygen Decarburization) happea ja argonia käyttävä 

hiilenpoistokonvertteri 

CRK   ferrokromikonvertteri 

db   on kuplakoko [m] 

Eeff   on efektiivinen elastisuus 

FeSi   ferropii 

g   on putoamiskiihtyvyys [m/s
2
] 

KAMU   kalkkimurske 

kWh/t   kilowattituntia/panostettu metallitonni 

µ   on viskositeetti [Pa·s] 

m-%   massaprosentti 

Q   on virtaus [m
3
/s] 

ρ   on tiheys [kg/m
3
] 

Σ   kuohumisindeksi [s] 

σ   on pintajännitys [N/m] 

TIMU   tiilimurske 

V   on nopeus [m/s] 

VKU   valokaariuuni 

XRD   röntgensäteiden hajontaan perustuva analysointimenetelmä 

[X]   metallisulaan liuennut komponentti X 

(X)   kuonasulaan liuennut komponentti X 
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1 Johdanto 

Outokummun Tornion terästehtaan tuotantolinjalla 2 on maksimoitu 

ruostumattoman kierrätysteräksen osuus valokaariuunisulatuksissa 

kierrätysteräksestä edullisimmin saatavan nikkelin vuoksi. 

Valokaariuuniprosessin hallittavuus on kuitenkin heikentynyt muutoksen 

johdosta ja ongelmaksi ovat muodostuneet voimakkaat 

kaasunmuodostusreaktiot, jotka kuohuttavat kuonaa ja metallisulaa senkassa 

uunin kaadon yhteydessä. Voimakkaat kuohumiset aiheuttavat 

tuotantokatkoksia, kun metallisulaa ja kuonaa valuu senkkavaunun kiskoille. 

Kuohumiset aiheuttavat myös jatkuvasti kaadon pitkittymistä, sillä kaatoa 

joudutaan hidastamaan tai keskeyttämään kuohuntaa havaittaessa.  

Kuohumisongelmaa ei esiinny kaikkien kierrätysterästoimittajien 

kierrätysteräksillä, minkä vuoksi kierrätysterästen laatuun on alettu 

kiinnittämään huomiota. Kierrätysteräksen laatu vaihtelee kierrätysteräserä- ja 

sulatuskohtaisesti, mikä tekee uuniprosessin hallitsemista erittäin haastavaa. 

Valokaariuunin sulatuksen etenemiseen ja lopputulokseen vaikutetaan 

kuonanmuodostajilla ja pelkistimillä, mutta niiden oikean määrän arviointi on 

vaikeaa kierrätysteräksen laadun hajonnan vuoksi.  

Tämän työn tavoitteena oli selvittää kierrätysteräksen laadusta tekijät, jotka 

aiheuttavat sulatuksen ja uunin kaadon aikana tapahtuvan 

kaasunmuodostuksen, sekä selvittää keinoja, joilla kaasunmuodostukseen on 

mahdollista vaikuttaa. Teoriaosassa on aluksi perehdytty kuonan 

kuohumiseen ilmiönä ja kuonan kuohuvuuteen vaikuttaviin tekijöihin, jonka 

jälkeen on keskitytty valokaariuuniprosessissa tapahtuvaan 

kaasunmuodostukseen ja kuonan kuohumiseen sekä kierrätysteräksen laatuun. 

Kokeellisessa osuudessa on tarkasteltu laadunseurannan avulla 

kierrätysteräksen ominaisuuksien yhteyttä kaasunmuodostukseen. Yhdessä 

teorian ja laadunseurannan avulla on muodostettu eri vaihtoehtoja 

kaasunmuodostuksen juurisyylle, joita on edelleen tarkasteltu prosessidatan ja 

kokeiden avulla. Lopuksi on myös arvioitu erilaisia mahdollisuuksia 

kuohumisen parempaan hallintaan. 
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I TEORIAOSIO 

 

 

2 Valokaariuuniprosessi osana terässulattoa 

Valokaariuuniprosessin päätehtävä on sulattaa teräksen valmistuksen raaka-

aineena käytetty kierrätysteräs ja saattaa syntyvä metallisula 

koostumukseltaan hiilenpoistoon tarkoitettuun konvertteriin sopivaksi. 

Valokaariuuniin panostetaan kierrätysteräksen lisäksi muita 

kierrätysmateriaaleja, seosaineita, kuonanmuodostajia ja pelkistimiä. 

 

2.1 Terässulaton prosessikuvaus 

Tornion tehtaiden jaloterässulatto koostuu kahdesta erillisestä 

tuotantolinjasta. Molemmat linjat käyttävät raaka-aineenaan pääasiassa 

kierrätysterästä ja linjat koostuvat valokaariuunista, AOD-konvertterista, 

senkkakäsittelyasemasta sekä valukoneesta. Linjalla 1 on linjasta 2 poiketen 

käytössä lisäksi ferrokromikonvertteri (CRK), jossa on mahdollisuus käyttää 

raaka-aineena ferrokromitehtaan uppokaariuunilta sulana tulevaa ferrokromia. 

Valukoneilta aihiot kuljetetaan aihiohiomoon ja edelleen kuumavalssaamolle. 

Linjan 1 panoskoko on noin 95 tonnia ja linjan 2 noin 150 tonnia. Kuvassa 1 

on esitetty molempien tuotantolinjojen tuotantokaaviot yksinkertaistettuna. 
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Kuva 1. Terässulaton tuotantokaavio (muokattu lähteestä: Outokumpu O'net). 

 

Suoraan sulana käytettävän ferrokromin myötä kaikki ferriittiset 

(nikkelittömät) teräslajit valmistetaan linjalla 1. Uunipanos muodostuu tällöin 

tavallisesti seostamattomasta kierrätysteräksestä, nikkelittömistä sisäisistä 

kierrätysmateriaaleista ja ferrokromista. Ferriittisiä lajeja on mahdollista 

valmistaa myös puhtaasti ferriittisestä kierrätysteräksestä, mutta tällöin 

riskinä ovat nikkeliepäpuhtaudet, koska austeniittisen kierrätysteräksen 

täydellinen erottaminen ferriittiisistä on haastavaa (Södervall 2012). Linjalla 

1 valmistetaan lisäksi vaativimmat ja tuotantomääriltään pienimmät 

austeniittiset teräslajit. Linjan 1 valukoneella on ferriittisiä teräslajeja varten 

valurakennetta parantava elektromagneettinen valunauhasekoitin. 

Linjan 2 tuoteportfolioon kuuluvat tavanomaiset austeniittiset ruostumattomat 

teräslajit sekä haponkestävät teräslajit (molybdeeniseostetut). 2-Linjan 

tehtävä on tuottaa suuria volyymejä massatuotantolajeja halvoista 

nikkelilähteistä eli seostetusta kierrätysteräksestä. 

 

2.2 Valokaariuuni 2 

Tässä työssä tarkasteltava valokaariuuni 2 on kierrätysteräksen sulattamiseen 

tarkoitettu kolmivaiheista vaihtovirtaa käyttävä sähköuuni, jonka 
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nimelliskapasiteetti on 140 tonnia ja panostustilavuus noin 200 m
3
. 

Valokaariuuni 2 koostuu kaatoaukolla varustetusta tulenkestävillä tiilillä 

vuoratusta padasta, tulenkestävästä pohjasta (MgO-sullomassa), 

vesipaneeleilla jäähdytetystä vaipasta ja vesijäähdytetystä holvista. Vaippa 

koostuu ala- ja ylävaipasta, joista alavaippa on vuorattu magnesiahiilitiilillä 

(MgO-C). Koska uuni ei sisällä erillistä kuonaluukkua, käytetään 

kaatoaukkoa kuonaluukun korvaajana ja tarvittavat injektoinnit suoritetaan 

lanssilla kaatoaukon kautta. Sulatukseen käytettävä sähkövirta johdetaan 

panokseen kolmen grafiittielektrodin kautta, joista sähkövirta kulkee 

panokseen ja takaisin elektrodeille valokaarten välityksellä. Uunin tehtävä on 

sulattaa pääosin kierrätysteräksestä koostuva panos koostumukseltaan 

AOD:lle sopivaksi metallisulaksi. (Gramberger & Knapp 2001, 5-6) 

Valokaariuuni 2:n sulatukset voidaan jakaa linjalla valmistettavien teräslajin 

mukaisesti kahteen päätyyppiin: ruostumattomiin ja haponkestäviin. 

Sulatukset eroavat toisistaan pääasiassa käytettävien panosmateriaalien osalta. 

Edelleen nämä sulatukset voidaan jakaa tasesulatuksiin ja ei-tasesulatuksiin. 

Tasesulatukset ovat ainoastaan yhtä kierrätysteräserää sisältäviä sulatuksia, 

joiden avulla määritetään kierrätysteräserän koostumus, joka on perusta 

kierrätysteräserän hinnalle. Tasesulatukset tehdään tämän vuoksi hallitusti 

ilman keskeytyksiä ja muina panosmateriaaleina käytetään ainoastaan 

tunnettuja raaka-aineita. (Juntunen 2007, 2) 

 

2.3 Uunin lastaus ja panostus 

Uunin panostus suoritetaan pääasiassa panostuskoreilla, joihin sulatukseen 

tarvittava kierrätysteräs ja osa muista panosmateriaaleista sekä 

kuonanmuodostajista lastataan ennen uuniin panostamista. Muita seosaineita, 

pelkistimiä ja kuonanmuodostajia lisätään sulatuksen aikana tarvittaessa 

erillisen syöttölaitteiston avulla. Sulatuksen aikana uuniin injektoidaan 

poltettua kalkkia pneumaattisesti. (Gramberger & Knapp 2001, 5,21) 
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2.3.1 Kierrätysteräs 

Valokaariuunin tärkein ja määrältään sekä kustannuksiltaan suurin raaka-aine 

on kierrätysteräs. Valokaariuuni 2:lla käytettävät ruostumattomat 

kierrätysteräkset voidaan jakaa karkeasti neljään päätyyppiin: haponkestävä 

ostokierrätysteräs, ruostumaton ostokierrätysteräs sekä tehtaan sisäisessä 

kierrätyksessä sulatolle palautuvat haponkestävät ja ruostumattomat nauhat, 

levyt sekä muut kierrätysmateriaalit. Harvakseltaan sulatuksiin käytetään 

myös seostamatonta kierrätysterästä. 

Kierrätysteräs panostetaan uuniin panostuskoreilla. Kierrätysteräksen 

tiiveydestä ja tiheydestä riippuen panos lastataan yhteen tai useampaan koriin. 

Korit kuljetetaan romupihalta kahdella dieselvaunulla kiskoja pitkin 

uunihalliin, josta korit lopulta panostetaan uuniin. Talvisin (myös kesäisin 

mikäli kierrätysteräs on märkää) koreja joudutaan kuivattamaan ennen uuniin 

panostusta, mikäli uunissa on ennestään sulaa korin panostusvaiheessa 

(useampikoristen sulatusten jälkimmäiset korit), koska kierrätysteräksen 

mukana uuniin kantautuvat lumi, jää ja vesi voivat aiheuttaa räjähdyksiä. 

Sulatuksen ensimmäiseen koriin lastataan mahdollisimman suuri osa 

sulatettavasta panoksesta, eli siihen pyritään panostamaan raskasta ja tiivistä 

materiaalia. Tällä tavoin saadaan minimoitua tarvittavien korien määrä ja 

kuivausta vaativan kierrätysteräksen osuus mahdollisimman pieneksi. 

Korin pohjalle lastataan aluksi kierrätysteräskasojen päällä olevaa kevyempää 

materiaalia, joka edesauttaa korien aukeamista ja säästää uunin vuorauksia 

kovien, raskaiden ja tiiviiden metallikappaleiden aiheuttamilta mekaanisilta 

iskuilta. Kevyt, isokokoinen materiaali ehkäisee myös kasojen alle kertyneen 

hienojakoisen materiaalin varisemista pois korin pohjan kautta. Seuraavaksi 

koriin panostetaan mahdollisimman tiivistä ja raskasta tavaraa. Lopuksi korin 

pinnalle lastataan kevyttä romua, johon elektrodit pureutuvat helposti. 

(Larkimo 1996). Lastaamalla raskaat karkeat kappaleet korin keskelle (josta 

ne päätyvät elektrodien alle), voidaan ehkäistä sulatuksen aikana laskeutuvien 

raskaiden kappaleiden aiheuttamia elektrodikatkoja (Holappa 1996, 3). 
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2.3.2 Seosaineet 

Eniten käytetty yksittäinen seosaine on ferrokromi. Harvemmin käytettäviin 

seosaineisiin kuuluvat haponkestäviin sulatuksiin seostettavat ferronikkelit, 

nikkelikatodit ja molybdeenioksidit. 

 

2.3.3 Sisäiset kierrätysmateriaalit 

Valokaariuunia 2 käytetään myös Tornion tehtaan sisäiseen kierrätykseen 

panostamalla sinne tehtaan muilla prosessipaikoilla syntyviä runsaasti 

metallia sisältäviä jätteitä, kuten kuonista erotettuja metalleja, 

aihiohiontapölyä sekä kuumavalssaushilsettä. 

Sulaton prosessipaikoilla syntyvien pölyjen sisältämä metalli palautetaan 

prosessiin pölynkäsittelyn jälkeen granulina ja skollina, joita käytetään 

valokaariuunilla yhtenä haponkestävien sulatusten raaka-aineista. 

Haponkestäviin sulatuksiin ohjataan myös sulaprosessien yhteydessä syntyvät 

haponkestävät skollat. 

 

2.3.4 Kuonanmuodostajat 

Kuonanmuodostajia käytetään muodostamaan halutunlaista kuonaa 

sulatuksessa panosmateriaaleista hapettuvien komponenttien kanssa (esim. 

SiO2, Al2O3ja Cr2O3). Muodostuneen kuonan tehtävänä on suojella 

metallisulaa atmosfäärin hapettavalta vaikutukselta ja vähentää 

lämpöenergiahäviöitä sekä sitoa itseensä epäpuhtauksia kuten rikkiä ja 

fosforia.  

Valokaariuunilla 2 käytetään nykyään kuonanmuodostajina kalkkimursketta 

(poltettua kalkkia) ja vuoraustiilimursketta (CaO·MgO). 

Kuonanmuodostajana voidaan käyttää myös poltettua dolomiittikalkkia 

(CaO·MgO). Kalkkimurskeen (KAMU) syöttö uuniin tapahtuu pneumaattisen 

injektointilaitteiston avulla. Kalkkimurske injektoidaan yhden korin 

sulatuksissa pääsääntöisesti ennen sulatuksen puoliväliä ja kahden korin 

sulatuksissa viimeinen kalkkilisäys tehdään pian toisen korin panostuksen 
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jälkeen. Vuoraustiilimurske (TIMU) lisätään ensimmäisen panostuskorin 

mukana. (Kunelius 2012) 

 

2.3.5 Pelkistimet 

Ruostumattoman teräksen sulatuksessa kromilla ja sen hallinnalla on 

merkittävä rooli. Koska kromi on arvometalli, sen hapettuminen aiheuttaa 

taloudellisia menetyksiä. Lisäksi liiallinen hapettuminen johtaa kuonan 

jäykistymiseen, jolloin se suojaa metallisulaa heikommin ja arvometallien 

hapettuminen kiihtyy. Kromioksidin muodostumisen estämiseksi uuniin 

panostetaan pelkistimiä. Sulatuksen aikana vain Si ja sitä vahvemmat 

pelkistimet (Ti, Al, Nb) kykenevät estämään kromin hapettumista. 

Kuonautuneen kromioksidin pelkistykseen soveltuvat parhaiten piipitoiset 

pelkistimet kuten ferropii (FeSi). Pelkistimet ovat kuitenkin kalliita, joten 

niiden käyttöä pyritään välttämään suojaamalla muodostunut metallisula 

mahdollisimman hyvin koko sulatuksen ajan. (Juntunen 2003) 

Myös hiili kykenee välillisesti estämään kromin hapettumista. 

Panosmateriaalien hiiltä polttamalla muodostetaan uuniin pelkistävämpi 

atmosfääri, jolloin piin palaminen hidastuu. Vasta sulatuksen loppuvaiheilla 

(lämmönnostovaihe), kun lämpötilat ovat riittävän korkeita (yli 1480 °C), 

hiili pystyy suoraan estämään kromia hapettumiselta, mikäli metallisulan 

hiilipitoisuus on riittävän korkea. (Juntunen 2003) 

 

2.4 Sulatusvaiheet 

Uunin eri sulatusvaiheet on jaettu tässä työssä porautumisvaiheeseen, 

sulatusvaiheeseen ja lämmönnostovaiheeseen. Sulatus uunissa on erittäin 

dynaaminen tapahtuma, jossa valtaosa käytetystä ajasta kuluu 

panosmateriaalien sulattamiseen ja ainoastaan sulatuksen lopussa 

lämmönnostovaiheessa uuni toimii jokseenkin staattisesti. Kuvassa 2 on 

esitetty erään tavanomaisen kahden korin sulatuksen jakautuminen eri 

sulatusvaiheisiin. Eritellyt sulatusvaiheet perustuvat elektrodien liikkeiden 

tarkasteluun, joten ne ovat jossain määrin tulkinnanvaraisia. 
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Kuva 2. Sulatuksen jakautuminen eri sulatusvaiheisiin. 

 

2.4.1 Porautumisvaihe 

Porautumisvaiheen alussa elektrodit upotetaan panokseen lyhyellä 

valokaarella. Elektrodien saavuttaessa riittävän syvyyden voidaan valokaarten 

pituutta kasvattaa. Elektrodeja ympäröivä kierrätysteräs toimii eristeenä 

elektrodien ja uunin vuorauksien välillä, jolloin lämpöenergia siirtyy 

tehokkaasti panosmateriaaliin. Syntyvän kolon halkaisijan koko määräytyy 

pääasiassa käytetystä jännitteestä, koska valokaaren pituus on suoraan 

verrannollinen valokaaren jännitteeseen. Porautumisvaiheen kesto riippuu 

elektrodien laskeutumisnopeudesta, mikä puolestaan riippuu kierrätysteräksen 

tiheydestä ja syöttötehosta. Kuvassa 3 on havainnollistettu muodostuvan 

sulan valumista panoksessa olevista raoista alaspäin, jossa se luovuttaa 

lämpöenergiaa ympäröivälle kierrätysteräkselle ja jähmettyy uudelleen. 

Prosessin seurauksena elektrodien alla olevan materiaalin tiheys kasvaa ja 

lähestyy sulan teräksen tiheyttä. Tiheyden lähestyessä arvoa 7 t/m
3
, sulan 

laskeutuminen loppuu ja porautumisvaiheen voidaan katsoa päättyneeksi. 

(Bowman & Krüger 2009, 154) 
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Kuva 3. Skemaattinen kuva porautumisesta, jossa sula ja 

uudelleenjähmettynyt sula mustalla. Musta nuoli havainnollistaa elektrodin 

laskeutumista ja punainen nuoli sulan valumista panosmateriaalin väleistä 

alaspain. (muokattu lähteestä: Bowman & Krüger 2009, 155). 

 

2.4.2 Sulatusvaihe 

Sulatusvaiheen alkaessa osa kuonanmuodostajista on sulanut ja lämmönsiirto 

uunin leveyssuunnassa nopeutuu. Lämpöä siirtyy muodostuneeseen sulaan 

metalliin ja kuonaan, joita valokaaret lennättävät seinämien peitteenä olevien 

kierrätysterästen päälle. Valokaarten aiheuttama suihkuvirtaus myös työntää 

sulaa metallia sekä kuonaa elektrodeista poispäin, jolloin se sulattaa ja 

pehmittää seinämillä olevia kasoja alapuolelta, mikä aiheuttaa kasojen 

romahtamisia. Sulatusvaiheen edetessä uunin reunoilla olevat kasat 

laskeutuvat hitaasti, ja osa materiaalista romahtelee aika-ajoin sulan päälle. 

(Bowman & Krüger 2009, 156). Elektrodien korkeus pysyy sulatusvaiheessa 

kohtalaisen tasaisena, lukuun ottamatta seinämiltä romahtelevien 

kierrätysterästen aiheuttamia elektrodien hetkellisiä nousuja (Bowman & 

Krüger 2009, 111). 
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2.4.3 Lämmönnostovaihe 

Lämmönnostovaiheella tarkoitetaan tässä työssä sulatusvaihetta, jossa 

panosmateriaalin romahtelut ovat lakanneet ja uuniin on muodostunut 

metallisulaa peittävä kuona. Lämmönnostovaiheen aikana uunissa voi olla 

vielä jonkin verran sulamatonta materiaalia.  

 

2.4.4 Kaato 

VKU2:lla kaato tapahtuu uunin kyljessä olevan kaatoaukon kautta, josta 

kuona ja teräs tulevat ulos samanaikaisesti. Kaato suoritetaan uunin alla 

liikennöivän vaunun päällä olevaan senkkaan, josta kuona menee ylitteenä 

erillisellä vaunulla olevaan kuonapataan. Senkkaan jäänyttä kuonaa laapataan 

(engl. skimming) pois senkasta ennen metallisulan panostamista AOD2-

konvertteriin. 

 

2.5 Sulan ja kuonan muodostuminen valokaariuunissa 

Porautumisvaiheen lopussa sula metalli ei pääse enää valumaan panoksessa 

alaspäin ja uuniin alkaa muodostua pysyvää metallisulaa. Tässä vaiheessa 

myös osa kuonanmuodostajista on sulanut. Valokaaret roiskuttavat sulaa 

kuonaa ja terästä reunoilla olevien panosmateriaalien päälle, josta kuonaan ja 

metallisulaan liukenee terästä ja kuonanmuodostajia. (Bowman & Krüger 

2009, 156) 

Mikäli panos sisältää suuria määriä hiiliterästä, sulatuksen alussa 

muodostuvien oksidien joukossa voi olla runsaasti FeO:a, mutta sen 

epätasaisen jakautumisen vuoksi se ei osallistu merkittävästi lämmönsiirtoon. 

Lämmönjohtumista panokseen voidaan tehostaa luomalla yhtenäinen sula 

kuona heti sulatuksen alkuvaiheilla, mikä tehostaa myös säteilylämmön 

siirtymistä panokseen. (Pretorius & Nunnington 2000, 1066) 

Alkukuonan muodostumista on mahdollista nopeuttaa panostamalla uuniin 

wollastoniittia (CaSiO3) ensimmäisen romukorin mukana. Wollastoniitti sulaa 

uunin lämpötiloissa ja muodostaa juoksevan esikuonan, johon oksidiset 
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komponentit ja panostettava kalkki liukenevat nopeasti. Ensimmäisen korin 

mukana panostettavan kalkin määrää tulisi ohjata ennalta arvioidun 

hapettuvan piin määrän avulla. Panoksen pii on peräisin kierrätysteräksestä, 

seosaineista ja pelkistimenä käytetystä ferropiistä (FeSi). (Pretorius & 

Nunnington 2000, 1066) 

Alkukuona voidaan muodostaa myös hapettamalla piitä kuonaan tai 

lisäämällä kuonanmuodostajiksi kvartsia (SiO2) ja kalkkia (CaO). Kvartsin 

sulaminen vaatii kuitenkin energiaa, kun taas piin lämmittäminen ja 

hapettaminen kokonaisuudessaan vapauttaa lämpöä tehostaen sulatusta. Mitä 

nopeammin sula kuona muodostuu valokaariuuniin, sitä aiemmin tehoportaita 

voidaan nostaa korkeammalle. (Pretorius & Nunnington 2000, 1066). 

Kuvassa 4 on esitetty Pretoriuksen ja Nunningtonin (2000) ehdotus 

valokaariuunin kuonapoluksi. Kuvan ehdotuksessa tavoitteena on muodostaa 

CaO:n ja MgO:n suhteen kylläinen kuona, eli ns. kaksoiskylläinen kuona. 

Tällöin kuonaan ei liukene enää CaO:a tai MgO:a. 

 

 

Kuva 4. Pretoriuksen ja Nunningtonin ehdottama kuonapolku CaO-SiO2-

MgO -systeemin 1600 °C:n isotermisessä leikkauksessa (muokattu lähteestä: 

Pretorius & Nunnington 2000, 1069). Alkuperäinen faasidiagrammi Muan 

ym. (1965).  
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3 Kuonan kuohuminen valokaariuuniprosessissa 

Valokaariuuniprosessissa kuonan kuohuminen on toivottavaa sulatuksen 

aikana, jolloin kuohuva kuona parantaa uunin energiatehokkuutta. Tornion 

VKU2:lla ongelmaksi on muodostunut valokaariuunin kaadon aikana 

tapahtuva kuonan tilavuuden äkillinen kasvu, jonka oletetaan johtuvan 

yleisesti tunnetusta kuonan kuohumisilmiöstä. Kuona kuohuu mikäli sen läpi 

virtaa riittävällä virtauksella kaasua ja kuona kykenee pidättämään 

kaasukuplia muodostamalla kuona/kaasu –vaahtoa. Vaahtoa muodostuu, 

mikäli kuplat eivät ehdi hajota ennen uusien kuplien nousemista kuonan 

pinnalle. Kaasukuplien kerääntymisestä johtuen kuonan tilavuus kasvaa. 

Reaktioperäisen kuohumisen päätekijät ovat kaasua muodostavien reaktioiden 

reaktionopeus ja muodostuneen vaahdon stabiilisuus. (Hara & Ogino 1992, 

81). Kuohuvaa kuonaa ei voi syntyä reaktioperäisesti, mikäli 

kaasunmuodostus ei ole riittävää tai kuona ei kykene pidättämään 

kaasukuplia. Metallurgisissa prosesseissa kaasua muodostuu tavallisesti 

kuonan reagoidessa sulan metallin kanssa, jolloin metallisulan hiili pelkistää 

kuonasta metallioksideja synnyttäen reaktiotuotteena hiilimonoksidia. 

 

3.1 Vaahtoutumismekanismi 

Kaasukuplan noustessa kuonasulan pinnalle, se kantaa mukanaan ohutta 

nestekalvoa. Nestekalvo ohenee nesteen valuessa painovoiman vaikutuksesta, 

jolloin hidasliikkeiset pinta-aktiiviset aineet jakautuvat epätasaisesti 

nestekalvon korkeussuunnassa. Mikäli kuplan yläosissa ei tapahdu pinta-

aktiivisen aineen adsorptiota ja vastaavasti kuplien alaosissa desorpiota, 

muodostuu pinta-aktiivisten aineiden epätasaisen jakautumisen vuoksi 

nestekalvoon pintajännitysgradientti, joka aiheuttaa kalvoon nestettä ylöspäin 

nostattavan voiman (Marangonin voima). Ylöspäin suuntautuva Marangonin 

voima estää nesteen nopean valumisen pois kalvosta ja kupla voi säilyä 

ehjänä kuonasulan pinnalla. (Lahiri & Pal 2004, 474; Mellema & Benjamins 

2004, 114). Kuvassa 5 on havainnollistettu nesteen valumisen aiheuttamaa 

pinta-aktiivisten aineiden epätasaista jakautumista ja siitä aiheutuvaa 

marangonivoimaa. 
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Kuva 5. Vasen kuva: Poikkileikkaus vaahdosta, jossa nesteen valuminen 

kahden kuplan välistä aiheuttaa pintajännitysgradientin (muokattu lähteestä: 

Mellema & Benjamins 2004, 114). Oikea kuva: Pintajännitysgradientin 

aiheuttama marangonivirtaus (muokattu lähteestä: Krechetnikov 2010). 

 

Stabiilia vaahtoa muodostuu sulan nesteen pinnalle, mikäli kuplien päällä 

olevat nestekalvot eivät ehdi valua pois eli kuplat eivät ehdi puhjeta ennen 

kuin uusia kuplia ehtii nousta pinnalle. Stabiilia vaahtoa ei voi muodostua, 

mikäli kaasunmuodostumisnopeus on liian pieni tai mikäli kuplien 

nousunopeus on liian alhainen tai mikäli systeemissä ei ole pinta-aktiivisia 

aineita. (Lahiri & Pal 2004, 474). 

Kuplien päällä oleva kuonafilmi ohenee kuonan valuessa pois, kunnes filmin 

paksuus saavuttaa tasapainon eli kriittisen paksuuden. Tällöin pintakerrosten 

hylkimisvoimat kompensoivat kapillaarivoimia ja van der Waalsin 

puoleensavetäviä voimia saavuttaen tasapainotilan. Tasapainossa oleva ohut 

filmi hajoaa lopuksi lämmön tai mekaanisen heilahtelun vuoksi. Kuplien 

hajoamisaika voidaan siis käsittää filmien päältä valuvan kuonan valumisajan 

ja kriittisen ohuen filmin eliniän summana. (Lahiri & Pal 2004, 474) 

 

3.2 Kaasunmuodostus valokaariuunissa 

Kuonan kuohuminen on yleisesti hyvin tunnettu ilmiö hiiliteräksen 

valmistuksessa, missä tärkein kaasua muodostava reaktio on kuonautuneen 

rautaoksidin pelkistymisreaktio (1) metallisulaan liuenneen (tai kuonaan 
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injektoidun) hiilen vaikutuksesta, jolloin muodostuva kaasu on 

hiilimonoksidi. (Pretorius & Nunnington 2000, 1066) 

 

   (g)(l) COFeCFeO)(   (1) 

 

Hiiliterästen valmistuksessa rautaoksidi on määrältään suurin yksittäinen 

hapettumistuote, joten sitä kuonautuu runsaasti. Mikäli kuonan ominaisuudet 

ovat kuohumisen kannalta riittävät, yksinkertaisella hiili-injektiolla voidaan 

aiheuttaa stabiili kuonan kuohuminen. Hiiliteräspuolella ongelmat kuonan 

kuohumisessa liittyvät enimmäkseen kuonan liian korkeaan FeO-pitoisuuteen, 

mikä tekee kuonasta liian notkeaa stabiilin kuonavaahdon aikaansaamiseksi. 

(Pretorius & Nunnington 2000, 1066) 

Ruostumattoman teräksen valmistuksessa määrällisesti suurimmat 

kuonautuvat hapettumistuotteet ovat piidioksidi (SiO2) ja kromioksidi 

(Cr2O3). Cr2O3 on raudan oksideja stabiilimpi yhdiste, minkä vuoksi kromia 

hapettuu metallisulasta rautaa voimakkaammin. Kuonan 

kromioksidipitoisuuden hallinta on kromin saannin lisäksi kuonan 

kuohuvuuden kannalta tärkeää, koska liiallinen kromioksidimäärä voi 

jäykistää kuonan, estäen samalla kuohumisen. (Pretorius & Nunnington 2000, 

1066) 

Kerr ja Fruehan (2000) vertailivat rautaoksidien pelkistymisestä syntyvän 

CO-kaasun muodostumisnopeutta kromioksidin pelkistymisreaktioihin (2) ja 

(3), jolloin he huomasivat, että kuonaan liuenneen CrO:n tai Cr2O3:n 

reaktionopeus hiilen kanssa on erittäin hidas ja CO-kaasun 

muodostumisnopeus on huomattavasti alhaisempi kuin kuonaan liuenneen 

FeO:n aikaansaama kaasunmuodostus. Tästä Kerr ja Fruehan päättelivät 

FeO:n puuttumisen olevan suurin syy ruostumattoman teräksen valmistuksen 

kuonan kuohutuksen vaikeudelle. (Kerr & Fruehan 2000, 1049) 

 

   (g)(s)32 3COCr23C)OCr(   (2) 

   (g)(s) COCrCCrO)(   (3) 
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3.3 Kuohuvan kuonan tuomat edut 

Sulatuksen aikana tapahtuva kuonan kuohuminen vähentää valokaarista uunin 

seinämille kohdistuvaa lämpösäteilyä, koska kuona peittää valokaaret kuonan 

tilavuuden kasvaessa ja säteilylämpö absorboituu kuonaan. Kuohuminen voi 

myös roiskuttaa kuonaa vuorauksien päälle suojaavaksi kerrokseksi (engl. 

slag splashing). Valokaarten peittäminen kuonalla vähentää valokaaren 

pituuden rajoitteita sulatuksen lopussa, jolloin uunin seinillä ei ole enää 

sulamattoman materiaalin muodostamaa lämpösäteilyltä suojaavaa kerrosta. 

Peittämällä valokaaret kuonalla on siis mahdollista käyttää korkeampia 

jänniteportaita sulatuksen loppuun asti, jolloin uunin sulatustehokkuus 

paranee. Kuohuvan kuonan eristävä vaikutus vähentää lisäksi uunin kattoon 

kohdistuvaa säteilyä, sähköistä kohinaa sekä uunista kantautuvan melun 

voimakkuutta sekä suojaa terästä uunin atmosfääriltä. (Pretorius & 

Nunnington 2000, 1065; Lahiri & Pal 2004, 473). Vaikka hiiliteräspuolella on 

saavutettu suuria hyötyjä kuonan kuohuttamisella valokaariuunissa, vain 

muutama ruostumattoman teräksen valmistaja on onnistunut ottamaan 

käyttöön toimivan kuohuttamispraktiikan. Suurimmat syyt ovat olleet 

vääränlainen kuonan koostumus ja huono viskositeetin hallinta. Usein kuona 

on ollut liian jäykkää, jotta se voisi muodostaa stabiilin vaahdon. (Pretorius & 

Nunnington 2000, 1065). 

 

3.4 Emulgoituminen 

Valokaariuunin kaadon aikana metallisula ja kuona sekoittuvat ja 

emulgoituvat keskenään, jolloin kuonan ja metallin välinen reaktiopinta-ala 

kasvaa merkittävästi. Reaktiopinta-alan kasvu voi nopeuttaa haitallista 

kaasunmuodostusta, jolloin kuohunta senkassa pahenee. Emulgoituminen voi 

edelleen lisääntyä metallisulasta kuonaan siirtyvien kaasukuplien nostattaessa 

metallisulaa kuonaan, tai kun kuplia peittävä nestekalvo emulgoituu kuonaan 

kuplien puhjetessa (Han & Holappa 2003). Emulgoitumista vähentää korkea 

kuonan ja teräksen välinen rajapintajännitys (Chung & Cramb 2000, 957), 

sekä kuonan korkea viskositeetti (Savolainen ym. 2009, 31). 
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3.5 Kuohumisen ehkäiseminen 

Kuohumisilmiö on aiheuttanut usein prosessiteknisiä ongelmia ja sen 

hillitsemiseksi on etsitty erilaisia keinoja. Kuohumista voidaan ehkäistä 

vaikuttamalla kaasua muodostaviin reaktioihin, muokkaamalla kuonan 

ominaisuuksia tai vaikuttamalla kuonassa oleviin kaasukupliin. Kaasukuplien 

kalvoja on mahdollista rikkoa nopealla kalvojen efektiivisen viskositeetin 

alentamisella tai tuottamalla systeemiin suuria kaasukuplia. 

Masuuniprosesseissa sulan laskun yhteydessä kuohumista on pyritty 

ehkäisemään lisäämällä kuohuvaan kuonaan riisinkuorta tai vaihtoehtoisesti 

pysäyttämällä sulan ulosotto kunnes kuohuminen rauhoittuu. (Yi & Rhee 

1997). Torniossa kaadonaikaisen kuohumisen rauhoittamiseksi kuohuvaan 

kuonaan on aikoinaan heitelty puisia kappaleita. Nykyisin kaadonaikaista 

senkassa tapahtuvaa kuohumista pyritään hillitsemään rikkomalla kuonan 

pintaa vesisuihkulla. (Kunelius 2012). 

 

3.5.1 Vaahtoutumisenestoaineet 

On yleisesti tunnettua, että koksilla voidaan hillitä kuonan kuohumista. 

Hiilipohjaisten vaahtoutumisenestoaineiden vaikutus perustuu hiilipitoisten 

materiaalien ja kuonakuplien välisiin rajapintailmiöihin. Hiilen ja kuonan 

välinen tasapainokostutuskulma on noin 110 astetta, joten voidaan sanoa, että 

kuona ei kostuta hiiltä. Dippenaarin (1982) mukaan kostuttamattomien 

partikkeleiden vaahtoa hajottava vaikutus perustuu kuplien päällä olevien 

nestekalvojen nopeaan ohenemiseen johtuen hetkellisen kostutuskulman 

suuresta erosta tasapainokostutuskulmaan. Hetkellisen korkean epätasapainon 

aiheuttamana nestekalvo liikkuu nopeasti partikkelia kohti, jolloin kalvo 

venyy ja ohenee alle kriittisen paksuuden. Toisen teorian mukaan neste 

vetäytyy pois rajapinnalta kun partikkeli sillastaa nestekalvon. (Ks. Zhang & 

Fruehan 1995b) 

Muun muassa Hirata ym. (1986) sekä Jiang ja Fruehan (1991) ovat tutkineet 

koksin kuohumista rauhoittavaa vaikutusta ja havainneet, että kuohun korkeus 

voi laskea jopa yli 50 % alkuperäisestä korkeudesta riippuen käytetyn koksin 

määrästä. (Ks. Jiang ja Fruehan 1991). Myöhemmin Yi ja Rhee (1997) 
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vertailivat hiilipohjaisten ja alumiinipohjaisten vaahtoutumisenestoaineiden 

tehokkuutta kuohumisen hallintaan. Alumiinin käytöllä tavoiteltiin 

kaasukuplien kuonakalvojen nopeaa ohenemista (puhkeamista) ja käsittelyn 

vaikutuksen pysyvyyttä alumiinilisäyksen jälkeen. (Yi & Rhee 1997) 

Yi ja Rhee (1997) suorittivat kuohumisenestokokeita masuunin valuhallissa. 

Kokeiden perusteella sopivan partikkelikoon omaavalla alumiinilla oli 

huomattavasti tehokkaampi kuohumista hillitsevä vaikutus kuin vertailussa 

mukana olleet hiilipohjaiset materiaalit. Yin ja Rheen mukaan käytetyn 

aineen muodolla ja koolla oli suuri vaikutus aineen kuohumista rauhoittavaan 

vaikutukseen. Parhaimman tuloksen alumiinipitoisista materiaaleista tuottivat 

noin 30 m-% metallista alumiinia sisältävät kooltaan alle 1 mm suuruiset 

partikkelit. (Yi & Rhee 1997) 
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4 CaO/SiO2/Cr2O3 -pohjaisen kuonan kuohuvuuteen 

vaikuttavat tekijät 

Vaikka kuonan ominaisuuksilla ei ole välttämättä vaikutusta kuonaa 

kuohuttavaan kaasunmuodostukseen, on kuonaominaisuuksilla vaikutusta 

siihen, kuinka suureksi kuonan tilavuus kasvaa tietyllä kaasuvirtauksella ja 

kuinka nopeasti kuohu laskeutuu kaasunmuodostuksen lakattua. Näillä 

molemmilla on suuri merkitys valokaariuunin kaadon kannalta, koska 

kaadonaikaisen kaasunmuodostuksen tapahtuessa ne määrittävät osaltaan 

kuinka rajua ja haitallista kuohuminen senkassa on. 

 

4.1 Kuohuvuuden mittaaminen ja arviointi 

Kuonan kuohuvuutta voidaan arvioida kuohumisen keston perusteella (foam 

life). Kuohun kesto määritetään aikana, joka kuluu tietyn kuonatilavuuden 

(kuohuvan kuonan) laskeutumiseen staattisissa olosuhteissa. Määritelmä ei 

kuitenkaan ole riittävä, jotta sen perusteella voitaisiin suoraan arvioida 

kuohumisen aiheuttamaa kuonakerroksen paksuuden kasvua metallurgisissa 

prosesseissa. (Zhang & Fruehan 1995a, 803). Ito ja Fruehan (Ks. Ito & 

Fruehan 1989a, 510) modifioivat vesiyhdisteiden vaahtoutumisessa käytetystä 

vaahtoutumisindeksistä (Bikerman J.J. 1973 ja Akers B.J. 1976) 

metallurgisille kuonille soveltuvan kuohumisindeksin, jolla voidaan 

tarkastella kuonan kuohumista paremmin. Kuohumisindeksi kuvaa kuonan 

kykyä muodostaa vaahtoa kuonaan injektoidun tai reaktioissa syntyvän 

kaasun kanssa (Kerr & Fruehan 2000, 1049). Alla on skemaattinen piirros 

(kuva 6) kuohumisesta, jossa on nähtävissä perusta kuohumisindeksin 

määrittelylle. 
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Kuva 6. Skemaattinen kuva kuonan kuohumisesta (muokattu lähteestä: Ito & 

Fruehan 1989a, 510). 

 

Kuohumisindeksin Σ määrittely on esitetty yhtälöissä (4) ja (5). 

Kuohumisindeksi voidaan ymmärtää kuonan läpi nousevan kaasun 

viipymäaikana kuonassa (=kuplien nousuaika). (Ito & Fruehan 1989a, 510) 

 

 
A

Q
V

gs
g   (4) 

 
g

f

V

h




  (5) 

 

joissa  V
S

g on kuonapinnan läpäisevän kaasun nopeus [cm/s], 

Qg on kaasun virtaus [cm
3
/s], 

A on kuonaa sisältävän astian poikkipinta-ala [cm
2
], 

Σ on kuohumisindeksi [s], 

  Δhf on kuonapaksuuden muutos [cm], 

ΔVg on kuonapinnan läpäisevän kaasun nopeuden muutos 

[cm/s]. 

 

Kuohumisindeksiin vaikuttavat kuonan ominaisuudet ja kaasukuplien koko 

eli se on kuonaominaisuus. Kuohumisindeksi on täten riippumaton kaasun 
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nopeudesta ja kaasua muodostavien reaktioiden reaktionopeuksista. (Lahiri & 

Pal 2004, 473). Toisin sanoen kaasun nopeuden muuttaminen ei muuta 

kuohumisindeksiä, koska tällöin kuonan paksuus kasvaa suhteessa saman 

verran. Indeksi kuvaa siis kuonan kykyä pidättää kaasukuplia. 

Kerr:n ja Fruehanin (2000) mukaan ruostumattoman teräksenvalmistuksen 

kuonien kuohumisindeksi on verrattavissa hiiliteräksen valmistuksen kuoniin, 

mikäli kuona ei sisällä liikaa kiinteitä kromioksidipartikkeleita tai muita 

kromioksidia sisältäviä kiinteitä faaseja. 

Kirjallisuudesta löytyy kuonan kuohumisindeksille useita dimensioanalyysin 

avulla tuotettuja empiirisiä malleja, joilla pyritään mallintamaan eri 

kuonaominaisuuksien vaikutusta ja vaikutusten voimakkuutta kuohuvuuteen. 

Yhtälöissä (6) - (10) on esitetty muutamia näistä malleista kronologisessa 

järjestyksessä. 
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joissa  µ on kuonan viskositeetti [Pa·s], 

ρ on kuonan tiheys [kg/m
3
], 

σ on kuonan pintajännitys [N/m], 

db on keskimääräinen kuplakoko [m], 

Eeff on pinta-aktiivisten aineiden adsorptiosta seuraava 

pinnan efektiivinen elastisuus, 
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g on putoamiskiihtyvyys [m/s
2
], 

C on kerroin, joka riippuu kaasun osuudesta kuonassa, 

kuplan muodosta ja bulkkikuonan viskositeetin 

suhteesta pintakuonan viskositeettiin. 

 

Yhtälöistä (6) - (10) havaitaan, että tärkeimmät yksittäiset kuohumisindeksiin 

vaikuttavat kuonaominaisuudet ovat kuonan viskositeetti, kuonan tiheys ja 

kuonan pintajännitys. Viskositeetin nostaminen kasvattaa kuohumisindeksiä, 

kun taas tiheyden tai pintajännityksen kasvattaminen alentaa kuohumista. 

 

4.2 Pintajännitys ja pinta-aktiiviset aineet 

Yhtälöissä (6)–(8) esitettyjen kuohumisindeksien mallien mukaan kuonan 

pintajännityksen kasvu laskee kuohumisindeksiä. Kuonan koostumuksesta 

riippuva pintajännitys ja sen absoluuttinen arvo eivät kuitenkaan itsessään ole 

kovin merkittäviä kuonan kuohuvuuden kannalta, koska erilaisten hyvin 

kuohuvien nesteiden pintajännitykset vaihtelevat suuresti. Pintajännityksen 

vaikutuksessa onkin enemmän kyse pinta-aktiivisten aineiden aiheuttamasta 

pintajännityksen alenemisesta ja alenemisen suuruudesta, eli toisin sanoen 

pinta-aktiivisten aineiden määrästä. (Zhang & Fruehan 1995c; Ghag ym. 

1998, 1208). Kuten aiemmin todettiin (ks. luku 3.1), pinta-aktiiviset aineet 

mahdollistavat marangoni-ilmiön, jolloin nesteessä olevat vahvasti pinta-

aktiiviset aineet hidastavat nesteen valumista kuplien päältä 

marangonivoiman vaikutuksesta, jolloin kuohun kesto pitenee. Mikäli pinta-

aktiivisten aineiden konsentraatio on riittävän suuri, voi neste/kaasu -

rajapinnalle muodostua viskoelastinen kalvo. Tällöin neste lakkaa liukumasta 

kaasun pinnalla ja nesteen valumisnopeus kaasu/neste –rajapinnalla on nolla. 

(Lahiri & Pal 2004, 475-476). 

Valokaariuunisulassa tyypillisimmät pinta-aktiiviset aineet ovat happi ja 

rikki. Pinta-aktiivisia aineita kuonassa ovat P2O5, S, SiO2, Cr2O3, CaS, V2O5 

ja CaF2 (Hara & Ogino 1992, 83; Lahiri & Pal 2004, 475). Pinta-

aktiivisuutensa ja suuren määränsä vuoksi SiO2 on merkittävässä asemassa 

kuonien kuohumisessa (Ogino ym. 1988, 23).  
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Kuonan ja metallisulan välisen rajapintajännityksen puolestaan ajatellaan 

vaikuttavan muodostuvien kaasukuplien kokoon, jolloin ne voivat vaikuttaa 

kuohunnan voimakkuuteen keskimääräisen kuplakoon kautta. (Zhang & 

Fruehan 1995a, 806). 

 

4.3 Emäksisyys 

Kuohumisindeksi laskee pääsääntöisesti emäksisyyden (CaO/SiO2) 

kasvaessa, koska korkeaemäksisillä kuonilla on matalaemäksisiä kuonia 

korkeampi pintajännitys (vähemmän pinta-aktiivista SiO2:a) ja alhaisempi 

viskositeetti, joilla on kuohumista epästabiloiva vaikutus (Ito & Fruehan 

1989a, 512). Ito ja Fruehan (1989a) havaitsivat, että kuohumisindeksille on 

olemassa minimi emäksisyyden suhteen. He tutkivat CaO-SiO2-FeO-Al2O3–

systeemin emäksisyyden vaikutusta kuohumisindeksiin ja havaitsivat, että ko. 

systeemin emäksisyyttä kasvatettaessa kuohumisindeksi laskee, kunnes sen 

minimi esiintyi CaO/[SiO2+Al2O3] –suhteella 1,2 (kuva 7). Emäksisyyttä 

edelleen kasvatettaessa kuohumisindeksi kasvaa merkittävästi johtuen 

kuonaan muodostuvista kiinteistä faaseista. Iton ja Fruehanin tutkimuksissa 

kuonaa kuohutettiin puhaltamalla argonia suuttimen läpi sulaan kuonaan. (Ito 

& Fruehan 1989a, 513).  

 

 

Kuva 7. Emäksisyyden vaikutus kuonan kuohumisindeksiin (muokattu 

lähteestä: Ito & Fruehan 1989a, 513). 
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Kitamura ja Okohira (1992) tutkivat CaO-SiO2-Al2O3-P2O5-TiO2-MnO-CaF2-

kuonan ja raakaraudan avulla kuonien kuohumisominaisuuksia ja he 

havaitsivat kuohumisen maksimikorkeuden tapahtuvan kyseisillä kuonilla 

CaO/SiO2 -suhteella 1,2. Heidän tutkimuksissaan kaasu muodostettiin 

lisäämällä FeO:a raakarauta/kuona –systeemiin, jossa FeO reagoi 

metallisulaan liuenneen hiilen kanssa muodostaen CO:a. Tutkittu kuona 

sisälsi runsaasti pinta-aktiivisia aineita (5,5 - 7,5 m-% P2O5 ja CaF2/CaO 

vaihteli välillä 0,15 - 1). Tulosten eroavuudesta voidaan päätellä CaO/SiO2–

kuonien optimaalisen emäksisyysalueen riippuvan kuonan koostumuksesta ja 

pinta-aktiivista aineista. Mostafaeen (2011) mukaan ruostumattoman teräksen 

valmistuksen valokaariuunikuonan kuohuttamiselle optimaalisin emäksisyys 

(CaO/SiO2) on noin 1,5 – 1,6, jolloin kuona ei ole liian juoksevaa, eikä 

kiintoainepartikkeleiden määrä ole vielä liiallinen (Mostafaee 2011, 56). 

Emäksisyyden kasvattaminen laskee siis kuohuvuutta kuonan ollessa täysin 

sulaa pinta-aktiivisen SiO2:n osuuden pienentyessä, mutta emäksisyyden 

korottaminen johtaa lopulta kiinteiden partikkeleiden (faasien) 

muodostumiseen, jolloin kuohumisindeksi kääntyy kasvuun. (Ito & Fruehan 

1989a, 513).  

 

4.4 Kiinteät partikkelit 

Kiinteiden partikkeleiden kuohumista stabiloiva ja kuohumisindeksiä 

kasvattava vaikutus johtuu niiden aiheuttamasta kuonan efektiivisen 

viskositeetin kasvusta. Partikkeleita esiintyy kuonassa, mikäli sen koostumus 

on alueella, joka ei ole täysin sulaa vallitsevassa lämpötilassa eli kuona on 

niin sanotulla puuroalueella. (Ito & Fruehan 1989b, 516) 

Kuvassa 8 on esitetty Iton ja Fruehanin (1989a) kokeellisiin tutkimuksiin 

perustuva kuvaaja kiintoainepartikkeleiden (CaO ja 2CaO·SiO2) 

vaikutuksesta kuonan (CaO-SiO2-FeO) kuohumisindeksiin. Kuvassa Σ viittaa 

kiintoainelisäyksen jälkeen mitattuun ja Σ
0
 ilman kiintoainepartikkeleiden 

lisäystä mitattuun kuohumisindeksiin. Kuvaajasta nähdään, että kuonan 

kuohumisindeksi voi moninkertaistua alkuperäiseen nähden, mikäli kiinteitä 

faaseja on kuonassa merkittävästi. (Ito & Fruehan 1989a, 513) 
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Kuva 8. Kiintoainepartikkeleiden määrän vaikutus kuohumisindeksiin 

(muokattu lähteestä: Ito & Fruehan 1989a, 513). 

 

4.4.1 Dikalsiumsilikaatti 

Iton & Fruehanin (1989a) tutkimassa systeemissä (ks. luku 4.3) kuonaan 

muodostui suurilla emäksisyyksillä kiinteitä dikalsiumsilikaatti (2CaO·SiO2) 

–partikkeleita, jotka kasvattivat kuonan kuohumista. (Ito & Fruehan 1989a, 

513). Mostafaee tutki väitöskirjassaan (2011) Outokumpu Oyj:n Avestan 

tehtaan kuonien faasikoostumusta prosessiolosuhteissa ja havaitsi, että 

kuonassa esiintyy 2CaO·SiO2 -faasia CaO -pitoisuuden ollessa yli 40 m-% tai 

kun emäksisyys (CaO/SiO2) nousee yli 1,5:n (Mostafaee 2011, 36-37). 

Tornion VKU2-kuonat ovat verrattavissa Avestan tehtaan 

valokaariuunikuonaan. 

 

4.4.2 Kromioksidi, kalsiumkromiitti ja magnesiakromiittispinelli 

Valokaariuunikuonassa toinen merkittävästi kiintoainepartikkeleita 

muodostava kuonakomponentti on kromioksidi. Kromioksidin liukoisuus 

valokaariuunikuonaan on vain noin 0,5-5 m-% riippuen kuonan 

koostumuksesta ja lämpötilasta (Barbieri ym. 1994; Pretorius & Nunnington 

2000; Mostafaee 2011). Lisäksi liukoisuus riippuu atmosfääristä, koska 

kromioksidi esiintyy hapettavissa olosuhteissa pääasiassa Cr2O3:na ja 

pelkistävissä olosuhteissa CrO:na. CrO:lla on suurempi liukoisuus kuoniin 
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kuin Cr2O3:lla. Myös kuonan emäksisyys vaikuttaa kromioksidien 

liukoisuuteen. (Kerr & Fruehan 2002, 46). 

Tavanomaisissa valokaariuunikuonissa kromioksidia ei ole juurikaan 

liuenneena kuonasulaan, vaan sitä esiintyy kiinteinä magnesiakromiitti-

spinellinä (MgCr2O4) ja kalsiumkromiittina (CaCr2O4). Nämä faasit 

kasvattavat merkittävästi kuonan efektiivistä viskositeettia. (Pretorius & 

Nunnington 2000, 1067-1068). Kuvassa 9 on esitetty kaksi termodynaamisiin 

laskelmiin perustuvaa kuvaajaa kuonaan muodostuvien kiinteiden faasien 

kokonaismäärästä kuonan kromioksidipitoisuuden funktiona (Mostafaee 

2011, 40). Kuvaajien perusteella VKU2-sulatuksen lopussa kuonasta noin 10-

20 m-% on kiinteinä faaseina. Kiinteät faasit ovat tällöin suurimmaksi osaksi 

dikalsiumsilikaattia ja magnesiakromiittispinelliä. 

 

 

Kuva 9. Vasen kuva: Kuonan Cr2O3-pitoisuuden ja CaO/SiO2-suhteen 

vaikutus kiintoainepartikkeleiden määrään. Oikea kuva: Kuonan Cr2O3-

pitoisuuden vaikutus eri kiintoainefaasien määrään. (muokattu lähteestä 

Mostafaee 2011, 38-40). 

 

Kerr ja Fruehan (2000) tutkivat kromioksidia sisältävän kuonan kuohuvuutta 

ja havaitsivat, että kuohumisindeksi romahtaa kromioksidipitoisuuden 

ylittäessä 16 m-% (kuva 10). Kuonasta tulee tällöin liian jäykkää, jotta se 

voisi muodostaa stabiilia vaahtoa. (Kerr & Fruehan 2000, 1055). Kuvan 
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perusteella kromioksidin määrällä ei ole suurta merkitystä kuonan 

kuohuvuuteen, mikäli kuonan kromioksidipitoisuus ei ylitä tiettyä raja-arvoa. 

 

Kuva 10. Kuonan kromioksidipitoisuuden kasvattamisen vaikutus kuonan 

kuohumisindeksiin. Lähtökuona: CaO [41 m-%] - MgO [12 m-%] - SiO2 [41 

m-%] - Al2O3 [6 m-%]. (muokattu lähteestä: Kerr & Fruehan 2000, 1056). 

 

4.5 Lämpötila 

Cooperin ja Kitchenerin (1959) sekä Swisherin ja McCaben (1964) 

tutkimusten mukaan CaO-SiO2 -kuonien lämpötilan alentaminen kasvattaa 

selvästi kuohumisen voimakkuutta. Samaan tulokseen päätyivät myös Ozturk 

ja Fruehan. Kuvassa 11 on esitetty Ozturkin ja Fruehanin tutkiman kuonan 

kuohumisindeksin lämpötilariippuvuus. (ks. Ozturk & Fruehan 1995) 

 

Kuva 11. CaO [48 m-%] - SiO2 [32 m-%] - Al2O3 [10 m-%] - FeO [10 m-%] -

kuonan kuohumisindeksin lämpötilariippuvuus (muokattu lähteestä: Ozturk & 

Fruehan 1995). 
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Lämpötilan kasvattaminen alentaa kuonan sulafaasin viskositeettia sekä 

alentaa kuonan efektiivistä viskositeettia liuottamalla kiinteitä partikkeleita 

kuonaan. Efektiivinen viskositeetti on tärkein yksittäinen kuohumisindeksiin 

vaikuttava parametri. (Mostafaee 2011, 46-48). Kuvassa 12 on esitetty 

kuonassa olevien kiintoainepartikkeleiden määrä kuonan 

kromioksidipitoisuuden funktiona eri lämpötiloissa. Kuvan perusteella 

tyypillisen valokaariuunikuonan kiintoainepartikkeleiden määrä riippuu 

voimakkaasti lämpötilasta. 

 

 

Kuva 12. Kuonan kromioksidipitoisuuden vaikutus kuonan 

kiintoainepartikkeleiden määrään eri lämpötiloissa (muokattu lähteestä: 

Mostafaee 2011, 39). 

 

Lämpötila vaikuttaa kuonan viskositeetin ohella myös kaasua muodostavien 

reaktioiden nopeuksiin eli tyypillisesti CO-kaasun muodostumisnopeuteen 

(Kitamura & Okohira 1992). Lisäksi lämpötila vaikuttaa kuonan ja teräksen 

pintajännityksiin. Puhtailla aineilla pintajännitys laskee lämpötilan kasvaessa 

mutta seoksilla joissa on pinta-aktiivista ainetta kuten happi tai rikki tapahtuu 

näiden aineiden lämpötilariippuvaista segregoitumista. Tämä tarkoittaa sitä 

että pinta-aktiivisista aineista johtuvat pintajännitysgradientit ovat 

lämpötilariippuvaisia. Tällaisilla seoksilla pintajännitys kasvaa lämpötilan 

funktiona kunnes se saavuttaa maksimiarvon. Maksimin jälkeen lämpötilan 

vaikutus muuttuu negatiiviseksi. (Chung & Cramb 2000, 957). 
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4.6 Kuplien koko 

Yhtälöissä 8 - 10 esitettyjen kuohumisindeksin mallien mukaisesti 

muodostuvien kaasukuplien keskimääräinen koko voi olla yksi tärkeimmistä 

kuohumiseen vaikuttavista tekijöistä. Yhtälöiden mukaan kuohumisindeksi on 

kääntäen verrannollinen muodostuvien kuplien kokoon. Kemiallisista 

reaktioista syntyvät kaasukuplat ovat yleensä pieniä, jolloin muodostuva 

kuohunta on pääsääntöisesti kohtalaisen stabiilia. Kaasuinjektoinnilla 

muodostuvat kuplat ovat kooltaan suurempia aiheuttaen epästabiilimman 

kuohun. (Matsuura & Fruehan 2009, 1530). VKU2:lla kaikki kuohumista 

aiheuttavat kaasut ovat reaktioperäisiä, joten muodostuvat kuplat ovat 

todennäköisesti pienikokoisia.  

Kuona/metalli -rajapinnalla muodostuvien kaasukuplien keskimääräisen koon 

ajatellaan riippuvan voimakkaasti kuonan ja sulan metallin välisestä 

rajapintajännityksestä ja kostutuskulmasta. Kostutuskulma määrää 

muodostuvan kuplan maksimikoon, joka voi irrota rajapinnalta, jolle se on 

muodostunut. Kostutuskulmaan vaikuttavat pinta-aktiiviset aineet kuten 

esimerkiksi rikki. Metallisulaan liuennut rikki kasvattaa metallisulan ja 

kuonan välistä kostutuskulmaa, johtaen suurempiin kaasukupliin (kuva 13) ja 

siten epästabiilimpaan kuohumiseen (Zhang & Fruehan 1995a, 806-807). 

Kuvaan 13 on merkitty VKU2-sulien rikkipitoisuuksien tyypillinen 

vaihteluväli. VKU2:lla kuonan ja teräksen välisistä reaktioista muodostuvien 

kuplien keskimääräinen koko on kuvan mukaan noin 1 - 2 mm. 
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Kuva 13. Rautasulan rikkipitoisuuden vaikutus kuonan ja metallin välisissä 

reaktioissa syntyvien kaasukuplien kokoon (muokattu lähteestä: Zhang & 

Fruehan 1995a, 808). 

 

4.7 Kaasutyypin vaikutus 

Vaikka kuohumisindeksi on kuonaominaisuus, vaikuttavat myös kaasun 

ominaisuudet kuohumiseen. Kaasut, jotka kykenevät reagoimaan, 

muodostavat yleensä stabiilimpaa kuohuntaa kuin inertit kaasut. Myös eri 

kaasuilla on erilaiset kuohumisominaisuudet. Oginon ym. (1988) tekemissä 

laboratoriokokeissa vedyn lisääminen argoniin (Ar + 3 % H2) tuotti 

puhtaaseen argoniin verrattuna korkeamman kuohuvuuden ja pidemmän 

kuohun keston. Ito ym. (1981) sekä Kitamura ym. (1983) ovat myös 

vertailleet erilaisten kaasujen vaikutusta kuohuvuuteen ja heidän tuloksiensa 

perusteella muodostuvan kuohun stabiilisuus on riippuvainen käytetystä 

kaasusta. (Ks. Ogino ym. 1988, 26). 

Zhang ja Fruehan tutkivat CaO-SiO2-CaF2-Al2O3 -kuonan kuohumista 

inerteillä kaasuilla (Ar, H2, He) 1400 °C ja 1500 °C lämpötilassa. Myös he 

havaitsivat, että kuohumisindeksi oli riippuvainen käytetystä kaasusta, ts. eri 

kaasuilla oli eri kuohumisindeksi. Zhangin ja Fruehanin tuloksissa kaasun 

vaihtaminen ei vaikuttanut muodostuvien kuplien kokoon, mistä he 
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päättelivät, että kuohumisindeksin täytyy olla riippuvainen käytetyn kaasun 

fysikaalisista ominaisuuksista. He havaitsivat eri kaasujen kuohumisindeksien 

suhteen noudattelevan niiden viskositeettien suhdetta yhtälön 11 mukaisesti. 

(Zhang ja Fruehan 1995c, 1088-1090) 

 

 
2

1

2

1

μ

μ

Σ

Σ
  (11) 

 

missä  Σi on kuohumisindeksi käytetyllä kaasulla [s], 

  µi on käytetyn kaasun viskositeetti [Pa·s] 

 

Zhang ja Fruehan (1995c) tutkivat myös kaasun tiheyden vaikutusta 

kuohumiseen. Kuohumisindeksi ei kasva mikäli kaasun tilavuusvirtaus pysyy 

vakiona painetta nostettaessa, mikä käy ilmi kuvasta 14. Tästä voidaan 

päätellä, että kuohuttavan kaasun tiheydellä ei ole suurta vaikutusta 

kuohumiseen. (Zhang & Fruehan 1995c, 1090) 

 

 

Kuva 14. Kaasufaasin paineen vaikutus CaO [34 %] - SiO2 [37,5 %] - FeO 

[5 %] - Al2O3 [14 %] - BaO [9,5 %] –kuonan kuohumiseen (Zhang & Fruehan 

1995c, 1090). 
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Mikäli kaasun massavirtaus pidetään vakiona ja systeemin painetta nostetaan, 

kaasun nopeus kuonassa laskee, jolloin myös kuohuvan kuonan korkeus 

laskee. Alentamalla systeemin painetta voidaan korottaa kuohuvan kuonan 

korkeutta, mikäli kaasunmuodostus pysyy vähintään samana (tällöin 

tilavuusvirtaus kasvaa). Toisaalta mikäli paineen alentaminen suosii 

kaasunmuodostusreaktioiden tapahtumista, voi kuohunta kasvaa 

kaasunmuodostusreaktioiden nopeutuessa. (Zhang & Fruehan 1995c, 1090) 
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5 Kierrätysteräksen laatu 

Kierrätysteräksen laadun oletettiin olevan tärkeä tekijä kuonaa kuohuttavassa 

kaasunmuodostuksessa, koska eri toimittajien ja eri kierrätysteräserien välillä 

oli havaittu erilaisia taipumuksia kaasunmuodostukselle. 

Raaka-aineet muodostavat suurimman osan tuotettavan teräksen 

kustannuksista, joten raaka-aineiden hintaa painotetaan niiden valinnan 

yhteydessä eniten. Kierrätysteräksen ominaisuuksilla ja laadulla on kuitenkin 

oleellinen merkitys uunin toimintaan ja operoinnin kokonaiskustannuksiin. 

(Bokan ym. 2002, 47). Kierrätysteräksen koostumuksen vaikutus 

kierrätysteräksen lämmittämiseen ja sulattamiseen tarvittavaan energiaan on 

vähäinen, mutta otettaessa huomioon sulatuksen aikana tapahtuvat hapetus- ja 

pelkistysreaktiot, on seosaineilla ja epäpuhtauksilla merkittävä vaikutus. 

Vaikutus on niin suuri, että sillä on merkitystä kierrätysteräksen taloudellisen 

arvon kannalta ja se tulisi huomioida prosessin taselaskennassa ja 

ohjausmalleissa. (Holappa 1996, 7) 

 

5.1 Pelkistintarve 

Isokokoinen kierrätysteräs sisältää niukasti ruostetta (rautaoksidia), mutta 

hienojakoinen materiaali kuten sorvinlastut voivat huonosti varastoituna 

hapettua merkittävästi. Ruosteen jäähdyttävä vaikutus uunissa on erittäin 

suuri. Esimerkiksi mikäli panoksesta on 5 m-% ruostetta, on lisäenergian 

tarve 69 kWh/t. (Holappa 1996, 6). FeO on kuitenkin myös tehokas fluksi 

CaO:lle ja SiO2:lle, jolloin se nopeuttaa alkukuonanmuodostusta (Pretorius & 

Nunnington 2000, 1066). 

Sorvinlastujen ja muiden herkästi hapettuvien kiintoaineiden sulattaminen voi 

osoittautua ongelmalliseksi, koska sulatuksen aikana ne voivat sulaa yhteen 

tai muodostaa kuonan kanssa hitaasti sulavia agglomeraatteja. Ruostumatonta 

kierrätysterästä sulatettaessa ongelma korostuu, koska ruostumattomalla 

kierrätysteräksellä on seostamatonta kierrätysterästä alhaisempi 

lämmönjohtavuus. (Bowman & Krüger 2009, 156) 
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5.2 Epäpuhtaudet 

Kierrätysteräkset sisältävät usein teräksenvalmistukselle haitallisia 

alkuaineita. Liian suuret pitoisuudet esimerkiksi kuparia, lyijyä tai fosforia 

voivat heikentää teräksen valuominaisuuksia tai lopputuotteen laatua. Mikäli 

teräkseen vaaditaan alhaisia pitoisuuksia epäpuhtauksille, joudutaan 

käyttämään puhtaampia eli kalliimpia kierrätysteräksiä. Huonolaatuisia 

kierrätysteräksiä voidaan käyttää lisäämällä siihen epäpuhtauksia 

sisältämättömiä materiaaleja, jolloin epäpuhtauksien pitoisuus teräksessä 

sulatuksen jälkeen täyttää epäpuhtausvaatimukset. (Fruehan 1998, 594) 

Alkuaine-epäpuhtauksien lisäksi kierrätysterästen seassa on tyypillisesti 

muitakin ei-haluttuja komponentteja kuten öljyä, rasvoja, maali- ja 

sinkkipinnoitteita, vettä, hapettuneita materiaaleja ja maa-aineksia. Mitä 

alhaisempi kierrätysteräksen laatu on, sitä todennäköisemmin se sisältää 

yllämainittuja materiaaleja. Tällaista kierrätysterästä voi saada halvalla, mutta 

sulan metallin saanti voi olla puhtaampiin kierrätysteräksiin verrattuna 

huomattavasti alhaisempi. Huonon saannin lisäksi epäpuhtaudet voivat lisätä 

energiantarvetta ja aiheuttaa ympäristöongelmia. Tällöin valokaariuunin 

tuotantokapasiteetti alenee, koska uunista ei saada yhtä paljoa metallisulaa 

ulos ja sulatusajat pitenevät panoksen vaatiessa enemmän energiaa. (Fruehan 

1998, 595) 

 

5.3 Tiheys 

Kierrätysteräkselle on todennäköisesti olemassa jokin optimaalinen 

tiheysalue, jolla päästään alhaisimpaan energiankulutukseen, mutta tätä 

tiheysaluetta ei tunneta hyvin. Liian suuri tiheys aiheuttaa ongelmia, koska 

tällöin porautumisvaiheessa syntyvä sula ei pääse valumaan panoksen 

alaosiin. Liian pieni tiheys aiheuttaa ongelmia suuren tilantarpeen vuoksi, 

jolloin uuniin ei mahdu yhdellä kertaa riittävästi materiaalia ja tarvittavien 

panostuskorien lukumäärä kasvaa. (Bowman & Krüger 2009, 157) 
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6 Valokaariuunipöly 

Valokaariuunit tuottavat tyypillisesti 15-20 kg pölyä yhtä tuotettua 

terästonnia kohden. Pöly koostuu komponenteista, joita tulee sulasta 

metallista ja kuonasta sekä panosmateriaalien höyrystyvistä komponenteista 

kuten sinkki, lyijy ja kadmium. Aikaisemmin valokaariuunipölyt päätyivät 

kaatopaikalle, mutta kasvavien jätemaksujen ja tiukempien 

ympäristöasetusten vuoksi teräsvalmistajien on ollut pakko ryhtyä 

kierrättämään syntyvää pölyä. (Huber ym. 2000, 171). Toinen keino vähentää 

kustannuksia on vähentää muodostuvan pölyn määrää, mutta se vaatii ensin 

perehtymistä pölyn syntymekanismeihin. 

 

6.1 Valokaariuunipölyn pääasialliset syntymekanismit 

Valokaariuunista kantautuva pöly on peräisin useista erilaisista uunissa 

tapahtuvista ilmiöistä. Pöly on peräisin höyrystyvistä aineista, sulapisaroista 

ja kiinteistä partikkeleista. Kuvassa 15 on esitetty erilaisia 

pölynmuodostumismekanismeja: (Huber ym.2000, 172) 

- Komponenttien höyrystymistä tapahtuu valokaarten lähettyvillä (1) ja 

happipuhallusalueella (1’) tai CO-kaasukuplien pinnalla niiden 

muodostuessa sulaan. 

- Suuria pölypartikkeleita voi syntyä alueilla, joissa valokaaret osuvat 

sulan pintaan (2) tai lanssipuhalluksen vaikutuksesta (2’). 

- Pieniä partikkeleita muodostuu kuonapinnalla puhkeavista CO-

kuplista (3). 

- Pölyä voi syntyä sulien metallipisaroiden hajoamisesta hapettavan 

atmosfäärin aiheuttaman nopean hiilenpoiston vaikutuksesta (4) 

- Pöly voi olla panosmateriaaleista suoraan kaasuvirran mukaan 

kantautuvaa kiinteää hienoainesta (5).  
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Kuva 15. Valokaariuunipölyn syntymekanismit (muokattu lähteestä: 

Guézennec ym. 2005, 6). 

 

6.2 Valokaariuunipölyn karakterisointi 

Valokaariuunien poistokaasujen mukana kantautuva pöly voidaan 

karakterisoida partikkeleiden koon, muodon ja syntymekanismien perusteella 

seuraavasti: (Guézennec ym. 2005, 2-5) 

Suuret partikkelit (20-1000 µm) 

- Epäsäännöllisen muotoiset, hienojakoisista panosmateriaaleista peräisin 

olevat partikkelit (20-500 µm) 

- Kuulamaiset koostumukseltaan kuonaa vastaavat partikkelit (20-200 µm) 

- Hienoaineksen suodattimissa muodostamat agglomeraatit (20-1000 µm) 

Pienet partikkelit (< 20 µm) 

- Sinkkioksidin muodostamat yksittäiset kiteet (< 1 µm) 

- Kuulamaiset (0,2 - 20 µm) 

o Homogeeniset, koostumukseltaan kuonaa tai terästä vastaavat 

partikkelit (usein onttoja mikäli yli 2-3 µm) 

o Heterogeeniset, kuonafaasista ja teräsfaasista muodostuneet, joskus 

dendriittistä rakennetta sisältävät partikkelit 

o Sinkkioksidin muodostamat alle yhden mikronin kokoiset 

kuulamaiset partikkelit  
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Valokaariuunin pöly koostuu pääasiassa pienistä partikkeleista (alle 20µm). 

Tätä suurempien partikkeleiden läsnäolo (pois lukien hienoainesten 

muodostamat suuret agglomeraatit) kielii liian kovasta kaasuvirtauksesta 

kaasujen poistokanavaan, huonosta sulatuspraktiikasta tai huonosta 

seosaineiden lisäyspraktiikasta. (Guézennec ym. 2005, 2-5). On osoitettu, että 

valokaariuunipölyihin päätyvän kalkin määrä riippuu voimakkaasti tavasta, 

jolla kalkki syötetään uuniin (Fruehan 1998, 590). 

 

6.3 Pölyn vaikutus valokaariuunin lämmönsiirtoon 

Uunissa oleva pöly kykenee absorboimaan itseensä näkyvän valon 

aallonpituuksien lisäksi infrapuna- ja ultraviolettivaloa, jonka vuoksi 

pölyäminen vaikuttaa valokaarista peräisin olevan säteilyn lämmönsiirtoon. 

(Bowman & Krüger 2009, 208). Absorboitu säteilylämpö kasvattaa 

pölypartikkeleiden lämpötilaa, jonka seurauksena myös partikkeleita 

ympäröivän kaasun lämpötila nousee (Bowman & Krüger 2009, 216). Pölyllä 

on siten myös hyödyllinen vaikutus uunin sisällä, jossa se toimii eristeenä 

vähentäen uunin seinille ja kattoon kohdistuvaa lämpösäteilyä. Tällöin pölyyn 

siirtynyt lämpö kasvattaa uuniatmosfäärin lämpötilaa sen sijaan, että lämpö 

menisi vesijäähdytetyille seinille. Uuniatmosfäärin lämpötilan nosto 

kuonapinnan läheisyydessä pienentää sulasta atmosfääriin johtuvan lämmön 

määrää. (Bowman & Krüger 2009, 219). 

Karassaaren (2008) VKU2:lle tekemän energiataseen mukaan suuri osa 

(17,7 %) käytetystä energiasta poistuu uunista savukaasujen, pölyjen ja 

roiskeiden muodossa (Karassaari 2008, 94). 
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II KOKEELLINEN OSIO 

 

7 Kaadonaikaisen kuohumisen taustatutkimukset 

Outokummun Tornion terästehtaan siirryttyä käyttämään maksimaalista 

määrää kierrätysterästä VKU2:n panoksissa, eri kierrätysterästoimittajien 

kierrätysteräksillä on havaittu olevan erilaisia käyttäytymisvaikutuksia 

uunissa lämmönnostovaiheen ja/tai kaadon yhteydessä senkassa tapahtuvaan 

spontaaniin kaasunmuodostukseen. Erityisesti kaadon aikana senkassa 

tapahtuva kaasunmuodostus ja kuohuminen ovat muodostuneet tuotantoa 

hidastaviksi tekijöiksi. Tästä johtuen huomiota on alettu kiinnittämään 

kierrätysteräksen ominaisuuksiin ja laatuun. Kesällä 2012 Outokummun 

Tornion terästehtaalla on tehty taustatutkimusta koskien kierrätysteräksen 

laatua ja laadun yhteyttä valokaariuunissa tapahtuvaan kaasunmuodostukseen. 

(Hyttinen 2012) 

 

7.1 Spontaani kaasunmuodostus VKU2:lla 

Spontaanilla kaasunmuodostumisella tarkoitetaan tässä työssä rajua 

hetkellistä hiilimonoksidin tai hiilidioksidin muodostumista, joka tapahtuu 

sulatuksen aikana ilman erillistä hiili-injektointia, hiilipanostusta tai muuta 

selkeää myötävaikuttamista. Tyypillisesti kaasunmuodostusreaktio tapahtuu 

äkillisesti ja kestää noin 1-2 minuuttia. Kaasunmuodostuksen aikana 

valokaariuuni muuttuu tyypillisesti alipaineisesta ylipaineiseksi ja uunin 

kaasunpoistokanavan raoista tulee ulos suuria liekkejä. Reaktioiden päätyttyä 

uunin toiminta palautuu normaaliksi. Kuvassa 16 on esitetty tyypillisen 

sulatuksen lopussa tapahtuvan kaasunmuodostusreaktion aikaansaama CO2-

piikki.  
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Kuva 16. Tyypillinen VKU2-sulatuksen lopussa tapahtuva kaasunmuodostus. 

 

VKU2:n savukaasujen analysointiin käytetään massaspektrometriä, jolla 

voidaan analysoida puhtaita kaasuja, monikomponenttiseoksia ja 

kaasuyhdisteitä (Juntunen & Leinonen 2005, 5). Analysoinnin avulla on 

havaittu, että kaasunmuodostusreaktiossa vapautuva kaasu on hiilimonoksidia 

ja/tai hiilidioksidia. Reaktion on ajateltu johtuvan kuonakomponenttien (FeO, 

MnO, Cr2O3) ja metallisulaan liuenneen hiilen välille muodostuneesta 

epätasapainosta, jolloin metallisulaan liuennut hiili kykenee pelkistämään 

kuonakomponentteja muodostaen hiilimonoksidia yhtälön 12 mukaisesti 

(Juntunen & Leinonen 2005, 35). Mikäli epätasapaino säilyy sulatuksen 

loppuun asti, on todennäköistä että reaktiot nopeutuvat kaadon aikana 

sekoituksen parantuessa. 

 

     COMeC)O(Me yx   (12) 

 

Toisaalta on myös mahdollista, että mikäli metallisulassa on runsaasti 

liuennutta rikkiä, voi kaadon aikana tapahtua myös yhtälön 13 mukaisia 

rikinpoistoreaktioita, joissa kuonakomponentit reagoivat metallisulaan 

liuenneen rikin kanssa vapauttaen kuonasta happea metallisulaan. Reaktion 
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edellytyksenä on kuitenkin matala happipitoisuus metallisulassa eli 

metallisulassa tulee olla liuenneena riittävästi pelkistimiä (esim. Al, C, Si). 

Metallisulaan liukeneva happi voi reagoida edelleen metallisulaan liuenneen 

hiilen kanssa yhtälön 14 mukaisesti. Lisäksi hiilen läsnäolo kasvattaa rikin 

aktiivisuuskerrointa (Chung & Cramb 2000, 959). 

 

      OMeSS(MeO)   (13) 

     COCO   (14) 

 

Kaadon aikana tapahtuvassa kaasunmuodostuksessa voi olla siis kyse myös 

hiilen, rikin, CaO:n ja metallioksidien välisistä reaktioista. Yhtälön 12 

mukaisissa reaktioissa kaasunmuodostukseen vaikuttaa eniten pelkistyvien 

kuonakomponenttien määrä kuonassa ja metallisulaan liuenneen hiilen määrä. 

Mikäli kaasunmuodostusta tapahtuu rikinpoistoreaktioiden (13) kautta, on 

kuonan rikinpoisto-ominaisuuksilla ja metallisulan rikki- ja hiilipitoisuudella 

suuri merkitys hiilimonoksidia muodostavien reaktioiden tasapainoihin ja 

siten myös muodostuvan kaasun määrään ja kaasunmuodostusnopeuteen. 

 

7.2 Kaadon yhteydessä tapahtuva kuohuminen 

Voimakkaan kaasunmuodostuksen vuoksi kuonasulan tilavuus kasvaa 

nopeasti ja sulaa kuonaa ja terästä nousee aika-ajoin senkan reunojen yli 

senkkavaunun kiskoille (kuva 17), jolloin tuotanto keskeytyy vaunun 

liikennöinnin estyessä. Kuvassa 18 on esitetty kuvasarja kuohumisen 

kehittymisestä kaadon aikana. 
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Kuva 17. Senkan ylikuohuminen kaadossa. 

 

 

 

Kuva 18. Kuohumisen kehittyminen kaadossa. 
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Voimakas kaasunmuodostuminen ehtii alkaa usein juuri ennen sulatuksen 

loppua ja mikäli se ei ehdi tapahtua uunissa, on suuri riski sille, että se 

tapahtuu kaadon aikana. Toisin sanoen sulatuksilla, joissa kaasunmuodostus 

on ehtinyt tapahtua uunissa, on pienempi potentiaali muodostaa kaasua 

kaadon yhteydessä. (Hyttinen 2012) 

 

7.3 Kierrätysteräksen laadun määrittely 

Taustatutkimuksissa kierrätysteräksen laadun arviointiin kehitettiin 

määrittely, joka mahdollistaa eri kierrätysteräserien keskinäisen vertailun. 

Laadun arviointia varten kierrätysteräs jaettiin silmämääräisesti erotettaviin 

komponentteihin, joita kierrätysteräs tyypillisesti sisältää. Kierrätysteräksen 

seassa esiintyy tyypillisesti tynnyreitä, joiden sisään on pakattu metallipitoisia 

hienoaineksia. Tämän vuoksi panokseen menevien tynnyreiden lukumäärä 

otettiin tarkasteluun. Myös teräspaalien sisältä on löytynyt tynnyreitä, joten 

niiden panoskohtainen lukumäärä otettiin tarkasteluun mukaan. Skollat ja 

valut ovat yksi tyypillisistä kierrätysteräksen komponenteista, mutta niiden 

määrää ei onnistuttu laskemaan nosturista käsin. Kierrätysteräksen seassa 

olevien hienojakoisten lastujen ja hienoainesten panoskohtaista määrää 

arvioitiin silmämääräisesti indekseillä 1-5 (lastut) ja 1-3 (hienoaines), joissa 

suuri luku tarkoittaa kyseisen materiaalin suurta määrää. Kierrätysteräksen 

tiheyttä arvioitiin laskemalla kuinka paljon kierrätysterästä nosturikuski sai 

keskimäärin lastattua yhdellä kahmarin nostolla. (Hyttinen 2012) 

Taustatutkimuksissa käytetyt laadun seurannan muuttujat: 

- Tynnyrit [panoskohtainen lukumäärä] 

- Teräspaalit [panoskohtainen lukumäärä] 

- Lastut ja silput [indeksi 1-5] 

- Hienoaines [indeksi 1-3] 

- Tiheys [keskimääräinen kahmarimassa] 
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7.4 Kierrätysteräsjakeiden vaikutus kaasunmuodostukseen 

Kesällä 2012 tehtyjen taustatutkimusten perusteella kierrätysteräksen 

selvimmät kaasunmuodostumista (uunissa ja kaadon yhteydessä) aiheuttavat 

komponentit ovat kierrätysteräksen seassa olevat hienojakoiset materiaalit 

(lastut ja hienoainekset). Myös tynnyreiden havaittiin lisäävän 

kaasunmuodostusta, vaikkakin tynnyreitä sisältäneissä kierrätysteräksissä oli 

mukana usein myös vapaata hienoainesta. Teräspaalien ei havaittu lisäävän 

kaasunmuodostusta. Hienojakeiden yhteys kaasunmuodostukseen on esitetty 

kuvassa 19, jossa on esitetty uunissa ja/tai kaadossa kaasua muodostaneiden 

sulatusten prosentuaalinen osuus hienojakoisten materiaalien määrän 

funktiona. Taustatutkimusten pohjalta epäiltiin että hienoainekset sisältävät 

runsaasti hapettuneita metalleja, jotka voivat reagoida metallisulaan liuenneen 

hiilen kanssa muodostaen hiilimonoksidia. Hienoainesten koostumusta ja 

hapettuneisuutta tutkittiin tässä työssä ja tuloksia on tarkasteltu luvussa 8. 

 

Kuva 19. Hienojakoisten materiaalien vaikutus kaasunmuodostukseen 

(muokattu lähteestä: Hyttinen 2012). 

 

Silmämääräisen kierrätysteräksen laadunarvioinnin havaittiin olevan 

hankalaa, mutta taustatutkimusten yhteydessä huomattiin, että 

kierrätysteräksen tiheys riippuu sen sisältämien hienojakeiden määrästä 

(hienojakoiset aineet pakkautuvat tiiviisti). Tällöin myös tiheyden muuttujana 

käytetyn kahmarimassan huomattiin riippuvan hienojakeiden määrästä (kuva 

20). (Hyttinen 2012) 
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Kuva 20. Kierrätysteräksen tiheyden riippuvuus hienojakoisista materiaaleista 

(muokattu lähteestä: Hyttinen 2012, 27-29). 

 

Taustatutkimuksen mukaan kierrätysteräksen tiheys vaikuttaa hienojakeiden 

määrän kautta kaasunmuodostukseen (Hyttinen 2012). Kuvasta 21 nähdään, 

että kaasunmuodostus uunissa ja kaadon yhteydessä tapahtuva kuohuminen 

lisääntyvät merkittävästi kierrätysteräksen tiheyden kasvaessa.  

 

 

Kuva 21. Kaasunmuodostuksen yhteys kierrätysteräksen tiheyteen (muokattu 

lähteestä: Hyttinen 2012). 

 

Myös Outokummun terässulaton VKU1:llä on aikaisemmin havaittu 

oksidisen hienoaineksen aiheuttavan kuonan kuohumista kaadon aikana. 

Havaittu kuohuminen oli seurausta ensimmäisten korien mukana 



53 

 

panostetuista hienojakoista nikkelioksidia sisältävistä peltitynnyreistä. (Sassi 

1993) 

Outokummun Tornion tehtaalla ei mitata kierrätysteräksen tiheyttä, mutta se 

olisi mahdollista kirjaamalla tasesulatusten korien täyttöasteet ylös. 

Kierrätysteräksen tiheys voidaan laskea panoksen kokonaismassasta ja korin 

täyttöasteesta yhtälön 15 mukaisesti. Menetelmän avulla voitaisiin laskea 

tase-eräkohtainen kierrätysteräksen tiheys. Panoksen tiheyden ja korin 

täyttöasteen perusteella uunille voitaisiin luoda parempia sulatusprofiileja ja 

tiheyden avulla myös tarvittavien korien lukumäärää voitaisiin arvioida 

panoslaskelmaa tehdessä ja panoksia voitaisiin ohjata sulatusprofiileille 

sopivammiksi. Myös tiheyden vaikutusta kaasunmuodostukseen olisi tällöin 

helpompi tarkastella. 
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  (15) 

 

missä  ρ  on kierrätysteräksen tiheys [kg/m
3
], 

  mtot on lastatun kierrätysteräksen kokonaismassa [kg], 

  Vpanos on lastatun kierrätysteräksen tilavuus [m
3
], 

  TA on korin täyttöaste [%], 

  Vkori on korin tilavuus [m
3
]. 

 

7.5 Spontaanin kaasunmuodostuksen potentiaali 

Taustatutkimuksissa havaittiin, että mikäli kaasunmuodostusreaktio tapahtuu 

jo uunissa ennen kaatoa, on kaasunmuodostusreaktiolle pienempi 

todennäköisyys tapahtua kaadon aikana. Kuohumisen ajatellaan johtuvan 

metallioksidien ja metallisulan tai kuonan ja metallisulan välisestä 

epätasapainosta, joten kuohumiselle on olemassa potentiaali kunnes 

epätasapaino poistuu. Uunissa ja kaadon aikana tapahtuvien 
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kaasunmuodostusreaktioiden seurantaan käytettiin taulukon 1 mukaisia 

indeksejä. (Hyttinen 2012) 

 

Taulukko 1. Kaasunmuodostuksen ajankohtaan ja voimakkuuteen käytetyt 

indeksit (Hyttinen 2012). 

 

 

Senkassa tapahtuneita kuohumisia vertailtiin uunissa tapahtuneisiin 

kaasunmuodostuksiin käyttäen taulukossa 1 esitettyjä indeksejä. 

Tarkasteluaineistona käytettiin kevään 2012 sulatuksia (454 ruostumatonta ja 

329 haponkestävää sulatusta), joille määritettiin molemmat indeksit. 

Tarkastelun perusteella voitiin osoittaa, että senkassa tapahtuva 

kaasunmuodostus riippuu voimakkaasti siitä, onko kaasunmuodostusreaktio 

tapahtunut jo uunissa, sekä siitä jatkuiko sulatus kaasunmuodostusreaktion 

tapahtumisen jälkeen. Riippuvuus johtuu todennäköisesti siitä, että 

kaasunmuodostuksen seurauksena kuona ja sula metalli saavuttavat 

tasapainon kaasunmuodostusreaktion suhteen. Riippuvuuden tarkasteluun 

käytetyt tiedot on koottu taulukoihin 2 ja 3. Taulukoista nähdään, että 94,9 % 

ruostumattomista sulatuksista, joilla kaasunmuodostusreaktio on tapahtunut 

uunissa juuri ennen kaatoa, ovat kuohuneet senkassa vain hieman tai ei 

lainkaan. Mikäli kaasunmuodostusta ei ole tapahtunut uunissa, on vastaava 

luku 79 %. Haponkestävillä vastaavat luvut ovat 98,5 % ja 86,6 %. Mikäli 

kaasunmuodostusta ei ole tapahtunut uunissa, on 9,9 % ruostumattomista ja 

6,7 % haponkestävistä sulatuksista kuohunut senkan reunojen yli kaadon 

aikana. (Hyttinen 2012, 5-6) 

 

 

 

Kaadonaikaisen kuohumisen indeksi (senkassa): Uunissa kuohumisen indeksi:

1 = ei kuohunut senkassa 1 = ei kuohunut uunissa

2 = kuohui hieman senkassa 2 = kuohui sulatuksen aikana (sulatus jatkui vielä kuohumisen jälkeen)

3 = kuohui paljon senkassa 3 = kuohui juuri ennen kaatoa

4 = kuohui yli senkasta 4 = kuohui sulatuksen aikana sekä juuri ennen kaatoa
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Taulukko 2. Kaadonaikaisen kaasunmuodostumisen riippuvuus uunissa 

tapahtuvasta kaasunmuodostuksesta. Ruostumattomat sulatukset (muokattu 

lähteestä: Hyttinen 2012, 5). 

 

 

Taulukko 3. Kaadonaikaisen kaasunmuodostumisen riippuvuus uunissa 

tapahtuvasta kaasunmuodostuksesta. Haponkestävät sulatukset (muokattu 

lähteestä: Hyttinen 2012, 5). 

 

 

Taulukoiden 2 ja 3 perusteella ruostumattomat ja haponkestävät sulatukset 

eroavat kaasunmuodostuspotentiaalin suhteen toisistaan. Ruostumattomista 

sulatuksista poiketen haponkestävillä sulatuksilla on esiintynyt kuohumista 

kaadon aikana myös tilanteissa, joissa voimakasta kaasunmuodostusta on 

tapahtunut useammin kuin kerran uunissa. (Hyttinen 2012, 5) 

  

ei kuohunut 

senkassa

kuohui hieman 

senkassa

 kuohui paljon 

senkassa

kuohui yli 

senkasta

ei kuohunut uunissa 50,0 % 29,0 % 11,1 % 9,9 %

kuohui sulatuksen aikana (sulatus 

jatkui vielä kuohumisen jälkeen)
73,7 % 10,5 % 10,5 % 5,3 %

kuohui juuri ennen kaatoa 78,6 % 16,3 % 4,1 % 1,0 %

kuohui sulatuksen aikana sekä 

juuri ennen kaatoa
100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Ruostumattomat 

sulatukset

Kuohuminen senkassa kaadon aikana

ei kuohunut 

senkassa

kuohui hieman 

senkassa

 kuohui paljon 

senkassa

kuohui yli 

senkasta

ei kuohunut uunissa 64,4 % 22,2 % 6,7 % 6,7 %

kuohui sulatuksen aikana (sulatus 

jatkui vielä kuohumisen jälkeen)
79,4 % 17,6 % 0,0 % 2,9 %

kuohui juuri ennen kaatoa 93,7 % 4,8 % 1,6 % 0,0 %

kuohui sulatuksen aikana sekä 

juuri ennen kaatoa
71,4 % 14,3 % 14,3 % 0,0 %

Haponkestävät 

sulatukset

Kuohuminen senkassa kaadon aikana
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8 Kierrätysterästen seassa olevien hienoainesten 

koostumus 

Taustatutkimuksissa havaittiin kierrätysteräksen seassa olevan hienoaineksen 

lisäävän merkittävästi spontaania kaasunmuodostusta. Hienoaineksen 

koostumuksen määrittämiseksi kierrätysteräskasojen alaosista kerättiin 

hienoainesnäytteitä. Näytteet kerättiin käsin muovikasseihin ja niihin pyrittiin 

saamaan mahdollisimman paljon kaikkein hienojakoisimpia aineksia. Kerätyt 

näytteet kuivattiin, seulottiin ja eri fraktiot punnittiin. Kuvassa 22 on esitetty 

erään näytteen seuloihin jääneet fraktiot (≤4 mm) ja fraktioiden massat. 

Kaikkien seulottujen näytteiden partikkelikokojakaumat ovat liitteessä 1. 

Seulontojen perusteella näytteet koostuivat pääasiassa kahdesta 

pääkomponentista, jotka ovat erikokoiset sorvinlastut (≥1 mm) ja 

jauhemainen hienoaines (<1 mm).  

 

 

Kuva 22. Seulotun näytteen (erä: 7642) eri fraktiot. Mitat kertovat mille 

seulalle kyseinen fraktio on jäänyt. Vihreällä alueella metallilastumaiset ja 

punaisella alueella jauhemaiset fraktiot (yli 4 mm fraktiot ei kuvassa). 
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8.1 Hienoainesten alkuainekoostumus 

Seulontojen alitteiden (<140 µm) koostumukset määritettiin röntgen 

iQ+ -menetelmällä kuvan 23 kaltaisista briketeistä. Karkeampien 

hienoainesfraktioiden analysointi samalla menetelmällä ei ollut mahdollista, 

koska niitä olisi pitänyt jauhaa briketöintiä varten ja ne sisälsivät liikaa 

metallisia epäpuhtauksia, jotka olisivat haitanneet jauhatusta ja analysointia. 

 

 

Kuva 23. Hienoainesbriketti. 

 

Kuvassa 24 on esitetty keskimääräiset röntgen iQ+ -menetelmällä saadut 

analyysit kierrätysterästoimittajakohtaisesti. Tuloksista nähdään, että 

analysoidut hienoainekset sisältävät runsaasti rautaa ja happea ja jonkin 

verran piitä ja kromia, sekä pieniä määriä muita alkuaineita. Hienoainekset 

vaikuttavat selkeästi koostuvan pääasiassa raudan oksideista. Hienoainesten 

koostumuksessa ei näyttäisi olevan merkittäviä toimittajakohtaisia eroja, 

lukuun ottamatta erään toimittajan korkeampaa nikkelipitoisuutta, mikä 

kohottaa kyseisen hienoaineksen taloudellista arvoa. 
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Kuva 24. Kierrätysterästen seassa olevienhienoainesten (<140 µm) 

koostumus. 

 

Kierrätysteräserän 7642 näytteistä analysoitiin lisäksi happi-, typpi-, rikki-, ja 

hiilipitoisuuksia LECO:lla, jotta tiedettäisiin vaikuttaako raekoko 

hapettuneisuuteen. Käytetty analysointimenetelmä ei sovellu suoraan 

käytettäväksi suurien happipitoisuuksien analysoimiseen, mutta tuloksia 

verrattiin tunnettuun referenssinäytteeseen (Fe2O3). Menetelmä antoi 

referenssinäytteelle happipitoisuudeksi 23 m-%, joka on pienempi kuin 

todellinen arvo (noin 30 %), jolloin hienoainesten analysointitulokset ovat 

todennäköisesti myös liian alhaisia. Röntgen iQ -menetelmä antoi 

hienoimmalle näytteelle (<140 µm) happipitoisuudeksi 26 m-%, joka on 

korkeampi kuin LECO:lla samalle näytteelle saatu 18 m-%. Pääteltiin, että 

happipitoisuuteen tulee LECO:lla noin 7 prosenttiyksikköä liian alhainen 

tulos ja tuloksia korjattiin sen mukaisesti (kuva 25). Analyyseistä nähdään 

kuitenkin, että hapen määrä hienoaineksissa on kutakuinkin sama 

raekokoalueella 0 - 0,63 mm. Tätä suuremmissa fraktioissa on mukana 

enenevissä määrin pieniä metallisia lastuja, jotka pienentävät hapen osuutta. 

Kaikissa erän 7642 metallia sisältämättömissä hienoainesfraktioissa (alle 0,63 

mm) oli myös runsaasti hiiltä (noin 6 m-%) ja rikkiä (0,2 - 0,25 m-%). 

Metallisissa lastuissa oli vaihtelevia määriä rikkiä (noin 0,01 – 0,02 m-%), 

happea (0,1 - 0,8 m-%) ja hiiltä (0,1 - 0,5 m-%). 
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Kuvissa 23 ja 24 on esitetty LECO:lla saatujen analyysien tulokset 

hienoainesten raekoon funktiona. 

 

 

Kuva 25. Hienoainesten korjaamaton happipitoisuus (vas.) ja hienoainesten 

korjattu happipitoisuus (oik.) raekoon funktiona. 

 

 

Kuva 26. Hienoainesten hiilipitoisuus (vas.) ja hienoainesten rikkipitoisuus 

raekoon funktiona (oik.). 

 

8.2 Yhteenveto hienoaineksista 

Hienoainesta on tyypillisesti lähes kaikissa kierrätysteräserissä, mutta erien 

hienoainesmäärät eroavat toisistaan. Silmämääräisesti tarkasteltuna 

huonolaatuisissa (ruostuneen näköiset) kierrätysteräksessä on tyypillisesti 

enemmän hienoainesta. 

Kerättyjen näytteiden perusteella voidaan sanoa, että VKU2:lla käytettävissä 

seostetuissa kierrätysteräksissä alle 1 mm fraktiot ovat voimakkaasti 

hapettuneita pääasiassa rautaa (35-40 m-%) sisältäviä hienoaineksia 
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(happipitoisuus noin 10-30 m-%) ja tätä suuremmat ovat pääasiassa metallisia 

komponentteja. Jauhemaisista fraktioista löydettiin myös runsaasti hiiltä, 

joten hienoainesten aiheuttamalle kaasunmuodostukselle on hyvät 

edellytykset, koska hiili voi reagoida hienoainesten sisältämien hapettuneiden 

metallien kanssa lämpöä nostettaessa yhtälön (12) mukaisesti.  

Kierrätysteräksen leveän partikkelikokojakauman vuoksi, se luokittuu 

varastoinnin, siirtelyn, lastauksen ja panostuksen sekä todennäköisesti myös 

uunin ajon aikana (uunin aiheuttama tärinä). Hienoimmat jakeet varisevat 

tyypillisesti kierrätysteräskasojen alle, isokokoisempien fraktioiden jäädessä 

kasojen yläosiin. Luokittuminen voi aiheuttaa vaihtelua panoksiin, koska 

hienoimmat jakeet rikastuvat erien viimeisiin sulatuksiin. Tällöin myös 

panosten tiheys voi kasvaa erän loppua kohden. 

Hienoainekset sisältävät verrattain paljon rikkiä, jolloin runsas rikin määrä 

sulatuksessa voi indikoida runsasta hienoainesten määrää. 
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9 Kaadon aikana tapahtuvaan kuohumiseen 

vaikuttavat tekijät VKU2:lla 

Taustatutkimuksien ja kerättyjen hienoainesten antaman tiedon pohjalta 

tehtiin lisää tarkasteluja koskien eri prosessimuuttujien vaikutusta kaadon 

aikana tapahtuvaan kaasunmuodostukseen. Tarkastelujen avulla pyrittiin 

saamaan parempi käsitys kaasunmuodostukseen vaikuttavista tekijöistä ja 

niillä pyrittiin luomaan pohjaa prosessikokeille. 

 

9.1 Lämpötila 

Tutkimusten alkuvaiheessa huomattiin lämpötilan olevan keskeisessä roolissa 

kaasunmuodostuksen ajankohdan suhteen. Kuvassa 27 on esitetty lämpötilan 

yhteys kaasunmuodostusreaktion ajankohtaan eli toisin sanoen onko reaktio 

tapahtunut uunissa vai kaadon aikana. Kuvasta nähdään, että lämpötilan 

kasvattaminen lisää todennäköisyyttä kaasunmuodostusreaktion 

tapahtumiselle uunissa, ja vastaavasti todennäköisyys kaadonaikaiselle 

kuohumiselle pienenee. 

 

Kuva 27. Kaadonjälkeisen lämpötilan yhteys kaasunmuodostuksen 

ajankohtaan (aineisto: 656 sulatusta). 

 

Kuvasta nähdään myös, että lämpötilan kasvattaminen tai alentaminen ei 

vaikuta kaasunmuodostumisreaktion tapahtumisen todennäköisyyteen (vihreä 

alue) vaan ainoastaan kaasunmuodostuksen ajankohtaan. Tämä tukee ajatusta, 
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että kaasunmuodostus riippuu käytetyistä raaka-aineista, jolloin panoksen 

kaasunmuodostuspotentiaali määräytyy jo korien lastauksessa. 

Muita mahdollisia lämpötilan vaikutuksia ovat kuonan viskositeetin 

aleneminen, kuonan ja metallisulan parempi sekoittuminen kaadossa 

(reaktiopinta-alan kasvu), ja endotermisten kaasua muodostavien reaktioiden 

reaktionopeuksien kasvu. Eri vaikutuksia on kuitenkin vaikea tarkastella, 

koska metallisulasta ei mitata lämpötilaa ennen uunin kaatoa. Toisaalta uunin 

huonon sekoituksen ja metallisulan huonon lämmönjohtavuuden vuoksi 

uunista mitatun lämpötilan luotettavuus olisi myös kyseenalainen. Myöskään 

kaasunmuodostuksen aiheuttamaa lämpötilan laskua ei tunneta, koska ei 

tiedetä tarkalleen mitä ja kuinka paljon metallioksideja pelkistyy kaadon 

aikana. 

Tehtyjen tarkastelujen perusteella lämpötilan nostamisella vaikuttaisi 

kuitenkin olevan enimmäkseen myönteisiä vaikutuksia kaadonaikaisen 

kuohumisen kannalta. Kuvassa 28 on esitetty kuohumisen voimakkuuden 

yhteys kaadonjälkeiseen lämpötilaan sulatuksilla, joilla ei ole tapahtunut 

kaasunmuodostusreaktiota uunissa. Kuvasta nähdään kaadonjälkeisten 

lämpötilojen olevan yhteyksissä kuohumisen voimakkuuteen. 

 

 

Kuva 28. Kaadonjälkeisen lämpötilan yhteys kaadonaikaisen kuohumisen 

voimakkuuteen (aineisto: 470 sulatusta). 
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Koska sulaan liuenneen hiilen ja metallioksidien väliset pelkistymisreaktiot 

ovat endotermisiä, on kuvassa 27 todennäköisesti virhettä kuohumisen 

aiheuttaman lämpötilan laskun vuoksi. 

 

9.2 Panoksen rikkisisältö 

Panoksen rikkisisältöä ja kaadonjälkeistä metallisulan rikkipitoisuutta 

tarkasteltiin, sillä niiden havaittiin liittyvän voimakkaasti haitalliseen 

kuohumiseen, mutta yhteyttä ei tunnettu. Vaihtoehtoina oli, että rikki itse 

osallistuu kaasua muodostaviin reaktioihin ja kuonan kuohumiseen tai runsas 

rikin määrä indikoi huonoa kierrätysteräksen laatua. Panoksen rikistä osa 

sitoutuu kuonaan, mutta tyypillisesti suurin osa jää metallisulaan, ja koska 

kuona pystyy vastaanottamaan vain rajallisen määrän rikkiä, runsas panoksen 

rikkikuorma näkyy korkeina metallisulien rikkipitoisuuksina. Kuvassa 29 on 

esitetty ruostumattomien sulatusten rikkikuorman yhteys kaadonaikaisiin 

kuohumisiin. Kuvasta nähdään, että runsaasti rikkiä sisältäneet sulatukset 

ovat kuohuneet useammin kuin matalarikkiset sulatukset. Myös 

ylikuohuneiden sulatusten osuus kasvaa rikkimäärän kasvaessa. 

Haponkestävien sulatusten vastaava kuvaaja on esitetty kuvassa 30. 

 

 

Kuva 29. Metallisulan rikkipitoisuuden yhteys kaadonaikaisen kuohumisen 

todennäköisyyteen (ruostumattomat sulatukset 1.1.2012-27.3.2013). 
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Kuva 30. Metallisulan rikkipitoisuuden yhteys kaadonaikaisen kuohumisen 

todennäköisyyteen (haponkestävät sulatukset 1.1.2012-27.3.2013). 

 

Haponkestävissä sulatuksissa kierrätysteräksen osuus metalliksi lasketusta 

uunin panoksesta on ruostumattomia sulatuksia alhaisempi (haponkestävillä 

noin 70 % ja ruostumattomilla noin 90 %) ja haponkestävissä sulatuksissa 

käytetään enemmän ei-tunnettuja kierrätysmateriaaleja, mikä aiheuttaa 

virhettä tarkasteluun.  

Jos ajatellaan, että kaadon yhteydessä tapahtuva kuohuminen periytyy 

panokseen menneistä hapettuneista hienoaineksista, jotka sisältävät runsaasti 

rikkiä, tällöin kierrätysteräksen korkea rikkipitoisuus voi indikoida korkeaa 

kaasunmuodostuspotentiaalia. Kierrätysterästen seasta otetuista 

hienonainesnäytteistä löydettiin (ks. luku 8.1) suhteellisen korkeita 

rikkipitoisuuksia (noin 0,20-0,25 m-%). 

Toisaalta kirjallisuuden mukaan pinta-aktiiviset aineet (kuten rikki) ovat 

edellytys kuonan kuohumiselle ja metallisulan rikkipitoisuus vaikuttaa myös 

muodostuvien kaasukuplien keskimääräiseen kokoon. Keskimääräinen 

kuplakoko pienenee metallisulan rikkipitoisuuden kasvaessa, jolloin kuonan 

kuohuvuus kasvaa. Tällöin metallisulan korkea rikkipitoisuus pahentaisi 

kuohumista kaadon aikana. 
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Mikäli metallisulan rikkipitoisuus vaikuttaa merkittävästi kaadonaikaiseen 

kuohumiseen, voi kuohumista hillitä parantamalla uunikuonan 

rikinpoistokykyä. Uunikuonan rikinpoistokyky riippuu pääasiassa kuonan 

koostumuksesta (emäksisyys), lämpötilasta ja viskositeetista. 

 

9.3 Kuonan koostumus 

Kuonan viskositeettiin on mahdollista vaikuttaa lämpötilan ohella myös 

kuonan koostumuksella. Kuonan koostumus vaikuttaa oleellisesti kuonan 

efektiiviseen viskositeettiin ja rikinpoisto-ominaisuuksiin. Mikäli lämpötilan 

kasvattamisen aiheuttama efektiivisen viskositeetin lasku olisi kuvan 28 

mukaisesti tehokas keino alentaa kuohumisen voimakkuutta, voitaisiin samaa 

vaikutusta pyrkiä toteuttamaan alentamalla kuonan sulamispistettä. Toisaalta 

myös jäykkä kuona kuohuu heikosti, jolloin kuonan sulamispisteen 

kasvattaminen (käytännössä emäksisyyden nosto) voi vähentää kuohumisen 

voimakkuutta. Metallisulan rikkipitoisuuden vaikutusta voidaan puolestaan 

lievittää parantamalla kuonan rikinpoisto-ominaisuuksia, eli kasvattamalla 

emäksisyyttä ja käyttämällä kuonaflukseja. 

Tehtyjen tarkastelujen perusteella kuonan emäksisyyden kasvattaminen 

vaikuttaisi hillitsevän kaadonaikaista kuohumista. Tarkasteluissa virhettä 

aiheuttaa kuitenkin se, että kierrätysteräksen puhtaus eli kierrätysteräksestä 

kuonautuvan materiaalin määrä vaikuttaa kuonan emäksisyyteen. Tämä 

johtuu siitä, että kierrätysterästen epäpuhtauksien joukossa on tyypillisesti 

happamia komponentteja kuten SiO2 ja Al2O3. Uunikuonan emäksisyyttä 

ohjataan kuonanmuodostajilla, mutta epäpuhtaudet kasvattavat kuonamäärää, 

jolloin emäksisten kuonanmuodostajien määrää joudutaan vähentämään 

kuonatilavuuden hallitsemiseksi tai tarvittavien kuonanmuodostajien määrän 

arviointi vaikeutuu. Lopputuloksena epäpuhtauksia sisältävillä sulatuksilla on 

alhaisemmat emäksisyydet kuin puhtailla kierrätysteräksillä ja 

epäpuhtauksien on havaittu aiheuttavan kaasunmuodostusta. Häiriötekijöiden 

minimoimiseksi tarkasteltiin tasesulatuksia, joita voidaan pitää riittävän 

samankaltaisina sulatuksina epäpuhtauksien suhteen. Kuvassa 31 on esitetty 

neljän kierrätysteräseräntasesulatusten kuohumisten voimakkuudet kuonan 

emäksisyyden funktiona. Kuvan erillä kuohuminen on ollut vähäisempää 
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korkeilla kuonan emäksisyyksillä, mikä voi johtua edellä mainituista 

tekijöistä. 

 

Kuva 31. Kuonan emäksisyyden yhteys kaadonaikaisen kuohumisen 

voimakkuuteen. Tiedot ovat neljän eri ruostumattoman kierrätysteräserän 

tasesulatuksista. 

 

9.4 Metallisulan hiilipitoisuus 

Teorian ja tehtyjen tarkastelujen perusteella sulan hiilipitoisuus vaikuttaa 

kaasua muodostavien reaktioiden voimakkuuteen, joka näkyy käytännössä 

kohonneina kuohumisen voimakkuuksina. Hiilipitoisuuden nostaminen ei 

kuitenkaan vaikuta merkittävästi kuohumisen todennäköisyyteen mikäli 

hiilipitoisuus ylittää tietyn raja-arvon. Raja-arvo on todennäköisesti kaasua 

muodostavien reaktioiden hiilen tasapainopitoisuus. Kuvassa 32 on esitetty 

ruostumattomien, yhteensä noin 50 kg rikkiä sisältävistä sulatuksista 

kuohuneiden sulatusten osuus sulan hiilipitoisuuden funktiona. Kuvaajan 

perusteella hiilipitoisuuden kasvattaminen noin 50 kg rikkiä sisältävillä 

sulatuksilla lisää kuohumisen todennäköisyyttä aina hiilipitoisuuteen 0,9 m-% 

asti sekä pahentaa kuohumisen voimakkuutta ja lisää ylikuohumisia. 

Hiilipitoisuuden kasvattaminen yli 0,9 m-%:n ei lisää kuohumisen 

todennäköisyyttä, mutta se kasvattaa kuohumisen voimakkuutta 

todennäköisesti nopeuttamalla kaasunmuodostusreaktioita. 
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Kuva 32. Metallisulan hiilipitoisuuden vaikutus kaadonaikaisen kuohumisen 

todennäköisyyteen ja ylikuohumisten määrään. Kuvaajassa ruostumattomat 

sulatukset aikaväliltä 1.1.2012-27.3.2013, ja joissa rikin kokonaismäärä 

pyöristettynä 5 kg tarkkuudella on ollut 50 kg. 
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10 Pölymäärään vaikuttavat tekijät VKU2:lla 

Valokaariuuni 2:n primäärisavukaasukanavan pölymääriä ja pölyn-

muodostuksen ajankohtaa tarkasteltiin primäärisavukaasukanavaan syksyllä 

2012 asennetun pölymäärämittalaitteen avulla. Mittalaitteen avulla pyrittiin 

saamaan uutta tietoa valokaariuunipölyn muodostumisesta ja pölyn määrästä 

sulatuksen eri vaiheissa. 

 

10.1 Pölymäärän mittaaminen VKU2:lla 

VKU2:lla pölymäärän mittaamiseen käytettiin Sintrol Oy:n toimittamaa 

pölypäästöjen mittalaitetta (S304). Mittalaitteen toiminta perustuu 

triboelektrisyyteen (hankaussähkö), jolloin kaasuvirran mukana kulkeutuvista 

partikkeleista johtuu sauva-anturiin pieni sähkövaraus, jota mittalaite mittaa 

jatkuvatoimisesti. Sauvaan johtuvan sähkövirran voimakkuus riippuu 

partikkeleiden määrästä, jolloin syntyvän sähkövirran voidaan ajatella olevan 

verrannollinen hiukkasten massavirtaukseen. (S304 User Manual). Mittalaite 

on sijoitettu VKU2:n primäärisavukaasukanavaan noin 30 metriä 

valokaariuunista.  

 

10.2 Pölynmuodostus sulatuksen eri vaiheissa 

Ensimmäinen pölymittauksesta tyypillisesti havaittava asia on aika, jolloin 

uuni suljetaan panostuksen jälkeen. Tällöin panoksen seassa olevaa 

hienoainesta kantautuu jonkin verran savukaasukanavaan. Sulatuksen alussa 

valokaarten syttyessä muodostuu hetkellisesti runsaasti pölyä, joka on 

todennäköisesti enimmäkseen panosmateriaalin seassa olevaa hienoainesta. 

Sulatuksen aikana suurin yksittäinen pölynmuodostaja on kalkin injektointi. 

Sulatuksen lopussa merkittävin pölyämisen aiheuttaja on kaasunmuodostus. 

Kuvassa 33 on esitetty selkeimmät yksittäiset pölyä muodostavat tekijät 

sulatuksen aikana. 
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Kuva 33. Valokaariuunipölyn muodostuminen sulatuksen aikana. 

 

10.2.1 Kalkin injektointi 

VKU2:n savukaasujen pölyistä tyypillisesti noin 30-40 m-% on CaO:a. 

Kirjallisuuden mukaan valokaariuunipölyihin päätyvän kalkin määrä riippuu 

tavasta, jolla kalkki syötetään uuniin (ks. luku 6.2). VKU2:lla kalkin 

injektointi näkyy selkeästi pölymäärän mittauksessa (kuva 33) ja kuten 

kuvista 33 ja 34 nähdään, voidaan kalkin injektointia pitää suurimpana syynä 

valokaariuunipölyn suurille kalkkipitoisuuksille. Tarkastelujen perusteella 

kalkin injektoinnin aiheuttama pölyäminen jatkuu jonkin aikaa myös 

injektoinnin jälkeen. 
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Kuva 34. Kalkin injektoinnin vaikutus pölyämiseen. 

 

10.2.2 Kaasunmuodostuksen vaikutus pölyämiseen 

Tarkastelujen perusteella sulatuksen lopussa, kun kuona peittää metallisulaa, 

pölyäminen on vahvasti rinnastettavissa metallisulassa tai kuonassa 

muodostuvaan CO/CO2-kaasun määrään. Kirjallisuuden mukaan (ks. luku 

6.1) valokaariuunipölyä syntyy kuonan pinnalla puhkeilevista CO-kuplista. 

Sulatuksen lopussa pölyäminen on tavallisesti vähäistä, joten uunista 

kantautuvat CO- ja CO2 –kaasut ovat todennäköisesti suurelta osin peräisin 

elektrodeista palavasta hiilestä. Sulatuksen loppuvaiheilla on kuitenkin usein 

havaittavissa spontaania kaasunmuodostusta ja kuonan kuohuntaa, jotka 

näkyvät selkeästi pölymäärän nousuna. Kuvassa 35 on esitetty erään 

sulatuksen lopussa tapahtuneiden kaasunmuodostusreaktioiden aiheuttamaa 

mittalaitteella havaittavaa pölyämistä. 
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Kuva 35. Kaasunmuodostuksen vaikutus pölyämiseen. 

 

Tarkastelujen perusteella pölymäärän mittausta voidaan käyttää 

savukaasuanalysaattoria nopeampana mittauksena uunissa tapahtuvan 

spontaanin kaasunmuodostuksen ajankohdalle, koska pölymäärän mittaus 

(triboelektrinen) on savukaasuanalyysiä (massaspektrometri) huomattavasti 

nopeampi johtuen erittäin lyhyestä viiveestä (aika joka kestää pölyn 

kulkeutumisesta mittarille). 

 

10.3 Pölymäärämittauksen soveltuvuus kierrätysteräksen 

laadun arviointiin 

Pölymäärämittaus ei sovellu kovin hyvin kierrätysteräksen laadun arviointiin, 

koska merkittävin yksittäinen pölyä muodostava tekijä VKU2:lla on kalkin 

injektointi. Kalkin injektoinnin aiheuttama pölyäminen peittää muut pölyä 

muodostavat tekijät alleen. Sulatuksen lopussa pölyäminen riippuu pääasiassa 

metallisulassa/kuonassa tapahtuvasta kaasunmuodostuksesta, joten 

pölynmittausta voidaan käyttää kierrätysteräksen laadusta riippuvan 

kaasunmuodostuksen tarkasteluun. Ensimmäisten panoskorien mukana 

panostetaan tyypillisesti hienojakoisia materiaaleja kuten hiontapölyä ja 

tiilimursketta, joten pölymäärän mittausta ei voida myöskään käyttää 

luotettavasti käytettävän kierrätysteräksen hienoainesmäärän arviointiin.   
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11 Kuonan efektiivisen viskositeetin alentaminen 

kuohumisen hillitsemiseksi 

Kuonan kuohumisindeksi on voimakkaasti riippuvainen kuonan efektiivisestä 

viskositeetistä, joten uunikuonan CaO:a korvattiin MgO:lla kuonan 

efektiivisen viskositeetin laskemiseksi. CaO:n korvaaminen MgO:lla laskee 

kuonan sulamispistettä, jolloin kiinteiden faasien osuus pienenee ja 

vastaavasti sulafaasin osuus kasvaa. Kuonan notkistaminen tehtiin ohjaamalla 

kuonan koostumus kaksoiskylläiseksi, jossa kuona on kylläinen MgO:n ja 

CaO:n suhteen. Tavoitellun kuonakoostumuksen ja tarvittavien 

kuonanmuodostajamäärien selvittämiseksi tutkittiin kuonasysteemiin sopivia 

faasidiagrammeja ja 1-linjan valokaariuunin kuonanäytteille aiemmin tehtyjä 

XRD–analyysejä. 

 

11.1 Faasitarkastelu 

Kuvassa 36 on esitetty valokaariuunikuonan tarkasteluun hyvin soveltuva 

vakio-Al2O3-pitoisuudelle tehty leikkaus kvaternäärisestä tasapaino-

piirroksesta (CaO - SiO2 – MgO – 5 % Al2O3), johon on piirretty isoterminen 

leikkaus lämpötilassa 1600 °C. Kuvaan on merkitty tyypillisen VKU2–

kuonan koostumus mustalla ellipsillä ja kokeissa tavoiteltu kuonakoostumus 

sinisellä ellipsillä. Kuten kuvasta nähdään, muuttuu kuonan sulamispiste 

faasidiagrammin mukaan kokeen aikana noin 1850 °C:sta noin 1650 °C:een. 
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Kuva 36. CaO-SiO2-MgO-Al2O3 [5 m-%] –kuonasysteemi 1600 °C:ssa (alku-

peräinen diagrammi lähteestä: Slag Atlas). 

 

Kokeissa haluttiin pitää käytettyjen emäksisten kuonanmuodostajien 

kokonaismäärä samana kuin normaalisti KAMU:lla (CaO) tehtynä, jotta 

kuonan emäksisyys ei muuttuisi kokeissa merkittävästi (ts. kuonamäärä ei 

muutu). Kuonan koostumuksen ohjaukseen käytettiin CaO/MgO -suhdelukua, 

joka tavanomaisilla kuonilla on keskimäärin noin 7. Kuvasta 36 nähdään, että 

Al2O3-pitoisuuden ollessa 5 m-%, tulee CaO/MgO–suhteen kaksoiskylläisellä 

kuonalla olla noin 2,9. Liitteessä 2 on esitetty vastaavat faasidiagrammit 

Al2O3 pitoisuuksilla 10 m-% (kuva 46) ja 15 m-% (kuva 47). Diagrammien 

perusteella Al2O3 -pitoisuuksia 5, 10 ja 15 m-% vastaavat CaO/MgO–

suhdeluvut kaksoiskylläisillä kuonilla tulisivat olla 2,9, 3,5 ja 4,3.  

Faasidiagrammitarkastelun tueksi otettiin aiemmin VKU1:n kuonille tehtyjä 

XRD–analyysejä. VKU1-kuonat vastaavat koostumukseltaan hyvin 

tavanomaisia VKU2:n kuonia, lukuun ottamatta VKU1-kuonien tyypillistä yli 

10 m-% MgO–pitoisuutta. XRD-analyyseistä tarkasteltiin erityisesti kuonan 

MgO–pitoisuuden ja kuonan CaO/MgO–suhdeluvun vaikutusta kuonaan 

muodostuneen periklaasin (MgO) määrään, jotta nähtäisiin vastaavatko 
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faasidiagrammitarkasteluista saadut tavoite-CaO/MgO-suhdeluvut 

todellisuutta. Kuvassa 37 on esitetty tarkastelluista XRD–tuloksista piirretyt 

kuvaajat VKU1-kuonan MgO-pitoisuuden ja CaO/MgO-suhteen 

vaikutuksesta kuonaan muodostuneen periklaasin määrään. 

 

Kuva 37. XRD – analyyseistä todetut VKU1-kuonan CaO/MgO-suhteen 

(vasen) ja MgO-pitoisuuden (oikea) vaikutukset periklaasin määrään 

jähmettyneessä kuonassa (Al2O3≈7; CaO/SiO2≈1,4; Cr2O3≈2,5). 

 

Kuvaajista nähdään, että 7 m-% Al2O3:sta sisältävään uunikuonaan on 

muodostunut enenevissä määrin periklaasia (kuonan MgO-pitoisuus ylittää 

kylläisyysrajan), kun CaO/MgO–suhde on alle 3 tai kun kuonan MgO-

pitoisuus ylittää 13 m-%. Tulokset vastaavat hyvin faasidiagrammi-

tarkasteluissa saatuja arvoja.  

 

11.2 Tarvittavien kuonanmuodostajien määrä 

Kuonanmuodostajien määrä voidaan laskea CaO/MgO–tavoitteen perusteella. 

Tavoitearvon havaittiin riippuvan kuonan alumiinioksidipitoisuudesta ja 

koska VKU2-kuonien alumiinioksidipitoisuus riippuu käytettävän 

kierrätysteräksen laadusta ja määrästä panoksessa, tulee kuonanmuodostajien 

määrää arvioida panoskohtaisesti. Alkuvuodesta 2013 ruostumattomilla 

sulatuksilla Al2O3-pitoisuus on ollut keskimäärin noin 9,0 ja haponkestävillä 

6,3. Kuonakokeissa käytettyjen kuonanmuodostajien CaO- ja MgO-

pitoisuudet ovat esitetty taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Käytettyjen kuonanmuodostajien CaO- ja MgO-pitoisuudet. 

 

 

Kuvaan 38 on laskettu kaksoiskylläiseen kuonaan tarvittavien 

kuonanmuodostajien määrä riippuen kuonan alumiinioksidipitoisuudesta. 

Kuvaaja perustuu faasidiagrammitarkasteluissa saatuihin CaO/MgO-

suhteisiin. 

 

Kuva 38. Kaksoiskylläisten kuonien kuonanmuodostajien käyttö riippuen 

kuonan odotettavasta alumiinioksidipitoisuudesta. 

 

11.3 Kuonan koostumuksen muutos 

Kuonan koostumuksen tarkasteluun käytettiin normaaleja tuotannon 

kuonanäytteitä, joka otetaan uunisulan laappauksen yhteydessä AOD2:lla. 

MgO-kokeita tehtiin kolmessa perättäisessä sarjassa yhteensä 144 

sulatukseen. Kuonanmuodostajien panostusajankohtaa ja määrää jouduttiin 

hieman muuttamaan ja yhtenäistämään eri sarjojen välissä. Osa tarvittavasta 

TIMU:sta/ADOL:sta panostettiin kierrätysteräksen mukana ensimmäisessä 

korissa uuniin ja loput syötettiin sulatuksen aikana seosainejärjestelmän 

kautta. Taulukossa 5 on esitetty koesarjojen ja vertailusulatusten 

keskimääräiset kuonan koostumukset ja kuvassa 39 koesulatusten kuonien 

Kuonanmuodostaja CaO [m-%] MgO [m-%]

KAMU 95 0

TIMU 60 39

ADOL 56 39
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sijoittuminen CaO-SiO2-MgO-Al2O3 [5 %] –kuonasysteemiin. Kuvasta 39 

nähdään, että koesulatusten kuonien koostumukset ovat olleet lähellä kuvassa 

36 esitettyä tavoitetta. Kuonan keskimääräinen MgO-pitoisuus kokeiden 

aikana oli ruostumattomilla sulatuksilla 10,4 m-% ja haponkestävillä 

sulatuksilla 11,2 m-%. Kokeiden aikana kaatojen yhteydessä havaittiin 

kuonan olevan silminnähden notkeaa, mikäli kuonan kromioksidipitoisuus ei 

ollut liiallisen korkea (karkeasti yli 15 m-%). 

 

Taulukko 5. Kuonakokeiden keskimääräiset kuonan koostumukset. 

 

 

 

Kuva 39. Koekuonien sijoittuminen CaO-SiO2-MgO-Al2O3 [5 %]–kuona-

systeemiin (1600 °C). Koesulatukset sinisillä ja vertailusulatukset punaisilla 

pisteillä (alkuperäinen diagrammi lähteestä: Slag Atlas). 

Sulatusryhmä
Sulatusten 

lukumäärä
Cr2O3 Fe2O3 Al2O3 MgO CaO SiO2 MnO TiO2 CaO/MgO

MgO-koesarja1 (ruostumaton) 10 8,5 1,5 8,2 10,1 29,6 23,5 3,6 2,4 2,9

MgO-koesarja2 (ruostumaton) 27 10,8 2,0 8,5 10,6 29,8 25,4 2,8 1,8 2,8

MgO-koesarja3 (ruostumaton) 71 7,8 1,4 8,6 10,4 32,2 25,1 2,4 1,8 3,1

Vertailuryhmä (ruostumaton) 255 6,0 1,4 8,5 5,1 41,1 27,4 2,8 2,7 8,4

MgO-koesarja1 (haponkestävä) 12 9,7 1,5 5,2 11,0 32,2 26,9 3,6 2,2 3,0

MgO-koesarja2 (haponkestävä) 13 6,6 1,6 6,5 11,5 33,2 27,0 3,2 1,8 2,9

MgO-koesarja3 (haponkestävä) 18 10,1 1,5 5,0 11,1 33,7 25,3 3,3 1,8 3,1

Vertailuryhmä (haponkestävä) 166 10,5 1,6 5,6 6,1 38,5 27,0 3,7 2,3 7,4
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11.4 Kuonan kuohuminen MgO-kokeiden aikana 

Kuonan modifiointikokeiden tavoitteena oli laskea kuonan efektiivistä 

viskositeettia, jolloin kirjallisuuden mukaan (ks. luku 4) kuonan kuohuvuus 

laskee. Kuonakokeita tehtiin yhteensä 144 sulatukselle, joista 101 oli 

ruostumattomia sulatuksia ja 43 haponkestäviä sulatuksia. Taulukossa 6 on 

esitetty MgO-kuonakokeiden vaikutus kaadonaikaisen kuohumisen 

voimakkuuteen ja kaadon kestoon. Vertailuaineistoon on valittu koejaksoa 

edeltäviä sulatuksia, joissa ei ole tehty prosessikokeita. 

 

Taulukko 6. MgO-kokeiden vaikutus keskimääräiseen senkassa kuohumisen 

voimakkuuteen (indeksi 1-4, ks. taulukko 1) ja keskimääräiseen kaadon 

kestoon. 

 

 

Taulukosta 6 nähdään, että kuonamuutos ei laskenut ruostumattomien 

sulatusten keskimääräistä kuohumisen voimakkuutta eikä kaadon kesto 

merkittävästi muuttunut. Haponkestävillä sulatuksilla keskimääräinen 

kuohumisen voimakkuus ja keskimääräinen kaadon kesto laskivat 

normaalitilannetta kuvaavaan vertailuaineistoon verrattuna. Taulukossa 7 on 

esitetty eri kuohumistapausten (voimakkuuksien) osuus kaikista sulatuksista. 

 

Taulukko 7. MgO-kokeiden vaikutus kaadossa kuohumisen voimakkuuksiin. 

 

Sulatusryhmä
Sulatusten 

lukumäärä

Kuohumisen 

voimakkuus [1-4]

Kaadon kesto 

[min]

MgO-koesarjat (ruostumaton) 101 1,8 8,6

Vertailuryhmä (ruostumaton) 216 1,8 9,7

MgO-koesarjat (haponkestävä) 43 1,3 9,2

Vertailuryhmä (haponkestävä) 166 1,7 11,3

MgO-koesarjat 

(ruostumaton)

Vertailuryhmä 

(ruostumaton)

MgO-koesarjat 

(haponkestävä)

Vertailuryhmä 

(haponkestävä)

1 = Ei kuohunut 48 % 55 % 79 % 62 %

2 = Kuohui hieman 30 % 23 % 16 % 20 %

3 = Kuohui paljon 18 % 12 % 5 % 5 %

4 = Kuohui yli 5 % 11 % 0 % 13 %

101 216 43 166

Kaadossa kuohumisen 

voimakkuus

Sulatusten lukumäärä
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Taulukosta 7 nähdään, että ylikuohumistapaukset ovat olleet koesulatuksilla 

harvinaisempia kuin vertailuaineiston sulatuksilla. Ruostumattomilla 

koesulatuksilla ylikuohumistapaukset ovat tippuneet puoleen normaalista ja 

haponkestävillä koesulatuksilla ylikuohumista ei havaittu lainkaan. 

Ylikuohumisen väheneminen tarkoittaa mahdollisesti sitä, että kuohunta on 

ollut paremmin operaattorin hallittavissa. 

 

11.5 Vuorausten kuluminen 

MgO-kokeiden aikana seurattiin myös silmämääräisesti uunivuorausten 

kuntoa. Kokeet aloitettiin uusilla muurauksilla, joten vuoraukset olivat 

kokeiden alussa hyvässä kunnossa. Koejakson ensimmäisen viikon aikana 

tiilten havaittiin lyhenevän tavallista nopeammin. Tiilten kuluminen oli 

normaalia tasaisempaa, eikä tavanomaisia ”hotspotteja” ollut havaittavissa. 

Kuvasta 39 nähdään, että koekuonissa on ollut liiankorkeita SiO2 -

pitoisuuksia, mikä on aiheuttanut sen että koekuonat ovat olleet notkeita, 

mutta eivät ole olleet MgO:n suhteen kylläisiä. Kokeiden aikana uunin 

kuonapadoista tuli usein täysiä, jolloin ne jouduttiin jättämään AOD2:n 

halliin kannettumaan, minkä vuoksi emäksisten kuonanmuodostajien (CaO, 

MgO) määrää ei voitu lisätä enempää. Kuonan SiO2:n määrä riippui 

käytettävän kierrätysteräksen laadusta ja käytettyjen piipohjaisten 

pelkistimien määrästä. Korkeampia kuonan MgO-pitoisuuksia ei voitu 

myöskään kokeilla, koska kalkkimurskeen injektointia ei haluttu vähentää 

enempää. Kalkkimurskeen injektoinnin vähentämisen havaittiin vaikuttavan 

negatiivisesti vuorausten kestoon, koska vuoraustiilien päälle ei enää kertynyt 

suojaavaa kuonakerrosta. MgO-pitoisuuden kasvattaminen ilman kalkki-

injektoinnin vähentämistä olisi vaatinut kuonanmuodostajia, joissa MgO-

pitoisuus olisi ollut korkeampi kuin käytetyssä tiilimurskeessa ja 

dolomiittikalkissa.  
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12 Kaasunmuodostuksen vähentäminen kuohumisen 

hillitsemiseksi 

Kaadonaikaisen kuohumisen voimakkuus riippuu luonnollisesti 

kaasunmuodostusnopeudesta ja muodostuvan kaasun määrästä. 

Pelkistinlisäyskokeiden tarkoituksena oli selvittää voidaanko 

alumiinilisäyksellä sitoa kaadon aikana tapahtuvien kaasunmuodostus-

reaktioiden (12) tarvitsemaa happea, jolloin kaasunmuodostusta saataisiin 

hillittyä. Alumiinia lisättiin ensimmäisessä kokeessa tyhjien senkkojen 

pohjalle ennen uunin kaatoa ja toisessa kokeessa alumiinia lisättiin uunin 

seosainejärjestelmän kautta uuniin hieman ennen kaatoa. Alumiinin 

hapettuessa muodostuva alumiinioksidi alentaa tyypillisen uunikuonan 

sulamispistettä sekä reaktiosta (16) vapautuva lämpö voi vaikuttaa 

kohottavasti kuonan lämpötilaan kaadon yhteydessä. Alumiinilisäyksellä 

toivottiin kaasunmuodostusta vähentävän vaikutuksen lisäksi olevan näin 

ollen myös kuonan efektiivistä viskositeettia alentava vaikutus. 

 

      32yx AMeAl)O(Me Ol  (16) 

 

12.1 Kaasunmuodostusnopeus kaadon aikana 

Alumiinilisäysten vaikutusta kaasunmuodostuksen vähentämisessä voidaan 

arvioida, kun tiedetään tyypillisten kaadon aikana tapahtuvien 

kaasunmuodostusreaktioiden kaasunmuodostusnopeuksia. Kaadon aikana 

muodostuvien kaasujen määriä ei voida mitata, mutta määrää voidaan 

arvioida kuonan kuohumisindeksin kautta. Kirjallisuudesta ei löydy suoraan 

VKU2:n kuonaa vastaavan kuonan kuohumisindeksiä, mutta kirjallisuuden 

mukaan ruostumattoman teräksenvalmistuksen valokaariuunikuonien 

kuohumisindeksi on verrattavissa hiiliteräspuolen vastaaviin kuoniin, mikäli 

kuona ei sisällä liikaa kiinteitä kromioksidipartikkeleita tai muita 

kromioksidia sisältäviä kiinteitä faaseja (Kerr & Fruehan 2000, 1049). 

Kirjallisuuden perusteella (ks. luku 4) VKU2:n kuonan kuohumisindeksin 

voidaan varovaisesti arvioida olevan noin 2-5. Tarkempi määritys vaatii 
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tutkimuksia, joissa kuohumisindeksi mitataan tyypillisille ruostumattoman 

teräksen valmistuksen valokaariuunikuonille. Kun lisäksi tunnetaan 

siirtosenkan halkaisija, voidaan yhtälöiden (4) ja (5) avulla laskea kuinka 

paljon kaasua täytyy virrata kuonapatjan läpi, jotta kuonapinta nousee yhden 

metrin kakkoslinjan siirtosenkassa. 

Kuvassa 40 on esitetty kaasunmuodostusnopeuden vaikutus kuonapinnan 

korkeuteen VKU2:lla käytettävässä senkassa. Kaasunmuodostusnopeus on 

ilmoitettu absoluuttisena tilavuutena. Kaasunmuodostusnopeuden laskennan 

periaate on esitetty liitteessä 3. 

 

 

Kuva 40. Kuonapinnan korkeuden muutos 2-linjan siirtosenkassa riippuen 

kaasunmuodostusnopeudesta (absoluuttinen tilavuus) ja kuonan 

kuohumisindeksistä. 

 

Kuvasta nähdään, että absoluuttisen kaasunmuodostusnopeuden tulee 

arvioidulla kuohumisindeksivälillä olla noin 1,5 - 3,5 m
3
/s, jotta kuonapinta 

kohoaa yhden metrin senkassa. Absoluuttinen tilavuus voidaan muuttaa 

ideaalikaasuoletuksen perusteella ainemääräksi. Mikäli kaasun ajatellaan 

olevan hiilimonoksidia, syntyy arvioidulla absoluuttisella 

kaasunmuodostusnopeudella hiilimonoksidia 11-26 mol/s, joka tarkoittaa että 

hiiltä palaa 130-310 g/s, kun kuohunta on yhden metrin korkuista. Laskenta 

on esitetty liitteessä 4. Laskennallinen hiilenpalamisnopeuden vaikutus 

kuohuvan kuonan korkeuteen on esitetty kuvassa 41. 



81 

 

 

Kuva 41. Kuonapinnan korkeuden muutos 2-linjan siirtosenkassa riippuen 

hiilenpalamisnopeudesta ja kuonan kuohumisindeksistä. 

 

12.2 Alumiinin lisääminen senkan pohjalle ennen kaatoa 

Alumiinia lisättiin tyhjien senkkojen pohjalle AOD2:n näytteenottotasolta 

pudottamalla. Alumiinilisäyksiä tehtiin tällä menetelmällä yhteensä 13 

haponkestävään sulatukseen. Kokeet tehtiin haponkestäville sulatuksille, 

koska niissä oli havaittu kaadonaikaista kuohumista koejaksoa edeltävinä 

päivinä ruostumattomia sulatuksia useammin. Alumiinia punnittiin 100 kg 

jokaista sulatusta kohden. Käytetty alumiini sisälsi noin 96 m-% alumiinia.  

Senkan pohjalle tehtävällä alumiinilisäyksellä ei ollut tehtyjen kokeiden 

perusteella silmin havaittavaa vaikutusta kuohumisen voimakkuuteen tai 

haitallisuuteen, toisin sanoen alumiinilla ei kyetty estämään kaadon aikana 

tapahtuvaa kuohumista. Kokeissa käytetty alumiinimäärä (100 kg) oli 

mahdollisesti riittämätön tai lisätty alumiini reagoi nopeasti jo kaadon alussa, 

jolloin alumiini hillitsi kaasunmuodostusta vain kaadon alussa. 96 kg 

alumiinia sitoo hapettuessaan alumiinioksidiksi noin 85 kg happea. Mikäli 

kaikki alumiini hapettuisi hiilen sijasta, jäisi hiiltä palamatta noin 43kg 

(reaktiotuotteen ollessa CO). 43 kg:n hiilen palaminen tasaisesti 7 min kaadon 

aikana tarkoittaisi tasaisena hiilenpalamisnopeutena noin 100 g/s. 

Todellisuudessa kaadonaikainen kaasunmuodostus ei ole kuitenkaan tasaista 

koko kaadon ajan, vaan sen voimakkuus ja ajankohta (voi tapahtua missä 
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tahansa kaadon vaiheessa) vaihtelee sulatuksittain. Alumiinilisäyksen sitoma 

happimäärä on merkittävä kun sitä verrataan kuvassa 41 esitettyihin 

hiilenpalamisnopeuksiin. 

Taulukossa 8 on vertailtu koesulatuksia normaaleihin sulatuksiin. Taulukosta 

nähdään, että kuohumisten voimakkuuksissa ei ole tapahtunut muutosta 

hyvään suuntaan ja täysin kuohumattomien sulatusten osuus on jopa hieman 

laskenut. Koesulatusten keskimääräinen kaadon kesto on kuitenkin ollut noin 

3 minuuttia nopeampi kuin vertailusulatuksilla. Kaadon nopeutuminen voi 

johtua siitä, että kaasunmuodostus on hidastunut, mutta johtuen nopeammasta 

sulavirtauksesta senkkaan, on kuohuminen senkassa vaikuttanut normaalilta. 

Toinen mahdollisuus on että alumiinilisäys on nopeuttanut kuohuvan kuonan 

laskeutumista, jolloin operaattori on voinut jatkaa kaatoa nopeammin 

kuohumisen jälkeen. Tulosten perusteella ei voida kuitenkaan sanoa, että 

lisäämällä alumiinia senkan pohjalle voitaisiin poistaa kuohumisen 

aiheuttamaa ongelmaa. 

 

Taulukko 8. Senkan pohjalle tehtyjen alumiinilisäysten vaikutus kaadossa 

kuohumisen voimakkuuteen ja kaadon kestoon. Prosentit ovat osuus jakson 

kaikista sulatuksista. 

 

 

Koska kuohuminen on voimakkaasti riippuvainen käytetystä 

kierrätysteräserästä, tulee ottaa myös huomioon kierrätysteräserän vaikutus. 

Kuvassa 42 on esitetty kaadossa kuohumisen voimakkuudet yhden 

kierrätysteräserän eri sulatuksissa. Tasesulatuksissa kaadonaikaista 

kuohumista ei ole esiintynyt, mutta normaaleissa haponkestävissä 

sulatuksissa käytettynä lähes kaikissa sulatuksissa on havaittu lievää 

Sulatukset joissa 

senkan pohjalle 

lisättiin alumiinia

Vertailuryhmän 

sulatukset

1 = Ei kuohunut 43 % 61 %

2 = Kuohui hieman 36 % 22 %

3 = Kuohui paljon 14 % 9 %

4 = Kuohui yli 7 % 7 %

7,6 10,5

Kaadossa kuohumisen 

voimakkuus

Kaadon kesto [min]
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kuohumista. Kuvasta nähdään, että alumiinilisäyksellä ei ollut vaikutusta 

kuohumiskäyttäytymiseen tarkastellulla kierrätysteräserällä. 

 

 

Kuva 42. Alumiinilisäys senkan pohjalle ennen kaatoa. Haponkestävä 

kierrätysteräserä (eränumero: 8540). 

 

12.3 Alumiinin lisääminen uuniin ennen kaatoa 

Toisessa kokeessa alumiinia lisättiin siilosta valokaariuunin 

seosainejärjestelmän kautta uuniin hieman ennen kaatoa, jotta nähtäisiin onko 

alumiinin vaikutus erilainen, kun alumiini on mukana jo kaatosuihkussa. 

Alumiinia lisättiin tällä menetelmällä yhteensä 21 sulatukseen. Uunin lisätyn 

alumiinin joukossa oli ensimmäisissä sulatuksissa jonkin verran aiemmin 

siilossa ollutta piikarbidia, joka näkyi savukaasuanalyysissä lievänä 

kaasunmuodostuksena (CO2). Siiloa ei tarkistettu aikaisempien 

materiaalijäämien varalta ennen alumiinin syöttämistä siiloon. 

Senkkakokeiden tavoin, alumiinin lisääminen uuniin ennen kaatoa ei kyennyt 

estämään kaasunmuodostusta. Kuvassa 43 on esitetty kaikki sulatukset joihin 

alumiinia panostettiin ennen kaatoa. Kuohumisen voimakkuuden keskiarvo 

oli koesulatuksilla 2,0. Normaalien sulatusten keskiarvo koejakson aikana 

koesulatusten välissä oli noin 1,7.  
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Kuva 43. Alumiinin lisääminen uuniin ennen kaatoa. Kaadossa kuohumisen 

voimakkuudet eri sulatuksissa eri alumiinimäärillä. Haponkestävät sulatukset 

punaisella ja ruostumattomat sulatukset sinisellä. 

 

Taulukossa 9 on esitetty alumiinikoesulatusten eri kuohumisvoimakkuuksien 

suhteelliset osuudet. Taulukosta nähdään, että alumiinikoesulatuksilla 

kuohumista on tapahtunut jopa enemmän ja kaadon kestot ovat olleet 

keskimäärin pidempiä kuin vertailujakson sulatuksilla. 

 

Taulukko 9. Sulatusten lopussa uuniin tehtyjen alumiinilisäysten vaikutus 

kaadossa kuohumisen voimakkuuteen ja kaadon kestoon. Prosentit ovat osuus 

jakson kaikista sulatuksista. 

 

 

 

Sulatukset joissa 

alumiinia lisättiin 

uuniin ennen kaatoa

Vertailuryhmän 

sulatukset

1 = Ei kuohunut 38 % 61 %

2 = Kuohui hieman 43 % 26 %

3 = Kuohui paljon 0 % 7 %

4 = Kuohui yli 19 % 7 %

12,9 10,0

Kaadossa kuohumisen 

voimakkuus

Kaadon kesto [min]
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12.4 Alumiinin lisääminen uunin pohjalle ennen 

kierrätysteräksen panostamista 

Kierrätysteräksen seassa olevan hienoaineksen kaasunmuodostuspotentiaalin 

poistamiseksi kokeiltiin myös alumiinin lisäämistä tyhjän uunin pohjalle 

ennen kierrätysteräksen panostamista. Ajatuksena oli, että alumiinia jäisi 

uunin pohjalle varisevien hienoainesten alle/yhteyteen, jolloin alumiini voisi 

tarjota hienoaineksille paremmat pelkistymisolosuhteet sulatuksen aikana ja 

hienoainekset ehtisivät pelkistyä ennen kaatoa. Ensimmäisessä kokeessa 

alumiinia lisättiin viiteen saman haponkestävän kierrätysteräserän 

tasesulatukseen. Käytetyt alumiinimäärät ja sulatusten kaadonaikaiset 

kuohumisenvoimakkuudet on esitetty taulukossa 10. 

 

Taulukko 10. Alumiinilisäys tyhjän uunin pohjalle ennen uunin panostamista. 

 

 

Taulukosta nähdään, että sulatukset joilla kaasunmuodostusta ei ole ehtinyt 

tapahtua sulatuksen aikana, ovat kuohuneet voimakkaasti kaadon aikana. 

Taulukosta nähdään myös, että alumiinilisäys ei ole riittävä aikaistamaan tai 

estämään kaasunmuodostusta, joten senkasta ylikuohumista on edelleen 

tapahtunut kaadossa. Jotta alumiinilla voitaisiin estää kuohumista kaadossa, 

tulisi alumiinia todennäköisesti käyttää enemmän ja alumiini täytyisi saada 

jakautumaan tasaisemmin uunin pohjalle. Uunin pohjalle lisättäessä alumiinia 

ei kuitenkaan voida käyttää jatkuvasti suuria määriä, koska tällöin 

tulenkestävien kunto heikentyisi normaalia nopeammin ja 

alumiinikustannukset nousisivat liian suuriksi. 

 

 

Sulatusnumero TASE AL-pohjalle [kg]
Kaasunmuodostus 

tapahtui uunissa

Kuohuminen kaadossa 

[indeksi]

27706 1/6 160 Kyllä 2

27708 2/6 130 Kyllä 1

27710 3/6 0 Kyllä 1

27712 4/6 125 Ei 4

27714 5/6 130 Ei 3

27716 6/6 130 Ei 4
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13 Tarkastelujen ja kokeiden johtopäätökset 

Tässä työssä selvitettiin VKU2:n ongelmaksi muodostunutta kaadonaikaista 

kuohumista lähtien kierrätysteräksen laadusta, korien lastauksesta ja 

sulatuspraktiikasta aina kaadonaikaiseen kaasunmuodostukseen asti. 

Kaadonaikaisen kuohumisongelman poistamiseksi on toistaiseksi tehty vielä 

vähän toimenpiteitä, mutta tässä työssä läpikäydyt asiat antavat hyvän pohjan 

kuohumisongelman ratkaisemiseksi. 

 

13.1 Kaadonaikaisen kuohumisen juurisyy 

Työssä tehtyjen tarkastelujen perusteella pääasiallinen valokaariuunin 

kaadonaikaista kuohumista aiheuttava tekijä on sulamattomat valokaariuunin 

pohjalle varisseet tai valokaariuunin seinämillä sulatuksen loppuun asti 

säilyneet hienojakoiset hapettuneet metallit (erityisesti raudan oksidit), joita 

on tyypillisesti huonolaatuisissa kierrätysteräksissä ja mahdollisesti joissakin 

sisäisen kierron materiaaleissa (esimerkiksi hiontapöly). Hienoainekset voivat 

säilyä uunin pohjalla mahdollisesti siten, että uunin pohjalle laskeutuvat sula 

kuona ja metalli muodostavat hienoainesten päälle kannen, joka liukenee 

hitaasti sulatuksen aikana. Teoriaa tukee myös VKU1:llä 90-luvulla tehdyt 

nikkelioksidikokeet, joissa uunin pohjalle panostettiin tynnyreihin pakattua 

nikkelioksidia. Nikkelioksidin käytön suurimmaksi ongelmaksi on raportoitu 

kaadon yhteydessä tapahtuva kaasunmuodostus ja kuonan kuohuminen 

senkassa, eli hienojakoinen nikkelioksidi kykeni säilymään reagoimatta 

sulatuksen ajan uunin pohjalla. Kaasunmuodostusta voi mahdollisesti 

aiheuttaa myös epätasapaino jäykän kuonan ja teräksen välillä, jolloin 

kuonaan on hapettunut tasapainoon nähden ylimäärin metalleja.  

Uunin pohjalla tai uunin seinämillä sulatuksen läpi sulamattomana selvinneet 

hapettuneet hienoainekset voivat irtautua uunia kallistettaessa, jolloin ne 

pääsevät metallisulaan sekoittuessaan reagoimaan metallisulaan liuenneen 

hiilen kanssa. Toisaalta, mikäli kuona ja metallisula ovat epätasapainossa, eli 

kuonaan on hapettunut tasapainoon nähden ylimäärin metallikomponentteja 

(johtuen huonosta sekoituksesta), voivat kuonakomponentit reagoida 

metallisulaan liuenneen hiilen kanssa kaadon aikana. Molemmissa 
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tapauksissa reaktiotuotteena on hiilimonoksidi ja/tai hiilidioksidi, jotka 

aiheuttavat kuohumista senkassa. 

Tarkasteltaessa uunissa tapahtuvan kaasunmuodostuksen vaikutusta uunin 

toimintaan havaittiin, että kaasunmuodostuksen tapahtuessa spontaanisti 

uunin elektrodit nousevat, mutta kaasunmuodostuksen tapahtuessa 

metallisula/kuona –rajapinnalla, elektrodit eivät reagoi 

kaasunmuodostukseen. Rajapinnalla tapahtuva kaasunmuodostus toteutettiin 

talven 2012 aikana käyttämällä jäteoksideja, ferrokromia ja hienokoksia 

sisältäviä kuonan kuohuttamisbrikettejä. Hetkellistä kuonan kuohuntaa 

ilmenee myös usein panostettaessa koksia tai hienojakoista ferrokromia, 

jolloin elektrodit eivät myöskään reagoi kaasunmuodostukseen. Spontaanin 

kaasunmuodostuksen tapahtuessa elektrodit nousevat keskimäärin noin 18 

cm, mikä viittaa vahvasti siihen, että tällöin kaasunmuodostus tapahtuu 

metallisulan sisässä. Tämä viittaa myös siihen, että kaasunmuodostuksen 

tarvitsema happilähde on metallisulapinnan alapuolella. Elektrodit laskevat 

tyypillisesti spontaanin kaasunmuodostuksen jälkeen noin 3cm 

kaasunmuodostusta edeltävää tasoa alemmas, mikä mahdollisesti tarkoittaa, 

että jotakin poistuu sulan sisästä tai alta (3 cm korkeussuunnassa on 

uunitilavuutena noin 1500 litraa). 

Tarkastelujen yhteydessä havaittiin, että tyypillisesti kierrätysteräserissä joilla 

kaasunmuodostusta ja kaadossa kuohumista tapahtuu enemmän ja 

voimakkaammin, on myös runsaasti rikkiä. Runsas rikkimäärä näkyy 

keskivertotasoa korkeampana kaadon jälkeisenä metallisulan 

rikkipitoisuutena. 

Kaadonaikaisen hiilenpalamisen hetkellistä nopeutta voidaan karkeasti 

arvioida kuonapinnan nousukorkeuden avulla, mutta tarkempi arviointi vaatii 

tuntemusta valokaariuunikuonan kuohuvuudesta (kuohumisindeksi). Senkassa 

tapahtuvan metrinkorkuisen kuohun aikaansaamiseksi tarvitaan tässä työssä 

tehdyn arvion perusteella hetkelliseksi hiilenpalamisnopeudeksi 

kuohumisindeksistä riippuen 130 - 310 g/s. 
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13.2 Kaadonaikaiseen kuohumiseen vaikuttaminen 

Mikäli kaasunmuodostusta tapahtuu jo uunissa sulatuksen aikana johtuen 

edellä mainituista mekanismeista, poistuu todennäköisesti ainakin 

epätasapaino kuonan ja metallisulan väliltä ja mikäli kaasunmuodostuksen 

aiheuttama sekoitus uunissa on riittävän voimakas, voi 

kaasunmuodostuspotentiaali poistua kokonaan. Metallisulan pinnalla 

tapahtuvat reaktiot eivät kykene poistamaan hienoainesten aiheuttamaa 

kaasunmuodostuspotentiaalia uunin pohjalta, koska sulan pinnalla tapahtuvat 

reaktiot eivät kykene muodostamaan riittävää uunin pohjalle ulottuvaa 

sekoitusta. 

Kuonan efektiivisen viskositeetin laskeminen (kuohumisindeksin laskeminen) 

MgO-pitoisuutta kasvattamalla ei tuottanut toivottavaa vaikutusta 

ruostumattomilla sulatuksilla, mutta haponkestävillä sulatuksilla kuohumisen 

voimakkuus ja kaadon kestot alenivat normaalitasoon verrattuna. 

Lisäämällä alumiinia senkkojen pohjalle ennen kaatoa ei voida estää 

kaadonaikaista kuohumista siten, että se olisi taloudellisesti kannattavaa. 

Kokeissa alumiinia lisättiin 100 kg/sulatus, eikä lisäyksen havaittu estävän 

kuohumista oleellisesti. 100kg voi olla riittämätön alumiinimäärä 

kaasunmuodostuksen hillitsemiseen ja kuonan efektiivisen viskositeetin 

laskemiseen, mutta suurempien määrien lisääminen ei ole taloudellisesti 

järkevää. Lisäksi mikäli alumiinia lisätään senkkojen pohjalle ennen kaatoa, 

käytetään alumiinia myös turhaan sulatuksilla, jotka eivät olisi muutenkaan 

kuohuneet. Mikäli kaasunmuodostusta vähennettäisiin alumiinilla, tulisi 

alumiini injektoida/syöttää tarvittaessa suoraan kuohuvaan kuonaan.  

Uunin pohjalle yritettiin luoda sekoitusta muutamassa sulatuksessa 

keikuttamalla uunia hieman edestakaisin. Uunia voi hieman kallistaa vaikka 

tehot ovatkin päällä, mutta kaasunmuodostusta ei saatu tällä tavoin 

laukeamaan. Kallistus ei ollut todennäköisesti riittävä, jotta uuniin olisi 

muodostunut riittäviä sulavirtauksia. 

Kaadonaikainen kaasunmuodostuspotentiaali on havaintojen ja tarkastelujen 

perusteella mahdollista poistaa syöttämällä panokseen enemmän energiaa 

sulatuksilla, joiden voidaan odottaa kuohuvan kaadossa (kokemukset 
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aikaisemmista sulatuksista, joissa on sama raaka-ainepohja). Ajamalla 

panokseen ylimääräistä energiaa, ehtivät uunin pohjalle kertyneet 

sulamattomat materiaalit liueta ja kaasunmuodostusreaktiot tapahtua jo 

uunissa. Lisäenergian käyttö pidentää sulatusaikaa, mutta menetetty aika 

voidaan mahdollisesti säästää kaadossa. Sulatusajan jatkaminen nostaa 

luonnollisesti myös sulapinnan lämpötilaa, millä voi olla haitallisia 

vaikutuksia vuorausten kestoon. 

Kirjallisuudesta löytyy paljon tietoa erilaisten kuohumisenestoaineiden 

käytöstä. Mikäli kuohumisenestoaineita kokeillaan VKU2:lla, kannattaa 

kirjallisuuden perusteella kokeilla ainakin koksin ja/tai hienojakoisen 

alumiinin lisäämistä suoraan kuohuvaan kuonaan. 

Tehokkain keino kuohumisongelman poistamiseksi olisi todennäköisesti 

riittävän sekoituksen luominen, jolla panos saadaan tasapainoon jo ennen 

kaatoa. Sekoituksen avulla uunin pohjalla olevat sulamattomat materiaalit 

saataisiin liukenemaan nopeammin. Sekoitus ei kuitenkaan onnistu nykyisellä 

laitekannalla, joten sekoitus vaatisi investoinnin pohjan kautta tapahtuvaan 

kaasuhuuhteluun, sähkömagneettiseen sekoittajaan tai sekoitusta voitaisiin 

tehostaa lisäämällä sulan pinnalle/sisään tapahtuvaa kaasupuhallusta. 

Kaasunmuodostuksen hallinta on nykyisellään erittäin haastavaa, koska 

kaasunmuodostuksen tapahtuminen ja sulatuksen aikainen ajoittuminen 

vaikuttavat olevan jokseenkin sattumanvaraista. Kierrätysteräksen mukana 

tulevan hienoaineksen selviytyminen uunin pohjalla riippuu myös muista 

panosmateriaaleista. Mikäli käytetyt panosmateriaalit kykenevät hidastamaan 

uunin pohjalla olevien materiaalien liukenemista, on niillä todennäköisesti 

myös kyky estää uunin pohjalla olevia hienoaineksia reagoimasta, jolloin ne 

kykenevät säilymään sulatuksen loppuun asti. On kuitenkin havaittu, että 

samankaltaisilla panoksilla kaasunmuodostus tapahtuu tyypillisesti samassa 

sulatuksen vaiheessa, minkä vuoksi edellisiä sulatuksia voidaan usein käyttää 

käynnissä olevan sulatuksen kaasunmuodostusajankohdan arviointiin. 

Taulukossa 11 on esitetty yhteenveto tärkeimmistä kuohumiseen vaikuttavista 

tekijöistä. 
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Taulukko 11. Tärkeimmät kuohumiseen vaikuttavat tekijät. 

 

 

13.3 Kaasunmuodostuksen tarkasteluun soveltuvat 

menetelmät 

VKU2:lla tapahtuvaa kaasunmuodostusta on aiemmin tarkasteltu lähinnä 

uunin savukaasuanalyysiä seuraamalla. Työn yhteydessä havaittiin, että uunin 

elektrodit reagoivat spontaaniin kaasunmuodostukseen. Elektrodit nousevat 

kuohumisen aikana ylöspäin ja laskeutuvat kaasunmuodostuksen lakatessa. 

Uunissa tapahtuva kaasunmuodostus synnyttää myös pölyä, joka voidaan 

havaita jatkuva-aikaisella pölymäärän mittauslaitteella. 

Savukaasuanalysaattori soveltuu hyvin kaasunmuodostuksen tarkasteluun, 

koska sen avulla voidaan tunnistaa kaasua muodostavien reaktioiden 

reaktiotuotteet. Tämänhetkisen savukaasuanalysaattorin heikkoutena on 

kuitenkin analysoinnin pitkä viive sekä harva analysointitiheys. Analyysitulos 

tulee yleensä vasta kun kaasunmuodostus on alkanut jo loppua eikä 

analysointiväli riitä lyhytkestoisten kaasunmuodostusreaktioiden 

havaitsemiseen. Savukaasuanalysaattori on lisäksi käytössä vain sulatuksen 

lopulla, joten mikäli spontaania kaasunmuodostusta tapahtuu sulatuksen 

aikaisessa vaiheessa, ei sitä havaita savukaasuanalysaattorilla. 

Kuohumiseen vaikuttavat tekijät Vaikutus/toimintaperiaate

Hienoaines panoksessa Kierrätysteräksen seassa olevat oksidiset  hienoainekset aiheuttavat spontaanin kaasunmuodostuksen.

Kaasunmuodostuksen tapahtuminen 

uunissa

Uunissa tapahtuvassa kaasunmuodostuksessa on kyse samasta reaktiosta kuin kaadon yhteydessä 

tapahtuvassa, joten kaasunmuodostuspotentiaali poistuu mikäli spontaani kaasunmuodostus tapahtuu 

jo uunissa.

Metallisulan lämpötila
Korkea lämpötila edesauttaa uunin pohjalla olevien sulamattomien materiaalien liukenemista, jolloin 

myös hienoainesten mahdollisuus reagoida sulatuksen aikana kasvaa.

Kuonan efektiivinen viskositeetti

Kuonan efektiivinen viskositeetti vaikuttaa haitalliseen kuonan kuohumiseen, koska kuonan efektiivinen 

viskositeetti vaikuttaa kuonan kykyyn pidättää kaasukuplia. Erittäin juokseva tai erittäin jäykkä kuona 

eivät kykene kuohumaan.

Sulan hiilipitoisuus
Sulan hiilipitoisuus vaikuttaa kohottavasti spontaanien kaasunmuodostusreaktioiden tapahtumiseen ja 

kaasunmuodostusreaktioiden nopeuteen.

Sulan rikkipitoisuus
Sulan rikkipitoisuus indikoi huonoa kierrätysteräksen laatua ja runsasta hienoainesten määrää 

panoksessa. Pinta-aktiivisena aineena voi myös toimia kuohumisen voimakkuuden kasvattajana.

Liukenemalla sulavat panosmateriaalit
Mikäli panoksessa on materiaaleja, jotka painuvat uunin pohjalle ja sulavat hitaasti liukenemalla, on niillä 

todennäköisesti myös kyky estää uunin pohjalla olevia hienoaineksia reagoimasta sulatuksen aikana.

Sekoitus
Mikäli uunissa oleva sula saadaan sekoittumaan, on sillä myönteisiä vaikutuksia uunin pohjalla olevien 

materiaalien liukenemiseen ja reagoimiseen.
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Tarkastelujen yhteydessä havaittiin, että sulatuksen aikana tapahtuva 

spontaani kaasunmuodostus aiheuttaa elektrodien liikkeitä, joten elektrodien 

liikkeitä voidaan siis käyttää kaasunmuodostuksen tarkasteluun. 

Kaasunmuodostuksen aiheuttama elektrodien nousukorkeus riippuu 

todennäköisesti muodostuvan kaasun määrästä ja muodostumisnopeudesta, 

joten liiketietoja voidaan myös mahdollisesti käyttää tunnistamaan 

muodostuuko kaasua vähän vai paljon. Kaasunmuodostuksen aikana 

elektrodit nousevat keskimäärin 18 cm ja kaasunmuodostuksen jälkeen ne 

palautuvat keskimäärin 3 cm alemmas kuin kaasunmuodostusta edeltävä taso.  

Myös työssä tarkasteltu pölymäärämittaus soveltuu hyvin 

kaasunmuodostuksen tarkasteluun sulatusten loppuvaiheilla. Mikäli 

metallisulassa tai metallisula/kuona –rajapinnalla muodostuu kaasua, on sen 

kuljettava kuonapatjan lävitse, jolloin muodostuu mittarilla havaittavaa pölyä. 

Pölymäärämittaus on myös savukaasuanalysaattoria nopeampi vaihtoehto 

lyhyemmän mittausvälin ja viiveettömyyden vuoksi. 

Kaasunmuodostuksen tarkasteluun soveltuvien mittausten käyttäytymistä on 

havainnollistettu kuvassa 44. Kuvasta nähdään, että kaasunmuodostus 

aiheuttaa pölyä ja nostattaa elektrodeja. 

 

 

Kuva 44. Uunissa tapahtuvan kaasunmuodostuksen tarkasteluun soveltuvat 

mittaukset.  
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14 Yhteenveto 

VKU2 -kuonan nykyinen koostumus vaikuttaa suotuisalta kuonan 

kuohuttamiselle uunissa, mutta samalla myös kuonan kuohumiselle kaadon 

yhteydessä. Kirjallisuuden ja faasidiagrammitarkastelujen perusteella 

uunikuona ei ole täysin sulaa normaaleissa prosessiolosuhteissa vaan se 

sisältää sulafaasia sekä kiinteitä faaseja. Kiinteät faasit muodostavat kuonaan 

kiintoainepartikkeleita, jotka kasvattavat kuonan kuohuvuutta. Kuonan 

tyypillisimmät kiinteät faasit ovat dikalsiumsilikaatti ja magnesiakromiitti. 

Kiinteiden faasien määrä ja koostumus riippuvat kuonan emäksisyydestä, 

magnesiumoksidipitoisuudesta, kromioksidipitoisuudesta ja kuonan 

lämpötilasta. Kuonan korkea emäksisyys suosii dikalsiumsilikaatti -faasin 

muodostumista, korkea magnesiumoksidi sekä kuonan korkea 

kromioksidipitoisuus puolestaan kromia sisältävien faasien muodostumista.  

Kirjallisuudesta ei löytynyt VKU2:n kuonaa vastaavalle kuonalle tehtyjä 

kuohumisindeksin määrityksiä. Mikäli kuohumisindeksin selvittämiseksi 

järjestettäisiin tutkimus, samalla voitaisiin tutkia myös lämpötilan ja 

koostumusmuutosten vaikutusta VKU2-kuonan kuohumisindeksiin. Kuonan 

modifiointi ei vähennä kaasunmuodostusta, mutta kuonan koostumuksella 

voidaan vaikuttaa sen kykyyn pidättää kaasukuplia. 

Kierrätysteräksen laatua ja korien lastauksia seuraamalla on havaittu, että 

panoksiin päätyy erittäin suuria määriä hienojakoisia oksidisia materiaaleja. 

Tyypilliset kierrätysterästen seassa olevat oksidiset hienoainekset näkyvät 

luokittuneena kierrätysteräskasojen alaosissa. Kerättyjen hienoaines-

näytteiden perusteella hienoainesten koostumus on karkeasti 40 m-% rautaa, 

30 m-% happea, 10 m-% kromia, 8 m-% piitä, 3 m-% alumiinia, 3 m-% 

nikkeliä ja lisäksi vähäisiä määriä muita komponentteja, kuten esimerkiksi 

rikkiä noin 0,5 m-%. Yhdestä analysoidusta näytteestä löydettiin edellä 

mainittujen lisäksi noin 6 m-% hiiltä. Analysoitujen näytteiden perusteella 

hienoainesten koostumuksessa ei vaikuttaisi olevan juurikaan 

kierrätysterästoimittajakohtaisia eroja. Kaasunmuodostuksen kannalta eri 

kierrätysteräserien suurin yksittäinen merkittävä ero vaikuttaa olevan 

kyseisen hienoaineksen määrä. Havaintojen perusteella hienoaineksia esiintyy 

lähes kaikissa VKU2:lla käytettävissä kierrätysteräserissä. 
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Kuohumisen hillitsemiseksi VKU2:lla tehtiin erilaisia prosessikokeita, joissa 

pyrittiin alentamaan kuonan kuohumisindeksiä ja vähentämään 

kaasunmuodostusta, mutta hyvää kuohumista hillitsevää keinoa ei löydetty 

tämän työn puitteissa. Kaasunmuodostumisen tapahtuminen, voimakkuus ja 

ajankohta vaikuttavat määräytyvän jo uunin panostuksessa, eikä sulatuksen 

aikaisilla seosaine- tai muilla lisäyksillä kyetä ongelmaa ratkaisemaan. 

Syöttämällä panokseen ylimääräistä energiaa kaasunmuodostus voidaan saada 

tapahtumaan jo uunissa, koska tällöin hienoainekset ja muut sulamattomat 

materiaalit ehtivät liueta uunin pohjalta, mutta tällöin tuotantokapasiteetti voi 

kärsiä pitkittyneiden sulatusaikojen vuoksi ja tulenkestävien vuorausten kunto 

heikentyä lämpötilan noustessa. 

Kuohumisongelman lopullinen ratkaiseminen vaatii lisää työtä. Yksi 

vaihtoehto on tutkia erilaisten korien lastauspraktiikoiden vaikutusta 

kaasunmuodostuksen ajankohtaan, eli selvittää voidaanko kaasunmuodostusta 

aikaistaa lastaamalla materiaalit koreihin eri periaatteilla. Tällöin tavoitteena 

olisi, että hapettuneet hienoainekset saataisiin pysymään panoksen yläosissa 

panostuksen ja sulatuksen aikana, jotteivät ne pääsisi varisemaan uunin 

pohjalle. Mikäli hienoainekset päätyvät joka tapauksessa uunin pohjalle, jää 

todennäköisesti ainoaksi vaihtoehdoksi luoda riittävä pohjalle ulottuva 

sekoitus, jotta pohjalla olevat materiaalit ehtivät liueta normaalin sulatusajan 

puitteissa.  

Lisäksi olisi hyvä tutkia eri keinoja, joilla senkassa kuohuva kuona saadaan 

laskeutumaan nopeammin. Nykyisellään kuohumista hillitään rikkomalla 

kuohuvan kuonan pintaa vesisuihkulla, jolloin kaasut pääsevät virtaamaan 

pois kuonan alta. Veden ruiskutuksella kuohuntaa ei ole kuitenkaan saatu 

hallintaan ja vesisuihkun sijasta voitaisiin kuohuvaan kuonaan injektoida tai 

pudottaa jotakin kiintoainetta, mikä rikkoisi kuohun pintaa tehokkaammin. 

Kirjallisuuden mukaan noin 30 m-% metallista alumiinia sisältävät kooltaan 

alle 1 mm suuruiset partikkelit ja koksi kykenevät laskeuttamaan kuohuntaa 

tehokkaasti. 
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LIITE 1 

 

 

Kuva 45. Hienoainesnäytteiden partikkelikokojakaumat. 
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LIITE 2 

 

Kuva 46. CaO-SiO2-MgO-Al2O3[10 m-%] -kuonasysteemi 1600 °C:ssa 

(muokattu lähteestä: Slag Atlas). 

 

Kuva 47. CaO-SiO2-MgO-Al2O3[15 m-%] -kuonasysteemi 1600 °C:ssa 

(muokattu lähteestä: Slag Atlas).  
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LIITE 3 

Kaasunmuodostusnopeuden laskeminen senkassa tapahtuvan 

kuonapinnan korkeusmuutoksen perusteella. 

Kaadon aikana tapahtuvien reaktioiden kaasunmuodostusnopeutta ei voida mitata, 

mutta sitä voidaan arvioida karkeasti kuohumisindeksin määritelmän avulla (yhtälöt 

4-5). Kuohumisindeksi tarkoittaa määritelmänsä mukaisesti kaasun viipymäaikaa 

kuohuvassa kuonassa, joten keskimääräinen kaasun nopeus kuohuvassa kuonassa 

voidaan laskea jakamalla kuonapaksuuden muutos kaasun viipymäajalla (yhtälö 5). 

Kaasun viipymäaikaa (kuohumisindeksiä) ei tunneta, mutta sen suuruutta voidaan 

arvioida kirjallisuudesta saatavan tiedon avulla. Muokkaamalla yhtälöitä (4) ja (5) 

saadaan muodostuvalle kaasuvirtaukselle yhtälö: 

 

 A
Δh

Q f
g 


  (17) 

 

missä  Qg on kaasun virtaus [m
3
/s], 

Δhf on kuonapaksuuden muutos [m], 

Σ on kuohumisindeksi [s], 

  A on kuonaa sisältävän astian poikkipinta-ala [m
2
]. 

 

Kaasunmuodostusnopeuden laskemiseksi tulee lisäksi tietää kuonapinnan pinta-ala, 

eli pinta-ala jonka muodostuva kaasu läpäisee. Valokaariuuni 2:lla käytettävien 

siirtosenkkojen sisähalkaisija kasvaa jonkin verran korkeussuunnassa ylöspäin, joten 

pinta-alan laskennassa halkaisijana on käytetty arvoa 3,1 m, joka on keskiarvo noin 

1,5 m matkalta senkan yläreunasta alaspäin mitattuna. Tällöin kuonapinnan pinta-ala 

on 7,55 m
2
. Sijoittamalla yhtälöön (17) kuohumisindeksin arvo, kuonapaksuuden 

muutos ja senkan poikkipinta-ala, voidaan kaasunmuodostusnopeudelle laskea 

hetkellisiä arvoja. Seuraavassa yksi esimerkkisijoitus, jossa kuonapinta on noussut 

metrin ja kuohumisindeksiksi on valittu arvo 2 (s): 

 

Esimerkkisijoitus: 

 sm
s

/78,3m7,55
2

m1
Q 32

g    
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LIITE 4 (1/2) 

Absoluuttisen kaasunmuodostusnopeuden muuttaminen 

ainemääräksi. 

Absoluuttinen kaasun tilavuus voidaan muuttaa ainemääräksi ideaalikaasuoletuksen 

perusteella käyttämällä kaasujen yleistä tilanyhtälöä: 

 

 nRTpV  (18) 

missä  p on kaasun paine [Pa], 

V on kaasun tilavuus [m
3
], 

n on kaasun ainemäärä [mol], 

  R on yleinen kaasuvakio [8,3145 J/(mol K)], 

  T on kaasun lämpötila [K]. 

 

Yhtälöstä voidaan muokata ainemääräisen kaasunmuodostusnopeuden tarkasteluun 

sopiva yhtälö: 

 
 

RT

Qpp
n

gh0 
  (19) 

missä  ṅ on ainemääräinen kaasunmuodostumisnopeus [mol/s], 

p0 on ilmanpaine [Pa], 

ph on kaasun hydrostaattinen paine [Pa], 

  Qg on kaasun tilavuusvirtaus [m
3
/s] 

R on yleinen kaasuvakio [8,3145 J/(mol K)], 

  T on kaasun lämpötila [K]. 

 

Kaasun hydrostaattinen paine kuonassa voidaan laskea yhtälöllä: 

 fkh ghρp   (20) 

missä  ph on kaasun hydrostaattinen paine [Pa], 

ρk on kuonan tiheys[kg/m
3
], 

g on putoamiskiihtyvyys[m/s
2
], 

  hf on kuonasyvyys [m]. 
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LIITE 4 (2/2) 

Kaadonaikaisen kaasunmuodostuksen tarkastelussa kaasun hydrostaattisen paineen 

tilalla voidaan käyttää hydrostaattisen paineen keskiarvoa kuohuvassa kuonassa. 

Keskiarvo on puolet syvimmän kohdan hydrostaattisesta paineesta. 

 fkh ghρ
2

1
p   (21) 

Esimerkkilasku:  

Absoluuttinen hiilimonoksidin kaasunmuodostusnopeus kuohuvassa kuonassa on 1,5 

m
3
/s, jolla kuonapinta nousee 1,0 m. Kaasun lämpötilaksi oletetaan 1600 °C (1873 

K) ja valokaariuuni2:n kuonan tiheydeksi 2700 kg/m
3
. Sijoittamalla yhtälön (21) 

mukainen keskimääräinen hydrostaattinen paine yhtälöön (19) saadaan: 

 

 

RT

Qghρ
2

1
p

n
gfk0 










  
(22) 

mol/s11,0

1873K
Kmol

J
8,3145

/s1,5m1,0m9,81m/s2700kg/m
2

1
101300Pa

n

323
















   

 

Tulos: 

Hiilimonoksidia muodostuu 11,0 mol/s. Tällöin myös hiiltä palaa reaktiossa 

11,0 mol/s, eli: 11,0 mol/s * 12,01 g/mol ≈ 132,1 g/s. 

 


