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osalta.    Työssä käydään läpi teoriatasolla senkkametallurgiset käsittelyt, sekä perusteet spektroskopiasta. 
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joka tarjosi käyttöön kokeellisessa osuudessa käytetyn hyperspektrikameran, sekä tietoa spektrikuvantamisesta. 

 

Kokeellisessa osuudessa käytettiin Outokummulta ja Ruukilta saatuja kuonanäytteitä. Tutkittavana oli Outokummulta 
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kuvattiin päältä päin hyperspektrikameralla. Yhteensä Al2O3-lisäyksiä kuonaan tehtiin kolme kappaletta. 

Kuonamittausten lisäksi tehtiin joukko referenssimittauksia matemaattisten ennustemallien luomiseksi. Referensseinä 

toimivat useimmat teräskuonista löytyvät oksidit kuten Al2O3, CaO, Cr2O3, MgO ja SiO2. Myös eri oksidien 

binääriseoksia valmistettiin kymmenen kappaletta referenssiksi. 

 

Mittaustuloksia analysoitiin monimuuttujakuvien tarkasteluun tarkoitetulla Evince-ohjelmalla. Ohjelmaan syötettiin 
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kohdalla havaittiin 11 %-yksikön kokonaiskasvu Al2O3-pitoisuudessa, mutta kasvu oli tasaista mittausten välissä, 
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Abstract 

The purpose of this thesis was to evaluate the feasibility of hyperspectral methods to determine the composition and 

composition changes in steel slag. The primary objective was to investigate whether an increase of aluminum oxide 

can be detected in slag. This functioned as a simulation of secondary metallurgical processes in steel mills. A spectral 

camera could be used in on-line measuring to supply real-time information of the manufacturing process, which could 

be used to save raw-material and energy. This thesis contains a theoretical discussion of secondary metallurgical 

processes and ladle metallurgy and the basics of spectroscopy. The experimental part of this thesis was done in the 

Laboratory of Process Metallurgy. The thesis was done in cooperation with Specim Ltd. which provided the 

hyperspectral camera used in the experiments and expertise in spectral imaging. 

 

Slags used in the experimental phase were provided by Outokumpu and Ruukki. Outokumpu provided both electric 

arc furnace slag and ladle slag, while Ruukki provided ladle slag. Different kinds of slags were used to see if the 

results were affected. Slag samples were melted in a platinum crucible in a gradient furnace at 1600 °C. Once the slag 

had melted, 2 percentage point (pp) increase in Al2O3 content was made. After homogenization the top of the slag 

was scanned with a hyperspectral camera. All in all three increases of Al2O3 were made resulting in a total increase of 

6 pp of Al2O3 in the slag. A group of reference measurements were made using the most common oxides found in 

steel slags like Al2O3, CaO, Cr2O3, MgO and SiO2. Ten binary mixtures of different oxides were also made for 

reference. Reference measurements were made for the mathematical model in order to predict the composition of an 

unknown sample.  

 

The spectral images were analyzed with Evince, a program designed for multivariate image analysis. Reference 

measurements were imported to Evince to make a mathematical PLS-DA model that predicts the composition of an 

unknown sample. Absolute results given by the model did not match the calculated values for the slags in question 

but a rising trend was clearly visible. Total 6 pp increase of Al2O3 was predicted correctly in Ruukki slag, even 

though every 2 pp increase was not visible in the prediction. The prediction for Outokumpu ladle slag was also 

successful. Although a total of 11 pp increase was predicted, it was deemed successful, because the prediction 

showed linear growth between measurements. Similar results were found using different models, so it should be 

possible to achieve the 6 pp prediction with fine tuning the model. Outokumpu EAF slag proved to be difficult to 

analyze. The prediction showed a great deal of deviation in results and no clear trend was spotted. It was determined 

that the composition of the slag made it difficult to analyze with spectral imaging. Further study should be made for 

slags of different composition to see how they affect the spectral imaging properties. The composition prediction of 

oxide mixtures was satisfactory. Finally, a short investigation was made to see if temperature changes affect the 

results of the spectral imaging. However, the results were inconclusive. 

 

Hyperspectral imaging proved to be a potential tool to determine the composition of steel slag. Further study is 

needed to see what compounds in slags affect the imaging. More study in mineralogy of slags is also needed because 

the method used detects only the molecular composition and not the exact chemical composition. Many different 

molecular compounds found in slags should be measured to make more accurate predictive models. Also effects of 

temperature change in spectral imaging should be studied as it is difficult to determine the exact temperature on the 

surface of the slag especially in factory conditions. Feasibility of real time detection of composition changes should 

be also investigated. 
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1 JOHDANTO 

Tässä työssä tutkitaan hyperspektrikameran käyttökelpoisuutta teräskuonan 

koostumusmuutoksen mittauksessa. Aihe valittiin, koska tämän hetken 

terästeollisuudessa on tärkeää seurata kuonan koostumusta on-line, jotta tiedetään miten 

valmistusprosessi etenee. Spektrianalyysi mahdollistaa reaaliaikaisen mittauksen. 

Koostumusmuutosten havaitseminen on hyödyksi monissa metallurgisissa operaatioissa. 

Jos prosessiin voidaan vaikuttaa uuden tiedon avulla paremmin, voidaan saavuttaa 

merkittäviä taloudellisia hyötyjä esimerkiksi säästämällä raaka-aineita tai tuottamalla 

laadukkaampia lopputuotteita. 

Työssä käydään läpi teoriatasolla sekundäärimetallurgian yksikköprosessit ja  

-operaatiot, sekä spektrikuvantamisen perusteet. Kokeellinen osuus suoritettiin 

laboratoriokokein Oulun yliopiston prosessimetallurgian tiloissa. Kokeellisessa 

osuudessa simuloitiin uunilaitteiston avulla alumiinioksidin (Al2O3) pitoisuuden kasvua 

senkkakuonassa, minkä jälkeen kuona kuvattiin hyperspektrikameralla. Kokeiden 

perusteella tutkittiin onko koostumusmuutoksia mahdollista havaita spektrianalyysin 

avulla ja mahdollisesti reaaliaikaisesti. 

Spektrikuvantamista ja -analyysiä voidaan hyödyntää monissa käyttökohteissa, joissa 

tarvitaan ainetta rikkomattomia tutkimusmenetelmiä. Erilaisia kuonia ja 

kuonakomponentteja on onnistuneesti tutkittu infrapuna-alueella spektrikameraa 

hyödyntäen. Näissä tutkimuksissa on tunnistettu ja luokiteltu kuonakomponentteja 

kuonasta, sekä pyritty määrittämään kuonan rakennetta. Kuonan koostumusmuutoksen 

mittauksesta sekä tarkemmasta kemiallisesta analyysistä ei kuitenkaan  löytynyt 

aiheeseen liittyvää tutkimustietoa. 
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2 SENKKAMETALLURGIA 

Nykyaikainen teräksen valmistus voidaan jakaa kahteen osaan: primääriseen ja 

sekundääriseen metallurgiaan. Primäärimetallurgia käsittää raakateräksen valmistuksen 

konvertterissa tai valokaariuunissa. Valmistuksen aikana raakaraudan tai 

kierrätysteräksen hiili- ja fosforipitoisuus alennetaan halutulle tasolle. Hiilenpoisto eli 

mellotus tapahtuu useimmiten puhaltamalla happea sulaan. Hapetuksen yhteydessä 

myös epäpuhtaudet kuten fosfori ja vanadiini kuonaantuvat (Paananen et al. 2011). 

Primäärivaiheen jälkeen sula kaadetaan senkkaan, jolloin siirrytään 

sekundäärimetallurgian puolelle, jota myös kutsutaan senkkametallurgiaksi. 

Sekundäärimetallurgiaksi voidaan ajatella se osa teräksen valmistuksessa, joka tapahtuu 

ensimmäisen kaadon ja valun välisenä aikana, jolloin teräs on täysin sulaa.  

(Stolte 2002, 13–14.) 

Taloudellisessa teräksen valmistuksessa sulan lämpötilan on oltava mahdollisimman 

matala, jotta senkan tulenkestävät vuoraukset säilyisivät mahdollisimman pitkään. 

Tämän johdosta ensimmäisen kaadon jälkeen sulaan voidaan enää lisätä vähän 

deoksidoivia materiaaleja tai seosaineita sulan lämpötilan hallitsemiseksi. 

Sekundäärimetallurgialla voidaan vastata tähän ja muihin korkealaatuisen teräksen 

valmistuksen vaatimiin seikkoihin. Lämpötilan hallinnan lisäksi muita tärkeitä aspekteja 

on sulan koostumuksen tarkka täsmääminen ja tasaaminen, kaasujen poisto, kuonan ja 

sulkeumien hallinta sekä tuottavuuden parantaminen. Näihin asioihin voidaan vaikuttaa 

prosessivaiheilla, joiden tulisi hallita muun muassa langan syöttö, tyhjökäsittely, 

sekoitus, painon mittaus, lämmönhallinta ja kuonan poisto. (Stolte 2002, 13.) 

Sekundäärimetallurgian käyttämät prosessit voidaan karkeasti jaotella kahteen osaan: 

vakuumia käyttävät ja vakuumia käyttämättömät prosessit. Suurin eroavaisuus tämän 

jaottelun välillä on vakuumin kyky poistaa sulasta tehokkaasti kaasuja, pääosin vetyä ja 

typpeä. Myös hiilenpoistoa voidaan tehostaa tyhjökäsittelyllä, sillä sulassa vapaana 

oleva hiili ja happi reagoivat hiilimonoksidiksi, jonka poistuminen tehostuu osapaineen 

laskiessa. Näin myös hapen poisto voidaan suorittaa ilman alumiinitiivistystä, mikä ei 

ilman vakuumikäsittelyä onnistu. (Stolte 2002, 14–18.) 
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2.1 Teräksen valmistus lyhyesti 

Ruostumattoman teräksen valmistus alkaa romupihalta, jossa teräsromu ja tarvittavat 

seosaineet lastataan romukoreihin. Romukorit panostetaan tämän jälkeen 

valokaariuuniin, jossa romut sulatetaan. Sulatuksen aikana uuniin voidaan syöttää lisää 

raaka-aineita kuten kuonanmuodostajia ja seosaineita. Myös useampien romukorien 

panostaminen on mahdollista. (Roininen et al. 2011.) 

Sulatettu panos siirretään tämän jälkeen AOD-konvertterille. Konvertterissa teräs 

mellotetaan eli siitä poltetaan ylimääräinen hiili puhaltamalla sulaan happea ja 

tarvittaessa inerttikaasuja sekoituksen tehostamiseksi. Konvertterissa terässula pyritään 

täsmäämään mahdollisimman lähelle halutun lopputuotteen analyysiä syöttämällä sinne 

kuonanmuodostajia ja seosaineita. Konvertterissa voidaan suorittaa myös rikinpoisto. 

Mellotuksen aikana muodostunut kuona on pelkistettävä, jotta kuonaantuneet 

metallikomponentit, ja varsinkin kromi, saadaan pelkistettyä takaisin terässulaan. 

(Roininen et al. 2011.) 

Konvertteriprosessin jälkeen terässula siirretään jatkokäsittelyyn senkka-asemalle. 

Senkka-asemalla teräksen koostumus täsmätään lopulliseen muotoon ja lämpötila 

täsmätään jatkuvavalun vaatimaan lämpötilaan. Senkka-asemalla suoritetaan myös 

tarvittavat erikoistoimenpiteet tasalaatuisen teräksen valmistukseen suorittamalla 

kaasunpoisto-operaatiot sekä poistamalla epäpuhtaudet sulasta. (Teräskirja 2009, 43.)  

Kun teräs on koostumukseltaan tilatun tuotteen mukainen ja lämpötila valua varten 

oikea, voidaan siirtyä senkkakäsittelyistä jatkuvavaluun. Jatkuvavalussa teräs valetaan 

tietyn levyisiksi ja paksuiksi aihioiksi. Jatkuvavalu pyritään pitämään 

keskeyttämättömänä mahdollisimman pitkään, jotta tuotantotehokkuus olisi 

mahdollisimman hyvä. (Roininen et al. 2011.) 

Malmipohjainen hiiliteräksen valmistus vastaa ruostumattoman teräksen valmistusta 

lukuunottamatta alkuvaiheita. Valokaariuunin sijasta käytetään masuunia raakaraudan 

(hiilipitoisuus 4–5 %) valmistamiseen. Masuuniin panostetaan ylhäältä vuorotellen 

sintteriä, pellettiä tai palamalmia ja koksia. Samalla masuunin alaosasta puhalletaan 
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happirikastettua 1000–1300 °C:een esikuumennettua ilmaa. Happi ja koksin hiili 

reagoivat keskenään muodostaen hiilimonoksia, joka pelkistää raudan eri oksidit 

raudaksi. Pelkistynyt rauta valuu masuunikuilua alas liuottaen itseensä hiiltä ja sulaen 

lopulta masuunin pohjalla. Masuunin pohjalta sula raakarauta lasketaan senkkoihin 

konvertterille siirrettäväksi. Konvertteriprosessi, senkkakäsittely ja valu ovat hyvin 

samankaltaisia kuin ruostumattoman teräksen valmistuksessa. (Teräskirja 2009, 20–35.)  

2.2 Senkkametallurgian yksikköprosessit 

2.2.1 Kaasun poisto 

Vapaa happi, typpi ja vety terässulassa aiheuttavat sulan jähmettymisen jälkeen 

teräksessä rakenteellisia heikkouksia. Happi aiheuttaa huokoisuutta ja oksidisien 

sulkeumien syntyä. Vety puolestaan saa aikaan vetyhaurautta erkaantuessaan rakenteen 

mikrorakoihin ja onkaloihin. Onkalot voidaan havaita teräksen pinnasta vetyrakkuloina 

tai murtopinnasta vetyläikkinä. Pekurin (1999) mukaan typpi voidaan ajatella teräksessä 

epäpuhtautena, mutta samalla myös seosaineena. Vapaa typpi saa aikaan 

vanhenemisilmiön lujittaen teräksen mikrorakennetta, mikä ei kuitenkaan ole aina 

haluttua ilmiö. Riippuen teräslaadusta typpi lisää raerajakorroosion riskiä, mutta 

toisaalla se voi parantaa pistekorroosion sietoa (Pekuri 1999.). Yleisesti kaasujen 

poistolla tarkoitetaan vedyn ja typen poistoa, mikä suoritetaan tyhjökäsittelyn avulla. 

Hapen tapauksessa puhutaan deoksidaatiosta, joka voidaan suorittaa myös ilman 

vakuumin käyttöä. (Mustonen & Härkki 1997, 7,37.) 

Sula teräs absorboi helposti vetyä ja typpeä tasapainopitoisuuteen asti. Laskemalla 

osapainetta esimerkiksi vakuumin tai argonhuuhtelun avulla, saadaan vety- ja 

typpipitoisuudet sulassa laskemaan tasapainokäyrän mukaisesti tiettyyn pisteeseen asti. 

Pelkkä osapaineiden laskeminen ei kuitenkaan riitä tasapainon saavuttamiseksi, sillä 

sulassa olevat seosaineet vaikuttavat vedyn ja typen liukoisuuksiin. Kromi laskee typen 

aktiivisuutta sulassa, kun taas hiili nostaa sitä, joten esimerkiksi ruostumattomien 

teräksien typen poisto voi olla haastavaa. Myös pinta-aktiiviset aineet kuten rikki ja 

happi hidastavat typen poistoa. (Stolte 2002, 17.)  
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Kaasut voivat poistua sulasta eri mekanismien avulla. Näissä esimerkeissä käytetään 

vetyä, koska se ei reagoi sulan muiden aineiden kanssa. Vetykuplia voi syntyä sulaan 

liuenneiden vetyatomien kohdatessa, jolloin tapahtuu spontaani eli homogeeninen 

ydintyminen. Homogeeniseen ydintymiseen tarvittava energia on kuitenkin niin suuri, 

että voidaan ajatella, ettei sitä juurikaan tapahdu normaalissa teräksen valmistuksessa. 

Heterogeeninen ydintyminen tapahtuu, kun liuennut vety imeytyy tulenkestävän 

seinämän huokosiin muodostaen molekyylejä. Vedyn määrä huokosessa kasvaa, kunnes 

paine on tarpeeksi suuri muodostamaan vetykuplan, joka nousee sulan pinnalle keräten 

matkalla lisää muita kaasuja. Heterogeeninen ydintyminen ja kaasun poisto seinämän 

kautta on kuitenkin mitätöntä, sillä optimaaliset olosuhteet sille toteutuvat vain lähellä 

sulan pintaa (syvyys alle 40 cm). Pääasiallinen tapa kaasun poistumiselle on diffuusio 

valmiin kaasukuplan sisälle tai suoraan sulan pinnalta vakuumiin. Tämä saadaan aikaan 

kaasuhuuhtelulla. Vety diffuntoituu helposti valmiin kaasukuplan sisälle, sillä vedyn 

osapainen kuplan sisällä on pieni, jolloin konsentraatioero kuplan ja sulan välillä toimii 

ajavana voimana vedyn diffuntoitumiselle. (Stolte 2002, 17–22.)   

2.2.2 Deoksidaatio ja reoksidaatio 

Jotta sula teräs olisi hyvin valettavaa, työstettävää ja lopputuotteeseen saadaan hyvät 

metallurgiset ominaisuudet, on sula deoksidoitava (Turkdogan 1996, 262). Sulan 

happipitoisuus voi olla korkea, jopa yli 1000 ppm, mellotuksen jälkeen. Jotta saataisiin 

hyvin sulkeumapuhdasta terästä, on sulasta poistettava siihen liuennut happi 

mahdollisimman hyvin. Tätä tapahtumaa kutsutaan deoksidaatioksi. 

Sulkeumapuhtauden lisäksi deoksidaatiolla tavoitellaan mahdollisimman tiivistä ja 

huokoisetonta terästä sekä sulkeumien modifikaatiota edullisempaan muotoon. 

Deoksidaation kanssa samaan aikaan tapahtuu reoksidaatiota, eli teräksen uudelleen 

hapettumista. Reokdidaatiota voi tapahtua teräksen ollessa kosketuksissa atmosfäärin 

kanssa, tulenkestävän vuorauksen hajoamisesta, kuonasta vapautuvasta hapesta sekä 

joistakin seosaineista. (Mustonen & Härkki 1997, 7.) 

Deoksidaatio tehdään lisäämällä sulaan voimakkaasti happea sitovia aineita. Alumiini 

on yleisin deoksidantti. Muita käytettyjä aineita ovat: Mn, Si, Ti, Zr ja Ce. Deoksidaatio 

voidaan tehdä käyttäen yhtä tai useampaa ainetta. Useamman deoksidantin käytöllä 



 

 

12 

päästään terässulassa pienempiin happipitoisuuksiin. Deoksidaation etenemistä voidaan 

seurata liuenneen- ja kokonaishappipitoisuuden avulla. Kokonaishappipitoisuus kuvaa 

sulaan liuenneen hapen lisäksi myös syntyneiden sulkeumien happipitoisuutta. 

Kuvassa 1 huomataan selvä ero kokonaishapen ja liuenneen hapen välillä. Liuenneen 

hapen pitoisuus laskee nopeasti deoksidantin lisäämisen jälkeen, mutta 

kokonaishappipitoisuus maltillisemmin, sillä oksidisulkeumien poistuminen sulasta vie 

aikaa. (Mustonen & Härkki 1997, 7–10.) 

 

Kuva 1. Kuva kokonaishappitoisuuden suhteesta teräkseen liunneen hapen pitoisuuteen 

deoksidaation aikana. Ylin viiva on kokonaishappipitoisuus ja katkoviiva on teräkseen 

liuenneen hapen pitoisuus. X-akselilla aika ja y-akselilla happipitoisuus. 

(Mustonen & Härkki 1997, 10.) 

Deoksidaatio alkaa deoksidantin liukenemisella sulaan. Deoksidantti reagoi erittäin 

nopeasti sulassa olevan hapen kanssa muodostaen oksidisia ytimiä. Samalla sulaan 
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liuenneen teräksen happipitoisuus laskee nopeasti lähelle tasapainopitoisuutta, vaikka 

kokonaishappipitoisuus laskeekin maltillisemmin. Ytimet kasvavat isommiksi 

muodostaen oksidisia sulkeumia. Sulkeumat kasvavat kokoaan ja yhtyvät muihin 

sulkeumiin  nousten sulassa ylöspäin sitä nopeammin, mitä isompia ne ovat. Sulkeumat 

kohtaavat kuonan tai vuorauksen rajapinnan, minkä jälkeen sulkeumat erottuvat pois 

sulasta. Sulkeumien poistuessa teräksestä sen kokonaishappipitoisuus laskee 

tasapainopitosuutta vastaavaan arvoon. (Mustonen & Härkki 1997, 11–12.)  

Sulkeumien poistumista sulasta voidaan nopeuttaa useilla eri tavoilla. Eri menetelmillä 

pyritään vaikuttamaan sulkeumien kokoon, pintaominaisuuksiin, tiheyteen sekä 

olomuotoon. Myös teräksen ja kuonan ominaisuuksilla, kuten viskositeetilla, 

lämpötilalla ja koostumuksella, on vaikutus sulkeumien erottumiseen sulasta. 

(Mustonen & Härkki 1997, 13.) 

Sulan sekoitus kaasupuhalluksella on tärkein menetelmä sulkeumien koon 

kasvattamiseksi. Kaasupuhalluksessa senkan pohjassa olevan huokoisen tiilen läpi 

puhalletaan huuhtelukaasua. Yleensä kaasuna käytetään argonia, mutta myös typen 

käyttö on mahdollista, mikäli teräkseltä ei vaadita matalaa typpipitoisuutta. 

Sekoittaminen lisää sulkeumien yhteentörmäysten määrää ja siten kiihdyttää niiden 

kasvua. Sulkeumien kasvun lisäksi sekoitus edistää teräksen koostumuksen ja 

lämpötilan tasausta, sekä nopeuttaa seosaineiden liukenemista. Voimakas sekoitus 

nopeuttaa näiden tapahtumien toteutumista. Liian voimakas sekoitus voi kuitenkin 

muodostaa sulan pinnalle ns. huuhtelusilmäkkeen, jossa paljas terässula on 

kosketuksissa atmosfäärin kanssa, jolloin reoksidaatio on mahdollista. 

(Mustonen & Härkki 1997, 3–13.) 

Sulkeumien pintaominaisuuksilla ja sulan pinta-aktiivisilla aineilla on vaikutus 

sulkeumien erottumiseen sulasta. Huonosti sulaa kostuttavat ja toisiinsa helposti 

liittyvät sulkeumat erottuvat hyvin sulasta. Kun pinta-aktiivisten aineiden kuten rikin ja 

hapen pitoisuudet sulassa ovat matalat, erottuvat sulkeumat helpommin sulasta. Sulan 

lämpötilalla on myös merkitystä, sillä viskositeetti laskee lämpötilan kasvaessa. 

Sulkeumien liike on sitä nopeampaa, mitä matalampi viskositeetti on. Olomuodoltaan 

sileät ja pallomaiset sulkeumat nousevat sulassa muita nopeammin. Mitä tiheämpi 
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sulkeuma  on rakenteeltaan, sitä hitaammin se nousee sulassa. Sula-kuonarajapinnalla 

sulat sulkeumat erottuvat kuonaan nopeammin kuin kiinteät.  Hyvin sulkeumia 

vastaanottava kuona on matalaviskoosinen ja sula. (Mustonen & Härkki 1997, 12–13.) 

Reoksidaatio ei sinänsä ole senkkametallurgian yksikköoperaatio, vaan ennemminkin 

epähaluttu ja pakollinen ”sivutuote”. Reoksidaatiota tapahtuu, kun jo deoksidoitu sula 

on kosketuksissa ilma-atmosfäärin, kuonan tai tulenkestävän vuokrauksen kanssa. 

Altistusta atmosfäärille pyritään välttämään suojaamalla sulaa eri tavoin, mutta teräksen 

tuotannossa ilmenee silti useita paikkoja, missä ilmakosketus on mahdollista. Kaadot, 

liian voimakas sekoitus, valusuihkun puutteellinen suojaus ja senkan vaihto 

jatkuvavalussa ovat yleisimpiä tapauksia ilma-altistukselle. Paremmalla sulan 

suojauksella voidaan monissa tapauksissa estää altistus. (Mustonen & Härkki 1997, 13.) 

Reoksidaatio kuonasta tapahtuu hapettavien kuonakomponenttien pelkistyessä takaisin 

teräkseen. Pääasiassa FeO ja MnO pelkistyvät kuonasta teräksessä olevien 

deoksidanttien (Al, Si) vaikutuksesta takaisin terässulaan, jolloin deoksidantit 

muodostavat oksidisia sulkeumia, jotka nostavat teräksen kokonaishappipitoisuutta. 

Monet reoksidaatiosulkeumat poistuvat takaisin kuonaan, mutta osa voi sekoituksen 

johdosta sekoittua teräkseen huonontaen sen sulkeumapuhtautta. Kuonan reoksidoiva 

vaikutus voidaan estää tarkalla kuonan poistolla terässulan pinnalta, käyttämällä 

emäksisiä kuonanmuodostajia, deoksidanttien täsmäyksellä ja rauhallisella huuhtelulla. 

(Mustonen & Härkki 1997, 13–18.) 

Vuorauksen aiheuttama reoksidaatio tapahtuu, kun epästabiilit oksidiset 

vuorauskomponentit liukenevat sulaan teräkseen. Oksidien epästabiilius kasvaa 

lämpötilan noustessa, jolloin ne syöttävät enemmän happea sulaan. Oksidin metallinen 

(yleisesti käytettyjä ovat Mg:n, Al:n, Si:n, Ca:n, Zr:n oksidit) osa liukenee myös 

samalla teräkseen ja voi olosuhteiden muuttuessa hapettua takaisin oksidiksi heikentäen 

sulan sulkeumapuhtautta. Sulan virtauksilla on suuri merkitys vuorauksen kulumiseen. 

Voimakas sekoitus, kaadot ja valut tehostavat hapen liukenemisnopeutta varsinkin, jos 

virtaukset ovat turbulenttisella alueella. (Mustonen & Härkki 1997, 18–22.) 
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2.2.3 Rikin ja fosforin poisto 

Rikki heikentää teräksen mekaanisia ominaisuuksia ja huonontaa pinnanlaatua, joten 

valmistuksen aikana pyritään sulan matalaan rikkipitoisuuteen. Liuennut atomaarinen 

rikki reagoi kuonan happi-ionien kanssa vastaanottaen kaksi elektronia. Tämä rikki-ioni 

voi reagoida edelleen muun muassa kuonan kalsiumionien kanssa poistuen teräksestä 

kuonaan. Hyvän rikkikapasiteetin kuona on täysin sula ja emäksinen eli siinä on 

riittävästi vapaita happi-ioneja. Terässulan on hyvä sisältää deoksidantteja, jotta 

liuennut happi saadaan kuonautumaan uudestaan. (Mustonen & Härkki 1997, 22–29.) 

Senkkakäsittelyssä käytetään usein synteettisiä kuonia rikin poiston tehostamiseksi, 

koska rikkipitoisuuden korkeat vaatimukset teräksissä ovat tiukentuneet. Synteettisten 

kuonien etuna on tarkka tieto koostumuksesta. Synteettisillä kuonilla on matala 

happipotentiaali, joten ne eivät reoksidoi terästä. Kun tarkka koostumus on tiedossa, 

voidaan faasidiagrammien avulla olla varmoja, että kuona on täysin sulaa käsittelyn 

aikana. (Mustonen & Härkki 1997, 22–29.) 

Rikki saadaan poistumaan sulasta myös injektoimalla sulaan rikkiä sitovia aineita. 

Yleisimmin käytetty aine on CaSi, joka hajoaa sulassa, jonka jälkeen kalsium reagoi 

sulan hapen ja rikin kanssa. Hyvin sulkeumia absorboiva korkea rikkikapasiteettinen 

kuona on edelleen eduksi. Rikin poistossa käytettävä pulveri injektoidaan sulaan lanssin 

avulla. Hyvä sekoitus injektion aikana on tärkeää ja tavoitteena on että muodostuvat 

sulkeumat nousevat kuonaan eikä uusia sulkeumia muodostuisi.  

(Mustonen & Härkki 1997, 22–29.)  

Nykyaikaisissa teräksissä myös matala fosforipitoisuus on haluttu ominaisuus. Fosfori 

aiheuttaa teräksessä haurautta heikentäen lujuus- ja sitkeysominaisuuksia, sekä 

heikentäen korroosiokestävyyttä. Fosforin poisto tarvitsee emäksisen kuonan ja 

hapettavat olosuhteet teräksessä, joten se on tehtävä ennen deoksidaatiota. Fosfori 

reagoi liuenneen hapen kanssa muodostaen fosfaatti-ionin. Tämän jälkeen fosfaatti-ioni 

reagoi helposti kuonan CaO:n kanssa muodostaen kalsiumfosfaatteja, jotka liukenevat 

kuonaan. (Mustonen & Härkki 1997, 29–32.) 
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2.2.4 Koostumuksen säätö 

Konvertterista kaadettaessa teräksen koostumus tulisi olla mahdollisimman lähellä 

oikeaa ja vain hieman tavoitepitoisuuksien alle, koska analyysin ylityksiä on vaikea 

korjata. Teräksen tarkempi koostumuksen hienosäätö tehdään senkka-asemalla 

syöttämällä seosainelankaa sulaan. Senkka-aseman etuna koostumuksen hienosäännössä 

on parempi saanto ja saannon tasaisuus sulasta toiseen. Toisaalta seosainelanka on 

kalliimpaa, kuin konvertterissa käytettävä palamateriaali, joten seosainetäsmäykset 

senkka-asemalla tulisi olla pieniä. Yleisimmät virheet koostumuksen säädössä tulevat 

teräsmäärän arvioinnissa, seosaineen saannon arvioinnissa, kuonanpidätyksen 

epäonnistumisessa ja alumiinin jälkitäsmäyksen epäonnistumisessa. 

(Mustonen & Härkki 1997, 45–47.)  

2.2.5 Lämpötilan hallinta 

Senkka-asemalla ennen valua suoritetaan vielä lämpötilan tasaus. ”Teräsaihion ja myös 

lopputuotteiden laatu määräytyy pitkälle valun aikaisesta ylilämmöstä välisenkassa ja 

kokillissa. Ylilämpö on teräksen valulämpötilan ja likviduslämpötilan välinen erotus 

(Mustonen & Härkki 1997, 48.).” Optimaalista ylilämpöä on kuitenkin vaikea ylläpitää, 

koska teräs jäähtyy kokoajan valun aikana. Liian alhainen valulämpötila ja jatketiilen 

tukkeutuminen ovat yleisiä syitä valun keskeytykselle. (Mustonen & Härkki 1997, 48.) 

Mikkolan (1987) mukaan liian korkeasta valulämpötilasta seuraa: 

(ks. Mustonen & Härkki 1997, 48.) 

- Seosaineiden saanto huononee, 

- reoksidaatio lisääntyy (enemmän kuonasulkeumia), 

- teräksen happipitoisuus kasvaa, 

- vuorausmateriaalien kuluminen lisääntyy, 

- valunopeus on matala, mikä laskee tuotantokapasiteettia, 

- halkeamien määrä kasvaa, 

- aihion rakenne heikkenee (raekoko, suotautuminen), 
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Mikkola (1987) kertoo myös liian matalan valulämpötilan vaikutuksista: 

(ks. Mustonen & Härkki 1997, 48.) 

- Seosaineiden liukoisuus laskee, 

- valun keskeytysten lisääntyminen ja vaikeuksia valun aloituksessa, 

- pintavirheiden ja kuonasulkeumien määrä kasvaa, 

- senkan skollaantumisen lisääntyminen. 

Teräs jäähtyy senkkakäsittelyjen aikana noin 25–75 °C, joten lämpöhäviö on 

kompensoitava konvertterin tai uunin korkeammalla kaatolämpötilalla. Korkea 

lämpötila kuitenkin kuluttaa vuorausta ja lisää jäähdytysromun käyttöä. Sulan 

lämpötaseeseen senkassa vaikuttavat säteilyhukka, seosaineet, sekoitus, kaadot ja valut, 

sekä lämmönjohtuminen vuorauksen ja seinämän läpi. 

(Mustonen & Härkki, 1997, 49–55.) 

Vuoraukseen varastoituva lämpö vastaa noin 50 % sulan kokonaislämpöhäviöistä, joten 

senkkoja tulisi pitää tasaisen lämpimänä tuotannon aikana. Johtuminen kuonan ja 

seinämien läpi vastaa lähes yhtä merkittävää osaa lämpöhäviöistä. Vuorausmateriaalin 

aineominaisuudet ja vuorauskerroksen paksuus vaikuttavat merkittävästi 

lämpöhäviöihin. (Mustonen & Härkki, 1997, 49–50.)  

Sekoituksella saadaan terässulan lämpötila ja koostumus senkassa homogenisoitumaan. 

Ilman sekoitusta pinnan ja pohjan välille voi muodostua 15–30 °C lämpötilagradientti. 

Sekoitus voi jäähdyttää sulaa jopa 2 °C/min. Sekoitus parantaa myös seosaineiden 

liukenemista ja sulkeumien poistumista. Seosaineiden sulaminen vie lämpöenergiaa, 

mutta vaikutus lämpötilaan voi silti olla positiivinen tai negatiivinen, sillä reaktiot sulan 

ja teräksen välillä voivat olla endo- tai eksotermisiä. Reaktioiden ja sulamisen 

yhteisvaikutuksesta saadaan seosaineiden vaikutus sulan lämpötilaan. 

(Mustonen & Härkki, 1997, 50.) 

Terässulan pinnalta säteilevää lämpöhäviötä voidaan hillitä riittävän paksulla 

(yli 10 cm) kuonakerroksella. Sulan kuonan muodostuminen vaatii kuitenkin lämpöä, 

joten on edullista muodostaa terässulan päälle helposti sulava hyvän 

sulkeumakapasiteetin kuona, jonka päälle lisätään erillinen eristävä peitoste. Kuonan 
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laappauksessa senkka-asemalla on otettava huomioon, että paljas teräspinta lisää aina 

merkittävästi säteilylämpöhäviöitä. (Mustonen & Härkki, 1997, 50–51.) 

Sulaa voidaan lämmittää senkassa, jolloin saadaan joustavuutta teräksen 

tuotantoprosessiin. Yleisimmin käytetyt menetelmät ovat kemiallinen lämmitys piillä ja 

alumiinilla tai valokaaren avulla senkkauunissa. Kemiallisessa lämmityksessä pii ja 

alumiini reagoivat teräksen hapen kanssa eksotermisessä reaktiossa tuottaen lämpöä. 

Kemiallisen lämmityksen jälkeen on otettava huomioon syntyvät sulkeumat, jotka 

täytyy poistaa. Kemiallinen lämmitys on investointikustannuksiltaan varsin edullinen 

menetelmä senkkauuniin verrattuna. Senkkauunilla voidaan lämpötilaa hienosäätää 

tarkemmin ja se myös toimii puskurina ennen valua. Kuonan epästabiilit rautaoksidit 

pelkistyvät hiilielektrodien vaikutuksesta, jolloin metallin saanto paranee. Toisaalta 

hiilielektrodit myös hiilettävät sulaa, joten matalahiilisten teräslaatujen kanssa on 

varottava, ettei hiilipitoisuus kasva liikaa. (Mustonen & Härkki 1997, 53–55.) 

2.3 Senkkametallurgian yksikköoperaatiot 

2.3.1 Langan syöttö 

Langan syöttöä käytetään nykyisin seosaineiden lisäämiseen terässulaan. 

Seosainejauheella täytettyä teräspinnoitteista putkea syötetään tasaista tahtia sulaan, 

siten että pinnoite sulaa lähellä senkan pohjaa, ja seosaine vapautuu sulaan. 

Teräskirjan (2009) mukaan, jopa kuuden langan yhtäaikainen syöttö on mahdollista. 

Langan syöttö on korvannut aikaisemmin käytetyn lanssin avulla suoritetun  

pulveri-injektiomenetelmän. Etuja pulveri-injektioon verrattuna on: Sulan pienempi 

turbulenssi vähentää reoksidaation määrää, parempi saanto, pienempi lämpöhäviö ja 

pienemmät investointikustannukset. (Szezesni 1997.) 
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Langan syötöllä voidaan toteuttaa erilaisia käsittelyjä kuten: (Szezesni 1997.) 

- Kalsiumkäsittely sulkeumien muokkaamiseksi edullisempaan muotoon, sekä 

rikin poistamiseksi, 

- alumiinin lisäys deoksidaatiota varten, 

- koostumuksen täsmäys.   

2.3.2 CAS-OB 

CAS-OB (Composition Adjustment by Sealed Argon Bubbling – Oxygen Blowing) on 

menetelmä, jossa terässulan koostumus voidaan täsmätä argonhuuhtelun avulla. Senkan 

pohjassa olevan huokoisen tiilen läpi puhalletaan argonia, siten että sulan pintaan 

muodostuu kuonavapaa silmäke. Tämän huuhtelusilmäkkeen päälle lasketaan kello, 

joka sisältää kaasulansseja, seosainekourun, kaasunpoiston sekä mahdollisesti laitteet 

näytteenotolle ja lämpötilanmittaukselle. Kun kello on paikallaan, voidaan pohjan 

argonvirtausta pienentää. Kellon sisälle jää paljas teräspinta, mikä mahdollistaa 

seosaineiden ja kaasujen suoran kosketuksen teräkseen. (Stolte 2002, 116–120.) 

CAS-OB:lla voidaan suorittaa koostumuksen täsmäys syöttämällä lankaa tai 

palamateriaalia sulaan. Myös rikinpoisto onnistuu. Koostumuksen täsmäyksen lisäksi 

voidaan CAS-OB:lla lämmittää sulaa kemiallisesti. Syöttämällä kelloon yhtäaikaisesti 

happea ja alumiinia saadaan aikaan eksoterminen reaktio, joka lämmittää sulaa. 

Happipuhallusta on kontrolloitava tarkoin, jotta alumiini ei pala kokonaan, sillä muutoin 

sulassa oleva hiili alkaa palamaan, jolloin muodostuu haluttua enemmän lämpöä. 

Tyypillinen lämmitysteho 105 tonnin senkalle on noin 10 °C/min. Lämmityksen aikana 

syntyy kiinteitä alumiinioksideja, jotka voidaan poistaa lisäämällä sulaan kalkkia, 

jolloin muodostuu sula kalsiumaluminaattinenkuona. (Stolte 2002, 116–120.) 

2.3.3 Tyhjökäsittely 

Tankkivakuumimenetelmässä (VD, Vacuum Degasser) vakuumia hyväksikäyttäen 

voidaan poistaa terässulasta siihen liuenneita kaasuja (vety, happi, typpi) sekä hiiltä. 

Myös seosaineiden lisäys ja sulan homogenisointi on mahdollista. Tankkivakuumi 

koostuu yleensä kiinteästä tankista, joka on liitetty liikuteltavaan kanteen. Kanteen on 
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mahdollista yhdistää lanssi, seosaineiden syöttö, näytteenotin, lämpötilanmittaus ja 

kamera vakuumikäsittelyn kuvaamista varten. Vakuumipumppu on mahdollista asentaa 

kanteen tai tankkiin. Vakuumitankki ja kansi tarvitsevat säännöllistä huoltoa sillä 

lämpölaajeneminen aiheuttaa paljon muodonmuutoksia tiivisteissä, jolloin vakuumin 

tehokkuus kärsii. (Stolte 2002, 61–69.) 

Käsittelyn alussa terässula (sulan tulisi olla tiivistämätön, jotta hiilen poisto on 

mahdollista) lasketaan senkassa vakuumitankkiin ja varmistetaan pohjatiilen kosketus 

argonlinjastoon. Pohjapuhalluksen toiminta varmistetaan visuaalisesti sulan pintaa 

tarkkailemalla. Tankki suljetaan tämän jälkeen ja käynnistetään vakuumipumput. Sulan 

pintaa on tarkkailtava vakuumin muodostuksen aikana, koska teräs tai kuona voivat 

kuohua yli senkasta. Tällöin vakuumipumput on pysäytettävä ja tankkiin päästetään 

ilmaa kunnes kuohuminen loppuu, jonka jälkeen vakuuminmuodostusta voidaan jatkaa. 

Kuohuminen johtuu hiilimonoksidin muodostumisesta. Käsittelyssä pyritään 

noin 1 mbar paineeseen, jonka jälkeen argonin virtausta voidaan lisätä kaasunpoiston 

tehostamiseksi.  Vety, typpi, happi ja rikki poistuvat sulasta luvuissa 2.2.1, 2.2.2 ja 

2.2.3 kuvatuilla tavoilla osapaineen laskiessa ja tarvittavilla seostuksilla. 

(Stolte 2002, 61–69.)  

Tankkivakuumimenetelmää voidaan muokata lisäämällä siihen puhallus happilanssilla. 

Happipuhallus tehostaa hiilenpoistoa, sekä mahdollistaa tiivistetyn terässulan käytön. 

Tämä VOD-menetelmä (Vacuum Oxygen Decarbunization) mahdollistaa myös 

kemiallisen lämmityksen muiden tankkivakuumikäsittelyjen lisäksi. 

(Stolte 2002, 77–82.) 

RH-menetelmässä sula teräs siirretään senkasta tyhjökammion sisälle käsiteltäväksi, 

jolloin ei tarvita erillistä vakuumitankkia. Sulaan teräkseen upotetaan kaksi putkea, 

jotka ovat yhdistettynä tyhjökammioon. Vakuumin tuottaman paine-eron johdosta sula 

teräs nousee toista putkea pitkin kammion sisälle, jossa tyhjökäsittely tapahtuu. 

Käsittelyn aikana sula teräs kiertää toista putkea pitkin takaisin senkkaan. Jatkuva hyvä 

sekoitus on välttämätöntä RH-menetelmän onnistumisessa, jotta teräs kiertää 

tyhjökammion sisällä jatkuvasti ja koko sula saadaan käsiteltyä. (Stolte 2002, 24–25.)  
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2.3.4 Senkkauuni 

Kemiallisen lämmityksen lisäksi terässulaa voidaan lämmittää sähköisesti. Senkkauunin 

toimintaperiaate on sama kuin valokaariuunissa. Lämmitys tapahtuu valokaaren avulla, 

kun hiilielektrodit lasketaan lähelle sulan pintaa. Elektrodeja käytetään melko pienellä 

teholla, jotta valokaari on stabiili eikä ylimääräisiä roiskeita tapahtuisi. Lämmitysteho 

senkkauunilla on normaalisti noin 4–5 °C/min. Sekoitus senkkauunilla tapahtuu yleensä 

kaasupuhalluksella pohjatiilen kautta, mutta myös induktiosekoitus on mahdollista. 

(Stolte 2002, 99–107.) 

Senkkauuni koostuu kiinteästä tai liikuteltavasta tulenkestävästä kannesta, johon on 

liitetty hiilielektrodit sekä kiinteä tai erillinen pölynpoistojärjestelmä. Myös 

senkkakäsittelyihin tarvittavat laitteistot kuten seosainekouru, langan syöttö, 

lämpötilanmittaus sekä näytteenotin löytyvät kannesta. Kun kansi lasketaan senkan 

päälle, on varmistettava, että senkan reuna on puhdas mahdollisimman tiiviin liitoksen 

saavuttamiseksi ja kontakti atmosfäärin kanssa mahdollisimman vähäistä. Senkkauunin 

voidaan yhdistää tankkivakuumin kanssa, jolloin elektrodit nostetaan sulasta ja tankki 

suljetaan vakuumikäsittelyn ajaksi. (Stolte 2002, 99–107.) 

2.4 Kuonat senkkametallurgiassa 

Kuonat ovat olennainen osa metallien- ja teräksenvalmistuksessa. Kuonilla tarkoitetaan 

metallinvalmistusprosessissa syntyvää sulaa tai kiinteää seosta, joka ei ole tavoiteltua 

metallia tai metalliseosta (Tanskanen 2011.). Kuonilta vaaditaan monia tärkeitä tehtäviä 

metallurgisissa prosesseissa, joissa kuonan on toimittava tehokkaana väliaineena 

metallurgisissa operaatioissa. Lisäämällä eri aineita prosessiin voidaan muodostuvan 

kuonan koostumukseen vaikuttaa ja siten kuonan ominaisuuksiin sekä kuonan 

vaikutukseen prosessissa (Slag Atlas 1995, 216.). Yleisesti kuonaa voidaan pitää 

hyödyttömänä sivutuotteena metallinvalmistuksessa, mutta sopivasti prosessia 

optimoimalla ja kuonaa modifioimalla voidaan syntyvä kuona tuotteistaa 

hyötykäyttöön. (Tanskanen 2011.) 
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2.4.1 Kuonan muodostus senkassa 

Senkassa muodostuva kuona voi muodostua monista eri lähteistä. Yleisimpiä lähteitä 

ovat konvertterikaadon yhdeydessä senkkaan pääsevän konvertterikuonan lisäksi 

panostetut kuonanmuodostajat, seos- ja tiivistysaineet sekä peitosteaineet. 

Senkkakäsittelyiden aikana lisätään kuonanmuodostajia ja seosaineita, mutta myös 

kuona-metalli-vuoraus –rajapinnan väliset reaktiot sekä edellisen sulatuksen kuonat ovat 

osana kuonanmuodostuksessa.  (Paananen et al. 2011.) 

Senkkakuonat ovat yleensä kalsiumaluminaattisia kuonia, jotka koostuvat pääosin 

CaO:sta ja Al2O3:sta, mutta sisältävät myös SiO2:a, MgO:a, FeO:a ja MnO:a sekä pieniä 

määriä muitakin oksideja ja mahdollisesti fluorideja. Senkkakuona pyritään 

rakentamaan siten, että sen likvidus on alle 1500 °C, jolloin se on sulaa 

senkkakäsittelyiden aikana ja voi osallistua hyvin reaktioihin kuona-teräs-rajapinnalla. 

(Heikkinen 2001, 59.) 

Kuonan koostumus muuttuu sen reagoidessa terässulaan panostettujen tiivistys- ja 

seosaineiden kanssa. Tämä voi johtaa faasimuutoksiin kuonassa (Tanskanen 2011.). 

Jotta kuona saadaan pysymään halutulla faasialueella tai sitä halutaan siirtää 

tarkoituksella eri faasialueille, voidaan kuonaan lisätä kuonanmuodostajia. Esimerkiksi 

lisäämällä dolomiittikalkkia kuonaan, saadaan MgO-pitoisuutta nostettua, jolloin 

happamien komponenttien määrä laskee sulamispistettä kasvattamatta. Lisäksi 

MgO-kylläinen kuona suojaa kuonarajalla käytettyä MgO-C –tiiltä. Kuonanmuodostajat 

auttavat myös liuottamaan tiivistysaineiden muodostamia oksideja kuonaan. 

(Paananen et al. 2011.) 

Kuonat kuluttavat voimakkaasti senkan vuorausta, koska molemmat ovat rakenteeltaan 

samankaltaisia. Suorassa kontaktissa vuokraukseen, voi kuona liuottaa vuorausta 

kuonafaasiin. Ajavana voimana liuotuksessa toimii vuoraus- ja kuonafaasien välillä 

vallitseva kemiallinen potentiaali. Erilaiset roiskeet ja lentopöly voivat aiheuttaa 

kulumista vuorauksessa muuttamalla vuorauksen pintarakennetta, josta myöhemmin 

lohkeaa osa esimerkiksi mekaanisessa rasituksessa tai lämpötilan vaihtelun johdosta. 

Vuorauksen kulumista voidaan hidastaa valitsemalla oikeanlainen vuorausmateriaali tai 
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muokkaamalla kuonaa sopivaan suuntaan. Emäksiset kuonat liuottavat huonosti 

emäksistä vuorausta ja hapan kuona hapanta vuorausta. (Heikkinen 2001, 189.) 

2.4.2 Kuonan rakenne 

Lähes kaikki metallurgiset kuonasulat sisältävät piidioksidia ja muodostuvat 

silikaattirakenteesta (Slag Atlas 1995, 5). Silikaattikuonat rakentuvat silikaatti-ioneista 

SiO4
4-

, joiden negatiivisesti varautuneet piikationit ja positiivisesti varautuneet 

happianionit vetävät toisiaan puoleensa. Kuona rakentuu tetraedristen silikaatti-ionien 

kiinnittyessä toisiinsa yhdistävien happisiltojen kautta muodostaen verkkomaisen 

ketjurakenteen. Kristallisoitunut kiinteä silikaattiverkko järjestäytyy symmetrisesti, 

mutta sulassa silikaattirakenteen kaukojärjestys hajoaa. Metallioksidit kuten FeO, CaO 

ja MgO rikkovat sulan silikaattiverkon pienempiin osiin. Metallioksidit hajaantuvat 

silikaattiverkkoon tuoden sinne metallikationeita ja happianioneja. Metallikationit 

katkovat silikaattirakenteen piiatomien happisiltoja jolloin silikaattiverkko 

depolymerisoituu. Depolymerisoitumisen seurauksena sulan viskositeetti laskee (Kytö 

1993). (Turkdogan 1996, 138–140.) 

2.4.3 Kuonan emäksisyys 

Kuonan emäksisyys vaikuttaa kuonan käyttäytymiseen ja kuonan ominaisuuksien 

muutoksiin. Esimerkiksi rikin poiston tehokkuuteen vaikuttaa vapaiden happi-ionien 

aktiviteetti sulassa.  Käytännössä eri aineiden aktiivisuuksia on vaikea mitata 

monikomponenttisysteemeissä, joten kuonan emäksisyyttä on pyritty käyttämään 

metallurgisten operaatioiden tehokkuuden mittarina. Sulan kuonan emäksisyyden 

laskemiseksi on käytössä monia kaavoja, mutta yksi yleisimmin käytössä olevista 

kaavoista ilmaisee emäksisyyden yksinkertaisesti kalsiumoksidin ja piidioksidin 

painoprosenttisuhteena (p-% CaO  / p-% SiO2). Myös muita kaavoja on, mikäli kuona 

sisältää esimerkisi MgO:a, Al2O3:a tai Fe2O3. Turkdogan (1996, 141) huomauttaa, että 

kuonasulat sisältävät usein liukenematonta CaO:a ja MgO:a, joten suoraan kemiallisen 

analyysin pohjalta ei emäksisyyttä voida laskea ellei liukenemattomia komponentteja 

oteta huomioon. (Slag Atlas 1995, 10.) 
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2.4.4 Pintajännitys kuonassa 

Rajapintaenergia tai yleisemmin rajapintajännitys vaikuttaa monin tavoin kuonien 

käyttäymiseen. Tärkein vaikutus pintajännityksillä on aineensiirtonopeuteen  

teräs-kuona-kaasu -rajapintojen välillä. Rajapintajännitys vaikuttaa myös kuonan 

vaahtoamiseen, teräksen ja kuonan emulsioon, deoksidaatioon sekä rikin- ja 

fosforinpoistoon. (Alamäki & Härkki 1993, 26–27.)   

Yleisimpien teräskuonien pintajännitys vaihtelee välillä 200-600 mNm
-1

. Rauta- ja 

terässulien pintajännitykset ovat huomattavasti suuremmat 1400-2300 mNm
-1

 (Alamäki 

& Härkki 1993, 27). Tavallisimmissa teräskuonissa pintajännitys laskee, kun SiO2:n 

pitoisuus kuonassa kasvaa. Pinta-aktiivisten aineiden lisäys terässulaan laskee 

rajapintajännitystä teräs-kuona-rajapinnalla. Varsinkin terässulaan liuennut happi ja 

rikki vaikuttavat vahvasti rajapintajännityksen laskuun. Alamäki & Härkki (1993, 27) 

huomauttaa, että reaktioon osallistumattomat pinta-aktiiviset aineet voivat myös 

hakeutua rajapinnoille estäen reagoivien aineiden pääsyn faasirajapinnoille. Lämpötila- 

ja konsentraatiogradientit rajapintojen välillä vaikuttavat kovasti rajapintajännitykseen. 

Rajapintajännitys laskee lähelle nollaa, kun aineensiirto rajapintojen välillä on 

suurimmillaan, mutta kasvaa takaisin tasapainon lähestyessä. Aineensiirto rajapintojen 

välillä on sitä nopeampaa, mitä isompi gradientti rajapintojen välillä vallitsee. 

(Turkdogan 1996, 166–170.)  

2.4.5 Kuonan tiheys 

Piidioksidin pitoisuus kuonissa määrää pitkälti teräskuonien tiheyden, koska sen tiheys 

on huomattavasti pienempi kuin muiden kuonissa esiintyvien oksidien. Kuonien tiheys 

siis laskee SiO2 pitoisuuden kasvaessa (Turkdogan 1996, 171.). Lämpötilan kasvu 

vaikuttaa kuonan tiheyteen laskevasti, koska kuonan verkkorakenteessa tapahtuu 

enemmän atomien värähtelyliikettä lämpötilan kasvaessa. Lämpötilan vaikutus on 

kuitenkin melko pieni, joten helpommin tiheyteen voidaan vaikuttaa juuri 

koostumusmuutoksella. Teräksen valmistuksessa tiheydellä ei ole merkittävää osaa, 

koska kuona- ja terässula eroavat riittävästi toisistaan, joten ne eivät sekoitu toisiinsa ja 

ovat hyvin erotettavissa. (Alamäki & Härkki 1993, 17.) 
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2.4.6 Kuonan viskositeetti 

Viskositeetilla kuvataan fluidin sisäisiä kitkavoimia eli kuinka paljon voimaa tarvitaan 

liikuttamaan molelyylikerrosta toisen molekyykerroksen ohi. Viskositeetti vaikuttaa 

kuonafaasin rajapintakerroksen paksuuteen ja pinta-alaan, mikä vaikuttaa metallurgisten 

prosessien kinetiikkaan teräs-kuona-kaasu -rajapinnoilla. Kinetiikka on usein rajoittava 

tekijä faasisysteemien välisissä reaktioissa ja aineensiirrossa. (Alamäki & Härkki 1993, 

18.) 

Viskositeettiin vaikuttaa merkittävästi koostumus ja lämpötila. Turkdogan (1996, 172) 

huomauttaa, että SiO2:n ja Al2O3:n pitoisuuksien nousun yhteydessä silikaattiverkko 

kasvaa kokoaan, jolloin verkon liikkuvuus vähenee ja viskositeetti kasvaa. 

Metallioksidien liukeneminen kuonaan laskee viskositeettiä, koska metallikationit 

rikkovat kuonan verkkorakennetta. Lämpötilan vaikutus on suuri, sillä nestemäisellä ja 

hyvin juoksevalla kuonalla viskositeetti on matala, kun taas jähmeällä kuonalla 

viskositeetti kasvaa. Kuonakomponentilla, joka nostaa sulamispistettä, on viskositeettia 

nostava vaikutus. Vähäviskoosinen sula kuona liuottaa hyvin deoksidaatiotuotteita 

itseensä ja estää reoksidaatiota. Viskoosimmalla kuonalla on parempi 

lämmöneristyskyky. (Alamäki & Härkki 1993, 18.) 

2.4.7 Aineensiirto kuonassa 

Aineensiirto kuonissa tapahtuu diffuusion kautta, jonka määrittää kuonaionien 

hapetusaste. Sähköisen tasapainon ylläpitämiseksi kationien siirtyessä kuonasta 

teräkseen tai toisinpäin, siirtyy myös happianioneja (Turkdogan 1996, 176.). 

Lämpötilan nousu kiihdyttää diffuusionopeutta silikaattiverkon kasvavan värähtelyn 

takia. Ionien diffundoitumisnopeuteen vaikuttaa niiden koko ja hapetusluku. 

(Alamäki & Härkki 1993, 38.) 
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3 SPEKTROSKOPIA 

Optinen spektroskopia perustuu eri aineiden ja sähkömagneettisen säteilyn väliseen 

vuorovaikutukseen. Esimerkiksi sähkömagneettisen säteilyn (kuten näkyvän valon tai 

infrapunan) heijastuessa pinnasta osa siitä voi absorboitua materiaalille ominaisella 

tavalla. Erilaiset aineet ja niiden yhdistelmät siis heijastavat säteilyä eri tavalla. Kun 

heijastunut säteily hajotetaan spektriksi (spektri eli säteilyn intensiteetti aallonpituuden 

funktiona), voidaan spektristä tunnistaa eri aineita niiden heijastaman valon spektrin 

perusteella. (Pölönen 2013, 15.) 

Spektroskopiaa voidaan hyödyntää monissa käyttökohteissa, kun tarvitaan ainetta 

rikkomattomia tutkimusmenetelmiä (Gowen et al. 2007). Erilaisia käyttökohteita löytyy 

eri tieteenaloilta kuten kemiasta, biologiasta, fysiikasta ja astronomiasta. Teollisuudessa 

ja maataloudessa spektroskopiaa voidaan hyödyntää aineiden nopeaan reaaliaikaiseen 

erotteluun (García-Allende et al. 2011.). Hyperspektrikuvantamista on hyödynnetty 

ihotautitutkimuksissa lääketieteessä, rikospaikkatutkinnassa (Pölönen 2013, 16.) ja se 

on myös nousemassa tärkeäksi osaksi elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden 

tarkkailussa (Gowen etl al. 2007). 

3.1 Hyperspektrikuvantaminen 

Spektroskopiassa tutkitaan normaalisti useampia aallonpituuksia yhtä aikaa. 

Havaittavien aallonpituuksien määrä riippuu käytetystä mittalaitteesta, 

aallonpituusresoluutiosta sekä spektrikaistasta. Hyperspektrikuvantaminen on 

spektroskopian muoto, jolla voidaan kuvata kymmeniä ja jopa satoja aallonpituuksia 

samanaikaisesti. Kerätyistä eri aallonpituuden kuvista voidaan muodostaa erillinen 

”datakuutio”, joka on ikään kuin kuva, joka sisältää satojen eri aallonpituuksien 

informaation. On syytä huomioida, että kaikki kuvat ovat tavallaan spektrikuvia, koska 

ne muodostuvat jostain rajatusta sähkömagneettisen säteilyn kaistasta. (Aikio 2001, 19.)  

Spektrikameralla voidaan siis muodostaa kolmiulotteinen kuva jossa x- ja y-akselina 

toimivat tilalliset ulottuvuudet ja z-akselilla on sama tilallinen x-y-avaruus, mutta eri 

aallonpituudelta kuvattuna. Kuvasta 2 nähdään, miten x-y-tason pisteelle annetaan 
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arvoja eri aallonpituuksilla riippuen heijastuksen intensiteetistä. Eri x-y-tason 

pikseleiden muodostamien heijastuspiikkien perusteella voidaan erottaa kuvassa olevat 

komponentit toisistaan. (Pölönen 2013, 15.) 

 

Kuva 2. Esitys datakuutiosta. Vasemmalla on kuvattu kohde x-y-tasossa, jonka 

jokaisesta pikselistä löytyy oma arvo eri aallonpituuden arvoilla z-akselilla. 

(Pölönen 2013, 16.) 

Spektraalinen datakuutio voidaan mittausteknisesti muodostaa kolmella eri tavalla, jotka 

on esitetty kuvassa 3. Ensimmäinen tapa on ns. whiskbroom-menetelmä, jossa kuvataan 

yhden pisteen koko spektrialue kerrallaan. Kuvan muodostamiseksi pitää tätä pistettä 

liikuttaa rasterimaisesti paikasta toiseen, kunnes koko haluttu ala on saatu kuvattua. 

Kuvauspistettä liikutetaan peilien avulla tai liikuttamalla kuvattavaa kohdetta. Tällä 

menetelmällä voidaan saavuttaa hyvä resoluutio spektraalisella ja spatiaalisella puolella. 

Menetelmän heikkoutena voidaan pitää kuitenkin pitkää kuvausaikaa riippuen 

kuvattavan alueen koosta. (Antikainen 2012, 20.) 

Toinen menetelmä on pushbroom, jossa x-y-tason kuvantaminen koostuu viivasta, joka 

kuvaa yhtä aikaa koko viivan spektrialueen. Kuva saadaan muodostettua liikuttamalla 

kameraa tai kuvattavaa kohdetta. Tämän tyyppinen kuvaus sopii erityisesti teollisuuden 

liukuhihnoille. Rajallisen näkökentän lisäksi pushbroom tekniikan heikkoutena Aikio 

(2001, 22) huomauttaa, että liike kuvattavan kohteen sisällä voi aiheuttaa kuvaan 
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vääristymiä. Whiskbroom ja pushbroom kuvaustavoissa on melko suuri 

signaali-kohinasuhde. (Pölönen 2013, 16.) 

Kolmas kuvaustapa hyödyntää spektrinsuodatusta. Menetelmässä kuvataan kerralla 

koko x-y-tason kuva sekä ohut kaistale spektrialueelta. Datakuution muodostus tapahtuu 

vaihtamalla spektrikaistanpäästösuodatinta. Menetelmän heikkoutena on spektrialueiden 

sekoittuminen, mikäli kohteessa on liikettä tai nopeita muutoksia ja Pölönen (2013, 16) 

huomauttaakin, että spektrisuotimen vaihdon on tapahduttava nopeasti tai vain muutama 

spektrialue voidaan kuvata kerralla. (Aikio 2001, 21.) 

 

Kuva 3. Erilaiset kuvantamistavat datakuution muodostamiseksi. Kuvassa x-y-akselit 

toimivat spatiaalisen tilan akseleina ja λ-akseli kuvaa spektrialuetta. 

a) Whiskbroom-menetelmä. b) Spektrinsuodatus. c) Pushbroom-menetelmä. 

(Aikio 2001, 21.) 

3.2 Monimuuttujakuvien analysointi 

Kun kuvattavan kohteen spektrialueiden heijastukset on tallennettu datakuutioihin, 

analysoidaan tallennettu tieto. Monimuuttujakuvien analysointi 

(MIA, Multivariate Image Analysis) on kehitetty käsittelemään kuvia, joissa kuvan 
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pikseleillä on useampi kuin yksi arvo. Näitä arvoja voivat olla RGB-kuvien värikanavat 

tai spektrikuvien spektrialueet (Prats-Montalbán et al. 2011.). Datakuutioiden sisältämä 

tieto on tiivistettävä, jotta irrelevantti informaatio ei häiritse oleellisen datan määrittelyä. 

Liiallisen tiivistämisen riskinä on kuitenkin aina mahdollisuus kadottaa jotain dataa. 

Datakuutioiden tiivistämiseen on kehitetty erilaisia matemaattisia menetelmiä, joiden 

avulla kuvasta voidaan poimia oleelliset ominaisuudet, jotka kuvastavat hyvin kuvan 

yleistä näkymää ja sen vaihteluita. Erilaiset mallit voidaan jaotella kahteen ryhmään, 

piirreirrotukseen (feature extraction) ja piirrevalintaan (feature selection). (García-

Allende et al. 2011.)  

3.2.1 Pääkomponenttianalyysi 

Pääkomponenttianalyysi (PCA, Principal Component Analysis) on laajalti käytetty 

tilastollinen piirreirrotus menetelmä, jolla voidaan vähentää dimensioiden määrää 

datassa. Spektrikuvien analysoimisessa PCA:ta käytetään aallonpituusalueiden 

tiivistämiseen vähentämällä dimensioita, sekä korostamaan erikoispiirteitä kuvissa. 

Laskenta suoritetaan kovarianssi- tai korrelaatiomatriisien avulla. Mellin (2008, 3) 

tiivistää PCA-menetelmän seuraavasti: ”Suuri joukko alkuperäisiä havaittuja muuttujia 

pyritään korvaamaan pienellä joukolla uusia keinotekoisia muuttujia siten, että uudet 

muuttujat säilyttävät mahdollisimman suuren osan alkuperäisten muuttujien 

vaihtelusta.” (Antikainen 2012, 27.) 

3.2.2 PLS-regressio 

PLS-regressio (Partial Least Squares) on menetelmä, joka yhdistää piirteitä 

PCA-menetelmästä ja usean selittäjän regressiosta. PLS:n tavoitteena on ennustaa 

Y:n arvo X:n avulla ja kuvailla niiden yhteistä rakennetta. PLS-regressio soveltuu hyvin 

tilanteisiin, joissa datassa esiintyy paljon kohinaa ja kollinearisuutta (Saari 2008, 12). 

Ennuste luodaan poimimalla ortogonaaliset piilomuuttujat ennustavien muuttujien 

joukosta. PLS-regressio on erittäin hyödyllinen tilanteissa joissa pitää luoda ennuste 

suuresta joukosta riippumattomia muuttujia. (Salkind 2006, 740–744.) 

PLS-regressiossa käytetään piilomuttujia ja mallia luodessa komponenttien määrällä on 

suuri merkitys. Liian pieni tai suuri määrä komponentteja voi johtaa ali- tai 
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ylisovittamiseen, joka johtaa huonoon malliin ja ennusteesen. PLS-malli luodaan 

syöttämällä tieto tunnetusta spektristä, jonka jälkeen mallin avulla voidaan 

tuntemattomasta spektrikuvasta ennustaa ja luoda ennusteen mukainen kuva, joka 

sisältää esimerkiksi konsentraatioerot pikseleiden välillä. (Grahn & Geladi 2007, 130.)  

3.2.3 PLS-DA 

PLS-menetelmää ei alkujaan kehitetty käytettäväksi erottelyanalyysissä. Tästä 

huolimatta sitä käytetään säännöllisesti lajitteluun ja empiirinen data osoittaa, että PLS 

on kykenevä tähän tehtävään. Vaikkei PLS-menetelmässä tapahdu varsinaista 

erotteluanalyysiä, voi PLS-malli luokitella tuntemattomat joukot, mikäli niiden arvot 

vastaavat tarpeeksi hyvin mallin referenssiarvoja. (Barker & Rayens 2002.) 

Monimuuttujakuvia analysoitaessa on usein tarve tunnistaa ja luokitella kuvan pikselit 

omiin joukkoihinsa. Erotteluanalyysissä PLS-DA -mallia (Partial least squares 

discriminant analysis) voidaan käyttää tunnistamaan ja luokittelemaan tuntemattoman 

kohteen piirteet.  PLS-DA -mallilla voidaan maksimoida riippuvien ja riippumattomien 

muuttujien kovarianssi. Mallin heikkoutena on poikkeavien havaintojen, kuten 

mittausvirheiden ja kohinan, vaikutus ennustettuihin tuloksiin. Erilaisia tekniikoita 

voidaan käyttää vähentämään poikkeuksien vaikutusta tuloksiin mallia luotaessa. 

(So et al. 2013.) 

 



 

 

31 

4 KOKEELLINEN OSUUS 

4.1 Koelaitteisto 

Koelaitteiston pääkomponentteja olivat mikrobolometri LWIR-hyperspektrikamera, 

peili, gradienttiuuni ja ohjauslaitteisto. Hyperspektrikameran (Spectral Camera  

LWIR HS) tarkemmat tiedot löytyvät liitteistä 1 ja 2. Lisäksi kammiouuni oli käytössä 

tehokkaamman lämmityksen takia. Kammiouunin suljettu rakenne takasi varmemman 

tiedon kuonasulan lämpötilasta. Myös sekoitus ja homogenisointi oli helpompi suorittaa 

kammiouunia hyödyntäen. Kammiouuni ei kuitenkaan itsessään ollut osallisena 

hyperspektrisiin mittauksiin. 

Gradienttiuunin päälle valmistettiin tulenkestävästä levystä ja eristevillasta muotti, 

jonka keskellä oli aukko, johon platinaupokas voitiin sijoittaa. Upokkaan pohja oli 

tällöin noin sentin uunin sisällä ja pinta ilma-atmosfäärissä. Tämän ajateltiin simuloivan 

todellista tehdastilannetta, jossa senkassa oleva sula teräs lämmittää pinnalla olevaa 

kuonaa. Tulenkestävään eristeeseen oli myös kaiverrettu pieni rako p-tyypin 

lämpöanturille upokkaan viereen. Anturin lukemaa käytettiin suuntaa-antavana tietona 

kuonan lämpötilalle, vaikkakaan täyttä varmuutta lämpötilasta ei voitu saavuttaa, koska 

kuonan pinnan lämmönmittaus oli mahdotonta.  

LWIR-kamera asetettiin uunin viereen ja suunnattiin peilin avulla uunin aukkoa kohti. 

Kamera pyrittiin sijoittamaan mahdollisimman lähelle peiliä, kameraa kuitenkaan 

vaarantamatta. Kameran runko pyrittiin suojaamaan liialliselta lämpösäteilyltä 

vuoraamalla runko alumiinifoliolla. Hyperspektrikamera kuvaa pushbroom-

menetelmällä viivaa ja kamera asetettiin ottamaan 10 viivakuvaa per mittaus. Kameran 

kuvanopeus on 60 FPS, joten yhden mittauksen kesto olo 0,166 s. Testilaitteiston 

kaaviokuva näkyy kuvassa 4. Kuvassa 5 näkyy käytetty koelaitteistosta 

laboratorioympäristössä. 
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Kuva 4. Kuvassa koelaitteisto kaaviokuva.  

 

Kuva 5. Kuvassa todellinen koelaitteisto laboratorioympäristöstä. Vasemmassa laidassa 

PC, keskellä spektrikamera ja oikeassa laidassa uuni sekä tukivarteen kiinnitetty peili. 
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4.2 Kuonakomponenttien spektrimittaukset 

Kuonan koostumusmittausten havaitsemiseen ja analysoimiseen tarvittiin 

referenssimittaukset kuonassa esiintyvistä kuonakomponenteista. Näitä komponentteja 

ovat eri oksidit, joita kuonassa esiintyy. Referenssimittauksia varten käytettiin Al2O3, 

CaO, Cr2O3, Fe2O3, MgO, MnO, SiO2 ja TiO2 oksideja. Kaikki mitatut kemikaalit olivat 

99 % puhtaita tai puhtaampia. Tarkemmat tiedot kemikaaleista löytyvät taulukosta 1. 

Taulukko 1. Laboratoriokokeissa käytetyt kemikaalit. 

Al2O3 99,99 % CaO 99,95 % Fe2O3 99,50 % MgO 99+% 

No EY:  215-691-6 No EY: 215-138-9 No EY: 215-168-2 No EY: 215-171-9 

CAS:  1344-28-1 CAS: 1305-78-8 CAS: 1309-37-1 CAS: 1309-48-4 

MnO 99 % SiO2 99,50 % TiO2 99,50 % Cr2O3 99 % 

No EY: 2156958 No EY: 238-878-4 No EY: 215-282-2 Lahjapakkaus 

CAS: 1344-43-0 CAS: 14808-60-7 CAS: 13463-67-7     

 

Aluksi platinaupokkaan pohjalle punnittiin sellainen kerros oksidia, ettei upokkaan 

pohja näy läpi. Oksidipatjan tuli olla ohut, jottei patjan pohjan ja pinnan välille syntyisi 

suurta lämpötilagradienttia. Oksidin massa punnittiin ja patja tasoitettiin tiiviiksi 

upokkaan pohjalle. Käytännössä huomattiin, että 10–30 g oksidia riitti tuottamaan noin 

3 mm paksuisen oksidipatjan, minkä katsottiin olevan sopiva. Käytetyn oksidin määrä 

riippui sen koostumuksesta. Kaikki oksidit olivat jauhemaisessa tai pulverimaisessa 

muodossa ja osa pakkaantui toisia enemmän. Mittausten edetessä huomattiin, että tiivis 

tasoitus ei ehkä ollut paras tapa, koska joillain oksideilla oli taipumus sintraantua 

kuumennuksen aikana, jolloin näytteen pintaan syntyi isojakin halkeamia. Kevyt 

tasoitus ja pinnan ”rikkominen” osoittautui parhaaksi tavaksi.  

Oksidinäytteen sisältävä platinaupokas asetettiin gradienttiuunin päälle rakennettuun 

aukkoon, jolloin upokkaan pohja ja oksidinäyte olivat noin 1 cm uunin sisällä. Uuni oli 

asetettu kaikissa oksidimittauksissa 1600 °C:een. Upokas peitettiin tulenkestävällä 

villaeristeellä. Tämän jälkeen uunin lämpötilan annettiin nousta takaisin asetusarvoonsa, 

mikä kesti noin 5 minuuttia. Koska näytteen pinnan lämpötilasta eikä mahdollisista 
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lämpötilagradienteista ollut varmuutta, odotettiin yhteensä noin 20 minuuttia lämpötilan 

tasausta. 

Spektrimittaus aloitettiin peittämällä kameran linssi ja ottamalla pimeäreferenssikuva. 

Tämän jälkeen villaeriste nostettiin platinaupokkaan päältä ja otettiin näytteestä 

viivakuva. Lopuksi upokas nostettiin pois uunin päältä ja otettiin uunista 

valkoreferenssikuva. Myöhemmin huomattiin, että ennen näytteen mittausta on hyvä 

katsoa erillisen peilin avulla, millaisessa kunnossa näytteen pinta on, jotta varmistutaan 

mittauksen laadusta. Joillakin oksideilla oli taipumus sintraantua (esimerkiksi MgO 

sintraantui hyvin voimakkaasti) tai uunissa tasainen pinta saattoi murentua, kun upokas 

irrotettiin ja siirrettiin pois uunista. Ensimmäisen mittauksen aikana huomattiin, että 

näytteen heijastaman signaalin intensiteetti oli todella suuri ja sen epäiltiin aiheuttavan 

epätarkkuutta mittaustuloksissa. Tämän estämiseksi objektiivin aukkoa pienennettiin 

peittämällä se puoliksi alumiinifoliolla, jotta vastaanotettu signaali ei olisi niin 

voimakas. 

Spektrimittauksen jälkeen platinaupokkaan annettiin jäähtyä, kunnes upokasta pystyi 

käsittelemään ja sisältö voitiin tyhjentää. Puhtaat komponentit irtosivat upokkaasta 

hyvin jättäen jälkeensä vain hyvin vähän jäämiä pohjalle. Tämän katsottiin olevan 

kuitenkin hyväksyttävää, koska pohjan jäämät eivät näkyisi uuden oksidinäytekerroksen 

läpi. Referenssimittauksia tehtiin neljä päivässä, sillä jäämiä kerääntyi pohjalle 

jokaisesta mittauksesta lisää, eikä päivän viimeisten mittausten oksidikerrokset enää 

irronneet upokkaasta helposti. 

Upokkaan puhdistus suoritettiin ensin borax-liuotuksella (Na2B4O7*H2O) 

kammiouunissa 1200 °C:ssa noin tunnin ajan. Sula kaadettiin pois ja liuotus toistettiin 

tarvittaessa, mikäli oksidijäämiä oli näkyvissä paljon. Borax-käsittelyn jälkeen upokas 

upotettiin fluorivetyhappoon (47 %, HF*H2O) yön yli (vähintään 12 tuntia), jotta 

upokkaaseen jäänyt borax liukenee. Fluorivetyhappokäsittelyn jälkeen upokas 

neutraloitiin upottamalla se väkevään natriumkarbonaattiliuokseen (Na2CO3) ja 

odotettiin kunnes kupliminen loppui. Lopuksi upokas pestiin vedellä ja kuivattiin. 
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Kahdeksan puhtaan oksidireferenssin lisäksi tehtiin kymmenen oksidiseosta 

referenssiksi. Seosten koostumukset näkyvät taulukosta 2. Seosten komponenteiksi 

valittiin tyypillisten teräskuonien pääkomponentit Al2O3, CaO, Cr2O3, MgO ja SiO2, 

Seosten koostumukset pyrittiin valitsemaan niin, että seokset olivat kiinteitä 

spektrimittausten vaatimissa lämpötiloissa (1400–1600 °C), koska upokkaan puhdistus 

sulasta seoksesta olisi vienyt liikaa aikaa. Taulukossa 2 on esitetty 

painoprosenttisuhteiden lisäksi tilavuussuhteet. Tilavuussuhteet ilmaisevat kuvattavan 

kohteen pinta-alan konsentraation, kun oletetaan, että binäärioksidiseoksen sekoitus on 

onnistunut täydellisesti. 

Taulukko 2. Taulukossa on esitettynä laboratoriokokeissa käytettyjen oksidiseosten 

koostumukset painoprosenttisuhteina ja tilavuussuhteina. 

Al2O3 SiO Al2O3 CaO Al2O3 MgO Al2O3 Cr2O3 

5,0011 g 4,9977 g 3,4886 g 6,508 g 8,9982 g 6,0028 g 7,4973 g 2,4999 g 

Paino-% suhde: 50/50 Paino-% suhde: 35/65 Paino-% suhde: 60/40 Paino-% suhde: 75/25 

Tilavuussuhde: 40/60 Tilavuussuhde: 31/69 Tilavuussuhde: 57/43 Tilavuussuhde: 80/20 

        CaO SiO2 CaO Cr2O3 CaO MgO SiO2 MgO 

7,005 g 2,998 g 7,5064 g 2,4993 g 9,0021 g 6,0026 g 9,0029 g 6,0022 g 

Paino-% suhde: 70/30 Paino-% suhde: 75/25 Paino-% suhde: 60/40 Paino-% suhde: 60/40 

Tilavuussuhde: 65/35 Tilavuussuhde: 82/18 Tilavuussuhde: 62/38 Tilavuussuhde: 70/30 

        SiO2 Cr2O3 MgO Cr2O3 
    7,5014 g 2,5019 g 11,2534 g 3,749 g 
    Paino-% suhde: 75/25 Paino-% suhde: 75/25 
    Tilavuussuhde: 86/14 Tilavuussuhde: 81/19 
     

Käytetyt oksidit punnittiin tarkasti huhmareeseen ja sekoitettiin survimella 

mahdollisimman hyvin. Sekoituksen apuna käytettiin noin 10 ml asetonia (C3H6O), jotta 

pulverimaiset aineet saatiin sekoittumaan helposti. Sekoitusta jatkettiin kunnes oksidien 

värieroja ei enää voinut erottaa toisistaan. Sekoituksen jälkeen oksidiseos siirrettiin 

platinaupokkaaseen ja asetoni poltettiin pois käyttämällä upokasta nopeasti 

kammiouunissa, kunnes asetoni leimahti. Polton jälkeen seoksen rakenne rikottiin ja 

tasoitettiin kevyesti upokkaan pohjalle. Mittaukset ja jälkitoimenpiteet suoritettiin, 

kuten edellä on kerrottu. 
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4.3 Kuonan koostumusmuutosten mittaukset 

Näissä mittauksissa oli tarkoitus selvittää, voiko hyperspektrikameralla havaita kuonan 

koostumusmuutokset alumiinioksidilisäysten muodossa. Testit aloitettiin punnitsemalla 

käytetty kuona platinaupokkaaseen. Kuonan massan avulla laskettiin tarvittavat 

alumiinioksidilisäykset, kun tiedettiin kuonan koostumus. Lisäyksiä oli kolme, joilla 

jokaisella pyrittiin kahden prosenttiyksikön alumiinioksidimuutokseen kuonassa. 

Kuonien koostumukset ja laskennalliset muutokset löytyvät taulukosta 3.  

Taulukko 3. Taulukossa on esitetty laskennalliset kuonan koostumusmuutokset, kun on 

pyritty 2 %-yksikön Al2O3 lisäykseen. Alkutilanne on saatu tehtaalla tehdyn kuona-

analyysin pohjalta. 

Ruukki senkkakuona Al2O3 % CaO % SiO2 % MgO % Cr2O3 % TiO2 % MnO % 

Alkutilanne 28,3 53,9 8,4 7,4 - - - 

Lisäys 1 30,3 52,4 8,2 7,2 - - - 

Lisäys 2 32,3 50,9 7,9 7,0 - - - 

Lisäys 3 34,3 49,4 7,7 6,8 - - - 

        OK uunikuona Al2O3 % CaO % SiO2 % MgO % Cr2O3 % TiO2 % MnO % 

Alkutilanne 7,9 38,6 28,6 6,5 7,0 1,5 3,1 

Lisäys 1 9,9 37,8 28,0 6,4 6,8 1,5 3,0 

Lisäys 2 11,9 36,9 27,4 6,2 6,7 1,4 3,0 

Lisäys 3 13,9 36,1 26,7 6,1 6,5 1,4 2,9 

        OK senkkakuona Al2O3 % CaO % SiO2 % MgO % Cr2O3 % TiO2 % MnO % 

Alkutilanne 2,7 54,8 27,3 8,3 2,9 0,4 0,4 

Lisäys 1 4,7 53,7 26,7 8,1 2,8 0,4 0,4 

Lisäys 2 6,7 52,5 26,2 8,0 2,8 0,4 0,4 

Lisäys 3 8,7 51,4 25,6 7,8 2,7 0,4 0,4 

 

Platinaupokas kuonineen laitettiin 30 minuutiksi kammiouuniin 1600 °C:een, jonka 

jälkeen upokasta heiluteltiin hieman, jotta kuona sekoittuisi ja olisi mahdollisimman 

homogeenistä. Upokas laitettiin vielä 30 minuutiksi kammiouuniin, jonka jälkeen se 

siirrettiin gradienttiuunin mittauspisteelle. Lämpötilan annettiin tasaantua 1600 °C:een 

noin 10 minuutin ajan, jonka aikana punnittiin ensimmäinen alumiinioksidilisäys. 
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Mittaukset hyperspektrikameralla suoritettiin kappaleessa 4.2 kuvatulla tavalla. 

Mittausten jälkeen alumiinioksidi lisättiin kuonaan ja upokas sijoitettiin kammiouuniin 

30 minuutiksi, jonka jälkeen sekoitus ja taas 30 minuuttia uunissa. Tämän jälkeen 

upokas siirrettiin gradienttiuuniin ja suoritettiin hyperspektrimittaukset lämpötilan 

tasaannuttua. Toisen ja kolmannen lisäyksen yhteydessä toimittiin kuten ensimmäisen 

lisäyksen aikana.  

Viimeisen lisäyksen ja mittausten jälkeen päätettiin vielä mitata vaikuttaako lämpötilan 

muutos ja kuonan mahdollinen jähmettyminen mittaustuloksiin. Lämpötilan muutos 

suoritettiin 50 °C askelilla 1600 °C:sta 1400 °C:een. Peilin avulla yritettiin tarkastella 

näkyykö kuonassa kiinteitä alueita, mutta varmuutta kuonan olomuodosta ei ollut, koska 

havainnoiminen oli vaikeaa. Kuonassa oli mahdollisesti puuroalueita ja/tai kiinteitä 

alueita 1500 °C:een alapuolella. Jähmettymisen aikana voi muodostua myös uusia 

faaseja, joka vaikuttaa kuonan molekyylikoostumukseen. 

Kuonamittauksissa upokkaan puhdistuksessa käytettiin apuna masuunikuonaa, koska 

Outokummun kuonien sisältämät kromioksidit osoittautuivat aiemmin suoritetuissa 

puhdistustesteissä vaikeaksi liuottaa. Kuonaliuotuksen jälkeen siirryttiin 

borax-käsittelyyn ja edettiin kuten puhtaidenkin oksidien puhdistuksen kanssa.   

4.4 Datan käsittely 

Mittausdatan analysoimiseen käytettiin UmBion Evince-ohjelmaa 

(http://www.umbio.com/products/about-umbio-evince/), johon oli saatavilla 30 päivän 

kokeilulisenssi. Evince on monimuuttujakuvien käsittelyyn ja analysoimiseen 

tarkoitettu ohjelma, jolla voidaan analysoida esimerkiksi hyperspektrikameralla 

tallennettua dataa. 

Analyysi aloitettiin tuomalla ohjelmaan spektrimittauksissa tallennetut datakuutiot. 

Jokaiseen analyysiin tarvittiin varsinainen kuva näytteestä, sekä valko- ja 

pimeäreferenssikuvat. Datakuutioiden lataamisen jälkeen rajattiin alue, josta analyysi 

tehtiin, koska ylimääräinen ala voi hidastaa analyysien laskentaa, varsinkin jos 
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datakuutiot ovat isoja. Kuvasta 6 nähdään helposti peilin heijastama vaalea alue ja 

miten alueen rajaus etenee. 

 

Kuva 6. Kuvassa analyysialueen rajaus. Ylimpänä alkuperäinen RGB-kuva, jonka 

pohjalta alueen rajaus tehdään. Keskellä valittu alue ja alimpana lopullinen rajaus. 

Datakuution kuva koostuu kameran tallentamasta yhden pikselin paksuisesta viivasta, 

josta on otettu 10 yksittäistä kuvaa sarjassa ja ladottu nämä kuvat päällekkäin. Eli on 

syytä huomata jatkossakin, etteivät esitetyt kuvat koostu suorakulmion mallisesta alasta 

vaan yhdestä viivasta, joka vain toistetaan 10 kertaa. Kuvasta 7 näkyy miten kuva 

koostuu viivoista. Yhden viivan todellinen paksuus oli noin 3 mm ja analysoitavan 

kuva-alan leveys vaihteli noin 4–1 cm:n välillä riippuen kameran kohdistuksesta. Lisää 

kameran kohdistuksesta kappaleessa 6.1. 

 

Kuva 7. Kuvassa kymmenestä viivasta luotu PCA-kuva. 

Rajaamisen jälkeen eteen aukeaa PCA-mallin mukainen näkymä, josta analyysin 

tekeminen alkaa.  Ensiksi tunnistetaan PCA-kuvasta tai -pistekaaviosta pääelementit. 

Pääelementin tunnistaminen ja tarkka määrittely osoittautui kuitenkin vaikeaksi, sillä 

PCA-kuvissa ei näkynyt selkeää yhtä aluetta mitatulle näytteelle, vaan kuvissa oli 
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suurtakin hajontaa. Kuva 8 havainnollistaaa tilannetta, jossa PCA-kuvassa näkyy 

sininen alue, jonka pääteltiin olevan näytteestä, sillä punertava alue osoittautui 

eristevillaksi, kun vertailtiin pelkästä villasta otettuja kuvia. PCA-kuva esittää 

heijastusspektrin mukaan kemialliselta rakenteelta samanlaiset komponentit omilla 

väreillään. Sinisen alueen olisi hyvä olla selkeämpi ja tasaisempi, koska näytteessä oli 

tässä tapauksessa kuitenkin vain yhtä ainetta, Al2O3:a. Vertailuksi kuva 9, jossa Al2O3 

näkyy selkeästi omana alueenaan. Kuva 9 on ensimmäisestä mittauksesta, jolloin linssiä 

ei peitetty vielä alumiinifoliolla. Kuvassa näkyy paljon selkeämmin pääkomponenttien 

alueet ja rajat. Kuvat 8 ja 9 ovat siis samasta näytteestä folion kanssa (7) ja ilman 

foliota (8).  

 

Kuva 8. PCA-kuva Al2O3-näytteestä, kun linssi peitettiin foliolla. Kuvassa 

heijastusspektrin mukaan kemialliselta rakenteeltaan samanlaiset komponentit näkyvät 

samalla värillä. 
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Kuva 9. PCA-kuva Al2O3-näytteestä ilman foliota linssin suojana. Kuvassa 

heijastusspektrin mukaan kemialliselta rakenteeltaan samanlaiset komponentit näkyvät 

samalla värillä. 

Koska näytteen ja kameran paikka pysyivät mittauksien ajan lähes samalla paikallaan, 

on PCA-kuvista kuitenkin pääteltävissä, mikä kohta kuuluu näytteeseen ja 

pääkomponenttien alue voidaan valita. 

Pääkomponentit määritellään muuttujiksi, jonka jälkeen muodostetaan malli, jolla 

voidaan ennustaa tuntemattoman näytteen koostumus. Malliksi valittiin PLS-DA -malli. 

PLS-DA vaatii puhtaiden komponenttien tiedot, joten oksidiseosten hyödyntäminen 

mallin teossa ei ollut mahdollista. Seoksien hyödyntämiseen oli käytettävissä 

PSL-malli, jossa voidaan tunnetut komponentit määritellä muuttujiksi arvovälillä 0–1. 

Usean PLS-mallin perusteella huomattiin, etteivät PLS-mallit toimineet, joten päädyttiin 

käyttämään PLS-DA –mallia. Pohdintoja PLS-mallin toiminnasta ja eroista  

PLS-DA -malliin löytyy kappaleesta 6.9. 

Mallin luomisen jälkeen sitä voidaan käyttää ennustamaan datakuutiosta tuntemattoman 

näytteen komponenttien pitoisuudet. Malli ajetaan tuomalla datakuutiot ohjelmaan 

edellä kuvatulla tavalla. Ennusteen jälkeen näkymään aukeaa pikselipohjainen ennuste 

(Contour 2D), joka antaa jokaiselle pikselille arvon 0 tai 1 riippuen siitä mihin ryhmään 

ennuste arvelee pikselin kuuluvan. Tästä saadaan jo karkea keskiarvo näytteen 

koostumuksesta. Tarkempi ennuste saadaan, kun aukaistaan Ypred Contour 2D  -kuva, 
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joka laskee jokaiselle pikselille arvon 0–100 % välillä. Valitsemalla haluttu alue  

Ypred-kuvasta, saadaan halutun komponentin ennustettu keskimääräinen pitoisuus tällä 

alueella. Kuva 10 havainnollistaa ennustenäkymää. 

 

Kuva 10. Kuvat Evince-ohjelman käyttöliittymästä. a) Ypred Contour 2D –kuva. 

b) Contour 2D –kuva. c) Ypred Contour 2D –kuvan valitun alueen numeeriset arvot.  

d) Contour 2D –kuvan numeeriset arvot. 
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5 TULOKSET 

5.1 Binäärioksidiseosten tulokset 

Taulukossa 4 esitetään kymmenen binäärioksidiseoksen mittaustulokset. Tämän 

taulukon tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia seuraavan kappaleen 5.2 tuloksiin. 

Alumiinioksidia sisältämättömille seoksille on luotu erilliset ennustemallit. 

Magnesiumoksidia sisältävien seosten kohdalla on huomioitava, että näytteet ovat olleet 

voimakkaasti sintraantuneita, mikä on voinut vaikuttaa tuloksiin. 

Alumiinioksidia sisältävien seosten mittaustuloksen ennustava PLS-DA -malli on luotu 

Evince-ohjelmalla hyödyntäen kahden Al2O3-mittauksen antamia arvoja. Kyseiset arvot 

on saatu aikaisemmin esitettyjen kuvien 7 ja 8 spektrimittauksien pohjalta. Samaa  

PLS-DA -mallia käytetään myös kappaleessa 5.2 kuonanäytteiden ennustamiseen, jotta 

tulokset ovat mahdollisimman yhtenäiset. Muiden oksidiseosten ennustemallit on luotu 

myös Evincellä hyödyntäen puhtauden kuonakomponenttien referenssimittauksia. 

Riippuen seosten komponenteista, on eri seoksille täytynyt luoda omat ennustemallit, 

joten tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään, koska jokin malli on voinut 

toimia toista mallia paremmin. 

Taulukko 4. Taulukosssa on esitetty Evince-ohjelmalla luodun mallin tekemä ennuste, 

sekä binääriseosten alkuperäinen koostumus. 

Binääriseos Al2O3/CaO Al2O3/SiO2 Al2O3/Cr2O3 Al2O3/MgO MgO/Cr2O3 

Tilavuussuhteet 31/69 40/60 80/20 57/43 81/19 

Mallin ennuste 44/56 44/56 61/39 48/52 89/11 

      Binääriseos CaO/SiO2 CaO/Cr2O3 CaO/MgO SiO2/Cr2O3 SiO2/MgO 

Tilavuussuhteet 65/35 82/18 62/38 86/14 70/30 

Mallin ennuste 66/34 58/42 54/46 14/86 30/70 

 

Taulukosta 4 huomataan, että joidenkin oksidiseosten kohdalla ennuste on  lähellä 

todellista tilannetta, mutta toisten seosten kohdalla on enemmän hajontaa. Parhaiten 

todellista tilannetta kuvaa CaO-SiO2 –seoksen ennustemalli, jonka tulos heittää vain 
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yhdellä prosenttiyksiköllä. Al2O3-SiO2, Al2O3-MgO, MgO-Cr2O3 ja CaO-MgO  

-seosten ennusteet ovat myös lähellä todellista tilannetta, heiton ollessa vain  

4–9 prosenttiyksikköä. SiO2-Cr2O3 ja SiO2-MgO –seosten ennuste on mielenkiintoinen, 

koska tulos näyttäisi oikealta, mutta arvot ovat vain käänteisiä. CaO-Cr2O3-seos oli 

sulanut spektrimittausten aikana, koska faasidiagrammia tutkittaessa ei huomattu 

ilma-atmosfäärin vaikutusta systeemin käyttäytymiseen. Sula näyte voi osaltaan selittää 

suuren heiton kyseisen ennusteen kohdalla. Kappaleessa 6.5 on lisää pohdintoja 

binääriseosten tuloksista.   

5.2 Kuonanäytteiden tulokset 

Tuloksien perusteella näyttää, että spektrikuvantamisen avulla voidaan havaita 

koostumusmuutoksia kuonassa. Taulukossa 5 näkyy Ruukin kuonalle tehtyjen 

mittausten tulokset. Ennusteen arvo on saatu samalla mallilla, jota käytettiin 

kappaleessa 5.1 binääriseosten ennustamiseen. Samaa mallia on käytetty myös 

Outokummun kuonien ennustamiseen. Taulukossa näkyvä ”Mitattu Al2O3” sarakkeen 

alkutilanne arvo on saatu tehtaalta lähetetyn analyysin pohjalta ja lisäysten arvot ovat 

saatu laskennallisesti. 

Taulukko 5. Taulukossa on esitetty Evince-ohjelmalla luodun mallin tekemä ennuste, 

sekä laboratoriokokeissa tavoiteltu kahden prosenttiyksikön Al2O3-pitoisuuden kasvu. 

Ruukin 
senkkakuona 

Mallin ennuste 
Al2O3 % 

Mitattu 
 Al2O3 % 

Alkutilanne 16,4 28,3 

Lisäys 1 18,4 30,3 

Lisäys 2 24,3 32,3 

Lisäys 3 22,6 34,3 

 

Taulukosta 5 huomataan, että absoluuttisesti oikeita arvoja ei mallin avulla pystytty 

ennustamaan, mutta pitoisuuden kasvu on kuitenkin selvästi nähtävissä. 

Lisäyksen 2 kohdalla on poikkeama, joka ei ole aivan linjassa tavoitteen kanssa, mutta 

lisäys 3 korjaa tilanteen. Kokonaismuutos on kuitenkin tavoitellut 6 %-yksikköä, joten 

koetta voidaan pitää onnistuneena.  
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Taulukossa 6 on vastaavat tulokset Outokummun valokaariuunin kuonalle. Taulukosta 

huomataan, että Outokummun valokaariuunin kuonalle ennusteet eivät pitäneet 

paikkaansa, koska tuloksissa on suurta hajontaa eikä selvää trendiä ole havaittavissa. 

Tulosten hajontaa pohditaan tarkemmin luvussa 6.3.  

Taulukko 6. Taulukossa on esitetty Evince-ohjelmalla luodun mallin tekemä ennuste, 

sekä laboratoriokokeissa tavoiteltu kahden prosenttiyksikön Al2O3-pitoisuuden kasvu. 

Outokumpu 
uunikuona 

Mallin ennuste 
Al2O3 % 

Mitattu 
 Al2O3 % 

Alkutilanne 49,0 7,9 

Lisäys 1 50,5 9,9 

Lisäys 2 28,0 11,9 

Lisäys 3 37,2 13,9 

 

Taulukossa 7 on tulokset Outokummun senkka-aseman kuonalle. Tuloksista 

huomataan, että vaikka arvot eivät olekaan lähellä absoluuttisia arvoja, on niissä silti 

huomattavissa selvä kasvava trendi, joka on linjassa Ruukin kuonan kanssa. 

Kokonaismuutos on nyt noin 11 %-yksikköä, mutta muutos lisäysten välillä on melko 

tasaisen, joten tätäkin mittausta voidaan pitää onnistuneena. 

Taulukko 7. Taulukossa on esitetty Evince-ohjelmalla luodun mallin tekemä ennuste, 

sekä laboratoriokokeissa tavoiteltu kahden prosenttiyksikön Al2O3-pitoisuuden kasvu. 

Outokumpu 
senkkakuona 

Mallin ennuste 
Al2O3 % 

Mitattu 
 Al2O3 % 

Alkutilanne 35,3 2,7 

Lisäys 1 39,0 4,7 

Lisäys 2 43,3 6,7 

Lisäys 3 46,4 8,7 
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5.3 Mittaukset eri lämpötiloissa 

Todellisessa tehdasympäristössä kuonan pintalämpötilasta ei välttämättä ole 

reaaliaikaista tietoa, joten on syytä tutkia miten lämpötila vaikuttaa mittaustuloksiin. 

Lämpötilan vaikutusta mittaustuloksiin tutkittiin, vaikkakin melko vähäisissä määrin, 

koska myös laboratorioympäristössä oli haasteellista selvittää kuonapinnan tarkka 

lämpötila. Viimeisen alumiinioksidilisäyksen jälkeen gradienttiuunin lämpötilaa 

laskettiin asteittain, jotta voitaisiin tutkia vaikuttaako muuttuva lämpötila ja 

mahdollisesti jähmettyvä kuona mittaustuloksiin. Eri lämpötilojen ennustetut 

mittaustulokset on esitetty taulukossa 8. 

Taulukko 8. Taulukossa on esitetty Evince-ohjelman tekemä ennuste eri lämpötiloissa 

olevalle kuonalle. Kuonan kemiallinen kokonaiskoostumus ei ole muuttunut mittausten 

välissä. 

Mallin ennuste 
Al2O3 % 

Ruukin 
senkkakuona 

Outokummun 
uunikuona 

Outokummun 
senkkakuona 

(Lisäys 3)      
1600 °C 

22,6 37,2 46,4 

1550 °C - 38,4 34,9 

1500 °C 21,5 31,5 44,3 

1450 °C - 16 30,3 

1400 °C 42,2 22,8 30,5 

 

Taulukosta 8 huomataan, että ennusteen tulokset heittelevät paljon, jokaisen kuonan 

kohdalla. Yksi syy heittelyyn voi olla kuonan faasikoostumuksen muuttuminen 

lämpötilan laskiessa ja kuonan jähmettyessä. Lisää pohdintoja lämpötilan vaikutuksesta 

tuloksiin löytyy kappaleesta 6.8. 
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6 POHDINTA 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, voiko hyperspektrikameraa hyödyntää 

teräskuonan koostumuksen määrityksessä ja koostumusmuutosten tarkkailussa. 

Tehtyjen mittausten ja analyysien pohjalta näyttäisi, että spektroskopia voi olla 

käyttökelpoinen menetelmä tähän tarkoitukseen. Työn aikana kuitenkin ilmeni useita 

asioita, jotka mahdollisesti vaikuttivat lopputulokseen. Seuraavissa kappaleissa 

käsitellään näitä asioita ja mietitään miten nämä asiat olisi voitu hoitaa paremmin, sekä 

mietitään toimenpiteitä jatkotutkimuksia ajatellen. Lisäksi pohditaan myös 

käyttökelpoisuutta teollisuuden kannalta ja tehdasympäristöä ajatellen. 

6.1 Kokeellisen osion valmistelut 

Vaikka kokeelliset mittaukset saatiin suoritettua lähes ongelmitta, jäi niihin 

parannettavaa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Specimiltä saatu 

hyperspektrikamera oli käytettävissä vain yhden viikon, joten kokeellinen osuus 

mitoitettiin aluksi sen mukaan, että tarvittavat mittaukset saadaan suoritettua viikon 

sisällä. Tiukasta aikataulusta johtuen koelaitteiston uunit esilämmitettiin 1000 °C:een 

maanantaiaamua varten, jolloin kokeet oli määrä aloittaa. Tämä johti siihen, että 

spektrikameran kohdistaminen mitattavaan kohteeseen suoritettiin eristevillan läpi 

tulevan hehkun perusteella. Mikäli uuni olisi ollut kylmä ja yksi päivä olisi käytetty 

pelkästään laitteiston kokoamiseen, olisi kamera voitu kohdistaan tarkemmin suoraan 

platinaupokkaaseen, koska kuuma uuni ei olisi ollut esteenä. Kuvassa 11 on esitettynä 

tilanne, jossa kohdistaminen tehtiin, sekä mittauksien jälkeen otettu kuva, josta selviää 

miten upokas oli aseteltuna uunin päälle. Eristevillan läpäisevän hehkun perusteella 

upokkaan tarkka paikan määrittäminen oli vaikeaa. 
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Kuva 11. Kuvassa vasemmalla tilanne mittausten alussa, kun kamera oli kohdistettu. 

Ympyröity ja värjätty alue eristevillassa kuvaa hehkuvaa aluetta, jonka avulla kamera 

kohdistettiin. Oikealla kuva kylmästä uunista ja platinaupokkaasta. 

Virheellisen kohdistuksen takia näyttää siltä, että koko kuva-alaa ei voitu hyödyntää 

mittauksissa, koska osa kuva-alasta on kohdistunut upokkaan sivuun kuvaten pelkkää 

eristevillaa. Dataa analysoitaessa Evincellä huomattiin kuva-alan liikkuvan 

mittauspäivien välillä, koska kamera piti sijoittaa päivittäin uudestaan. Vaikka kameran 

paikka oli merkitty pöytään, on pientä liikkumista tapahtunut. Tämä liike ei itsessään 

ole niin vakavaa, mutta kameraa siirrettiin enemmän neljäntenä mittauspäivänä 

pyrittäessä parempaan kohdistukseen. Ilmeisesti tämä muutos meni kuitenkin 

huonompaan suuntaan. Kokeiden jälkeen kameran kohdistusta tarkasteltiin kylmällä 

uunilla ilman eristevillaa. Kuvauskohteen keskipisteen huomattiin sijaitsevan upokkaan 

sivureunassa takaosassa, jolloin vähintään puolet kuvausalasta on näytteen ulkopuolella. 

Kohdistamisvirhe pääsi tapahtumaan, koska mittaustuloksia ei päästy tarkastelemaan 

ensimmäisen mittauspäivän jälkeen. Mittausten analysoimiseen tarkoitetun ohjelman 

kanssa oli lisenssiongelmia, eikä ohjelma ollut käytettävissä. Mikäli ensimmäisen 



 

 

48 

päivän tuloksia olisi päästy tarkastelemaan heti, olisi kohdistusvirhe voitu havaita 

ajoissa ja kamera olisi voitu kohdistaa paremmin.  

Kuvassa 12 nähdään, miten kameran siirtäminen vaikutti kuva-alaan. Ylhäällä on 

kameran tallentama RGB-kuva kolmesta mittauksesta ja alhaalla PCA-näkymä samoista 

kuvista. Kuvasta 12 huomataan, että sininen näyteala on selvästi pienentynyt, kun 

kameraa on liikutettu. PCA-kuville on tehty matemaattisia muutoksia, jotta näytealat 

erottuvat paremmin ja siksi ne näyttävät erilaiselta kuin aikaisemmin on esitetty. 

 

Kuva 12. Kuvassa RGB-näkymä yllä ja PCA-näkymä alla samasta kuvasta. Kuvista 

selviää, miten kameran kuvausalaa on liikutettu kokeellisen osuuden aikana ja miten 

sininen näytealue on pienentynyt.  

6.2 Linssin peittäminen 

Kokeellisessa osassa oli mainittu, että puolet kameran linssistä peitettiin foliolla, koska 

ensimmäisen mittauksen perusteella näytti siltä, että kuvauskohteen antama signaali oli 

liian voimakas. Tämä olisi johtanut spektrin saturoitumiseen, jolloin osa datasta olisi 

jäänyt pois. Mittauksia analysoitaessa huomattiin, ettei näin kuitenkaan ole tapahtunut. 

Näyttäisi siltä, että Al2O3-näytteen tuottaman signaalin vahvuus oli  

noin 10000 (dimensioton luku) ilman foliota, mutta eristevillan lähettämä signaali oli 

yli 16000, jolloin spektri on saturoitunut villan osalta. Varsinaisten mittausten aikana 

kuitenkin vain vahvin signaali voitiin nähdä, joten vaikutti siltä, että koko kuva-alan 
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signaali oli liian suuri. Yhteisten pohdintojen perusteella ilman foliota olisi voitu 

pärjätä, mutta folion ei pitäisi olla myöskään haitaksi. Kun tuloksia vertailtiin kahden 

ennustemallin (folio linssin edessä ja ilman foliota, ks. kuvat 7 ja 8) kesken, huomattiin 

että tulokset ovat kuitenkin samansuuntaisia, joten kaikki mittaustulokset ovat 

käyttökelpoisia.  

Kuvassa 13 näkyy ensimmäisen Al2O3-mittauksen (jolloin ei käytetty foliota) 

signaalien intensiteetit eri aallonpituusalueilla. Kuvassa 13 näkyy, miten ylempien 

käyrien eristevillan lähettämä signaali leikkaantuu 16000:n kohdalla. Näytteen signaali, 

joka näkyy alempina käyrinä, näyttäisi tallentuneen kokonaan. 

 

Kuva 13. Kuvassa on esitettynä signaalin intensiteetti y-akselilla ja aallonpituus  

x-akselilla. Ylemmät käyrät ovat eristevillan alueelta ja alemmat käyrät näytteen 

alueelta.  

6.3 Outokummun uunikuona 

Kuten tuloksista huomataan, on Outokummun uunikuonan ennusteissa suurta hajontaa. 

Asiaa pohdittiin, mutta varmaan lopputulokseen ei päästy. Vahvimman hypoteesin 

mukaan kuonan Al2O3 on konsentroitunut paikallisesti, mikä voisi aiheuttaa suurta 

hajontaa eri mittausten välillä, koska kuvausala on Outokummun kuonien kohdalla 

melko pieni johtuen kameran epäonnistuneesta kohdistamisesta. Kuona on voinut olla 

koostumukseltaan sellainen, että se muodostaa puuroalueita jo 1600 °C:ssa. Tällöin 

Al2O3 on voinut konsentroitua tilapäisesti näille puuroalueille, vääristäen 

mittaustuloksia. Uunikuonan mittauksia tehdessä platinaupokkaassa huomattiin 
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puhdistuksen jäljiltä pieni borax-jäämä (arviolta vain muutama gamman kymmenys). 

Jäämän ei kuitenkaan uskottu vaikuttavan mittaustuloksiin. 

Toisen hypoteesin mukaan Outokummun kuonissa olevien siirtymämetallioksidien 

arvioitiin vaikuttavan mittaustuloksiin. Outokummun kuonat sisälsivät Cr2O3:a, 

Fe2O3:a, MnO:a ja TiO2:a, joilla on vaikutus UV-spektrialueen absorptiokaistaan ja 

optiseen emäksisyyteen (Slag Atlas 1995, 10.). Varmuutta siitä, miten tämä voisi 

vaikuttaa mittaustuloksiin, ei kuitenkaan ole. Ruukin kuonassa näitä komponentteja oli 

hyvin pieniä määriä tai ei yhtään. Myös Outokummun senkkakuonassa näitä aineita on 

huomattavasti vähemmän kuin uunikuonassa, mikä voisi selittää onnistuneemmat 

mittaukset senkkakuonan osalta. Jatkotutkimuksia ajatellen olisi hyvä kuvata monia 

erilaisia kuonia. Suurempi kuvauspinta-ala olisi myös hyväksi, jolloin paikalliset 

konsentraatioerot voitaisiin nähdä ja tulokset olisivat keskiarvoisempia. 

6.4 Kuonan molekyylikoostumus 

Diplomityön lopussa pidettiin palaveri, jossa tarkasteltiin tuloksia SSAB:n (Ruukki) ja 

Outokummun henkilöstön kanssa. Palaverin aikana huomattiin, että kuonien 

mineraloginen rakenne on voinut vaikuttaa tuloksiin huomattavasti, koska 

spektrikamera ei ennusta kokonaiskemiallista koostumusta vaan 

molekyylikoostumuksen. Varsinkin paljon kromia sisältänyt uunikuona on voinut 

muodostaa kromispinellejä, jotka sitovat itseensä alumiinioksidia. Jos paljon 

alumiinioksidia on sitoutunut spinelleihin, ei sulasta näytteestä voida havaita näitä 

molekyylirakenteita, koska ennustemalli oli muodostettua havaitsemaan vain 

Al2O3-molekyylit. 

Tutkittujen kuonien alkuperäiset analyysit eivät myöskään kerro kuonien 

molekyylikoostumuksia vaan niiden kokonaiskemialliset koostumukset. Näiden 

analyysien pohjalta on siis mahdoton sanoa, oliko sulassa kuonassa jo valmiiksi 

muodostuneita spinellejä, jotka voisivat sitoa alumiinioksidia itseensä. 

Jatkotutkimuksissa on selvitettävä tutkittavien näytteiden molekyylikoostumukset 

termodynaamisella tarkastelulla.  Lisäksi on luotava referenssikirjasto useiden eri 
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kuonien sisältämistä molekyyliyhdisteistä, jotta on mahdollista luoda ennustemalli, joka 

havaitsee kyseiset yhdisteet kuonasta. Kyseiset tarkastelut olisi mahdollista tehdä 

huoneenlämmössä, jolloin näytteet olisivat kiinteässä tilassa ja mittausjärjestelyt olisivat 

helppo järjestää. Samalla voitaisiin olla varmoja näytteiden mineralogisesta rakenteesta.  

6.5 Binääriseosten tulokset 

Binääriseoksien spektrimittauksien onnistumiseen vaikuttivat monet asiat. 

Binääriseosten mittaukset suoritettiin kokeellisen osuuden loppupuolella, jolloin 

spektrikameraa oli liikutettu siten että näytteen kuva-ala oli pienimmillään. Tällöin 

poikkeamat vaikuttavat mittauksien keskiarvoisuuteen paljon enemmän. 

Binääriseoksilla oli myös taipumus sintraantua puhtaita oksideja enemmän, jolloin 

näytteen pinta ei ollut tasainen mittauksen aikana. Binääriseosten sekoitus on myös 

voinut vaikuttaa tuloksiin. Kahden samanvärisen jauhemaisen oksidin yhdistäminen 

homogeeniseksi seokseksi oli haastavaa, eikä sekoituksen tasaisuudesta voitu olla 

varmoja. 

6.6 Epätarkkuudet mittaustuloksissa 

Mittaustuloksiin saattoi vaikuttaa myös joukko pienempiä yksittäisiä asioita. Joidenkin 

oksidien referenssimittaukset olivat haastavia. Magnesiumoksidi oli vaikeasti 

mitattavissa, koska MgO:lla oli todella voimakas taipumus sintraantua uunissa, jolloin 

upokkaan pohjalla oli nähtävissä vain pieniä saarekkeita MgO:ta ja muuten upokkaan 

pohjaa. Useasta yrityksestä huolimatta hyvää referenssimittausta ei MgO:sta saatu. 

Myös muilla oksideilla oli taipumus sintraantua, muttei niin pahasti etteikö mittauksia 

olisi voitu suorittaa.  

Eristevilla on saattanut vaikuttaa mittaustuloksiin. Uunin päällä käytetystä eristevillasta 

on voinut irrota pieniä palasia villaa, joka on päätynyt kuvattavan näytteen pinnalle. 

Varsinkin koejakson loppupuolella villa oli jo kärsinyt kuumuudesta siten, että palasia 

irtosi useammin. Jokainen näyte tarkastettiin peilin avulla ennen spektrimittausta ja 

mahdollinen villan huomioiminen kirjattiin ylös, jotta mittauksia analysoitaessa voitiin 

tarkkailla oliko tuloksissa selittämätöntä vaihtelua. Koostumukseltaan villa oli  
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Al2O3-SiO2-ZrO2 -seos. Isompi villapalanen voisi selittää poikkeavat lukemat 

Outokummun uunikuonan analyyseissä, vaikkakaan villaa ei huomattu sulan päältä 

mittausten aikana. Villapalan jääminen kuvausalan ulkopuolelle on myös mahdollista, 

sillä kameran kuvaama viiva on kuitenkin melko ohut. 

6.7 Referenssimittausten soveltuminen suliin näytteisiin 

Referenssimittauksissa käytetyt oksidit olivat jauhemaisessa muodossa ja mittauksen 

aikana myös jauhemaisena 1600 °C:ssa, koska käytettyjen oksidien sulamispisteet olivat 

selvästi yli lämpötilan, jossa hyperspektrimittaukset suoritettiin. Myös oksidiseosten 

suhteet valittiin siten, että ne pysyvät kiinteänä mittausten aikana käytetyssä 

lämpötilassa. Kuitenkin kuonanäytteiden kuvaukset suoritettiin sulalla näytteellä, koska 

se kuvastaa paremmin tilannetta terästehtaalla. 

Täyttä varmuutta siitä, voivatko kiinteät referenssimittaukset vaikuttaa sulien näytteiden 

analyyseihin, ei ole. Kaikki mittaukset kuitenkin suoritettiin samassa lämpötilassa, joten 

siten spektrin pitäisi olla yhtenäinen. Jatkotutkimuksien kannalta voisi olla hyvä mitata 

sekä referenssimittaukset että kuonanäytteet kiinteänä samassa lämpötilassa ja verrata 

niitä sulien näytteiden mittauksiin.  

6.8 Lämpötilan vaikutus 

Diplomityön alussa oli tarkoitus myös tarkastella vaikuttaako lämpötilan muutos 

spektrikameran mittauksiin. Lämpötilan vaikutuksen tutkiminen poistettiin kuitenkin 

päätavoitteen joukosta, koska täyttä varmuutta kuonan pinnan lämpötilasta ei voitu 

saada gradienttiuunia käyttämällä. Aikaisemmin oli tarkoitus käyttää kammiouunia, 

jolloin koko uuni ja samoin kuona olisivat olleet samassa lämpötilassa mittauksen 

aikana.  

Mittauksia eri lämpötiloissa suoritettiin kuitenkin jokaisen kuonamittauksen päätteeksi, 

mikäli aikaa oli. Analyysien pohjalta ei voida varmuudella sanoa, vaikuttaako lämpötila 

mittaustuloksiin. Joissakin mittauksissa lämpötilalla ei näytä olevan vaikutusta, kun taas 

toisessa lämpötilassa näkyy muutos Al2O3:n konsentraatiossa. Muutamien mittausten 
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aikana kuonan pinnalla huomioitiin eristevillan palasia, jotka ovat voineet osua 

kuvausalalle.  

Lämpötilan alentuessa kuona alkaa jähmettymään, jolloin syntyy ensiksi puuroalueita. 

Näillä puuroalueilla kuonakomponenttien konsentraatiot voivat vaihdella suuresti sulaan 

verrattuna, jolloin Al2O3:n konsentraatio voi paikallisesti vaihdella suurestikin 

lämpötilan muuttuessa. Tämä voi osaltaan selittää oudot mittaustulokset lämpötilan 

laskiessa. Mittaukset eri lämpötilojen välillä myös suoritettiin melko nopeasti 

lämpötilan laskettua sille asetettuun arvoon. Aikaa mittausten välillä kului vain noin 

viisi minuuttia, jolloin kuonalla ei ehkä ollut aikaa saavuttaa tasapainoa. Lämpötilan 

laskiessa jähmettyvä kuona voi myös muodostaa uusia faasiyhdisteitä, jotka voivat 

vaikuttaa mittaustuloksiin. 

On syytä huomioida myös, että referenssimittaukset suoritettiin 1600 °C:ssa, mikä ei 

vastaa lämpötiloja, joissa lämpötilan vaikutusta mitattiin hyperspektrikameralla. 

Ennustemalli on tehty käyttäen referenssimittausten lämpötilaa, joten se ei välttämättä 

skaalaudu suoraan alennettuihin lämpötiloihin. 

6.9 Mallien luotettavuus 

Vaikkakaan absoluuttisesti oikeita arvoja ei saatu ennustettua, voidaan ennusteita 

kuitenkin pitää toimivina. Suuntaa-antavat arvotkin käyvät, koska tuloksista huomattiin 

nouseva trendi. Mittauksia analysoitaessa kokeiltiin useita eri PLS-DA -malleja, joilla 

kaikilla saatiin samansuuntaisia tuloksia. Nouseva trendi oli nähtävissä myös muilla 

malleilla, joten absoluuttisesti oikeiden arvojen ennustamisessa lienee kyse vain mallin 

oikeasta kalibroinnista ja referenssimittausten luotettavuudesta.  

Analyysejä tehtäessä kokeiltiin myös PLS-mallin käyttämistä tulosten ennustamiseen. 

PLS-mallin pitäisi soveltua paremmin tehtyjen mittauksien määrälliseen analyysiin, 

jossa ennustetaan näytteestä aineiden pitoisuuksia. PLS-DA -malli taas on painottunut 

enemmän laadullisen analyysin tekoon, jossa ennustetaan näytteessä olevat aineet eikä 

keskitytä juurikaan niiden pitoisuuksiin. Tehtyjen PLS-mallien hyvyyttä tarkasteltaessa 

huomattiin, etteivät PLS-mallit olleet riittävän hyviä. Suoritetut spektrimittaukset, joita 
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käytettiin referenssinä PLS-mallin tekoon, eivät olleet laadullisesti tai määrällisesti niin 

hyviä, että niiden pohjalta olisi voitu tehdä pätevä PLS-malli Al2O3:n pitoisuuden 

määrittämiseksi, joten oli perusteltua käyttää PLS-DA -mallia tulosten tarkastelussa. 

Mahdollisia syitä ja pohdintoja asioista, jotka vaikuttivat mittaustuloksiin ja siten  

PLS-mallin toimimattomuuteen löytyy aiemmista kappaleista 6.1–6.8.  

Yhden PLS-mallin huomattiin toimivan Outokummun VKU-kuonan kanssa ja sillä 

pystyttiin ennustamaan Al2O3-pitoisuuden kasvu kuonassa. Tätä mallia ei kuitenkaan 

käytetty, koska muiden kuonien yhteydessä kyseinen malli ei toiminut. Yhtenäisten ja 

vertailukelpoisten tulosten saamiseksi päädyttiin käyttämään tulosten ennustamiseen 

PLS-DA -mallia. 

6.10 Kuvantava spektroskopia 

Jatkotutkimuksia ajatellen kuvantavuuden käyttö mittauksissa voisi olla 

mielenkiintoinen tutkimuskohde. Nyt käytetty viivakuvaus antoi melko suppean alueen 

analysoitavaksi. Jo itsessään pieni alue voi johtaa epätarkkuuksiin mittauksissa. 

Kuvantavalla mittauksella voitaisiin koko näytteen ala hyödyntää ja saataisiin parempia 

keskiarvoisia tuloksia, mikäli komponenttien hajaantuminen on tasaista. Kuvantamalla 

koko näyte voitaisiin myös tutkia, ovatko kuonan komponentit jakaantuneet tasaisesti 

koko alalle vai onko konsentraatioissa eroja esimerkiksi reunan ja keskustan suhteen. 

6.11 Spektroskopia terästeollisuudessa 

Jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista selvittää, miten hyperspektrikameran käyttö 

onnistuu terästehtaan ympäristössä. Vaatimuksena menetelmän toimivuudelle olisi 

automatisoitu mittaus ja analyysi teräskuonan koostumusmuutoksista. Reaaliaikainen 

koostumusmuutosten seuraaminen olisi ideaali tapaus. Jo nyt erilaisissa 

senkkakäsittelyissä seurataan kameran kautta, mitä senkan pinnalla tapahtuu, joten 

spektrikameran asentaminen osaksi senkkakäsittelyn laitteistoa ei pitäisi olla 

mahdotonta. Tutkittavaksi jäisi, miten spektroskopia toimii käytännössä monissa 

erilaisissa tilanteissa ja voidaanko kuvaus automatisoida siten, että peruskäyttäjän ei 
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tarvitse tehdä monimutkaisia analyysejä, vaan tulokset tulevat helposti ymmärrettävässä 

muodossa ohjaamon näytöille. 



 

 

56 

7 YHTEENVETO 

Työn aiheena oli selvittää, voidaanko spektroskopisia menetelmiä hyödyntää 

teräskuonan koostumusmuutoksen havaitsemisessa. Hyperspektrikameraa on 

onnistuneesti käytetty erilaisissa kuonissa tunnistamaan eri aineita, pitoisuuksia ja 

rakenteita. Nämä tutkimukset on kuitenkin suoritettu usein huoneenlämmössä kiinteään 

kuonaan. Tässä työssä selvitettiin soveltuuko hyperspektroskopia sulan kuonan 

tarkasteluun ja sitä kautta mahdollisesti tehdasympäristöön osaksi senkkametallurgisia 

operaatioita.  

Kuonan koostumusmuutoksien tarkastelu on tärkeää, koska muutoksista voidaan 

päätellä, mitä terässenkan sisällä tapahtuu. Kuonamuutoksia tarkkailemalla voidaan 

tunnistaa milloin senkkakäsittelyiden eri prosessit ovat suoritettu loppuun, eikä 

prosessia tarvitse ajaa turhaan. Näin voitaisiin säästää huomattavasti sekä 

kustannuksissa, raaka-aineissa että energiassa. Kokeellisessa osuudessa pyrittiin 

simuloimaan senkkapuhalluksen aikana tapahtuvaa alumiinioksidipitoisuuden kasvua 

kuonassa. 

Kokeellisen osuuden tulosten perusteella näyttäisi siltä, että hyperspektrikameraa 

voidaan käyttää tunnistamaan alumiinioksidipitoisuuden kasvu kuonassa. Absoluuttisen 

oikeita, analyysien antamia arvoja ei pystytty luodulla ennustemallilla saavuttamaan, 

mutta ennusteissa oli nähtävissä selkeä trendi, joten tuloksia voidaan pitää onnistuneina. 

Täydellisesti kokeet eivät onnistuneet, sillä Outokummun uunikuona-analyyseissä oli 

suurta hajontaa. Ongelma johtuu ilmeisesti kyseisen kuonan koostumuksesta. Kyseinen 

kuona saattoi muodostaa Al2O3-lisäyksen seurauksena uusia faasialueita, mikä vaikuttaa 

kuonan molekyylikoostumukseen. Tulevissa tutkimuksissa olisi syytä tutkia useampia 

erilaisia kuonia ja pyrkiä selvittämään, voiko jokin oksidi kuonassa aiheuttaa 

epätarkkuutta tuloksissa. Selvitettävänä olisi myös, voidaanko luotuja malleja paremmin 

kalibroimalla ratkaista tämä ongelma. 

Jatkotutkimuksissa voitaisiin myös pohtia muitakin käyttökohteita 

hyperspektroskopialle terästehtaalla. Yksi mielenkiintoinen tutkimuskohde voisi olla 

selvittää, jakaantuvatko kuonakomponentit eri tavalla riippuen niiden sijainnista 
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senkassa eli onko keskustan ja reunan välillä konsentraatioeroja. Myös spektrikameran 

hyödyntämistä valmistusprosessin muissa vaiheissa on tutkittava. Esimerkiksi 

valokaariuunissa voitaisiin tutkia kromin kuonautumista ja välttää näin mahdollisia 

kromitappioita. 

Lisää tutkimusta on tehtävä myös erilaisten molekyyliyhdisteiden ja faasialueiden 

tunnistamisen ja luokittelun kohdalla spektrikameran avulla, koska sulan kuonan 

mineralogisesta koostumuksesta ei ole täyttä varmuutta. Kattavan referenssikirjaston 

avulla sulan kuonan ennustemallien tarkkuus paranisi.   
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