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1 Johdanto

Masuuneiden jauhetun kivihiilen injektointia on käytetty 1960-luvun alusta National 

Steel Corp teräsyhtiöissä Yhdysvalloissa ja Kiinassa. 1980-luvulla jauhetun kivihiilen 

käyttö lisääntyi 1973 ja 1979 kohoavien öljyn hintojen johdosta. Nykyisin masuuneissa 

käytetään jauhettua kivihiiltä koksia korvaavana energialähteenä.  

Raudanvalmistuksessa n. puolet masuuneista käyttävät jauhettua kivihiiltä polttoaineena, 

öljyä 4,1 %:a, kaasua 11,9 %:a  ja muovia 0,2 %:a. 1980-luvulla kivihiilen 

injektointimäärä oli yleensä 40-90 kg/THM, koksin korvaussuhteena injektiossa 

käytettiin 0,9 kg koksi/kg kivihiili. Nykyisin Usinor terästehtaalla Ranskassa ja Kiinassa 

jauhetun kivihiilen injektiomäärinä käytetään 435 kg/thm.  (NEDO 2006,  45-46, 

UKEssays & Schott 2013, 63) 

Nykyisin puoliantrasiittisten, matala tuhka- ja rikkipitoisten kivihiilten käyttäminen 

injektiossa on yleistynyt niiden korkeasta lämpöarvosta, matalasta haihtuvapitoisuudesta 

ja korkeasta hiilipitoisuudesta johtuen. Matalasti haihtuvat kivihiilet ovat yleensä 

rakenteeltaan pehmeitä ja helposti jauhautuvia. Matalasti haihtuvilla kivihiilillä 

saavutetaan lisäksi masuunissa parempi koksin korvaussuhde injektiomäärän ollessa n. 

170 kg/tHM. (Sunshine 2014, Bennett & Fukushima 2003, 8, Queensland Government, 

Natural Resources and Mines 2001, 4-5 & China Coal Resource 2008)    

Kivihiilen ominaisuuksista johtuen kivihiilet soveltuvat injektioon ja injektiota edeltäviin 

prosesseihin eri tavoin. Kivihiilen muodostumiseen vaikuttavat paine, aika ja lämpötila. 

(Thomas 2012, 95)   

Tämän työn tavoitteena oli tutkia valittujen kivihiilten ominaisuuksia ja arvioida niiden 

soveltuvuutta injektoitavaksi polttoaineeksi masuuniin. Teoriaosassa tuodaan esille 

kivihiilen ominaisuuksien vaikutus hihnakuljetukseen, jauhamiseen, siilossa 

varastoimiseen, pneumaattiseen kuljetukseen putkistossa ja injektoimiseen. Työssä 

verrataan antrasiittisten, bitumisten, puolibitumisten ja ligniittisten kivihiilten 

soveltuvuutta injektioon ja esitetään injektion ajotapojen vaikutus kivihiilen valintaan. 

Kokeellisessa osassa verrataan bitumisten kivihiilten soveltuvuutta jauhamiseen ja 

pneumaattiseen kuljetukseen. Kivihiilten haihtuvuuskäyttäytymistä tutkitaan MS-DSC 

laitteella tapahtuvan painonmuutoksen ja kivihiilten haihtuvien jakeiden massaluvun 

perusteella.  
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2 Kivihiilten luokitus 

ASTM luokitus on amerikkalainen menetelmä, jonka perusteella kivihiilet jaetaan neljään 

ryhmään: antrasiittiset, bitumiset, puolibitumiset ja ligniittiset. ASTM luokitus perustuu 

kivihiilten haihtuva-ainepitoisuuteen, lämpöarvoon, kosteuspitoisuuteen ja 

agglomeroitumiseen. ASTM luokitus otettiin käyttöön 1938 ja sitä käytetään yleisenä 

ohjeena kivihiilten ominaisuuksien määrityksessä. Bitumiset kivihiilet ovat ainoa 

metallurgisena kivihiilenä käytetty ryhmä. Bitumiset kivihiilet jaetaan pääasiallisesti 

kolmeen ryhmään haihtuva-ainepitoisuudesta riippuen. Bitumiset kivihiilet jaetaan 

matalasti haihtuviin, keskilaatuisesti haihtuviin ja korkeasti haihtuviin. Korkeasti 

haihtuvat kivihiilet jaotellaan edelleen A-, B- ja C-tasoihin kosteasta mineraalinäytteestä 

mitatun alenevan lämpöarvon mukaan. (Lu, Eng & Laman 2012, 3)  

Korkean rankingin kivihiilet luokitellaan kuivasta mineraalinäytteestä mitatun 

hiilipitoisuuden perusteella ja matalan rankingin kivihiilet kosteasta mineraalinäytteestä 

mitatun lämpöarvon perusteella. Kivihiilten agglomeroitumista käytetään tiettyjen 

vierekkäisten ryhmien erottamisessa. (Lu, Eng & Laman 2012, 3)    

Taulukko 1. Kivihiilten ASTM D-388 luokitus. Kivihiilten luokitus kasvaa ligniittisestä 

antrasiittisiin päin.  (Lu, Eng & Laman 2012, 4 ja Authority of The United States of 

America 1998, 190) 

Rank-arvo Haihtuvat aineet (%) 

(Kuiva 

mineraalinäyte) 

Fixed Carbon (%) 

(Kuiva mineraalinäyte) 

Lämpöarvo (MJ/kg) 

(Kostea 

mineraalinäyte) 

Rakeistuminen 

Antrasiittinen 

-Meta-antrasiitti 

-Antrasiitti 

-Semiantrasiitti 

 

<2 

2-8 

8-14 

 

≥98 

92-98 

86-92 

 

 

 

 

 

Ei 

Bituminen 

-Matalasti haihtuva 

-Keskilaatuisesti 

haihtuva 

-Korkeasti haihtuva A 

-Korkeasti haihtuva B 

-Korkeasti haihtuva C 

 

14-22 

 

22-31 

>31 

 

 

 

 

 

78-86 

69-78 

 

<69 

 

 

 

 

≥ 32.6 

 

30,2-32,6 

 

24,4-30,2 

 

 

 

Yleistä 

Puolibituminen 

-A 

-B 

-C 

 

- 

- 

- 

  

24,4-26,7 

22,1-24,4 

19,3-22,1 

Ei 

Ligniittinen 

-A 

-B 

 

- 

- 

  

14,7-19,3 

<14,7 

Ei 
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Antrasiittinen on kova, geologisesti vanhin kivihiili ja koostuu pääasiassa hiilestä eikä 

sisällä käytännössä ollenkaan kosteutta. Antrasiittien tuhkapitoisuus on 10-20 %:a, 

rikkipitoisuus 0,6-0,8 %:a ja klooripitoisuus 0,034 %:a. Masuunissa kloori yhdistyy 

masuunikaasun kanssa ja muodostaa suolahappoa useiden kemiallisten reaktioiden 

jälkeen. Masuunikaasussa suolahappo laskee koksin reaktiivisuutta ja rautamalmin 

pelkistyminen rajoittuu. Lisäksi, masuunikaasussa oleva suolahappo lisää korroosiota 

kaasuputkessa ja vaikeuttaa jauhetun kivihiilen pneumaattista kuljetusta.  Kovassa 

paineessa muodostuneella bitumisella kivihiilellä on suurempi lämpöarvo kuin 

ligniittisellä tai puolibitumisella kivihiilellä, mutta pienempi kuin antrasiittisella 

kivihiilellä. Bituminen kivihiili sisältää hiiltä 69-86 %:a ja klooria 0,034 %:a. 

Antrasiittiseen ja bitumiseen kivihiileen verrattuna puolibitumiset kivihiilet sisältävät 

vähemmän hiiltä, enemmän vettä ja ovat alhaisempia lämpöarvoltaan. Bituminen kivihiili 

sisältää tuhkaa 3-12 %:a ja rikkiä 0,7-4 %:a, ja soveltuu hyvin koksin valmistukseen. 

Puolibituminen kivihiili on kosteudeltaan toiseksi alhaisin, puolibitumisen kivihiilen 

kosteuspitoisuus on 10-45 %:a. Puolibitumisen kivihiilen tuhkapitoisuus on enintään 10 

%:a, rikkipitoisuus alle 2 %:a ja klooripitoisuus 0,01-0,014 %:a.  Ligniittinen on 

geologisesti nuorin kivihiili, jolla on matala hiilipitoisuus. Ligniittinen kivihiili on 

pehmeä ja sisältää paljon haihtuvia materiaaleja ja kosteutta n. 70 %:a. Ligniittisessä 

kivihiilessä on hiiltä 25-35 %:a, tuhkaa 10-50 %:a, rikkiä 0,4-1 %:a ja klooria 0,01-0,014 

%:a. Palaessaan ligniittisestä kivihiilestä haihtuu enemmän saasteita kuin muista 

kivihiilistä. (Husein 2009, 1-3, Hu et al. 2011, 1-3, Bowen & Irwin 2008, 6-13 ja Krishnan 

1940, 449-550) 

30 vuotta sitten öljy ja kaasu olivat käytetyimmät koksia korvaavat polttoaineet raudan 

valmistamisessa. 1980-luvun alkupuolella korkeasta öljyn hinnasta johtuen tarvittiin 

vaihtoehtoinen polttoaine korvaamaan käytössä olleet hiilivedyt. Kivihiilen halvasta 

hinnasta johtuen hiilivetyjen korvaajaksi ehdotettiin jauhettua kivihiiltä. (Schott 2013, 

63)  
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Taulukko 2. Korvaavaa pelkistävää polttoainetta käyttävien masuuneiden määrä.         

(Schott 2013, 63)   

 

 

Kasvien hiillettyessä turpeeksi turpeesta muodostuu kivihiiltä. Kasvillisuuden 

muodostumista turpeeksi tai hiillettymisen astetta kuvataan kivihiilen luokituksella. 

Kivihiilen fyysisten ja kemiallisten ominaisuuksien muuttumiseen vaikuttaa lämpötila, 

paine ja aika. Suurimmat biokemialliset muutokset kivihiilessä tapahtuvat turvesoilla 

matalassa syvyydessä. Hiilettymisen aikana 3 maseraaliryhmää rikastuvat kivihiilessä; 

jokainen maseraaliryhmän, liptiniitin, vitriniitin ja inertiniitin hiillettyminen kivihiilessä 

tapahtuu omaa erillistä reittiä. Taulukossa 3 on kuvattu pääkohdat kivihiilen 

muodostuminen turpeesta meta-antrasiitiksi.  (Thomas 2012, 95)   

 

 

 

 

 

 

                       Jauhettu kivihiili Öljy Kaasu Muovi Ei 

mitään 

Tiheä 

kaasu 

kulj. 

Laimea 

kaasukulj. 

Tuntematon Vain 

öljy 

Öljy & 

kaasu 

Vain 

kaasu 

Kaasu & 

jauhettu 

kivihiili 

  

Eurooppa   60 5 9 15 4 61 3 2 47 

YV 23 6 7 3 7 11 17 - 26 

Aasia 25 26 227 4 - 1 - - 220 

Australia 2 - - - - 1 - - - 

Afrikka 2 - - - 1 4 - - 2 

Yhteensä 112 37 243 22 12 78 20 2 295 

              47,5 % 4,1 % 11,9 % 0,2 % 35,9 % 
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Taulukko 3. Kivihiilen muodostuminen meta-antrasiitiksi. (Thomas 2012, 96)   

Kivihiilen 

muodostuminen 

Kivihiilen luokitus Prosessi Fyysiset ja kemialliset 

muutokset 

Kasvista turpeeksi Turve Maseroituminen, 

maatuminen, 

geeliytyminen, 

käyminen, vastustavien 

aineiden 

konsentroituminen 

Maatuvien aineiden 

muodostuminen, 

aromaattisuuden 

kasvaminen 

Kuivuminen Ligniitistä 

puolibitumiseksi 

Kuivuminen, happea 

sisältävien ryhmien 

häviäminen. 

Karboksyyliryhmien, 

hiilidioksidin ja veden 

häviäminen 

Kosteuden ja O/C-

suhteen laskeminen, 

lämpöarvon 

kasvaminen 

Bitumisoituminen Ylemmästä 

keskibitumisesta A:sta 

korkeasti haihtuva A 

bituminen 

Hiilivetyjen 

muodostuminen ja 

puristuminen, 

molekyylien sidosten 

häviäminen, 

vetysidosten 

lisääntyminen 

Vitriniitin 

lisääntyminen, 

fluoresenssin 

kasvaminen, uuton 

saannon kasvaminen, 

tiheyden ja sorbaatin 

saatavuuden 

laskeminen, rakenne 

vahvistuu  

Bitumin rakenteen 

muuttuminen 

Korkeasti haihtuvasta 

A:sta matalasti 

haihtuvaksi 

bitumiseksi 

Halkeaminen. Keveiden 

hiilivetyjen, erityisesti 

metaanin, häviäminen  

Fluoresoitumisen 

häviäminen, uutteen 

molekyylipainon 

laskee, H/C-suhde 

pienenee 

Hiilettyminen Puoliantrasiitista 

antrasiitiksi ja meta-

antrasiitiksi 

Esi-graphiittisen 

aromaattisen lamellin 

yhdentyminen ja 

muodostuminen, vedyn 

ja typen häviäminen 

H/C-suhde kasvaa, 

suuremmat XRD:n 

piikit, sorbaatin 

saatavuus kasvaa, 

rakenteen 

tiivistyminen  

 

 

Kuvassa 1. on esitetty kivihiilen maseraalien hiilettyminen eri tavoin. Kivihiilen 

vitriniitin petrografiset ominaisuudet muuttuvat tasaisesti luokituksen kasvaessa. ( 

Thomas 2012, 95-97) 

 

Kuva 1. Kivihiilten maseraalien liptiniitin, inertiniitin ja vitiriniitin hiilettyminen. Kuva 

on muokattu lähteestä Thomas 2012. ( Thomas 2012, 96) 
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3 Kivihiilen kuljettaminen 

Kivihiiltä kuljetetaan hihnakuljettimilla ja paineputkistoissa. Hihnakuljettimina käytetään 

pääasiassa kolmea erilaista kumista valmistettuja hihnakuljettimia. Kumivyöt kestävät 

kuormitusta ja iskuja, kumin joustavuus tekee vaivattomaksi niiden käytön 

kuljettamisessa. Kumivyöt ovat helposti muotoiltavia, muotoilulla voidaan vaikuttaa 

paljon kivihiilen pysymiseen hihnalla kuljettamisen aikana. Kumisten hihnakuljettimien 

kitkan voima on suuri, jolloin kivihiilen liukuminen kuljettimilla ja kuljettimilta 

putoaminen on vähäistä. Taulukossa 4 on esitetty tuotantomääriltään ja teknisiltä osin 

erilaisia käytössä olevia jauhetun kivihiilen injektiolaitteita. (NEDO 2006, 45-46) 

                                                                                                                                                                                                                                                               

3.1 Kivihiilen kuljettaminen hihnakuljettimella 

Hihnakuljettimia käytetään yleisesti kivihiilen kuljettamiseen, suurimmillaan 

kuljetettavat määrät ovat 800 t/h. Jatkuvatoimisia hihnakuljettimina käytettävien 

monikerroksisien kumivöiden maksiminopeus on 2,8 m/s, kivihiiltä kuljettava vyö pyörii 

jatkuvatoimisesti vetotelan ja taittotelan ympäri (kuva 2) Kuljetettavien kivihiilten 

kosteuspitoisuuden ollessa suuri kivihiilipartikkelit tarttuvat toisiinsa ja vaikeuttavat 

kuljetusta. Toisaalta kuivat kivihiilet pölyävät ja aiheuttavat ongelmia laitteiden 

toiminnassa. Pöly vaikeuttaa erityisesti moottorien toimintaa tukkien ilmasuodattimia. 

Moottorin läheisyydessä olevalla tuuletuksella tai kastelujärjestelmällä voidaan pienentää 

pölystä aiheutuvia haittoja kuljetuksesssa. (British Columbia Institute of Technology 

1996, 13) 
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Kuva 2. Hihnakuljetin. Kuva on muokattu lähteestä British Columbia Institute of 

Technology 1996, 13. (British Columbia Institute of Technology 1996) 

 

3.1.1 Hihnakuljettamisen ongelmat 

Hiilen kuljettamiseen käytettäviä hihnakuljettimia on kolmea eri tyyppiä. Maan 

päälliseen kuljetukseen käytetään teräsjohdollisia kuljetusvöitä ja monikerroksisia 

kumivöitä. Teräsjohdollisia kumivöitä käytetään yleensä pidemmissä kuljetusmatkoissa, 

mahdollisesti useampien kilometrien matkoihin, koska vöiden venymisestä voi aiheutua 

ongelmia. Teräsjohdolliset kumivyöt valmistetaan sitomalla teräsjohtokerroksia yhteen 

kumilla, teräsjohdot ja kumi päällystetään suojaavalla kumikerroksilla. Monikerroksisia 

kumivöitä valmistetaan käyttämällä vahvaa mutta joustavaa synteettistä materiaalia.  (Dry 

Cargo 2011, 1) 

Hihnakuljettimien tyypillisiä ongelmia ovat tukkeutuminen, vyön vaurioituminen ja 

kuluminen, kivihiilen hajoaminen, kivihiilen pölyäminen ja kivihiilen vuotaminen. 

Kuvassa 3 ja 4 on esitetty kuljetuksessa tapahtuvaa hiilen pölyämistä ja vuotamista. ( 

Viren & Alspaugh 2005, 5-6) 
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Kuva 3. Kivihiilen pölyäminen hihnakuljettimella. Kuva on muokattu lähteestä Viren & 

Alspaugh 2005. (Viren & Alspaugh 2005, 6) 

 

 

Kuva 4. Kivihiilen vuotaminen hihnakuljettimella. Kuva on muokattu lähteestä Viren & 

Alspaugh 2005. (Viren & Alspaugh 2005, 6) 

 

Kuvan 5 perusteella nähdään vyön painuminen olevan suurta sinisellä käyrällä, jolloin 

materiaalin liukuminen vyöllä on erittäin todennäköistä (Viren &  Alspaugh 2005, 8). 
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Kuva 5. Hihnan painautuminen kuljetuksen aikana. Kuva on muokattu lähteestä Viren 

& Alspaugh 2005. (Viren & Alspaugh 2005, 8) 

 

Hihnakuljettamisen aikana aiheutuvien ongelmien syy on yleensä suunnittelussa, 

asentamisesssa, kunnossapidossa, ja järjestelmän toimimattomuudessa. Jotta voidaan 

kuvata kivihiilen liikettä, useat parametrit tulee määrittää kokeellisesti. Kivihiilen liikettä 

voidaan kuvata törmäyksestä palautumisen kertoimella sekä lepo- ja 

vierintäkitkakertoimella.  (Teffo & Naude 2013, 352) 

 

3.1.2 Lepo- ja vierintäkitka 

Hihnakuljettimien vöiden kallistuessa vyön kohdistama kitkavoima vaikuttaa kuinka 

kivihiili pysyy vyön päällä. Lepokitkakerroin, μs, määritetään lepokitkan voiman ja 

kappaleen pintaan kohdistavan normaalivoiman suhteena yhtälön 1 mukaan. (Teffo & 

Naude 2013, 352) 

µs =
fs

FN
    (1) 

       

 jossa  fr=lepokitkan voima 

 FN=kappaleen pintaan kohdistava normaalivoima 
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Lepokitkakerrointa käytetään määrittämään voima, joka tarvitaan saamaan alunperin 

paikallaan oleva kappale liikkeelle. Lepokitkakerroin riippuu paljon materiaalien 

välisestä vuorovaikutuksesta ja pinnankäsittelystä kontaktikohdassa. Lepokitkakerroin 

vaikuttaa oleellisesti partikkelin virtauskäyttäytymiseen. Vierintäkulmakerrointa 

käytetään päättämään tarvittava vääntömomentti saamaan alunperin tasaisella pinnalla 

paikallaan oleva kappale liikkeelle. (Teffo & Naude 2013, 352)  

 

Vierintäkulmakertoimelle kokeellisesti määritetty yhtälö on yhtälön 2 mukainen (Teffo & 

Naude 2013, 352). 

  µr =
fr

FN
    (2) 

jossa fr=kappaleen rotaatioliikkeeseen tarvittava voima 

 FN=kappaleen pintaan kohdistava normaalivoima 
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4 Kivihiilen jauhaminen 

Kivihiilen jauhamiseen käytetään yleisesti neljää erityyppistä jauhinmyllyä: pystysuora 

mylly, palloputki mylly, iskumyllyt ja rengas-rulla mylly tai kuulalaakeri mylly. 

Jokaisella myllyllä on erilaiset jauhamismekanismit ja erilaiset käyttöominaisuudet. 

Myllyn toiminta voidaan jaotella neljään osaan: kivihiilen kuivaaminen, kuljettaminen, 

luokitus ja jauhaminen. Myllyn vaipat tulee vaihtaa n. 15-20 v. välein tuotannosta ja 

jauhettavasta hiilestä riippuen. Myllyjen tehoa mitataan normaalisti ulostulomassoina 

tonneissa, jolloin myllyn teho voidaan mitoittaa sopivaksi jauhetulle kivihiilelle. 

Kivihiilen jauhaminen ja partikkelikoon pienentäminen on energiaa kuluttavaa ja 

tehotonta. Monessa prosessissa jauhamiseen käytetty energia on n. 5 %:a kuivamiseen, 

kuljetukseen, luokitukseen ja jauhamiseen käytetystä kokonaisenergiasta. (Subbarao, 3, 

Bapcock Power Services Group 2007, 1-2 ja Pall Power Generation 1999, 1-3)       

Palloputkimylly on vanhin edelleen käytössä oleva jauhinmylly. Myllyn sylinterin 

tilavuudesta 25-30 %:a täytetään 30-60 mm:n iskunkestävillä palloilla. Myllyn 

pyörimisnopeus on n. 20 rpm, tyypillisesti tehonkulutus myllyllä on 22 kWh/t. 

Palloputkimylly soveltuu koville kivihiilille ja on luotettava sekä vaatii vähän huoltoa. ( 

Subbarao 2011, 10) 

Iskumyllyissä jauhaminen suoritetaan useilla saranoiduilla tai kiinteillä pyörivillä 

vasaroilla kulutuksenkestävistä levyistä tehdyillä suljetussa kammiossa. Kammiossa 

olevat hiilipartikkelit jauhautuvat edelleen pienten partikkeleiden jauhatuessaan toisiaan 

ja hiontaseinää vasten. Pystysuorassa myllyssä hydraulisella paineella toimivat 

pystysuorat rullat jauhavat pyörivällä pöydällä olevaa kivihiiltä. Kivihiiltä syötettäessä 

myllyyn partikkelit puristavat pyörivän pöydän ja rullien väliin. Pystysuorien myllyjen 

huoltoväli on normaalisti 1-2 vuotta. Säiliön alaosasta paineistettu kuuma ilma poistaa 

kosteuden kivihiilestä ja kuljettaa kivihiilen pölyn pois myllystä edelleen käytettäväksi. 

(Pall Corporation 1999, 1-2 ja Hilchey & Golebiowski 2009, 8) 

Rengasrullamylly, myös yleisesti kutsuttu lautasmylly, on yleisesti käytetyin mylly hiilen 

jauhamiseen. Kivihiili syötetään lautasmyllyyn keskiosasta, myllyssä rullat voivat pyöriä 

renkaan ollessa paikallaan. Rengasrullamyllyssä ja kuulalaakerimyllyssä myös yksi tai 

molemmat vierintärenkaat voivat pyöriä tai rullia vasten jauhaen kivihiiltä. Kuvassa 6 on 

poikkileikkaus lautasmyllystä, jossa jauhinrullat ovat paikoillaan ja renkaita tai kulhoa 

pyörittää kierukkavaihde. Tehokkaat jouset puristavat jauhinvalssit vasten rengasta 
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jauhaen myllyn yläosasta panostettua kivihiiltä. Panostettu kivihiili jauhautuu 

jauhinvalssia ja pyörivää rengasta tai kulhoa vasten. Masuuniin injektoitava kivihiili 

jauhetaan kunnes 70-80 %:a partikkeleista on yli 200 mesh-luvun, n. alle 74 um:ä. (Pall 

Power Generation 1999, 2, UKESSAYS ja Subbarao 2011, 18) 

 

Kuva 6. Lautasmylly. Kuva on muokattu lähteestä Pall Power Generation 1999. (Pall 

Power Generation 1999, 3) 

  

4.1 Kivihiilen ominaisuudet 

Kivihiilen rakenne sisältää kovia, heikosti jauhautuvia osia, jotka aiheuttavat myllyn 

jauhavien osien nopeaa kulumista. Kivihiilen mekaanisilla ominaisuuksilla on suuri 

vaikutus kivihiilen jauhamisominaisuuksiin. Mekaaniset ominaisuudet ovat keskenään 

vaikutuksissa toisiinsa ja vaikuttavat kivihiilen jauhautumiseen. Lujuus vaikuttaa kuinka 

hyvin kivihiili vastustaa hajoamista rasituksen alla. Kivihiilen plastisuus vaikuttaa 

kykyyn palautua takaisin alkuperäiseen muotoon. Kappaletta taivutettaessa, ylitettäessä 

maksimitaivutusvoima, kivihiili ei enää palaudu alkuperäiseen muotoonsa. Hauraudella 

kuvataan kykyä hajota ilman, että mekaaninen energia absorpoituu kivihiileen. Kivihiilen 

murskautuvuus määrittyy kovuuden, sitkeyden ja mahdollisen halkeilun perusteella. 

(Miroshnichenko 2013, 449)  
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4.1.1 Kivihiilen rakenne 

Kivihiili koostuu useista tunnistettavista orgaanisista maseraaleista sekä epäorgaanisista 

mineraaleista. Maseraalit muodostuvat monimutkaisista orgaanisista hiiliyhdisteistä. 

Kivihiilen mineraaleista koostuva tuhka sisältää esim. rikin, typen, natriumin, 

magnesiumin, alumiinin ja kloorin oksideja. Kivihiilen rakenteen voidaan kuvata 

muodostuvan aromaattisista elementeistä, jotka sisältävät muuttuvassa määrin ristisiltoja 

elementtien ja funktionaalisten ryhmien välillä. (Teffo 2013, 351 ja Mahajan &  Walker 

1978, 125) 

Kuvassa 8 on kuvattu kolmea erilaista kivihiilistä tunnistettavaa rakennetta. Avoin 

rakenne on tyypillinen ligniittisille kivihiilille, joiden hiilipitoisuus on n. 85 %:a. Tällaiset 

kivihiilet ovat erittäin huokoisia. Ligniittisen kivihiilen lautasmaiset, ohuet lamellit ovat 

yhdistyneet toisiinsa ristisilloilla ja ovat enemmän tai vähemmän suuntautuneet 

sattumanvaraisesti kaikkiin suuntiin. Nestemäinen rakenne on tyypillinen bitumisille 

kivihiilille, joissa on hiiltä 85-91 %:a. Bitumisilla kivihiilen rakenne on kiteinen ja 

ristisiltojen määrä on vähentynyt merkittävästi, tiiviimmässä rakenteessa kivihiilen 

huokoisuus on erittäin pieni. Kuvassa 7 esitetty 3. rakenne on tyypillinen antrasiittisille 

kivihiilille, joiden hiilipitoisuus on yli 91 %:a. Antrasiittisten kivihiilten huokoisuus on 

rakenteiden huokoisuuksista pienin, lamellien suuntautuminen toisiinsa nähden on 

kasvanut suuresti ja ristisillat ovat kadonneet. (Mahajan & Walker 1978, 126)   

 

Kuva 7. Kuvaus 3:sta kivihiilten rakenteesta. Kuva on muokattu lähteestä Mahajan & 

Walker 1978. (Mahajan & Walker 1978, 126)   
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4.1.2 Ristisidokset 

Kivihiilen hiilten väliset ristisidokset riippuvat funktionaalisten ryhmien määrästä, 

funktionaalisten ryhmien määrä vaihtelee eri kivihiilten luokitusten välillä. Ionimeerien 

kaltaisia karboksylaatteja, kationi komplekseja, löytyy matalasti luokitelluista 

kivihiilistä. Korkeasti luokiteltujen kivihiilten on todettu sisältävän klustereita, jossa 

havaittiin pii-kationeiden vuorovaikutuksia. Keskiluokituksisilla kivihiilillä nämä 

molemmat mekanismit vaikuttavat kivihiilen ominaisuuksiin. Hiilen ristisidokset 

luokitellaan kahteen ryhmään. Pysyvät kovalenttiset sidokset, jotka hajoavat 

äärimmäisissä olosuhteissa, kuten kemiallisessa reaktiossa tai pyrolyysissa, ja 

’’käännettävät’’ sidokset, jotka liittyvät ionimeerin kaltaisiin rakenteisiin ja pii-

kationeiden vuorovaikutuksiin. (Pakorn 2003, 1)   

G. Carlsonin mukaan hiilten välisillä ristisidoksilla on merkittävä nostava vaikutus 

kivihiilen paisumislämpötilaan ja huokoisuuteen. Ristisidoksista saatujen käsitysten ja 

vaikutusten perusteella nykyisin hyväksyttyihin molekulaarisiin malleihin on tulossa 

muutoksia, mm. sisäiseen huokoisuuteen liittyen. (Carlson 1990, 2)   

 

4.1.3 Kosteus 

Kivihiilen suuri kosteuspitoisuus aiheuttaa ongelmia eri prosessivaiheissa. 

Kuljettamisessa, luokittamisessa ja varastoinnissa hiilipartikkelit tarttuvat toisiinsa, ja 

palamistehokkuus heikentyy. Myllyssä ja epäsuorissa injektiojärjestelmissä kivihiilen 

kosteus täytyy saada tasapainokosteuden tasolle. Tasapainokosteus on vesimäärä, jonka 

polttoaine kykenee pidättämään tietyissä oloissa. Jotta saadaan vähennettyä myllyn 

käsittelyongelmia myllyssä ja epäsuorissa injektio järjestelmissä, kuten sementtiuuneissa 

ja masuunien kivihiilen injektiojärjestelmissä. Myllystä lähtevän hiilen kosteuspitoisuus 

tulisi olla 2/3-osaa tasapainokosteudesta. (Bennett 2007, 4 ja Alakangas 2000, 10) 

Tasapainokosteus matala bitumiselle ja korkea luokituksisille hiilille lasketaan yhtälön 3 

mukaan (Bennett 2007, 4). 

Tasapainokosteus = 0,69 + 0,84 · (ilmakuivattu kosteus) + 0,18 

 · (ilmakuivattu kosteus)²   (3) 
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Tasapainokosteus vaihtelee hiilten luokituksen, maseraalikoostumuksen ja 

tuhkapitoisuuden mukaan. Queenslandin matalasti haihtuvilla kivihiilillä kosteus on n. 2 

%:a, kun Hunter Valleyn kivihiilillä kosteus on 6-9 %:a. Queenslandin kivihiilten 

kuivaaminen sopivalle kosteuspitoisuudelle vaatii vähemmän energiaa kuin Hunter 

Valleyn kivihiilten kuivaaminen. (Bennett 2007, 4)   

Kivihiilen tyyppi ja sen pinnan kosteuspitoisuus asettavat ehdot myllyn 

kuivaustoiminnoille. Myllyn kuivauskapasiteetti riippuu kiertävästä hiilen määrästä, 

kyvystä sekoittaa nopeasti luokittimesta palautuvat kuivat hiilet märkien myllyyn 

syötettyjen hiilten kanssa, ja ilmasuhteesta ja myllyn ominaisesta syötetyn ilman 

lämpötilasta. Kuvassa 8 on esitetty myllyn kapasiteetin tekijöitä. Capricornin korkea 

HGI-arvo tarkoittaa, että myllyn syöttönopeus voidaan nostaa 157 %:in 50:n HGI:n 

kivihiilillä. Suuremman myllyn syöttönopeuden saavuttamiseksi tuuletus- ja 

kuivaamiskapasiteettia tulee myös kasvattaa, joista kumpikin voi rajoittaa saavutettavissa 

olevaa myllyn kapasiteettia. (Bennett 2007, 4)    

 

Kuva 8. Kivihiilten kapasiteettitekijät, jauhamiseen ja kuivaamiseen käytetty energia. 

Kuva on muokattu lähteestä Bennett 2007.  (Bennett 2007, 5)   

 

4.1.4 Haihtuvat aineet 

Kivihiilten jauhautuvuudessa on selkeitä eroja. Bitumiset kivihiilet jauhautuvat selvästi 

muita paremmin. Kuvassa 9 on esitetty kivihiilen haihtuvien aineiden pitoisuuden 

vaikutus HGI-arvoon. Bitumisten kivihiilten HGI-arvo on selkeästi korkein ja haihtuvien 
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aineiden pitoisuus 2. matalin, kun ligniittisten kivihiilten HGI arvo on matalin ja 

haihtuva-ainepitoisuus on korkein. (Firouzi 2003, 6) 

 

Kuva 9. Haihtuvien aineiden määrän vaikutus HGI-arvoon. Kuva on muokattu lähteestä 

Firouzi 2003. (Firouzi 2003, 4) 

 

4.1.5 Maseraalit  

Kivihiili sisältää geologisissa prosesseissa kasviperäisestä hiilestä muodostuneita useita 

orgaanisia materiaaleja, maseraaleja, ja vähemmässä määrin epäorgaanisia mineraaleja. 

Jokaiselle maseraalille voidaan määrittää selvät fyysiset ja kemialliset ominaisuudet, 

jotka ohjaavat kivihiilen käyttäytymistä. (Southern Illinois University) 

Maseraalit ovat yleensä 100 um:ä halkaisijaltaan pienempiä, toisiinsa sekoittuneita, 

vaikeasti tunnistettavia partikkeleita. Yleisimmät maseraalien tunnistettavuuteen 

käytettävät menetelmät ovat vitriniitin heijastuvuus, fluoresoiva-infrapuna ja 

fotoakustinen mikroskopia. Maseraalit voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: liptiniitti, 

vitriniitti ja inertiniitti. Kivihiilen liptiniitti on muodostunut kasvien vahamaisista ja 

hartsimaisista osista ja koostuu pääasiassa sporiniitista, resiniitista ja kutiniitista. 

Muutamat hiilet ja useimmat öljyä tuottavat komponentit lähdekivissä sisältävät 

alganiittia, jotka ovat muodostuneet hiiltyneistä levistä. Vitriniitit ovat muodostuneet 

maatuneista puumaisista kudoksista ja on yleisin maseraaliryhmä Pohjois-Amerikan 

hiilissä. Vitriniittiryhmistä voidaan erottaa normaalit tai matriisivitriniitti ja 

pseudovitriniitti.  Inertiniitti ryhmä on muodostunut puumaisesta kudoksesta, jota on 

muokannut tuli tai biokemiallinen hapettuminen. Inertiniitin pääryhmät ovat fusiniitti ja 

semifusiniitti, jotka ovat pääasiassa muodostuneet hiiltyneestä puuhiilestä ja 
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semipuuhiilestä. Inertiniittiryhmä on yleinen maseraaliryhmä joissakin kanadalaisissa ja 

pohjoisen pallonpuoliskon hiilissä. (Crelling 1989, 250-251) 

Yu et al. mukaan haihtuvien aineiden määrä, H-pitoisuus ja H/C-suhde on yleisesti ottaen 

suurin liptiniitissä ja pienin inertiniitissä. Heijastuvuus on puolestaan suurin inertiniitissä 

ja pienin liptiniitissä. Kivihiilipartikkeleilla, joilla on suuri vitriniittipitoisuus, on 

suurempi haihtuvien aineiden määrä.  Kuvissa 10-13 on esitetty kivihiilten eri 

maseraaleja. (Yu et al. 2007 ja Yu et al. 2005) 

 

Kuva 10. Pseudovitriniittinen, korkeasti haihtuva, bituminen kivihiili. Vihreä rakenne 

kuvassa on kivihiilen pseudovitriniittiä. Kuva on muokattu lähteestä Southern Illinois 

University. (Southern Illinois University) 

 

 

Kuva 11. Pseudo- ja detrovitriniittinen kivihiili, korkeasti haihtuva, bituminen kivihiili. 

Kuvassa oikealla on pseudovitriniittiä ja vasemmalla on detrovitriniittiä. 

Detrovitriniitissä tumma on liptiniittiä ja vaalea inertiniittiä. Kuva on muokattu lähteestä 

Southern Illinois University. (Southern Illinois University) 

 



25 
 

 

 

Kuva 12. Vasemmalla on detrovitriniittiä, tummat alueet ovat liptiniittiä ja vaaleat alueet 

inertiniittiä. Kuva on muokattu lähteestä Southern Illinois University. (Southern Illinois 

University) 

 

 

Kuva 13. Kuva koostuu pääasiassa mineraaleista. Pyöreät, harmaat partikkelit ovat 

vitrodetriniittiä. Kuva on muokattu lähteestä Southern Illinois University. (Southern 

Illinois University) 

 

D. Yu et al. mukaan kivihiilen vitriniittimaseraali on pehmeä ja kasvattaa HGI arvoa. 

Liptiniitin on todettu olevan kovin maseraali, liptiniitissä kivihiilen ristisidokset tekevät 

rakenteesta kovan, ja inertiniitin toiseksi kovin. Vitriniitti on maseraaleista helpoiten 

jauhatuvaa. Näin ollen pienten hiilipartikkeleiden voidaan olettaa sisältävän enemmän 

vitriniittiä kuin liptiniittiä ja inertiniittiä, koska vitriniitti on maseraaleista pehmeintä ja 

helposti hajoavaa. Taulukossa 4 on esitetty 3:n kokoluokan kivihiilien eri ominaisuuksia 

muihin ominaisuuksiin nähden, suurimmat erot ominaisuuksissa on kivihiilten 

vitriniittipitoisuuksien välillä.  (Yu 2005) 
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Taulukko 4. Kivihiilten ominaisuuksien paino- ja tilavuusprosentit. (Yu 2005) 

Näyte Kosteus

, (p-%) 

Haihtuvat 

aineet,        

(p-%)     

Tuhka,     

p-% 

C-

pitoisuus,  

(p-%) 

Halkaisija         

D (um) 

Liptiniitti, 

(til..-%) 

Vitriniitti, 

(til.-%) 

Inertiniitti, 

(til.-%) 

Mineraalipitoisuus, 

(til.-%) 

CO1 0,77 41,49 18,51 39,24 20,4 1,1 80,2 14,1 4,6 

CO2 1,16 37,91 17,3 41,8 81,6 1,8 79 15 4,2 

CO3 1,05 35,98 18,75 44,22 177,1 0,3 70,4 17,6 11,7 

 

 

Kuvassa 14 on esitetty vitriniitin pitoisuuden vaikutus HGI arvoon tuhkapitoisuuden 

ollessa 15 %:a ja kivihiileen yhdistyneiden komponenttien pitoisuuden ollessa 40 %:a 

(Miroshnichenko 2013, 453).  

 

Kuva 14. Vitriniitin pitoisuuden merkitys HGI arvoon tuhkapitoisuuden ollessa 15 %:a ja 

hiilipitoisuuden ollessa 40 %:a. (Miroshnichenko 2013, 453) 

 

4.1.6 Mineraalit 

Yleisimpiä kivihiilen sisältämiä mineraaleja ovat esim. illiitti, savi, pyriitti, kvartsi ja 

kalsiitti. Kivihiilen mineraalit muodostuvat hapesta, alumiinista, piistä, raudasta, rikistä 

ja kalsiumista. Nämä mineraalit ja muut harvinaisemmat materiaalit sisältävät yleensä 

suurimman osan kivihiilen hivenaineista. Mineraalit ovat kivihiilessä yleensä yksittäisinä 

kiteinä tai kideryhminä, jotka sisältävät orgaanista ainetta. (Schweinfurth 2009, 9) 

Savityyppi kivihiilen mineraalissa vaikuttaa kuinka hiili reagoi palaessa. Kivihiiltä 

poltettaessa suurin osa mineraaleista ja alkuaineista muodostaa tuhkaa. Kuitenkin, osa 

mineraaleista hajoaa kaasukomponenteiksi. Rautaoksidista tulee osa tuhkaa ja 
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rikkioksidista muodostuu prosessista poistettavaa savukaasua. Myös jotkin alkuaineet 

eroavat orgaanisista ''isännistään'' ja reagoivat prosessissa eteenpäin. Suurin osa 

alkuaineista muodostaa tuhkaa, mutta pieni osa enemmän haihtuvista aineista, kuten 

elohopea ja seleeni, poistuvat savukaasuna. (Schweinfurth 2009, 9) 

Kivihiilen mineraalit voivat olla peräisin kasvien epäorgaanisista aineista, jotka ovat 

kertyneet kasveihin turpeen muodostumisessa. Mineraalit voivat olla peräisin myös 

tuulen tai veden kuljettamista rapautumista turvetta muodostavaan ympäristöön ja 

mineraaleista, jotka ovat muodostuneet turpeen syntymisen tai hautautumisen 

yhteydessä. Kahta jälkimmäistä prosessia pidetään pääasiallisina kivihiilen mineraalien 

muodostumiseen vaikuttavina tekijöinä, jotka vaikuttavat kivihiilen kaupalliseen laatuun. 

Tietyt fysikaaliset ominaisuudet, kuten kvartsirakeiden muoto, ovat myös johtaneet 

oletuksiin kivihiilen kvartsin olevan peräisin pääasiassa rapautumien kulkeutumisesta. 

(Ruppert et al. 1984) 

Kivihiilen mineraalipitoisuus vaikuttaa myös merkittävästi HGI arvoon. Mineraalien 

vaikutus murskautumiseen jaetaan neljään ryhmään. Savi ja sulfaatit ovat pehmeimpiä 

mineraaleja ja ne nostavat kivihiilen HGI arvoa. Ei-savimaiset silikaatit, kvartsi ja oksidit 

ovat kovimpia mineraaleja ja laskevat HGI arvoa. (Miroshnichenko 2013, 454) 

 

4.2 Hardgrove indeksi 

Hardgrove jauhautumistesti on standardisoitu, yleisesti käytettävä hiilen testimenetelmä. 

Hardgrove testillä mitataan kivihiilen mekaanista lujuutta. Hardgrove testin tulokset 

kuvaavat hiilen kovuutta ja hiilen jauhamiseen tarvittavan energian määrää. Tulokset 

ilmoitetaan indekseinä, jossa suhteellisen pehmeän vertailtavan hiilen arvo on asetettu 

sadaksi. Mitä vaikeammin jauhautuvaa hiili on, sitä pienempi on sen Hardgrove indeksin 

arvo. Kuvassa 15 on esitetty eri kapasiteettitekijöiden ja kivihiilen HGI arvojen vaikutusta 

myllyn tehokkuuteen.  (Alakangas 2000, 33 ja Miroshnichenko 2013, 449) 
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Kuva 15. Kapasiteettitekijöiden ja HGI:n vaikutus myllytehokkuuteen, 

kapasiteettitekijällä 1 50 HGI:n hiilen jauhaa 70 %:sesti 75 um:in. (Bennett 2007, 4) 

 

Kivihiilen HGI arvon vaikutusta kuulamyllyn maksimivoimaan voidaan arvioida yhtälön 

4 avulla. Maksimi murskausvoiman muutos HGI arvojen mukaan on epälineaarinen. HGI 

arvoilla 90 ja 80, murskausvoima laskee vähän. HGI arvoilla 50 ja 40, murskausvoima 

alenee merkittävän paljon. (Miroshnichenko 2013, 452)   

Bmax =
k1 · k2 · k3 · k4 · n²1 · D³1 · b(0,0034 · HGI1,25 + 0,61)

1000 · (
R5000

20
)m · (ln

100

R90
)0,5

 

     (4) 

 

jossa b on kosketuspinnan leveys 

 D1 on pallon ulkoinen halkaisija 

k1 on verrannollisuuskerroin kivihiilen tyypille, koostumukselle ja 

rakenteelle 

 k2 on verrannollisuuskerroin, joka huomioi pallojen kulumisen 

k3 on verrannollisuuskerroin kivihiilen kosteudelle ja kivihiilen 

pitoisuudelle hygroskooppisessa vedessä 

k4 on verrannollisuuskerroin myllyyn sisäänmenevälle ja poistuvalle 

kivihiilipölyn kosteudelle   
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m kuvaa kivihiilen tyyppiä 

n on myllyn kierrosnopeus 

R5000 on 5000 um:n seulalle jäänyt kivihiili ennen murskausta 

R90 on 90 um:n seulalle jäänyt kivihiili murskauksen jälkeen 

 

Kivihiilen HGI arvoon vaikuttaa monet ominaisuudet: kosteus, tuhkapitoisuus, 

vitriniittipitoisuus, haihtuvien aineiden määrä, petrografia, mineraalipitoisuus ja 

hapettumisen aste. Kuitenkin, ominaisuuksien todellinen vaikutus riippuu valitusta 

hiilinäytteestä. (Miroshnichenko 2013, 455)    

Miroshnichenkon artikkelissa arvioitiin kosteuden Wi, haihtuvien aineiden määrän Vd, 

haihtumattoman hiilipitoisuuden FCd, tuhkapitoisuuden Ad, rikkipitoisuuden Sd, 

lämpöarvon Qd, hiilipitoisuuden Cd, vetypitoisuuden Hd, typpipitoisuuden Nd ja hapen 

konsentraation Od vaikutusta Hardgrove indeksin arvoon. Yhtälössä 5 on arvioitu 

kivihiilen eri ominaisuuksien vaikutusta HGI arvoon. (Miroshnichenko 2013, 454) 

HGI = 67 − 3,16 · Od − 3,02 · Nd − 0,23 · Hd − 2,37 · Cd − 0,00585 

· Qd − 1,53 · Sd + 3 · PCd −  Ad + 3 · Vd + 1,13 · Wi 

    (5)  

 

jossa  R on vitriniitin heijastavuus, R²=0,76  

 

Turkkilaisilla kivihiilille HGI arvot on määritetty yhtälössä 6 HGI arvot riippuvat 

kivihiilen kvartsipitoisuudesta, vesi- ja happoliukoisista mineraaleista. (Miroshnichenko 

2013, 454) 

 HGI = 2,532 + 0,487 · Q + 1,165 · NM  (6) 
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jossa Q on kivihiilen kvartsipitoisuus 

 NM on kivihiilen vesi- ja happoliukoisten mineraalien pitoisuus 

 

Kivihiilen hapettumisen on todettu laskevan HGI arvoa. Muiden ominaisuuksien vaikutus 

on monimutkainen kivihiilen HGI arvoon. Esimerkiksi tuhka, haihtuvien aineiden määrä, 

haihtumattoman hiilen ja kosteus voi nostaa tai alentaa kivihiilen HGI arvoa. 

(Miroshnichenko 2013, 454) 
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5 Kivihiilen varastoiminen ja virtaaminen siilossa 

Kivihiilen ominaisuudet vaikuttavat kivihiilen virtauskäyttäytymiseen ja varastoimiseen 

siilossa. Kivihiilen kosteuspitoisuuden, varastointiajan, partikkelikokojakauman, 

lämpötilan tai kemiallisten ominaisuuksien muuttumisella on ratkaiseva vaikutus siilon 

virtauskäyttäytymiseen ja siihen kuinka materiaali soveltuu siiloissa varastoimiseen. 

(Carson & Jenkyn 1993, 3-8)  

Kivihiilen virtaaminen ulos siiloista voi aiheuttaa ongelmia seuraavissa prosessivaiheissa. 

Heikosti kuivatut partikkelit tarttuvat toisiinsa kiinni aiheuttaen tukkeumia siiloissa. 

Kivihiilen rakenteesta johtuen se jauhautuu epätasaisesti ja kulmikkaat jakeet virtaavat 

heikommin ulos siilosta, kovat rakenteet puristuvat pehmeitä heikommin kasaan ja 

muodostavat tukoksia varastoinnissa. Kivihiilipartikkeleiden tiheyden ollessa suuri 

partikkeli jauhautuu heikommin ja voi aiheuttaa tukoksia varastoinnissa ja virtaamisessa. 

Kovat jakeet kuluttavat siilon pintaa, jolloin seinämien vuoraus tulee olla kestävää, 

siilojen huoltamisen suunnittelu täytyy olla toteutettu hyvin siilon rikkoutumisen ja 

vuotojen välttämiseksi. Asiantuntevalla suunnittelulla saadaan parempi ymmärrys 

siilojen toiminnasta ja voidaan suunnitella siiloista rakenteeltaan 

kustannustehokkaampia. 

Asiantuntevan suunnittelun kannalta on hyödyllistä, että tiedetään virtauksen 

muodostumisesta siilossa ja virtausta hidastavista esteistä. Virtaaminen siiloissa voi olla 

liian voimakasta aiheuttaen kuormitusta venttiileille ja hankaloittaa seuraavien 

prosessivaiheiden toimintaa. Myös heikko virtaus siiloissa voi hidastaa tuotantoa ja 

aiheuttaa ongelmia seuraavissa prosesseissa. (Holdich 2002, 99 ja Brookfield 

Engineering Laboratories, 51)   

 

5.1 Massa- ja suppilovirtaus 

Varastoimiseen käytettyjä siiloja on rakenteeltaan monenlaisia mutta siilojen toiminnan 

tarkoitus on sama: luotettava, tasainen jauheen ulosvirtaus vaaditulla nopeudella. 

Suunnittelemalla siilolle sopivan kokoinen aukko ulostulolle ja sopiva suppilon 

puolikulma voidaan vaikuttaa jauheen virtausnopeuteen ulos siilosta. Siilossa syntyvät 

virtaukset voidaan jaotella massavirtaan ja ydin- tai suppilovirtaukseen.  Kuvassa 16a on 
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esitetty siilon suppilovirtaus ja kuvassa 16b massavirtaus, kuvassa 16c on esitetty siilon 

suppilon puolikulma. (Freeman 2009, 1-2)    

Siilossa yleisesti syntyviä virtausta hidastavia esteitä on kahden tyylisiä. 

Suppilovirtauksessa virtausta hidastaa rotan koloksi kutsuttu este, jossa jauhe kerääntyy 

ulostuloaukon yläpuolella muodostaen jähmettyneen ja kiinteän rakenteen.  

Massavirtauksessa, kuvassa 17c, on esitetty siilon suppilon ulostuloaukon kaltevuuden 

kulma. (Brookfield Engineering Laboratories, 51) 

Suppilovirtauksessa ja massavirtauksessa ulostuloaukon halkaisijalle voidaan laskea 

kriittiset arvot, DRH ja Dc tai Dp, halkaisijan kriittiset arvot riippuvat siilon geometriasta. 

Brookfieldin jauheen virtaustestaajalla voidaan laskea halkaisijoiden kriittiset arvot 

virtausmittausten perusteella. Tarkkojen kriittisten halkaisijoiden arvojen laskemiseen 

myös seinäkitka tulee määrittää. Suppilovirtauksen kriittisen halkaisijan arvo on 

merkittävästi massavirtauksen halkaisijan arvoa suurempi. (Brookfield Engineering 

Laboratories, 51)  

   

Kuva 16a . Suppilovirtaus. Kuva 16b. Massavirtaus.  Kuva 16c. Suppilon puolikulma. 

(Brookfield Engineering Laboratories, 52) 

 

Monet siilon virtauksessa esiintyvät ongelmat voidaan välttää suunnittelemalla siilo 

toimimaan massavirtaperiaatteella. Joissakin ääritapauksissa pystysuuntainen suppilon 

kulma on 0°:en ja 40°:en välillä. Joissakin tapauksissa massavirtaus ei ole käytännöllinen 

johtuen sen vaatimasta siilon yläosan suuresta tilavuudesta. Taulukossa 5 on koottuna 

suppilo- ja massavirtauksen haittoja ja hyötyjä. (Chase 2012) 
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Taulukko 5. Suppilo- ja massavirtauksen edut ja haitat. (Chase 2012) 

MASSAVIRTA SUPPILOVIRTAUS 
Edut • Virtaus tasaisempaa 

• Pienentynyt radiaalinen 

sekoittuminen 

• Jännitykset seinissä ovat 

paremmin ennustettavissa 

• Tehokkaampi kapasiteetin 

käyttö 

• Tarvitaan pienempi siilon 

yläpään tila 

Haitat • Seinien suurempi kuluvuus 

• Seinien suurempi rasitus 

• Tarvitaan suurempi tila siilon 

yläpäässä 

• Suurempi tukkeutuminen 
• Erottelu 
• Vakauttamisen vaikutukset 

voivat olla vakavat 

• Rasituksen epätasainen 

jakaantuminen voi aiheuttaa 

siilon romahtamisen 

• Tulviminen 

• Pienempi varastointikapasiteetti 

 

 

5.1.1 Kosteuden vaikutus virtaukseen 

Kosteuden vaikutusta virtaavuuteen kuvataan FF arvojen muutoksen perusteella. Jeniken 

leikkausjännityskokeet suoritettiin jauheisille kivihiilinäytteille. Virtausta kuvaava FF 

arvo määritetään virtaukseen vaikuttavan suuren vahvistus voiman, Vm, ja löyhän 

myötörajan, fc, välisenä suhteena. Fc, Vm-käyrän perusteella muodostuu virtausta kuvaava 

1/FF-arvo, joka on materiaaliin vaikuttavan löyhän myötörajan ja suuren vahvistus 

voiman välinen suhde. Pienillä 1/FF arvoilla materiaali virtaa vapaasti. Taulukossa 7 on 

esitetty 7 kosteuspitoisuuden vaikutus virtausominaisuuksiin, jauhetun kivihiilen 

virtausta kuvaava 1/FF-arvo kasvaa kosteuspitoisuuden kahdeksaantoista %:in asti, jonka 

jälkeen 1/FF arvo laskee voimakkaasti Jauhetun kivihiilen partikkelikoon ollessa 84,5 

µm:ä ja kosteuspitoisuuden ylittäessä 18 %:a, virtausominaisuudet heikkenevät 

voimakkaasti ja kivihiilen siirtäminen ulos siilosta vaikeutuu. Kokeessa on tutkittu 

kosteuden vaikutusta pienten kivihiilten virtaukseen. Suuret kivihiilet vaikuttavat 

oleellisesti virtaukseen ja hidastavat kivihiilten virtausta siilossa. (Bindhumadhavan & 

Pitchumani 1a, 5)  
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Taulukko 6. Jeniken leikkausjännityskoe seitsemällä kosteuspitoisuudella. 

(Bindhumadhavan & Pitchumani 1a, 5) 

Näyte Kosteuspitoisuus 

Seoksen 

tiheys Virtaavuus Normaalivoima [kPa]  

  

[kg/m3] 

    

 [paino-%] [-] 9,11 kPa 3,924 kPa 1,4 kPa 

1 2,02 866,14 0,053 3,973 3,386 3,155 

       

2 3,4 835,61 0,058 4,357 3,679 3,485 

       

3 8,0 799,92 0,092 5,129 4,437 3,611 

       

4 10 779,31 0,141 5,946 4,594 3,801 

       

5 15 765,56 0,291 8,368 5,356 4,023 

       

6 18 749,41 0,399 9,958 5,872 4,16 

       

7 25 772,84 0,322 8,319 5,166 3,876 

 

 

5.1.2 Kosteuden vaikutus tiheyteen 

Kosteuden vaikutusta seoksen tiheyteen mitattiin jakamalla näytteen paino tasaisesti 

sylinterimäisessä renkaassa. Tiheys eri kosteuspitoisuuksilla laskettiin halkaisijalla, kun 

seoksen holvautumista virtauksessa ei tapahtunut. Seoksen tiheys saavuttaa minimiarvon 

kriittisellä kosteusarvolla kosteuden ollessa 18 %:a näytteen painosta. Kuvassa 17 on 

esitetty kosteuden vaikutus seoksen tiheyteen. Seoksen kosteuden kasvaessa kriittiseen 

arvoon tiheys alenee ja kosteuden ylittäessä kriittisen arvon tiheys kääntyy kasvuun. ( 

Bindhumadhavan & Pitchumani 1a, 7) 
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Kuva 17. Kosteuden vaikutus seoksen tiheyteen. Kuva on muokattu lähteestä 

Bindhumadhavan & Pitchumani 1b. (Bindhumadhavan & Pitchumani 1b, 7) 

 

5.1.3 Partikkelikoko 

Pallomaisen partikkelin koko esitetään yksilöllisesti sen halkaisijana. Partikkelit eivät ole 

aina pallomaisia muodoltaan, ja siksi partikkelin halkaisijan määrittämiseen on olemassa 

monta tapaa. Taulukossa 7 on esitetty erilaisia käytössä olevia menetelmiä partikkelikoon 

määrittämiseen.  (Iinoya 1988, 5) 

Taulukko 7. Partikkelikoon määrittäminen. (Iinoya 1988, 5) 

Leveyden, pituuden ja paksuuden aritmeettinen 

keskiarvo 

b=(b+l+t)/3          

Pituuden, leveyden ja paksuuden geometrinen 

keskiarvo 

(b · l · t)
1

3                                           

Pituuden, leveyden ja paksuuden harmoninen 

keskiarvo 

3/(1/b+1/l+1/t)                                 

Ennustetun pinta-alan halkaisija  A= π·D²·p/4                                  

Ennustetun tilavuuden halkaisija Vp= π·D³·e/6                                        

Martinin halkaisija Ennustetun pinta-alan jakava yksisuuntainen 

halkaisija 
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5.1.4 Partikkelikokojakauma 

Schonlebe ja Seewaldin mukaan laajan partikkelikokojakauman virtausominaisuuksien 

tutkimiseksi suppealla partikkelikokojakaumalla, täytyy virtausominaisuudet ensin 

määrittää kullekin partikkelikoolle. FF arvoja voidaan kuvata olevan eksponenttifunktio, 

riippuen testimateriaalista se johtaa eri FF kuvaajiin, FF kuvaajat eivät noudata 

yhdenmukaisia lakeja. FF kuvaajan funktio on esitetty yhtälössä 8. (Bindhumadhavan & 

Pitchumani 1a, 7)  

1

FF
= K · dp

c    (8) 

    

jossa K ja c ovat materiaalista riippuvia vakioita 

 

Singh muutti yhtälöä B korvaamalla dp Rosin Rammlerin parametrillä xd, jolloin virtausta 

kuvaava funktio 1/FF voidaan esittää yhtälön 9 mukaan (Bindhumadhavan & Pitchumani 

1a, 8). 

 
1

FF
= K · xd

c    (9) 

    

jossa xd on näytteen 63,2 prosentin kumulatiivinen partikkelikokojakauma

  

Yhtälön 10 on todettu kuvaavan heikosti funktion 1/FF arvoja. Myöhemmin Ramanan 

korjasi yhtälöä 10 lisäämällä keskimääräisen partikkelikoon xd ja 

partikkelikokojakauman hajonnan n vaikutuksen. (Bindhumadhavan & Pitchumani 1a, 8) 

1

FF
= 1,56 − 0,7 · xd + 13,24 · x2

d + 20,97 · n2 + 0,6 · xd · n 

    (10) 

 

Yhtälön 10 tarkkuus ennustaa 1/FF arvoja on 35 %:a. Näytteen virtavuuden on huomattu 

riippuvan jauhetun kivihiilen partikkelikoon jakaumasta, yhtälössä ei huomioida 

kosteuden vaikutusta virtausominaisuuteen. (Bindhumadhavan & Pitchumani 1b, 8) 
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G. Bindhumadhavan & B. Pitchumani mukaan kahdella keskimääräisellä 

partikkelikokoluokalla on merkittävä vaikutus virtauksen muuttumiseen.  

Keskimääräisellä partikkelikoolla 80 μm saavutetaan kivihiilen paras virtaavuus siilossa. 

Keskimääräisen partikkelikoon ollessa suurempi kuin 80 μm virtauksen 1/FF arvo laskee 

tasaisesti. Keskimääräisen partikkelikoon ollessa suurempi kuin 125 μm virtauksen 1/FF 

arvon laskeminen hidastuu. Keskimääräisen partikkelikoon hajonnan ollessa pientä 

kivihiilet virtaavat vapaasti. ( Bindhumadhavan & Pitchumani 1b)  

 

5.1.5 Kosteuden ja partikkelikokojakauman vaikutus virtausominaisuuteen 

Bindhumadhavan & Pitchumanin tekemät Jeniken leikkausjännityskokeet suoritettiin 

jauhetuille kivihiilille eri partikkelikokojakaumalla ja kosteuspitoisuusarvoilla. 

Taulukossa 8 on esitetty leikkausjännityskokeen tulokset, näytteiden virtaavuutta 

mitattiin virtausfunktiokuvaajista. (Bindhumadhavan & Pitchumani 1a, 8) 

Taulukko 8. Jauhettujen kivihiilten kosteuspitoisuuden, xd:n ja 1/FF:n arvot. ( 

Bindhumadhavan & Pitchumani 1a, 8) 

Näyte Keskimääräinen 

partikkelikoko, xd 

[um] 

Partikkelikokojakauman 

hajonta, n [um] 

Kosteus  

[p.-%] 

1/FF 

Kivihiili 1 60,5 1,2 3,8 0,233 

Kivihiili 2 53,1 1,1 2,8 0,185 

Kivihiili 3 38,7 1,3 2,4 0,222 

Kivihiili 4 50,4 1,2 2,4 0,248 

Kivihiili 5 51,7 1,3 2,4 0,252 

Kivihiili 6 84,5 1,5 2,0 0,053 

Kivihiili 7 84,5 1,5 3,4 0,058 

Kivihiili 8 84,5 1,5 8,0 0,092 

Kivihiili 9 84,5 1,5 10 0,141 

Kivihiili 10 84,5 1,5 15 0,291 

Kivihiili 11 84,5 1,5 18 0,399 

Kivihiili 12 84,5 1,5 25 0,322 

 

Taulukon 8 perusteella 1/FF arvot vaihtelevat xd, n ja kosteus-%:n muuttuessa. 1/FF 

riippuvat partikkelikokojakaumasta ja kosteuspitoisuudesta. Hajonnan xd, muuttujan n ja 
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kosteusprosentin regressioanalyysin mukaan virtaavuuden 1/FF arvot on yhtälön 11 

mukainen. (Bindhumadhavan & Pitchumani 1a, 8)  

1

FF
= 0,0313 · xd − 0,0007 · x2

d + 100 000 · n − 2,7188 · n + 0,2500 

· M − 0,0005 · M2 − 0,0020 · xd · M + 0,0625 · n · M  

    (11) 

 

Virheen pienentämiseksi virtauksen laskentaan lisättiin näytteen täydellinen 

partikkelikokojakauma korvaamalla keskimääräinen partikkelikokojakauma xd ja arvo n 

näytteen eri kokoluokat paino-osuuksilla. Huomioimalla kosteuden vaikutus 

virtaavuuteen laskennan virhe pienenee 20 %:a. Kuvassa 18. on verrattu laskennan ja 

kokeellisen arvojen eroja. (Bindhumadhavan & Pitchumani 1a, 8) 

 

Kuva 18. 1/FF kokeelliset ja ennustettavat arvot. Kuva on muokattu lähteestä 

Bindhumadhavan & Pitchumani 1a. (Bindhumadhavan & Pitchumani 1a, 9) 
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6 Kivihiilen pneumaattinen kuljetus putkistossa 

Kivihiili-kaasu-seoksen käyttäytymistä voidaan kuvata seoksessa olevien partikkelien 

välisinä vuorovaikutuksina tai yhtenä jatkuvana seoksena. Jatkuvassa seoksessa 

tarkastellaan yksittäisten partikkelien välisten vuorovaikutusten sijasta rajattujen 

tilavuuksien välisiä voimia ja vuorovaikutuksia sekä syntyviä muodonmuutoksia. 

Rajattujen tilavuuksien tulee olla riittävän suuria seoksessa oleviin partikkeleiden kokoon 

nähden, jotta partikkeleiden väliset vuorovaikutukset voidaan jättää huomioimatta. 

Kivihiili-kaasu-seoksen virtauksen ominaisuudet riippuvat monesta tekijästä, kuten: 

partikkelikokojakaumasta, partikkelin muodosta, partikkeleiden kemiallisesta 

koostumuksesta, kosteudesta ja lämpötilasta. Taulukossa 9 on esitetty erilaisia käytössä 

olevia jauhetun kivihiilen injektiolaitteistoja. (Schulze 2007, 9, 35) 

Taulukko 9. Jauhetun kivihiilen injektiolaitteistot. (NEDO 2006, 46) 

Prosessi Jakelu/ 

kuljetus 

Kivihiilen 

konsentraatio 

Nopeus 

 

Putkisto/ 

virtauksen säätö 

Käyttäjät 

Petrocarb 

 

 

Ilmanpaine 

kuljetus 

syöttösäiliö-> 

masuunin  

suuttimiin 

Matala Korkea Kaasu kuljetus ja 

virtausnopeus 

(alakautta) 

National Steel, 

Kobe Steel, JFE 

(NKK) 

DENKA Matala Korkea Sama kuin yllä, 

mutta yläkautta 

JFE (Kawasaki 

Steel) 

Kuettner Korkea Matala Sama kuin 

yllä+virtausmittari 

Thyssen 

Entinen PW Keskitasoinen Matala Kiertoventtiili Dunkerque 

Simon 

Macawber 

Matala Korkea Hiilen pumppaus Scunthorpe 

ARMCO Syöttösäiliö 

>Pääputki-

>Jakaja-

>Suuttimet 

 

Matala Korkea Tasaisesti jaettu , 

yhteinäinen paineen 

putoaminen putkissa 

Nippon Steel, 

Hoogovens 

Uusi PW Korkea Matala Tasaisesti jaettu 

kuristettuihin putkiin 

Sidmar, Sollac 

Fos 

Klockner Korkea Matala Sama kuin ylhäällä Dunkerque, 

Taranto 

Sutimoto, 

Metal Mining 

Co., Ltd. 

Matala Matala Pyörivä 

syöttö+tasainen 

paineen putoaminen  

Sutimoto, Metal 

Mining Co., Ltd. 
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6.1 Kivihiilen pneumaattinen kuljetus 

Pneumaattisessa kuljetuksessa kuljetetaan maksimimäärä kiintoainetta kaasun mukana. 

Jauhettua kivihiiltä kuljetettaessa kaasun nopeus on alhainen, n. 1-5 m/s, ja 

kiintoainekonsentraatio korkea, yli 30 %:a. Yhden metrin pituisella matkalla paine putoaa 

vähintään 20 mbar:ia, 15 mm:n putken halkaisijalla voidaan kuljettaa 1,0 kg sekunnissa 

jauhettua kivihiiltä. (Subbarao  2011, 11, Lu et al. 2011 & Rhodes 2008, 212) 

H. Lun et. al 2011 artikkelissa jauhetun kivihiilen kuljettamisessa paineputkistossa 

tapahtuvia fyysisiä ilmiöitä tutkitaan putkistoon asennetun Laval suuttimen avulla 

paineen putoamisen perusteella. Hiiltä käyttävissä voimalaitoksissa Laval suuttimilla 

säädetään jauhetun kivihiilen virtausta polttouuneihin. Putkistossa sekoittunutta 

kaasuvirtausta säädettäessä Laval suutin on tärkeässä roolissa. Jauhettua kivihiiltä on 

helppo kuljettaa. 15 mm:n putkessa tiheällä kaasuseoksella voidaan kuljettaa 1,0 kg 

sekunnissa. Esimerkiksi Kiinassa, Shangdongissa koelaitoksella virtaus on vain 0,35 kg/s. 

Hiilen massavirtausta voidaan alentaa merkittävästi asentamalla Laval suutin 

kuljetusputkistoon, joka täyttää koelaitoksen testin vaatimukset. Teollisuudessa, 

syklisissä eli toistuvissa järjestelmissä, Laval suutin on aina sijoitettu säätämään hiilen 

virtausta putkissa ennen jauhetun kivihiilen kuljettamista paineistettuun kaasuttimeen. 

Syklisen järjestelmän vastaanottava säiliö on aina normaali ilmanpaineessa, kun 

kaasuttimen paine on 1,0-4,0 MPa:ia. Asentamalla kuljetusputkistoon Laval suutin 

syklisen järjestelmän paine saadaan nostettua kaasuttimen paineen korkeudelle.  (Lu et 

al. 2011)  

Virtauksen paineen putoamisen perusteella kehitettiin matemaattinen malli kuvaamaan 

paineen putoamista suuttimessa. Jauhettua kivihiiltä kuljetetaan syöttösäiliöstä 

paineputkessa pystysuunnassa 4 m:ä ja vaakasuunnassa 6 m:ä, Laval suutin on asennettu 

1,5 m:n päähän syöttösäiliöstä. Jauhetun kivihiilen maksimaalinen massavirta vähentyi 

0,87 kg:sta sekunnissa 0,35 kg:an sekunnissa, massavirtauksen pieneneminen huomattiin 

Laval suuttimen asentamisen jälkeen. Laval suuttimella on parempi kapasiteetti 

virtauksen vastustamisessa, jonka ansiosta massavirtausta on helpompi kontrolloida 

tarkemmin ja kuljettaminen putkistossa on vakaampaa. Painehäviön laskemiseksi 

paineanturit asennettiin suuttimen sisään- ja ulostulosta 15 mm:n päähän. Paineen 

putoamisen malli kuvaa kokeellista dataa 15 prosentin hajonnalla. Kuvassa 19 on esitetty 

Laval suuttimen rakenne. θ1. on sisääntulon kulma, d on suuttimen kurkun halkaisija, L 
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on suuttimen kurkun pituus ja θ2. on suuttimen ulostulon kulma. Paineputken sisäinen 

halkaisija D on 20 mm. (Lu et al. 2011) 

 

Kuva 19. Laval suuttimen rakenne. Kuva on muokattu lähteestä Lu et. al 2011. (Lu et al. 

2011) 

 

6.1.1 Putkiston paine pneumaattisessa kuljetuksessa 

Jauhetun kivihiilen pneumaattisessa kuljettamisessa on tärkeää seoksen vakaan 

massavirran saavuttaminen. Vaakasuorassa putkessa painehäviötä aiheutuu kuljettavan 

kaasun ja kiintoainepartikkeleiden kitkan vaikutuksesta. Paineen putoaminen myllyn ja 

uunin välillä paineputken suoralla osuudella lasketaan yhtälön 12 mukaisesti. (Subbarao 

2011, 19 & Pan et al. 2011)  

 
∆p

∆x
=

ρ·V2primaryair

D
· λ∗       (12)

 

jossa λ∗ = λilma + µ(λpf · λpg · sinα)    

 𝜆 ilma on seinän kitkakerroin ilmalle 

 pf on partikkelin kitkakerroin putkessa 

 pg on kitkakerroin partikkelin painolle 

 

Kuljettavan kaasun nopeus ja putkessa tapahtuva painehäviö voidaan laskea massan 

säilymislain avulla. Jauhetun kivihiilen pneumaattisessa kuljetuksessa ilma on 
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kokoonpuristuvaa, ja sen nopeus muuttuu putkistossa. Yhtälössä 12 on esitetty Darcyn 

yhtälöllä ilman paineen putoaminen suorassa putkessa. (Cowell et al. 2005, 6)  

Δpg = λ ·
L

D
·

1

2
· pg · v2

g   (12) 

 

jossa 𝜆 = 0,3164 · Re−
1

4,on kitkan vaikutus (laskettu Blasiuksen yhtälöllä tai 

Moodyn taulukon avulla) 

 L on putken pituus [m] 

 D on putken halkaisija [m] 

pg on ilman tiheys (laskettu putken alku- ja loppupaineella 

ideaalikaasulailla) [
kg

m³
] 

vg on ilman nopeus (laskettu ilman alku- ja loppunopeuden keskiarvosta)  

 [
m

s
] 

Re =
vg·D·pg

µ·g
    

 

Vaakasuoran mutkan vaikutus K painehäviöön vaakasuorassa putkessa on esitetty 

yhtälössä 13. Vaakasuoran mutkan hb vaikutus paineen putoamiseen määritettiin 0,63 

m:n vaakasuorassa mutkassa ja 1 m:n vaakasuorassa putkessa tapahtuvien painehäviöiden 

suhteena. (Cai et al. 2011) 

 K =
ΔPhb

0.63·ΔPh
    (13) 

 

Painehäviöön vaakasuorassa mutkassa vaikuttaa pääasiassa kaasu-kiintoaine suhde. 

Korkeassa paineessa vaakasuoran mutkan vaikutus painehäviöön on riippumaton 

kuljetusnopeudesta ja kaasu-kiintoaine suhteesta. Vaakasuoran mutkan vaikutus 

painehäviöön kasvaa kosteuspitoisuuden noustessa. Taulukossa 10 on esitetty paineen 

putoaminen vaakasuorassa putkessa ja vaakasuorassa mutkassa ligniitin eri 

kosteuspitoisuuksilla. (Cai et al. 2011) 
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Taulukko 10. Ligniitin paineen putoaminen vaakasuorassa putkessa ja vaakasuorassa 

mutkassa kosteuspitoisuuksilla: 3,23 %, 4,28 %, 5,36 %, 6,59 % ja 8,18 %.  ∆Ph on 

painehäviö vaakasuorassa putkessa ja ∆Phb on painehäviö vaakasuorassa mutkassa. (Cai 

et al. 2011) 

M=   3,23 % M= 4,28% M= 5,36% M= 6,59% M= 8,18% 

∆Ph ∆Phb ∆Ph ∆Phb ∆Ph ∆Phb ∆Ph ∆Phb ∆Ph ∆Phb 

11,3 16,32 10,83 16,81 8,78 16,68 6,9 16,05 6,42 17,83 

10,54 15,26 9,33 14,82 8,38 15,97 6,05 14,23 6,14 16 

9,99 14,59 9,73 15,21 7,72 14,68 5,82 13,4 6,01 16,84 

10,36 15,15 9,06 14,11 7,26 13,75 6 14,03 5,77 16,61 

9,59 13,74 8,13 13,08 7,04 13,11 5,85 13,73 6,17 17,6 

10,15 14,83 9,09 14,39 7,59 13,94 6,44 14,97 6,35 17,83 

12,18 17,57 10,02 15,93 7,84 14,69 - - 6,44 17,1 

 

 

Ilman paineen putoaminen putkiston kulmissa on esitetty yhtälössä 14. Yhtälössä n on 

mutkien lukumäärä, k on kokeellisesti laskettu putken loppupään pinnan sekä putken 

mutkan halkaisijan ja putken halkaisijan suhteen avulla, pg on ilman tiheys ja vg ilman 

nopeus. (Cowell et al. 2005, 6) 

Δpg, , b = n · k · pg · v²g   (14) 

 

H. Lun et. al 2011 artikkelin koejärjestelyssä suuttimen kurkussa paineen putoamista 

kuvaava malli kiintoaine-kaasu suhteen ollessa 0-0,6 kg/kg on yhtälön 15 mukainen. 

Paineen putoamista kuvaava malli kokonaispaineen putoamiselle suuttimessa on esitetty 

yhtälössä 16. Pienillä massavirroilla kiinteän virtauksen säätöventtiilillä ei voida säätää 

virtausta halutulla tavalla. Laval suuttimen avulla kivihiilen massavirtausta voidaan 

alentaa merkittävästi, ja saadaan säädettyä massavirtaus testille sopivaksi. (Lu et al. 2011) 
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ΔPT

0.5·pg·u²gT
= 1.1088 · u + 0.9228  (15) 

 
ΔPR

0.5·pg·u²gT
= 0.0067 · u + 0.6911  (16) 

   

Suurella kaasuvirralla painehäviö kasvaa suuttimessa eksponentiaalisesti, kaasuvirran 

nopeus ja kiintoainekonsentraatio riippuvat toisistaan lineaarisesti. Kuvassa 20 on esitetty 

kiintoainekonsentraation vaikutus suuttimen painehäviöön kahdella 

kiintoainevirtausmäärällä. (Lu et al. 2011) 

  

Kuva 20. Painehäviö suuttimessa kahdella kiintoainevirtausmäärällä. Kuva on muokattu 

lähteestä Lu et al. 2011. (Lu et al. 2011) 

 

Yhtälössä 17 on esitetty malli paineen putoamiselle suuttimessa. Yhtälön perusteella 

massavirtauksella, kiintoaineen määrällä, sisääntulon kulmalla, kurkun halkaisijalla ja 

pituudella on vaikutus paineen putoamiseen suuttimessa. Suurella 

kiintoainekonsentraatiolla partikkelien keskinäinen törmääminen sekä partikkelien ja 

seinän välinen kitka lisääntyy. Yhtälön 17 mukaan paineen putoaminen suuttimessa 

kasvaa suuttimen tulokulmaa kasvatettaessa, kun yhtälön muut suureet säilyvät 

suuruudeltaan vakiona. Suuttimen terävä tulokulma on yleensä haitallinen tasaiselle 

virtaukselle ja kasvattaa painehäviötä. Kokeiden perusteella painehäviö kasvaa 

suuttimessa huomattavasti suuttimen kurkun halkaisijan pienentyessä 6mm:stä 4 mm:in. 

Suuttimen rakenteella on suuri vaikutus korkeaan painehäviöön suuttimessa. Tehdyissä 

kokeissa suuttimen kurkun pituudella ole merkittävää vaikutusta suuttimessa syntyvään 
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painehäviöön, suuttimessa syntyvään painehäviöön vaikuttaa pääasiassa kurkun 

halkaisija. (Lu et al. 2011) 

∆𝑃 = 0,0021 · u · Mg1,5(𝑑−3,7 · 𝐿 +
𝑑−2,7 − 0.02−2,7

2,7
(

1

𝑡𝑎𝑛θ
+

1

𝑡𝑎𝑛9
)) 

    (17) 

   

6.2 Kivihiilen ominaisuuksien vaikutus kuljetukseen 

Pneumaattisessa kuljetuksessa on tärkeää, että kivihiili on ominaisuuksiltaan 

tasalaatuista. Kosteuden, partikkelikoon ja –jakauman tulee olla laitteistolle määritetyn 

mukainen kuljetuksen toimivuuden kannalta. Hyvällä laadulla prosessin häiriötilanteet 

vähentyvät ja mahdollistetaan kivihiilen tehokas kuljettaminen putkistossa.  

 

6.2.1 Kosteus 

Kivihiilen kosteuspitoisuudella voi olla suuri vaikutus pneumaattisessa kuljetuksessa 

virtauksen kehittymiseen putkistossa. Ligniittisillä kivihiilillä kosteuspitoisuuden 

noustessa neljään %:in, partikkelikoolla 280 µm kivihiilen massavirtaus kasvaa, 4:n %:n 

jälkeen massavirtaus heikkenee. Partikkelikoolla 55 µm kosteuspitoisuuden ylittäessä 3 

%:a massavirtaus laskee jatkuvasti. Partikkelikoon ollessa 55 µm kosteuden noustessa 

7,99 %:in, putkistossa tapahtui tukkeutumista. Tukkeuman poistuttua kivihiiltä ei saatu 

purkautumaan ulos syöttösäiliöstä ja kuljettamista ei voitu jatkaa. Sama tilanne tapahtui 

kivihiilen partikkelikoolla 280 µm kosteuspitoisuuden kasvaessa 10 %:in. Kuvassa 21 on 

esitetty kosteuspitoisuuden vaikutus massavirtaukseen kahdella kivihiilellä. (Cai et al. 

2011 & Pan et al. 2011) 
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Kuva 21. Kosteuspitoisuuden vaikutus kivihiilen massavirtaukseen. Kuva on muokattu 

lähteestä Pan et al. 2011. (Pan et al. 2011) 

 

Kiintoainepartikkeleiden kitkasta fs johtuva paineenputoaminen voi aiheutua 

partikkeleiden välisestä vuorovaikutuksesta tai seinämän ja partikkeleiden välisestä 

vuorovaikutuksesta. Kiintoaineen kitkan vaikutus paineen putoamiseen on esitetty 

yhtälössä 18. (Pan et al. 2011)  

  

Δ𝑃𝐹 =
2·fs·ρs(1− ε)·U²s·L

𝐷
   (18) 

 

jossa 1- ε on kiintoaineiden tilavuuden osuus 

 ρs on seoksen tiheys 

Us on kiintoaineiden nopeus, korkeassa paineessa sama kuin kaasun                

nopeus 

 

Kivihiilen partikkeleiden koon ollessa 55 µm kiintoaineen kitka pienenee kosteuden 

kasvaessa ja kaasun nopeuden kasvaessa. Kosteuden vaikutus kiintoaineen kitkaan on 

merkittävämpi pienillä kaasun nopeuksilla, mutta partikkelikoolla 280 µm kiintoaineen 

kitka on lähes vakio kosteuden kasvaessa. Kuvassa 22 on esitetty useiden 

kosteuspitoisuuksien vaikutus kiintoainepartikkeleiden kitkaan. (Pan et al. 2011) 
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Kuva 22. Kosteuden vaikutus kiintoainepartikkeleiden kitkaan. Kuva on muokattu 

lähteestä Pan et al. 2011. (Pan et al. 2011) 

 

Kosteuspitoisuudella on merkittävä vaikutus hienojen hiilipartikkeleiden kuljetuksessa 

mutta pieni vaikutus karkeiden partikkeleiden kuljetukseen. Karkeiden partikkeleiden 

kuljetuksessa partikkelit kerääntyvät putkiston alapuolelle. Kosteuspitoisuuden noustessa 

virtauskäyttäytyminen ei muutu karkeilla jakeilla merkittävästi kiintoaineiden kitkan 

vaikutuksen säilyessä lähes muuttumattomana. Hienojen kiintoainepartikkeleiden 

kuljettamisessa partikkelit täyttävät putkiston poikkileikkauksen koko leveydeltä. 

Kosteuspitoisuuden kasvaessa hienot kiintoainepartikkelit kasaantuvat ja keskimääräinen 

partikkelikokojakauma kasvaa, jolloin partikkelit kertyvät putkiston alaosaan ja 

muuttavat virtauksen tilaa.  (Pan et al. 2011)   

L. Cai et al. mukaan ligniittisillä kivihiilillä massavirtaus heikkenee kosteuspitoisuuden 

ollessa 3,24-8,18 %:a. Ligniittisten kivihiilten ulkoisen kosteuden ylittäessä 8,18 %:a, 

putkessa tapahtui usein tukkeutumista ja kuljettamista ei voitu suorittaa kunnollisesti. 

Paineen putoaminen pehmeillä kivihiilillä kuljettamisessa on suurempaa kuin 

ligniittisellä kivihiilellä samoissa ajo-olosuhteissa, samoilla materiaalin ominaisuuksilla 

ja samalla massavirtauksella. Pehmeiden kivihiilien massavirtaus kasvaa kosteuden 

ollessa 0,4-6,18 %:a, jonka jälkeen massavirtaus kääntyy laskuun. Pehmeillä kivihiilillä 

virtaavuus ja vakaus huonontui alhaisilla kosteuspitoisuuksilla sähköstaattisten voimien 

pienentyessä.  (Cai et al. 2011) 

 

6.2.2 Partikkelikoko 

Paineen putoaminen karkeille partikkeleille on suurempaa kuin hienoille partikkeleille 

vaakasuorassa ja pystysuorassa putkessa samalla massavirtauksella. Samalla 
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massavirtauksella paineen putoaminen vaakasuorassa mutkassa on suurempaa karkeille 

partikkeleille kuin hienoille partikkeleille. Karkeisiin partikkeleihin vaikuttava 

keskipakoisvoima on suurempi ja karkeat jakeet pyrkivät liikkumaan lähemmäksi 

ulompaa sivuseinää. Karkeiden jakeiden törmäyksistä ja seinäkitkasta aiheutuva 

painehäviö on tällöin suurempi. Kuvassa 23 on esitetty kahden kokoluokan kivihiilen 

paineen putoaminen vaaka- ja pystysuorassa putkessa. (Xiao-ping et al. 2009) 

 

Kuva 23. Paineen putoaminen vaaka- ja pystysuorassa putkessa. Kuva on muokattu 

lähteestä Xiao-ping et al. 2009. (Xiao-ping et al. 2009) 

 

Karkealla kivihiilellä kokonaispainehäviö on suurempi kuin hienojakoisella kivihiilellä 

samalla kiintoaine-kaasu suhteella ja massavirtauksella vaakasuorassa mutkassa ja 

pystysuorassa mutkassa johtuen karkeiden jakeiden välisten kitkan aiheuttamasta 

suuremmasta painehäviöstä. Kuvassa 24 on esitetty kahden partikkelikoon jakeiden 

kitkasta johtuva paineen putoaminen pystysuorassa mutkassa eri nopeuksilla. (Zhou 

2010)  

 

Kuva 24.  Partikkelien kitkasta johtuva painehäviö pystysuorassa putkessa eri 

nopeuksilla. Kuva on muokattu lähteestä Zhou 2010. (Zhou 2010) 
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6.3 Koossapitävät voimat 

Hienoksi jauhetun kivihiili-kaasu-seoksen virtaaminen riippuu voimakkaasti yksittäisten 

partikkeleiden välisistä vuorovaikutuksista. Hienojakoisien partikkeleiden ja kuivien 

seoksien suurimmat koossapitävät voimat ovat van der Waalsin vuorovaikutukset ja 

sähköstaattiset vuorovaikutukset. Van der Waals voimat perustuvat atomien ja 

molekyylien sähköisiin dipoleihin. Van der Waals vuorovaikutusten voimakkuus riippuu 

partikkelikoosta ja partikkelien välisestä etäisyydestä sekä vuorovaikutuksissa olevien 

pintojen materiaalista. Vuorovaikutuksessa olevien pintojen materiaali vaikutus 

huomioidaan Lifschitz-van der Waals vakiolla. Sähköstaattiset vuorovaikutukset 

perustuvat pintojen erilaisiin sähkövarauksiin. (Schulze 2007, 23-24) 

Useasti neste-kiintoaine-seoksessa syntyy nestemäisiä siltoja partikkeleiden välille. 

Kosteassa ympäristössä veden adsorptiokerrokset ja nestemäiset sillat ovat yleensä 

tärkeimpiä atomeja ja molekyylejä sitovia rakenteita. Veden adsorptiokerrokset voivat 

kasvattaa van der Waals voimia tasoittamalla partikkeleiden pintojen karheutta 

pienentäen partikkeleiden välistä etäisyyttä. (Schulze 2007, 23-24)   

 

6.4 Leikkausjännitys   

Tärkein osa Jeniken leikkausjännitystestissä on kuvassa 25 esitetty Jeniken 

leikkauskenno. Se koostuu pohjalevystä, renkaasta ja kennon päällä olevasta kannesta. 

Kenno täytetään testattavalla seoksella, kennon kantta painetaan pystysuorassa ja näyte 

esilujitetaan. Vaakasuora leikkausvoima kohdistuu tuen kautta kennossa olevaan 

seokseen. (Schwedes 1999, 2) 

 

Kuva 25. Jeniken jauhekenno. Kuva on muokattu lähteestä Escamilla-Martinez et al. 

2011. (Escamilla-Martinez et al. 2011) 
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Leikkausjännitystesti tehdään samalla tavoin esijännitetyillä näytteille eri 

normaalivoimilla ja tuloksena saadaan maksimaalinen leikkausjännitys S jokaisella 

normaalivoimalla N. Normaalivoimasta N ja seoksen poikkipinta-alasta S seokseen 

aiheutuu leikkausjännitys. Kuvassa 26 on kuvattu seoksen kestämä maksimaalinen 

leikkausjännitys τ tietyn normaalijännityksen σ vaikutuksessa. (Schwedes 2003) 

 

Kuva 26. Seoksen kestämä maksimaalinen leikkausjännitys τ tietyssä 

normaalijännityksessä σ. Kuva on muokattu lähteestä Schwedes 2003. (Schwedes 2003) 

 

Suuremmilla kokoonpuristavilla voimilla jauheen tiheys, ρb, kasvaa. Seoksen kestämä 

maksimaalinen leikkausjännitys τ tietyn normaalijännityksen σ vaikutuksessa päättyy 

pisteessä E. Piste E luonnehtii vakaassa tilassa olevaa virtausta, jossa jauheeseen 

vaikuttavissa jännityksissä ja jauheen tiheydessä ei tapahdu muutoksia. Pääasialliset 

vaikuttavat jännitykset kahdessa Mohrin ympyröissä ovat ominaisia seoksen kestämälle 

maksimaaliselle leikkausjännitykselle τ tietyn normaalijännityksen σ vaikutuksessa. σ1 

on merkittävin vaikuttava jännitys vakiovirtauksessa ja σc rajoittamaton jauheeseen 

vaikuttava jännitys. Kukin seoksen kestämä maksimaalinen leikkausjännitys τ tietyn 

normaalijännityksen σ vaikutuksessa antaa yhden parin arvoja rajoittamalle 

normaalijännitykselle ja pääasialliselle vaikuttavalle jännitykselle. Mohr ympyrän 

tangentin ja σ-akselin välinen kulma ϕ, kuvaa laskennallista seoksen kestämää 

maksimaalista leikkausjännitystä τ tietyssä normaalijännityksessä σ, ja mittaa jauheen 

sisäisen kitkan suuruutta vakio virtauksessa ja on siilon virtauksen suunnittelun kannalta 

erittäin tärkeä suure. (Schwedes 2003)   

Kuvan 26 seoksen kestämän maksimaalisen leikkausjännityksen laskemisessa τ tietyssä 

normaalijännityksessä on kaksi vaihetta. 1. vaiheessa, usein kutsutussa 

''esileikkauksessa'', näytteeseen kohdistetaan  normaalijännitys σsf, kunnes virtaus on 
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vakiotilassa, jolloin τ=τsf on vakio, joka johtaa kuvassa 2. suurempaan Mohrin ympyrään. 

Virtauksen vakiotilassa, leikkausjännitys τsf on vakio, leikkausjännitys on vähennetty 

nollaan, normaalijännitys σ on vähennetty pienemmäksi kuin σsf ja laskennan 2. vaiheessa 

kennon kannen kannattimeen kohdistetaan leikkausjännitys, jolloin arvo seoksen 

kestämälle maksimaaliselle leikkausjännitykselle τ tietyssä normaalijännityksessä 

saadaan laskettua. Muiden arvojen laskemiseksi laskeminen täytyy toistaa uusilla 

näytteillä, kohdistamalla näytteeseen sama normaalijännitys σsf '''esileikkauksessa'', mutta 

laskennan 2. vaiheessa eri normaalijännityksellä. (Schwedes 2003) 

 

6.5 Kivihiilen kokoluokitus syklonissa  

Kivihiilet luokitellaan masuunin injektointiin partikkelikoon mukaan puhaltamalla 

partikkeleita ilmavirralla kierteisessä syklonissa partikkeleiden erottuessa syklonin 

laidalle tai syklonin ulostuloputkeen, painavimmat kivihiilet erottuvat syklonin 

sisäseinälle ja keveimmät siirtyvät pois syklonin ulostuloputkesta. Tiedettäessä 

syklonissa olevaan hiilipartikkeliin vaikuttavat voimat ja kaasun reitti, rajoittava 

radiaalinen säde säde r1 voidaan laskea, jonka halkaisijaltaan d oleva partikkeli läpäisee 

radiaalisessa suunnassa. Kun r>r1, keskipakovoima, joka on kääntäen verrannollinen 

säteen kolmanteen potenssiin, kasvaa nopeammin kuin säteittäinen kaasun nopeus, joka 

on kääntäen verrannollinen säteeseen. Rajoittava säde r1 lasketaan yhtälön 20 mukaan.  

(Subbarao  2011, 15)  

 r1 = δ√
ρp·Vt,,0 ·r0

18·µ·tanα
   (20) 

    

jossa  d on partikkelin halkaisija 

 Vt, 0 on syklonin sisääntulon tangentiaalinen nopeus 

 tanα =
𝑣𝑟

𝑣𝑡
 

r 0 on syklonin säde 

 μ kaasun dynaaminen viskositeetti 
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Jos syklonissa erotetaan vain partikkeleita, joiden halkaisija on suurempi kuin halkaisija, 

joiden rajoittava säde on yhtä suuri kuin syklonin halkaisija (rt=r0), syklonissa pienin 

erotettava partikkeli voidaan laskea yhtälön 20 mukaan. (Subbarao  2011, 16)  

 δmin = √
18·µ·r0·tan α

ρ·vt,0
   (20) 

     

Luokittimen tehokkuus voidaan määrittää tietyn kivihiilipartikkelikoon massan ja 

luokittimesta poistuvan kivihiilen massan suhteena. Syklonin kokonaispainehäviön 

kerroin lasketaan syklonin kaasun sisääntulonopeuden perusteella yhtälön 21 mukaan. 

(Subbarao  2011, 17)  

 ξ =
2·Δp

ρ²·vt,0
= 10 − 18   (21) 

    

Loeshen dynaaminen luokittelijassa ylöspäin virtaava ja pyörivä ilma-polttoaineseos 

ohjataan luokittimeen ohjaussiipien avulla. Loeshen luokitin on osa kivihiilimyllyn 

rakennetta. Ohjaussiivet ohjaavat virtauksen tangentiaalisesti roottoriin. Ohjaussiipien ja 

pyörivän roottorin välissä partikkeleihin kohdistuu eri voimia. Pienet partikkelit virtaavat 

luokittimen keskialueelta ylös ja suuret partikkelit ohjautuvat luokittimen reunalla oleviin 

ohjaussiipiin. (Mutzenich & Garnham 2014, 1) 

  

Kuva 27. Loeshen dynaaminen luokittelija. Kuva on muokattu lähteestä Mutzenich & 

Garnham.  (Mutzenich & Garnham 2014, 1) 
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Loeschen dynaaminen luokitin on suunniteltu vähentämään fyysisestä rakenteesta 

johtuvaa paineen putoamista alentamalla luokittimeen sisääntulevan ja ulostuloon 

menevän seoksen nopeuksia. Pyörivä prosessi tarjoaa myös tehokkaamman luokituksen, 

joka vähentää jauhimen rasitusta pienentämällä hienojen partikkeleiden 

uudelleenjauhamista ja jauhetun polttoaineen uudelleen kierrättämistä. Jauhetun 

polttoaineen uudelleenkierrättämisen vähentäminen pienentää suurilta osin paineen 

putoamista, jolloin kivihiilen kuljettamiseen jauhimessa tarvitaan vähemmän energiaa. 

(Mutzenich & Garnham 2014, 8) 
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7 Kivihiilen injektointi 

Louhittu kivihiili voi sisältää 60 %:a ennen käyttöä poistettavia epäpuhtauksia. Louhittu 

kivihiili sisältää yleensä mineraaleja 5-40 paino-%:a ja rikkiä 0,2-0,8 paino-%:a riippuen 

maaperän geologisista ominaisuuksista ja käytetystä louhintatekniikasta. Kivihiiltä 

puhdistettaessa siitä poistetaan liialliset epäpuhtaudet tehokkaan ja ympäristöystävällisen 

polttoaineen valmistamiseksi. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on lämpöarvon lisääminen 

poistamalla kivihiilestä epäpuhtauksia mekaanisesti. (Speight 2013, 79-113) 

Kivihiilen seulonnan jälkeen raakahiili jauhetaan mekaanisesti ja kuivataan. Jauhettua ja 

kuivattua kivihiiltä säilötään astiassa, josta se laskeutuu painovoiman vaikutuksesta 

paineistettuihin syöttösäiliöihin. Syöttösäiliöistä kivihiili siirretään ilmanpaineella tai 

typellä jatkuvatoimisesti masuuniin. Ennen kivihiilen injektoimista masuunin 

injektiolanssien kautta kivihiili-kaasu-seos jaetaan automaattisesti luokittelijalla useiksi 

yhdenlaisiksi virroiksi. Kuvassa 28 on esitetty malli kivihiilen injektiosta ja injektiota 

ennen olevista laitteistoista. (Corus, 3) 

 

Kuva 28. Kaaviokuva jauhetun kivihiilen injektoimisesta masuuniin. Kuva on muokattu 

lähteestä NEDO 2006. (NEDO 2006, 45) 
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Mingyan G. et al. artikkelissa simuloidaan kivihiilen palamista injektiolanssissa. 

Simuloinnin avulla saadaan tietoa kuinka partikkelikoko, kivihiilityyppi ja kivihiilen 

injektointikulma, lanssin ja putken keskinäinen kulma, vaikuttavat kivihiilen 

palamisprosessiin lanssissa. Kivihiilen injektointikulma vaikuttaa lanssin sisäiseen 

virtaukseen. Kivihiilen injektointikulman kasvaessa kitka pienenee ja virtaus suurenee. 

Virtauksen muodostumiseen vaikuttaa jauhetun kivihiilen sekoittuminen ja palaminen. 

Jauhettua kivihiiltä injektoitaessa halkaisijan kasvaessa 30 µm:istä ja 90 µm:in palaminen 

heikkenee 7,82 %:a. Haihtuvien aineiden pitoisuuden ollessa 34,32 %:a kivihiilestä palaa 

46,04 %:a, kivihiilen sisältäessä haihtuvia aineita 19,95 %:a kivihiili palaa 35,02 %:sesti. 

Lanssin injektointikulma nostaa kivihiilen palamista 1,53 %:a. Kivihiilestä palaa 46,04 

%:a lanssin injektointikulman ollessa 10,8°, kohtisuorassa injektiossa kivihiilestä palaa 

44,51 %:a. Kuvassa 29 on esitetty rengasputken, lanssin, hormin ja suuttimen rakenne. 

(Gu et al. 2010) 

 

Kuva 29. Rengasputken, lanssin, hormin ja suuttimen rakenne. Kuva on muokattu 

lähteestä Chen 2005. (Chen 2005)  

 

Hiilen haihtumisen voidaan mallintaa tapahtuvan yhtenä tai useana reaktiona 

Arrheniuksen yhtälön mukaisesti, yleensä haihtuminen esitetään yhtenä tai kahtena 

reaktiona. Yhtälössä 22 ja 23 haihtumisen esitetään tapahtuvan kahtena samanaikaisena 

reaktiona. (Maia. et al. 2012) 

𝑅𝑎𝑎𝑘𝑎 𝑘𝑖𝑣𝑖ℎ𝑖𝑖𝑙𝑖−> 𝑦1 · VM + Ch1(1 − y1) (22) 

𝑅𝑎𝑎𝑘𝑎 𝑘𝑖𝑣𝑖ℎ𝑖𝑖𝑙𝑖−> 𝑦2 · VM + Ch2(1 − y2) (23) 
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jossa VM on kivihiilen haihtuvien aineiden osuus massasta 

 Ch on palamaton kivihiili 

 y on todellinen haihtuvien aineiden ja palamattoman kivihiilen saanto 

 

Turbulenttisen sekoittumisen aika määritetään turbulenssia kuvaavilla suureilla. 

Turbulenttisen sekoittumisen nopeus määritetään turbulenttisella kineettisellä energialla 

k ja turbulenttisella hajoamisella ε yhtälön 24 mukaan. (Maia. et al. 2012) 

Vsekoittuminen ∝ ε/k   (24) 

   

7.1 Injektoiminen 

Injektoimisella vaikutetaan kivihiilen palamiseen hormissa ja racewayssä. Eri kivihiilet 

soveltuvat ominaisuuksiltaan toisia paremmin injektoimiseen. Queenslandin matalat ja 

keskihaihtuvat kivihiilet ovat ominaisuuksiltaan hyvin jauhautuvia. Korkeilla 

injektiomäärillä Queenslandin matalilla ja keskihaihtuvilla kivihiilillä saavutetaan hyvä 

korvaussuhde koksille, matala ja keskihaihtuvia kivihiiliä käytettäessä saavutetaan lisäksi 

masuunin vakaa toiminta korkeilla injektiomäärillä. Masuunin toiminnan ollessa 

epävakaata raudanvalmistukseen koituu tappiota määrällisesti ja laadullisesti. 

(Queensland Government, Natural Resources and Mines 2001, 5) 

 

7.1.1 Korvaussuhde 

Koksin korvaussuhde vaihtelee masuunin toiminnan mukaan. Koksin korvaussuhteella 

tarkoitetaan yleensä metallurgisesti korjattua koksin ja kivihiilen välistä suhdetta, jossa 

koksin määrä on korjattu masuunin rajoitusten mukaan, kuten perustuen metallin piin 

määrään ja masuunin liekin lämpötilaan. Teoreettinen koksin korvaussuhde on 0,6-1,0 

kg:a koksia/kg:a kivihiiltä riippuen kivihiilen hiili- tai energiapitoisuudesta. Taulukossa 

11 on esitetty kansainvälisesti käytössä olevien jauhettujen kivihiilten koksin 

korvaussuhde. (Bennett 2007, 3) 
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Taulukko 11. Jauhettujen kivihiilten koksin korvaussuhde. (Bennett 2007, 3)  

  

 

Koksin ja kivihiilen korvaussuhde vaihtelee huomattavasti injektiossa käytettävästä 

kivihiilestä riippuen. Koksin laskennallinen korvaussuhde matalalle ja korkealla 

injektiomäärälle on esitetty kuvassa 30 kivihiilen haihtuvien aineiden määrän mukaan.  

(Bennett &  Fukushima 2003)  

 

Kuva 30. Laskennallinen korvaussuhde suurella ja matalalla injektiomäärällä haihtuvien 

aineiden suhteen. Kuva on muokattu lähteestä Bennett & Fukushima 2003. (Bennett & 

Fukushima 2003) 
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7.1.2 Hapen stoikiometrinen suhde 

Hapen stoikiometrinen suhde on jauhetun kivihiilen täydelliseen palamiseen tarvittava 

hapen määrä, se vähenee kasvatettaessa jauhetun kivihiilen injektiomäärää hapen 

konsentraation tai polttoaineen määrän ollessa matala. Hapen matala stoikiometrinen 

suhde heikentää jauhetun kivihiilen palamista ja alentaa kivihiilen koksin 

korvaussuhdetta. Hapen stoikiometrisen suhteen ollessa 0,70-0,75 masuunin yläosasta 

poistuvan pölyn hiilipitoisuus ja palamattoman kivihiilen määrä kasvoi merkittävästi, 

jolloin masuunin toiminnan on todettu olevan epävakaata. Jos hapen stoikiometrisen 

suhteen alarajana pidetään 0,67 onnistuneelle masuunin toiminnalle, minimi koksin  

määrä voi olla välillä 270-280 kg/thm, ja jauhetun kivihiilen maksimi injektiomääränä 

180-280 kg/thm. (Ishii 2000, 263-265 & 275) 

 

7.2 Injektoitavat kivihiilet 

Bituminen ja keskibituminen kivihiili muodostavat Yhdysvalloissa 90 %:a käytetyistä 

kivihiilistä. Bituminen kivihiili on myös suosittu masuunin injektiossa matalan haihtuva-

aine-, tuhka- ja kosteuspitoisuuden vuoksi, bitumisten kivihiilten tuhkapitoisuus on 3-12 

%:a. Koksautuvilla, juoksevilla kivihiilillä tuhkapitoisuus on alle 5 %:a. Lisäksi 

bitumisen kivihiilen matala kloori- ja rikkipitoisuus tekevät kivihiilestä laajasti käytetyn 

raudanvalmistuksessa. Nykyisin masuuneiden injektiossa käytetään yleisesti myös 

puoliantrasiittisia, matala tuhka- ja rikkipitoisia kivihiiliä niiden korkeasta lämpöarvosta, 

matalasta haihtuvapitoisuudesta ja korkeasta hiilipitoisuudesta johtuen. (Sunshine 2014, 

Bowen & Irwin 2008 ja Coal Marketing International Ltd 2012)  

Kivihiilten kokoluokat vaihtelevat injektiossa ja riippuvat injektiossa käytetystä 

kivihiilestä. Taulukossa 12 on esitetty injektiossa käytettyjen puolibitumisten ja 

bitumisten kivihiilten kokoluokat mesh seulan läpäisseiden partikkeleiden 

painoprosenttien perusteella. 
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Taulukko 12. Jauhettujen kivihiilien kokoluokat injektiossa. (Subbarao 2011, 2) 

 

 

 

 

 

   

 

1983 Scunthorpessa käytettiin korkeasti haihtuvaa, matala tuhkapitoista ja korkea 

rikkipitoista jauhettua kivihiiltä. Scunthorpessa käytetty kivihiili soveltui käyttöön, koska 

rakeinen kivihiili oli mahdollista injektoida masuuniin N2-kaasulla. Vakionopeudella 

toimiva syöttölaite ottaa rakeisen kivihiilen varastoitavasta suppilosta ja toimittaa sen 

yhdistettyyn Hazemag murskaimeen ja kuivausrummun kautta hihnavaa’alle. 

Murskaimelta tai kuivausrummulta kivihiili kuljetetaan pyörivään venttiilin tärisevään 

seulaan, jossa kivihiilestä erotetaan hiekka ja muta. Hiekan ja mudan erottamisen jälkeen 

uuttamisessa vedestä olevasta kivihiilestä erotetaan magneettisesti muut malmit. Seulan 

ylite kuljetetaan pneumaattisesti takaisin murskaimelle ja alite kuljetetaan 

pneumaattisesti siiloihin. Kivihiili kuljetetaan masuunia lähemmäksi laivaan lastatuissa 

20 t:n jauhesäiliöissä, jotka tyhjennetään pneumaattisesti masuunin läheisiin siiloihin. 

(Gathergood et al. 1987, 40 & Planete-Energies 2010) 

Raygan et al. tehdyissä kokeissa neljästä kivihiilestä korkein rikkipitoisuus on 2 %:a. 

Testatun neljän kivihiilen rikkipitoisuus on melko korkea mutta kivihiilet soveltuvat 

hyvin injektointiin. Scunthorpessa injektoitujen kivihiilten rikkipitoisuus oli 

korkeimmillaan 2,24 %:a, joten ero korkeimmassa rikkipitoisuudessa Scunthorpessa 

käytettyjen kivihiilten ja Raygan et al. testaamien kivihiilten välillä on kohtalaisen pieni.  

Scunthorpen korkeasti haihtuvan kivihiilen matala tuhkapitoisuus oli kilpailukykyinen 

koksin matalan tuhkapitoisuuden kanssa. Scunthorpen kivihiilen vesipitoisuus oli yleensä 

6-8 %:a, joka on tyypillinen Yhdistyneen kuningaskunnan korkeasti haihtuville 

kivihiilille. (Raygan et al. 2010 ja Gathergood et al. 1987, 41) 
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7.2.1 Haihtuvat aineet 

Haihtuvat aineet osoittavat kivihiilessä olevien kaasumaisten polttoaineiden määrän. 

Haihtuvat aineet irtoavat pienistä kivihiilipartikkeleista nopeammin. Haihtuvat aineet 

helpottavat kivihiilen syttymistä ja voimistavat palamista, palaminen on sitä 

täydellisempää mitä enemmän haihtuvia aineita kivihiili sisältää. Kivihiilen haihtuvia 

aineita ovat esim. metaani, fenoli, benzeeni, asetyleeni, hiilivedyt, vety, hiilimonoksidi, 

ja palamattomat kaasut kuten hiilidioksidi ja typpi. Kivihiilestä haihtuu myös jossain 

määrin tervaa. Tyypillisesti kivihiilet sisältävät haihtuvia aineita 20-30 %:a. (Productivity 

Portal India 2013 ja Auroma Coke Limited, 14) 

Matalasti haihtuvien jauhettujen kivihiilien parempi koksin korvaussuhde tekee niiden 

käytöstä edullisempaa rautaa valmistettaessa injektiomäärän ollessa n. 170 kg/thm 

johtuen kivihiilten korkeasta energiapitoisuudesta. Jauhetun kivihiilen injektoinnin 

kehityksen alkuvaiheissa länsimaissa käytettiin korkeasti haihtuvia, pehmeämpiä 

puolibitumisia kivihiiliä. Kiinassa PCI-tekniikkaa käyttöönotettaessa injektiossa 

käytettiin hyvin matalasti haihtuvia, kovia antrasiittisia kivihiiliä. Tarkoituksena oli löytää 

sopiva kivihiili ja korvata injektiossa koksi korkealla jauhetun kivihiilen määrällä. 

(Bennett & Fukushima 2003, 8 ja China Coal Resource 2008) 

Lanturno Trading Corp.  2014 ilmoittaa matalasti haihtuvien T-luokan kivihiilten 

haihtuvien aineiden määräksi 8-14 %:a. Authority of The United States of America 1998 

mukaan matalasti haihtuvien kivihiilten haihtuvien aineiden määrä on 14-22 %:a, 

lämpöarvo 6000-6800 kkal/kg ja rikkipitoisuus n. 1 %. (Authority of The United States 

of America 1998, 190 ja Lanturno Trading Corp. 2014) 

Kivihiilten suuri kosteuspitoisuus aiheuttaa tukkeumia kivihiilten pneumaattisessa 

kuljettamisessa. Hienoilla partikkeleilla kosteuden ylittäessä 6,8 %:a, putkistoissa on 

havaittu tapahtuvan tukkeutumista. Suuria partikkeleita kuljetettaessa kosteuden ollessa 

10 %:a, putkistossa tapahtuu tukkeutumista. Bitumisten kivihiilten kosteuspitoisuus on 

yleensä 2-15 %:a. Suuria partikkeleita kuljettamalla kosteudesta johtuvien tukkeutumien 

syntyminen on epätodennäköisempää kuin hienojen partikkeleiden kuljetuksessa, jos 

putkistossa kuljetettavien kivihiilten kuivaaminen on ollut riittämättöntä. (Cai et al. 2011 

ja Pan et al. 201)    
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7.2.2 Hiili ja vety 

Hiili ja vety ovat pääasialliset palavat alkuaineet kivihiilessä, painon perusteella hiiltä on 

vetyä enemmän. Hiilen pitoisuus kivihiilessä on n. 60-90 %:a. Useilla kivihiilillä hiilen 

pitoisuuden ollessa 90 %:a tai vähemmän, vetypitoisuus on n. 5 %:a. Hiilipitoisuuden 

ollessa n. 95 %:a vetypitoisuus laskee n. 2 %:in. Hiilen happipitoisuus on käänteinen 

hiilipitoisuuteen nähden. Esimerkiksi 65 %:a hiiltä sisältävän kivihiilen happipitoisuus 

voi olla 30 %:a, ja 95 %:n hiilipitoisuudella happipitoisuus voi olla vain 2-3 %:a. 

Kivihiilen happipitoisuus on merkittävä, mitä korkeampi kivihiilen happipitoisuus on, sen 

helpommin tapahtuu syttyminen ja palaminen. (Radovic 1998, 118) 

 

Kuva 31. Kivihiilten hiili- ja vetypitoisuudet. Kuva on muokattu lähteestä Merritt 1986. 

(Merritt 1986) 

 

Koksin korvaussuhde riippuu kivihiilen energia- tai hiilipitoisuudesta, matalasti 

haihtuvilla hiilillä koksin korvaussuhde on korkein. Hiilipitoisuuden kasvaessa 91 %:iin 

koksin korvaussuhde kasvaa, jonka jälkeen koksin korvaussuhde tasaantuu. Korkeilla 

jauhetun kivihiilen injektiomäärillä, n. 200 kg/thm, hiilipitoisuuden ollessa alle 85 %, 

vaihtelut hiilen injektiomäärissä muuttavat racewayn syvyyttä ja lisäävät masuunissa 

syntyvän hienon koksin määrää. Muutokset racewayn syvyydessä ja hienojen 

partikkeleiden muodostuminen heikentävät masuunin vakautta ja tuottavuutta. 

(Queensland Government, Natural Resources and Mines 2001, 5) 
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Kokeellinen osa 

Kivihiilten soveltuvuutta prosesseihin testattiin kokeellisesti jauhatus- ja 

haihtuvakäyttäytymiskokeilla. Testattavaksi valittiin 7 ulkomaista kivihiiltä: SSOMSSH-

LOT4, Bachatsky, Foxleigh Premium, Kuzzbasskiy, Capricorn, KS-LOT5 ja SSAB. 

Kuudelle ensimmäiselle hiilelle tehtiin jauhamiskokeet tankomyllyssä, joista 4 parasta 

valittiin Oulun yliopistolla MS-DSC laitteistolla tehtyihin 

haihtuvuuskäyttäytymiskokeisiin. Lisäksi SSAB:n, Foxleigh Premiumin ja Bachatskyn 

näytteiden virtauskäyttäytymistä arvioitiin Sverea IVF:lle lähetetyille näytteille tehdyillä 

kokeilla. SSAB:n kivihiili toimitettiin Raaheen kokeita varten valmiiksi jauhettuna ja sen 

haihtuvuuskäyttäytymistä tutkittiin Oulun yliopistolla.  

Jauhamiskokeet suoritettiin Raahen SSAB:n tutkimuskeskuksen tiloissa jauhamalla 

näytteitä tankomyllyssä. Tankomyllyssä jauhetut näytteet seulottiin Rotap-seulalla. 

Kivihiilten virtauskarakterisointimittaukset suoritettiin virtausmittauksiin erikoistuneessa 

ruotsalaisessa yhtiössä Sverea IVF AB:ssa.  

 

8 Koemenetelmät 

 

8.1 Jauhautumiskoe 

Testattavien kivihiilten jauhautumista testattiin tankomyllyssä tehdyissä kokeissa. 

Kosteuden poistamiseksi näytteet kuivattiin lämpökaapissa ennen kokeiden tekoa. 

Kivihiiliä jauhettiin vaakatasossa pyörivässä tankomyllyssä. Tankomyllyssä asetettiin 3 

metallitankoa, jotka myllyn pyöriessä puristavat kivihiiliä metalliseinää vasten.  

Jauhetut näytteet seulottiin Rotap-seulalla. Ennen jauhettujen näytteiden seulontaa 

seulojen painot punnittiin mekaanisella vaa’alla. Kivihiilten seulonnan jälkeen seulat ja 

seuloille jääneiden kivihiilten massat punnittiin, seulalle jääneen kivihiilen massa on 

seulan massan ja kivihiilen massan erotus. Mekaaninen vaaka punnitsi näytteet 0,1 g:n 

tarkkuudella.   
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8.2 Virtauskarakterisointimittaukset 

SSAB:n, Foxleigh Premiumin ja Bachatskyn näytteiden virtauskarakterisointimittaukset 

suoritettiin Sverea IVF AB:ssa FT4-reometrillä. FT4-reometrillä mitattiin jauheiden 

virtausenergiaa, kokoonpuristuvuutta, läpäisevyyttä, ja leikkausjännitystä 3 kPa:in ja 6 

kPa:in paineessa.  

 

8.2.1 Virtausnenergiamittaukset 

Virtausenergiamittaukset suoritettiin 25 ml:n jauhenäytteille. FT4-reometrilla mitattiin 

jauhepedissä pystysuorassa liikkuvaan pyörivään terään kohdistuvaa vastusta, joka 

muodostaa pyöriessään tietyn liikeradan. Jauhenäytteiden tulokset eroavat toisistaan 

jauheen pakkautumisen ja koossapysyvyyden perusteella. Mittaukset suoritettiin 8 kertaa 

ja lopuksi 3 mittausta suoritettiin terän pienenevällä pyörimisnopeudella. Jauheille tehtiin 

myös yksittäiset mittaukset terän viidenkymmenen pyörähdyksen jälkeen. Kuvassa 32 on 

FT4-reometri, kuvassa on esitetty terän pyörimissuunta sekä pohjan ja terän välinen 

korkeus, terä laskeutuu pyöriessään FT4-reometrin pohjalle ja nousee takaisin 

yläasentoon. (Swerea IVF AB,  Lyckfeldt 2014, 1) 

 

Kuva 32. Jauheiden virtauskarakterisointimittauksissa käytetty FT4-reometri. (Swerea 

IVF AB, Lyckfeldt 2014, 1)    
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8.2.2 Kokoonpuristuvuus 

Kokoonpuristuvuusmittaus tehtiin mittaamalla männän liikettä lisättäessä männän 

kohdistavaa normaalivoimaa puristuksessa olevaan näytteeseen. Yleensä ottaen alhainen 

kokoonpuristuvuus näytteelle on hyvä ominaisuus. (Swerea IVF AB, Lyckfeldt 2014, 3) 

 

8.2.3 Läpäisevyys 

Jauhepedin läpäisevyyttä mitattiin jatkuvan ilmavirran avulla mittattiin pedin 

virtausenergia eri ilmavirtausnopeuksilla. Pedin läpäisevyyteen vaikuttaa pedin tiheys ja 

huokoisuuden rakenne. Jauhepetiin puhallettiin ilmaa nopeudella 0,5 mm/s, suuremmilla 

ilman nopeuksilla kivihiili ei välttämättä pysynyt jauhe mitta-astiassa. (Swerea IVF AB, 

Lyckfeldt 2014, 3)   

 

8.2.4 Virtausenergian mittaus jauhepedissä 

Mittauksessa puhalletaan ilmavirtaa pedin alaosaan eri tehoilla ja mitattiin pedin 

virtausenergia eri ilmavirtausnopeuksilla FT4-reometrin rupeliin kohdistuvan 

pyörimisvastuksen perusteella. Pedin virtausenergian nopea laskeminen merkitsee 

jauhepedin parempaa koossapysyvyyttä ja virtausominaisuuksia, riittävän suuri 

ilmamäärä saa aikaan jauhepedin leijumisen. (Swerea IVF AB, Lyckfeldt 2014, 4) 

 

8.2.5 Leikkausjännitys 3:n ja kuuden kPa:in paineessa 

Leikkausjännitystä testattiin lukitussa kennossa kohdistamalla jauheeseen 

normaalivoima, testin mittaustulos kertoo jauhekennon liikuttamiseen tarvittavan 

leikkausjännityksen. Mitatun leikkausjännityksen määrittää ja ilmaisee näytteen sisäisen 

kitkan jauheessa partikkeleiden välillä. Jauheeseen kohdistettua normaalivoimaa 

kasvatetaan kunnes saavutetaan vakio leikkausjännitys. Varsinainen mittaus suoritetaan 

kohdistamalla näytteeseen saavutettua leikkausjännitystä pienempiä erisuuruisia 

normaalivoimia. Mittauskäyrän tuloksista tehdään laskenta Mohr ympyröillä, jotta 

saadaan määritettyä jauheen virtausominaisuudet. Virtausominaisuutta kuvaava FF-arvon 
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ollessa 2-4 virtaus on hyvin koossapysyvää ja FF-arvojen ollessa 4-10 virtaus on vapaasti 

virtaavaa. (Swerea IVF AB, Lyckfeldt 2014, 5)      

 

8.3 Haihtuvuuskäyttäytyminen MS-DSC laitteistolla 

Oulun yliopistolla haihtuvakäyttäytymiskokeissa MS-DSC laitteella testattiin viiden 

kivihiilen haihtuvakäyttäytymistä ja kivihiilestä irtoavia jakeita. Kivihiilinäytteitä 

kuumennettiin laitteistossa kokeiden aikana 20 °C/min, jolloin haihtuva-ainekset 

poistuvat näytteistä, näytteiden palamisen estävänä kaasuna käytettiin heliumia. 

Haihtumista arvioidaan painonmuutoksen perusteella, mitä enemmän näytteen paino 

putoaa, sen enemmän kivihiilestä irtoaa haihtuvia aineita.  

Haihtuvuuskokeissa määritettiin lisäksi haihtuvien jakeiden irtoaminen näytettä 

kuumennettaessa. Viidestä testatusta kivihiilestä kuumennuksen aikana irtoavat jakeet 

määritettiin haihtuvien aineiden atomiluvun perusteella. 
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9 Kokeiden tulokset 

Testattujen kivihiilten soveltuvuutta masuunin injektioon testattiin jauhamiskokeilla, 

virtauskarakterisointimittauksilla ja MS-DSC laitteistolla. Kokeiden tulokset ovat 

esitettynä seuraavissa kappaleissa. Kokeiden perusteella on esitetty prosessiin parhaiten 

soveltuva kivihiili ja perustelut kokeiden johtopäätöksille.  

 

9.1 Jauhautumiskoe 

Ruukilla suoritettujen jauhamiskokeiden tulokset ovat esitettynä taulukossa 12. 

Sarakkeilla 2.-8. on esitettynä seulojen läpäisseiden kivihiilten määrät painoprosentteina. 

Taulukko 12. Jauhettujen kivihiilten seula-analyysi ja tuottajien ilmoittamat HGI arvot. 

Kivihiili -1,00 

mm 

-0,500 

mm 

-0,297 

mm 

-0,250 

mm 

-0,210 

mm 

-0,149 

mm 

-0,125 

mm 

-0,105 

mm 

HGI 

Foxleigh 

Premium 

100 99,33 89,63 81,61 73,91 62,54 54,85 49,16 82 

KS-LOT 5 100 95,81 78,8 69,9 63,87 53,4 50 41,36 70 

SSOMSSH   -

Lot 4 

89,11 60,76 48,1 43,8 42,28 35,95 34,94 28,86 70 

Glencore 

Bachatsky 

76,99 54,55 43,75 39,77 31,82 31,82 31,53 25,85 60 

Kuzzbasskiy 66,98 46,6 36,42 32,72 31,48 26,23 25,62 20,99 60 

Capricorn 99,7 92,56 75,6 66,67 63,69 49,7 48,81 39,29 88 

 

Tankomyllyn jauhamistulosten perusteella testatuista hiilistä 5 parasta ovat:  Foxleigh 

Premium, KS-LOT5, Capricorn, SSOMSSH-Lot 4 ja Glencore Bachatsky. Kivihiilten 

paremmuusjärjestys on seulatason läpäisseen kivihiilen painoprosentin mukainen, mitä 

enemmän partikkeleita läpäisee seulan, sitä paremmin kivihiili jauhautuu.  Tankomyllyn 

jauhamiskokeiden tulosten perusteella 3 parasta hiiltä ovat samat kuin HGI:n perusteella 

3 parasta hiiltä mutta järjestys on eri. Tankomyllyn jauhamiskokeiden tulosten perusteella 

erot 3:n parhaan kivihiilen välillä ovat pienet, ero 3. ja 4. parhaan kivihiilen välillä on 

selvästi suurempi. Taulukossa 13 on esitetty 7 testatun kivihiilen koostumukset. 
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Taulukko 13. Kivihiilten koostumukset. Happipitoisuudet tuottajien tehdyistä testeistä. 

Kivihiili S 

(%) 

C  

(%) 

Tuhka 

(%) 

O 

(%) 

H 

(%) 

N 

(%) 

SiO2 

(%) 

H2O 

(%) 

H.A 

Foxleigh 

Premium 

0,48 80,9 8,7 3 3,97 2,2 4,2 10,80 12,3 

Glencore 

Bachatsky 

0,27 77,9 9,9 3,4 4,21 2 4,5 21,78 7,2 

Kuzzbasskiy 0,27 77,2 4,09 3,4 4,09 2 5 23,53 9,83 

SSOMSSH    -

LOT 4 

0,38 77,9 6,1 3 4,52 2,4 3,4 18,7 7,96 

KS-LOT 5 0,31 81,8 6,5 4,1 4,56 2,5 2,9 20,0 2,15 

Capricorn 0,46 79,4 9 3,5 4,44 2,2 4,3 19,8 9,56 

SSAB 0,22 79,6 7,9  4,38 2,2 3,3 0,856  

 

Kivihiilten SiO2-pitoisuus pienimmästä suurimpaan on: KS-LOT 5, SSOMSSH-LOT 4, 

Foxleigh Premium, Capricorn, Bachatsky ja Kuzzbasskiy. SiO2-pitoisuuden ero 

pienimmän ja 3. pienimmän välillä on melko suuri: 1,3 %:a. 3. pienimmän ja 4. 

pienimmän kvartsipitoisuuden ero on pieni, 0,1 %:a, SiO2-pitoisuuden ero 3. pienimmän 

ja 6. pienimmän pitoisuuden välillä on myös pieni: 0,8 %:a. Kivihiilen rakenne on esitetty 

kuvassa 33. Tumma, kova alue on huonosti jauhautuvaa rakennetta, jossa on 

todennäköisesti kivihiilen kvartsia ja liptiniittiä. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 33. SSOMSSH-LOT 4, 1,00 mm:n seulan näytteen 4-kertainen suurennos. 

Näytteen musta alue on kivihiilen kovaa rakennetta. (Kivihiilen mikroskooppikuvat) 
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9.2 Virtauskarakterisointimittaukset 

Sverea IVF:llä suoritetuissa kokeissa testattiin kivihiilten virtausominaisuuksia. 

Kokeiden tulokset ja niiden johtopäätökset ovat esitettynä seuraavissa kappaleissa. 

Virtauskarakterisointimittausten tuloksien kuvissa tummansininen käyrä kuvaa SSAB:n 

mittaustuloksia, punainen käyrä Foxleigh Premiumin mittaustuloksia ja vaaleansininen 

käyrä Bachatskyn mittaustuloksia. Virtausmittausten kokeiden tulokset ovat lopuksi 

koottuna ja tulosten perusteella on esitetty kuljetukseen parhaiten soveltuva kivihiili. 

 

9.2.1 Virtausenergia     

Foxleigh Premium on australialainen kivihiili. SSAB on sama kivihiili, kuin Bachatsky 

mutta suoraan prosessista ja SSAB:n kivihiilen partikkelikokojakauman hajonta on siten 

pienempi kuin Bachatskyn. Ensimmäinen merkittävä ero jauhenäytteiden välillä, 

erityisesti 3. näytteen, mutta myös 1. ja 2. näytteen välillä, on näytteiden käsittelyssä. 

Näytteiden partikkelikokojen välillä on merkittävä ero, mahdollisesti myös näytteiden 

partikkeleiden muotojen välillä. Partikkelikoolla ja -muodolla on selvä vaikutus siihen, 

että SSAB:n tulos on paras alhaisimmalla virtausenergialla ja alhaisimmalla SI-arvolla, 

jolloin virtauskäyttäytyminen on tasaisinta. Tämä voi osittain viitata alhaisempaan 

jauheen tiheyteen mutta myös alhaisempaan ominaisenergiaan, jolloin jauheen koheesio 

on muita alhaisempi, huomioiden terän liikkuminen ylöspäin ja jauheen tiheys. Bachatsky 

osoitti mittausten perusteella selvästi huonoimpia ja epätasaisimpia 

virtausominaisuuksia, johtuen luultavasti korkeimmasta tiheydestä ja suurimmasta 

partikkelikoon hajonnasta. Kuvassa 34 on esitetty kolmen kivihiilen 

virtausenergiamittausten tulokset. (O. Lyckfeldt 2014, 1-2)     
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Kuva 34. Kivihiilten virtausenergiamittausten tulokset. (O. Lyckfeldt 2014, 2) 

 

Viidenkymmenen tärytys kerran jälkeen näytteiden virtausenergia kasvoi merkittävästi 

kaikilla näytteillä, mutta Bachatsky saavutti poikkeuksellisen korkean tason, erityisesti 

otettaessa huomioon sen matala tiheys. Bachatskyn virtausenergian tulos tarkoittaa 

käytännössä sitä, että näytteeseen kohdistuva värähtely saattaa aiheuttaa pakkautumista 

ja esteitä virtaukselle prosessissa. Taulukossa 14 on esitetty kivihiilten 

virtausominaisuusmittauksien arvot. (O. Lyckfeldt 2014, 2) 

Taulukko 14. Kivihiilien virtausominaisuuksien arvot. BFE on perus virtausenergia, SI 

on vakaus indeksi, FRI on virtausnopeuden indeksi, SE on ominaisenergia, CBD on 

jauheen tiheys, Cetap50 on virtausenergia terän viidenkymmenen täräyksen jälkeeen ja 

BDtap50 on jauheen tiheys terän viidenkymmenen täräyksen jälkeen. (O. Lyckfeldt 2014, 

2) 

Material and Batch BFE, mJ SI FRI SE, mJ/g 

CBD, 

g/ml 

Cetap50, 

mJ BDtap50, g/ml 
 

Coal / 1 63 1,05 4,01 6,56 0,57 499 0,65  

Coal / 2 112 1,07 3,37 7,11 0,68 1179 0,80  

Coal / 3 362,19 1,17 1,84 22,85 0,80 2746 0,96  
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9.2.2 Kokoonpuristuvuus     

Foxleigh Premiumin kokoonpuristuvuus on tulosten perusteella suurin ja Bachatskyn 

kokoonpuristuvuus pienin. Näytteiden väliset erot kokoonpuristavuudessa voivat johtua 

kivihiilinäytteiden sisältävien hiukkasten määrien eroista. Erot tuloksissa voivat johtua 

myös partikkelikokojakaumien eroista tai partikkeleiden muotojen eroista, jolloin 

näytteiden mekaaninen pakkautuminen muuttuu ja vaikuttaa suoraan 

kokoonpuristuvuuteen. (O. Lyckfeldt 2014, 3) 

Kuva 35. Näytteiden kokoonpuristuvuus männän normaalivoimaa kasvatettaessa. (O. 

Lyckfeldt 2014, 3) 

 

9.2.3 Läpäisevyys    

Kuvassa 34 on esitetty jauhepedin läpäisevyys normaalivoimaa kasvatettaessa. Paineen 

putoaminen jauhepedissä on SSAB:lla suurin ja läpäisevyys pienin ja Bachatskyn 

läpäisevyys on suurin vaikkakin kivihiilten tiheyden perusteella läpäisevyyksien tulisi 

olla päinvastaisessa järjestyksessä. Kuitenkin, huokoisuuden rakenne, johon vaikuttaa 

partikkelikokojakauma, on hallitseva läpäisevyyteen vaikuttava tekijä. SSAB:n jauheen 

huokoisuus on muita pienempi ja tästä johtuen paineen putoaminen pedin lävitse on 

suurin. (O. Lyckfeldt 2014, 3-4) 
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Kuva 36. Jauhepedin läpäisevyys normaalivoiman kasvaessa. (O. Lyckfeldt 2014, 4) 

 

9.2.4 Virtausenergian mittaus jauhepedissä   

Kuvassa 37 on esitetty virtausenergian tulokset eri virtausnopeuksilla. Bachatskyn 

virtausenergian arvot eroavat selvästi muiden virtausenergioiden arvoista, johtuen 

pääasiassa jauhepedin liikuttamiseen tarvittavasta ilmavirran suuremmasta määrästä. (O. 

Lyckfeldt 2014, 5)  

 

Kuva 37.Virtausenergian tulokset eri virtausnopeuksilla. (O. Lyckfeldt 2014, 5) 
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AR-arvot ilmaisevat pedin vaikutusta virtausenergiaan, SSAB:n tulos oli suurin, 3,8, 

Foxleigh Premiumin 3,0 ja Bachatskyn pienin, 2,4. Suurempi AR-arvo merkitsee jauheen 

pienempää koheesiota ja/tai jauheen partikkeleiden pienempää mekaanista vastusta 

ilmavirralla puhallettaessa. Näiden tekijöiden perusteella SSAB:n tulokset olivat 

parhaimmat. Bachatskyn näytteeseen puhallettavan ilmavirtauksen ollessa 0,4 mm/s 

virtausenergia kasvaa huomattavan korkeaksi, kasvaminen johtuu luultavammin terän ja 

suurien partikkeleiden välisestä kitkasta, poikkeuksen virtausenergiassa voi näin ollen 

jättää huomioimatta. (O. Lyckfeldt 2014, 5) 

 

9.2.5 Leikkausjännitys 3:n kPa:in ja kuuden kPa:in paineessa    

Mittaukset suoritettiin kahdessa paineessa, 3 kPa:issa ja 6 kPa:issa, ja kahdella jauheeseen 

kohdistetulla leikkausjännityksellä. Pienemmillä jännityksillä, erityisesti Bachatskyllä, 

mittaustulokset olivat epävakaita. Kuvassa 38 ja 39 sekä taulukossa 15 on esitettyinä 

molempien menetelmien mittaustulokset. (O. Lyckfeldt 2014, 6) 

 

Kuva 38. Kivihiilten leikkausjännitykset 3 kPa:in paineessa. (O. Lyckfeldt 2014, 6) 
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Kuva 39. Kivihiilten leikkausjännitykset kuuden kPa:in paineessa. (O. Lyckfeldt 2014, 

6) 

 

Taulukko 15. UYS on rajoittamaton myötöraja, FF on jauheen virtausominaisuutta 

kuvaava arvo ja AIF on jauheen sisäinen kitka. (O. Lyckfeldt 2014, 6) 

Batch Cohesion 
(kPa) 

UYS (kPa) FF AIF 

3 kPaPre-compaction 

Coal / 1 0,41 1,47 3,6 31,4 

Coal / 2 0,47 1,79 3,4 34,2 

Coal / 3 0,87 3,60 2,5 38,6 

6 kPaPre-compaction 

Coal / 1 0,62 2,23 4,6 31,8 

Coal / 2 0,56 2,27 5,2 37,5 

Coal / 3 1,02 4,62 3,6 42,4 

 

Jauheiden koheesion, rajoittamattoman myötörajan ja sisäisen kitkan pienet arvot, ja 

jauheen virtausominaisuutta kuvaavat suuret arvot, ovat jauheille myönteisiä kokeellisia 

tuloksia. Tämä huomioon ottaen, SSAB on kokonaisuudessaan tulosten perusteella paras. 

Foxleigh Premiumin koheesion ja virtausominaisuutta kuvaavat arvot olivat yhtä hyvät, 

ja suurella jauheeseen kohdistetulla jännityksellä hieman paremmat. Virtausominaisuutta 

kuvaavien arvojen perusteella jauheet ovat yhtä koossapysyviä. (O. Lyckfeldt 2014, 6-7) 
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9.2.6 Yhteenveto   

Virtausmittausten perusteella erot kolmen kivihiilen välillä ovat selkeät, erityisesti 

Bachatskyn ominaisuudet eroavat kokeiden perusteella selkeästi muihin kivihiiliin 

verrattuna. Kivihiilten kloorista aiheutuvat korroosion vaikutukset paineputkistossa ovat 

samat, koska kivihiilten klooripitoisuudet ovat yhtä korkeat. Kloorin yhdistyessä 

masuunikaasun kanssa useiden reaktioiden jälkeen muodostuu suolahappoa, joka 

aiheuttaa paineputkien korroosiota. (Husein 2009, 1-3)  

Kolmesta kivihiilestä SSAB:n tulokset olivat parhaat lukuun ottamatta jauheiden 

kokoonpuristuvuustestiä, jossa Bachatsky oli virtausominaisuuksiltaan parhain. 

Kokoonpuristuvuustestin tuloksia voidaan pitää kyseenalaisena näytteiden välisten 

partikkelikokojakaumien eroista johtuen, myös muissa testien tuloksissa kivihiilten 

partikkelikokojakaumaa voidaan pitää merkittävimpänä tekijänä kivihiilten välisissä 

eroissa. Kuitenkin, 6 kPa:in leikkausjännitysten tulosten perusteella Foxleigh Premium 

on virtausominaisuuksiltaan muita parempi. 6 kPa:in leikkausjännityskokeessa ero 

SSAB:hen on niin pieni, että testin perusteella suuremmalla seoksen tiheydellä ja/tai 

partikkelikokojakauman ollessa suotuisampi Foxleigh Premium saattaa soveltua 

paineputkistoihin parhaiten kuljetettavaksi. Kivihiilten partikkelikokojakaumat eroavat 

toisistaan ja kivihiilten virtauskarakterisointimittausten tulokset eivät ole keskenään 

vertauskelpoisia. (O. Lyckfeldt 2014, 7) 

 

9.3 Haihtuvuuskäyttäytyminen: MS-DSC 

MS-DSC laitteistolla tehtyjen kokeiden tulokset ovat esitettyinä liitteillä 1-5. MS-DSC 

laitteistolla testattiin lisäksi kivihiilestä haihtuvia jakeita, joiden tulokset ovat esitettyinä 

liitteillä 2-13. Taulukossa 16 on esitetty haihtuvuustestien tulokset viidelle testatulle 

kivihiilelle, joiden tulokset ovat liitteillä 1-2. Kivihiilten tulokset ovat esitettyinä riveillä 

1-5 järjestyksessä: SSOMSSH-LOT 4, SSAB, KS-LOT 5, Capricorn ja Foxleigh 

Premium. Haihtuvien aineiden irtoamisessa huomioidaan näytteiden kivihiilten sisältämä 

kosteuden vaikutus. Lämpötilan noustessa 105 °C asteeseen kivihiilten sisältämä kosteus 

on haihtunut näytteistä ja paino laskee nopeammin. 
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Taulukko 16. Kivihiilten haihtuvuuskokeiden tulokset.  

Kivihiili 99,50 p-% 99,00 p-% 98,00 p-% 

Näyte 1. 109,0 °C 228,0 °C 330,0 °C 

Näyte 2. 327,0 °C 382,0 °C 370,0 °C 

Näyte 3.  302,9 °C 365,9 °C 422,5 °C 

Näyte 4. 326,1 °C 381,5 °C 435,4 °C 

Näyte 5. 311,7 °C 429,3 °C 507,2 °C 

 

Näytteitä lämmitettiin 20 °C/min helium kaasulla MS-DSC laitteessa. Taulukon 16 

tulosten perusteella kivihiilten haihtumistehokkuuden järjestys on: Foxleigh Premium, 

Capricorn, KS-LOT 5, SSAB ja SSOMSSH-LOT 4. Kivihiilten haihtumistehokkuus on 

vetypitoisuuksien mukainen lukuun ottamatta SSAB:n ja KS-LOT viiden tuloksia. Mitä 

suurempi vetypitoisuus on, sen tehokkaampaa on kivihiilen haihtuminen.  

 

9.3.1 Haihtuvat jakeet   

Kokeiden perusteella haihtuvien jakeiden yhdisteillä on 39 erilaista atomilukua. 

Haihtuvien jakeiden atomiluvun perusteella kivihiilistä voi irrota monenlaisia yhdisteitä. 

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet on määritelty hiilivety-yhdisteiksi, joiden kiehumispiste 

on 50-260 ºC. Mentser et al. kokeessa nopeasti lämmitettäessä suurella osasta bitumisista 

kivihiilistä reaktiot alkavat 400 ºC lämpötilassa, jota seuraa hajoaminen 600 ºC 

lämpötilassa. Haihtuvia aineita muodostuu eniten lämpötilassa 700-900 ºC. (Mentser et 

al. 28 ja Tillandet, Mangs & Paloposki 2004, 24) 

Kivihiilen kloorin reagoidessa masuunikaasun kanssa muodostuu suolahappoa useiden 

reaktioiden jälkeen. Reaktioissa syntynyt suolahappo laskee koksin reaktiivisuutta. 

Taulukossa 17 on esitetty atomiluvun perusteella kivihiilistä haihtuvat jakeet. (Husein 

2009, 1-3) 
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Taulukko 17. Atomiluvun perusteella kivihiilestä haihtuvat jakeet. Kivihiilistä haihtuvat 

jakeet atomiluvun Z perusteella ja jakeiden moninkerrat. Sarakkeissa 7, 9, 11, 13, 14, 16 

ja 17 ovat atomiluvut 24, 30, 38, 50, 52, 82 ja 106. Sarakkeissa 2-6, 8, 10 ja 13 on 

atomiluvun 14, 16, 18, 20, 22, 26, 34, 46 ja 58 moninkerrat.  

Kivihiili 14, 
28, 

42, 

56, 
70, 

84, 98 

16, 
32, 

48, 

64 

18, 
36, 

54, 

72 

20, 
40, 

60, 

80, 
120 

22, 
44, 

66, 

110 

24 26, 
52, 

78 

30 34, 
68 

38. 46, 
92 

50 58, 
116 

82 106 

SSOMSSH-
LOT 4 

14, 
28, 

42, 

56, 

70. 

16, 
32, 

48, 

64. 

18, 
36, 

54, 

72. 

2*10, 
40, 

60, 

80, 

120. 

22, 
44, 

66, 

110. 

24. 26, 
52, 

78. 

30.  34, 
68. 

38. 46, 
92.  

50. 58, 
116. 

82. 106. 

SSAB 14, 

28, 

42, 
56, 

70. 

16, 

32,  

64. 

18, 

36, 

54, 
72. 

2*10, 

40, 

60, 
80. 

22, 

44, 

66. 

24. 26, 

52, 

78. 

30.  34, 

68. 

38.  46, 

92.  

50. 58. 82.  

KS-LOT 5 14, 
28, 

42, 

56, 
70, 

84. 

16, 
32, 

64. 

18, 
36, 

58, 

72. 

20, 
40, 

80. 

22, 
44, 

66. 

24. 26, 
52, 

78 

30. 34, 
68. 

38. 46, 
92. 

50.  58. 82. 106. 

Capricorn 14, 

28, 
42, 

56, 
70, 

84. 

16, 

32. 

18, 

36, 
54, 

72. 

20, 

40. 

22, 

44, 
66. 

24. 26, 

52, 
72. 

30. 68. 38. 46, 

92. 

50. 58. 82.  

Foxleigh 

Premium 

14, 

28, 
42, 

56. 

16, 

32, 
48, 

64. 

18. 20, 

40. 

22, 

44, 
66. 

 26, 

52. 

30.   38. 46.     

 

 

Haihtuvuuskokeiden perusteella haihtuvat jakeet voivat sisältää hiilivetyjä.  Kivihiilistä 

mahdollisesti haihtuvat hiilivedyt ovat esitettynä taulukossa taulukossa 18. Hiilivedyt 

haihtuvat kivihiilistä 26-567,8 ºC lämpötilassa. Suurin osa hiilivedyistä haihtuu alle 180 

ºC lämpötilassa.  
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Taulukko 18. Kivihiilistä haihtuvat hiilivedyt atomiluvun Z perusteella, haihtuvien 

hiilivetyjen moninkerrat ja kiehumispisteet. Sarakkeessa 2 on hiilivetyjen atomiluvut 1-

ja 10-kertaisena. Sarakkeissa 3-7 on hiilivetyjen atomiluvut 3-, 4-, 5-, 6- ja 7-kertaisina. 

Suoraketjuisen hiilivedyn kaava on CnH2n+2. (Nevalainen 2013, 19 ja Chemical Book) 

Z CxHx, 10*Z  2*Z  3*Z 4*Z  5*Z 6*Z ,7*Z  

14   Pentaani ja 

isopentaani 

C5H12, 36 ºC ja 

30 ºC. C6H6, 

72-86,2 ºC. 

Raskas 

polttoaine 250 

ºC ja 1, 3, 5-

sykloheksatrio

ne, 1, 3, 5, 

trioksime 491 

ºC. 

C7H14, 72-118,5 ºC. 

1,2-trans-

dimetyylisyklopentaa

ni 171 ºC. 

 C9H16, 

81-

215,32 

ºC. 

C12H26, 170-217 

ºC. Macromalin A 

567,8 ºC. 

Dodekaani 1-14 C 

647,7 ºC. Pentaani 

ja isopentaani 

C5H12, 36 ºC ja 30 

ºC. C6H6, 72-86,2 

ºC. Raskas 

polttoaine 250 ºC 

ja 1, 3, 5-

sykloheksatrione, 

1, 3, 5, trioksime 

491 ºC. 

16   C6H12, 41-121 

ºC. 

C8H16, 66-172 ºC.  C10H20, 

122-218 

ºC. 

 

18    C7H12, 26-

316,7 ºC. 

   

20  C5H10, 30-50 

ºC.  

 C10H20, 122-218 ºC. 

C5H10, 30-50 ºC. 

 6*20, C15H30, 213-

300,1 ºC. C5H10, 

30-50 ºC. 

22    C10H18, 55-193 

ºC. 

   

24  C6H12, 41-

121 ºC.   

  C15H30, 

213-

300,1 ºC. 

 

26   C10H18, 55-193 

ºC.  

   

30    C15H30, 213-300,1 ºC.   

32  C8H16, 66-

172 ºC. 

    

34  C10H8, 175-

243,8 ºC.  

    

38 C5H8, 26-57 ºC.      

40 C5H10, 30-50 ºC.  2*40. 

C10H20, 122-

218 ºC. 

3*40. C15H30, 

213-300,1 ºC. 

   

42 Pentaani ja 

isopentaani C5H12, 36 

ºC ja 30 ºC.  

2*42.       

50 C6H14, 50-98 ºC. 

C7H8, 57-374,2 ºC.   

     

54 C7H12, 26-316,7 ºC. 2*54.      

58 C7H16, 80-98 ºC. 

C8H10, 34,6-172,3 ºC. 

2*58.     

66 C8H18, 98-127 ºC.       

70 C9H16, 81-215,32 ºC.       

78 C10H18, 55-193 ºC.      

82 C10H22, 109-327 ºC. 

C12H10, 128-291,5 ºC. 

     

98 C12H26, 170-217 ºC. 

Macromalin A 567,8 

ºC. Dodekaani 1-14 C 

647,7 ºC. 

  

 

   

106 C13H28, 110-234,5  

ºC. 
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10 Johtopäätökset 

Virtauskarakterisointimittausten perusteella verrataan kivihiilten virtauskäyttäytymistä ja 

soveltuvuutta pneumaattiseen kuljetukseen. Foxleigh Premiumin koetulos oli parhain 

tankomyllyllä tehdyssä jauhatuskokeessa ja MS-DSC:n haihtuvuuskokeessa, SSAB:lle ei 

suoritettu valssimyllyn jauhatuskoetta. SSOMSSH-Lot 4:n koetulos oli huonoin MS-

DSC:n haihtuvuustestissä ja 4. paras valssimyllyllä tehdyssä jauhatuskokeessa. SSAB:n 

koetulos oli toiseksi huonoin MS-DSC:llä Oulun yliopistolla tehdyissä haihtuvien 

aineiden mittauksessa. Taulukossa 18. on koottu kivihiilille tehdyt kokeet ja verrattu 

tehtyjen kokeiden tuloksia. Virtauskarakterisointimittaukset suoritettiin SSAB:lle, 

Foxleigh Premiumille ja Glencore Bachatskylle. Virtauskarakterisointimittauksissa 

mitataan kokeessa 1. jauheiden virtausenergiaa, kokeessa 2. jauheiden 

kokoonpuristuvuutta, kokeessa 3. jauheiden läpäisevyyttä, kokeessa 4. jauheiden 

virtausenergiaa jauhepedissä, kokeessa 5. jauheiden leikkausjännitystä 3:n kPa:in 

paineessa ja kokeessa 6. jauheiden leikkausjännitystä kuuden kPa:in paineessa. 

Taulukossa kokeen tulos ++++++ on erinomainen, ++++ on kiitettävä, ++ on hyvä, - - on 

kohtalainen, - - - - on huono ja - - - --- on erittäin huono. Kivihiilten partikkelikoko eroista 

johtuen virtauskarakterisointimittausten tulokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia.   

Taulukko 18. Kivihiilille tehdyt kokeet ja kokeiden tulokset. 

Kivihiili Jauhatumis

koe 

Haihtuvuuden 

testaaminen 

Kokeiden 

yhteistulos 

SSAB  -- -- 

Foxleigh 

Premium 

++++++ ++++++ ++++++ 

Kuzzbasskiy ------  ------ 

SSOMSSH-

LOT 4 

-- ---- --- 

KS-LOT 5 ++++ ++ ++ 

Capricorn ++ ++++ ++ 

Glencore 

Bachatsky 

----  ---- 
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Kivihiilille tehtyjen jauhatuskokeiden perusteella 4 parasta kivihiiltä ovat: Foxleigh 

Premium, KS-Lot 5, Capricorn ja SSOMSSH-Lot 4. Oulun yliopistolla suoritettujen 

haihtuvuuskokeiden perusteella 5 parasta kivihiiltä olivat Foxleigh Premium, Capricorn, 

KS-LOT 5, SSAB ja SSOMSSH-Lot 4. Kokeiden perusteella masuunin injektioon 

parhaiten soveltuva kivihiili on Foxleigh Premium.  
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11 Yhteenveto 

Matalasti haihtuvia, bitumisia kivihiiliä käytetään yleisesti raudanvalmistuksessa. 

Matalat, bitumiset kivihiilet ovat helposti jauhautuvia pehmeitä kivihiiliä ja niillä 

saavutetaan injektiossa korkea koksin korvaussuhde, yleensä yhdellä tonnilla matalasti 

haihtuvaa kivihiiltä voidaan korvata maksimissaan 1 tonni koksia. Pehmeät kivihiilet 

soveltuvat hyvin kuljetukseen mutta kivihiilen matala kosteuspitoisuus voi aiheuttaa 

pölyämistä hihnakuljetuksen aikana.  

Työn tavoitteena oli tutkia kivihiilten ominaisuuksia ja verrata niiden soveltuvuutta 

masuunin polttoaineeksi. Työssä tutkitaan kivihiilten jauhautumista, pneumaattista 

kuljetusta ja haihtumiskäyttäytymistä.  

Kivihiilten välillä on suuria eroja jauhautuvuudessa, esimerkiksi Bachatskyn jauhaminen 

kuluttaa 2kW:a enemmän tehoa kuin pehmeämmän Capricornin. 1,00 mm:n seulan 

jakeiden mikroskooppikuvan perusteella kivihiili sisältää todennäköisesti heikosti 

jauhautuvaa kvartsia. Kivihiilen sisältämät kvartsi, ei-savimaiset silikaatit, ja muut oksidit 

ovat rakenteeltaan kovia ja laskevat HGI arvoa. Savi ja sulfaatit ovat pehmeimpiä 

mineraaleja, jotka nostavat kivihiilen HGI arvoa. 

Suuri kosteuspitoisuus aiheuttaa ongelmia kivihiilen varastoinnissa. Kivihiilen 

kosteuspitoisuuden ylittäessä 18 %:a kivihiilen virtaaminen ulos siilosta heikkenee. 

Keskimääräisen partikkelikoon ollessa 80 um:ä, jauhettujen kivihiilten virtaavuus siilossa 

on korkeimmillaan. Partikkelikoon hajonnan ollessa pientä, kivihiilet virtaavat vapaasti, 

kun suurella hajonnalla virtaavuus heikkenee. Partikkelikoon hajonnan ollessa pienempi 

kuin 1 %, tukkeumien syntyminen siilossa on vähäistä.  

Partikkelikoko ja –muoto vaikuttaa kivihiilten mittaustulosten eroihin alhaisimmilla 

virtausenergialla ja SI-arvolla, jolloin virtauskäyttäytyminen on tasaisinta. 

Partikkelikokojakauman pienellä hajonnalla on positiivinen vaikutus kivihiilten 

virtausenergiaan. Näytteiden väliset erot kokoonpuristuvuudessa voivat johtua näytteiden 

sisältävien hiukkasmäärien eroista, tulosten erot voivat johtua myös partikkelimuotojen 

tai -kokojakaumien eroista. Mittaustulosten eroihin kivihiilten läpäisevyydessä vaikuttaa 

hallitsevasti partikkelikokojakauma. Virtausenergian suurempiin AR-arvoihin 

jauhepedissä vaikuttaa pienempi koheesio ja partikkeleiden mekaaninen vastus, tai 

ainoastaan toinen pedin ominaisuus. Kivihiilten koheesioon vaikuttavat näytteiden 
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partikkelikoko ja -muoto. Jauheen pieni koheesio, rajoittamatton myötöraja ja sisäinen 

kitka ovat myönteisiä tuloksia jauheiden leikkausjännityskokeessa.    

Korkeilla jauhetun kivihiilen injektiomäärillä, n. 200 kg/thm, hiilipitoisuuden ollessa alle 

85 %:a, vaihtelut injektiomäärissä muuttavat racewayn syvyyttä ja lisäävät masuunissa 

syntyvän hienon koksin määrää. Muutokset racewayn syvyydessä ja hienojen 

partikkeleiden muodostumisessa heikentävät masuunin vakautta ja tuottavuutta. 

Käyttämällä injektiossa hiilipitoisuudeltaan yli 88 %:a olevia kivihiiliä saavutetaan 

korkea tuottavuus raudanvalmistuksessa ja vähennetään kivihiilten injektiomäärien 

vaihtelujen vaikutus masuunin vakauteen. 

Haihtuvuuskokeiden perusteella 5 parasta ovat Foxleigh Premium, Capricorn, KS-LOT 

5, SSAB ja SSOMSSH Lot 5. Kokeiden perusteella haihtuvien jakeiden yhdisteillä on 39 

erilaista atomilukua. Testatuista kivihiilistä voi haihtua hiilivetyjä 26-567,8 °C 

lämpötilassa, suurin osa hiilivedyistä haihtuu kivihiilistä alle 180 °C lämpötilassa.   

Kivihiilten haihtumistehokkuus on vetypitoisuuksien suuruusjärjestyksen mukainen 

lukuun ottamatta SSAB:n ja KS-LOT viiden tuloksia. Kivihiilen vetypitoisuuden ollessa 

suuri haihtuminen on tehokasta. Kokeiden tulosten perusteella Foxleigh Premiumin ja 

SSAB:n hiilipitoisuudet ovat toiseksi ja kolmanneksi korkeimmat. 

Kivihiilille suoritettujen kokeiden perusteella Foxleigh Premium soveltuu masuunin 

injektioon parhaiten. Bitumiset, matalasti haihtuvien kivihiilien Foxleigh Premiumin, 

KS-LOT viiden ja Capricorn hiilipitoisuus ja lämpöarvo ovat korkeat. Foxleigh 

Premiumin, KS-LOT viiden ja Capricornin tuhkapitoisuus on suhteellisen korkea, mutta 

päästöjä aiheuttavat rikkipitoisuudet ovat selvästi keskivertaista alhaisemmat. Helpon 

jauhautuvuuden lisäksi matalasti haihtuvilla kivihiilillä saavutetaan parempi koksin 

korvaussuhde n. 170 kg/thm injektiomäärällä korkeasta energiapitoisuudesta johtuen. Jos 

hapen stoikiometrisen suhteen alarajana pidetään 0,67 onnistuneelle masuunin 

toiminnalle, minimi koksin määrä voi olla välillä 270-280 kg/thm, ja jauhetun kivihiilen 

maksimi injektiomääränä 180-280 kg/thm. Jatkoa varten masuunin polttoaineen 

tutkinnassa voidaan tutkia kokeellisesti kivihiilten soveltuvuutta pneumaattisen 

kuljetukseen ja päättää koetulosten perusteella pneumaattiseen kuljetukseen parhaiten 

soveltuva kivihiili.  
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                                                                 Liite 1 

                                                                  

       

Foxleigh Premiumin ja KS-LOT viiden painonmuutos MS-DSC laitteistolla 

lämmitettäessä 20 °C/min.  

   

Capricornin ja SSAB:n painonmuutos MS-DSC laitteistolla lämmitettäessä 20 °C/min. 

       

SSOMSSH Lot 5 MS-DSC laitteistolla lämmitettäessä 20 °C/min ja Foxleigh 

Premiumista haihtuvat jakeet 398 °C:n lämpötilassa. 
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      Liite 2

       

 

Foxleigh Premiumista haihtuvat jakeet 398 ja 415 °C:n lämpötilassa.  

      

 

Foxleigh Premiumista haihtuvat jakeet 431ja 448 °C:n lämpötilassa. 

  

 

Foxleigh Premiumista haihtuvat jakeet 463 ja 479 °C:n lämpötilassa. 
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   Liite 3 

 

 

KS LOT viidestä haihtuvat jakeet 313 ja 397 °C:n lämpötilassa. 

 

 

KS LOT viidestä haihtuvat jakeet 413 ja 430 °C:n lämpötilassa.  

    

 

  KS LOT viidestä haihtuvat jakeet 447 ja 462 °C:n lämpötilassa. 



94 
 

 

                           Liite 4 

 

 

KS LOT viidestä ja Capricornista haihtuvat jakeet 477 ja 314 °C:n lämpötilassa. 

          

 

Capricornista haihtuvat jakeet 398 ja 415 °C:n lämpötilassa. 

 

 

Capricornista haihtuvat jakeet 431 ja 447 °C:n lämpötilassa. 
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      Liite 5 

 

 

Capricornista haihtuvat jakeet 463 ja 479 °C:n lämpötilassa. 

 

 

SSAB:sta haihtuvat jakeet 314 ja 399 °C:n lämpötilassa.  

   

 

SSAB:sta haihtuvat jakeet 415 ja 432 °C:n lämpötilassa.  
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      Liite 6 

 

 

SSAB:sta haihtuvat jakeet 448 ja 463 °C:n lämpötilassa.  

 

 

SSAB:sta ja SSOMSSH-LOT4:sta haihtuvat jakeet 480 ja 315 °C:n lämpötilassa.  

                     

 

SSOMSSH-LOT4:sta haihtuvat jakeet 400 ja 416 °C:n lämpötilassa.  
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      Liite 7 

 

 

SSOMSSH-LOT4:sta haihtuvat jakeet 432 ja 449 °C:n lämpötilassa. 

 

 

SSOMSSH-LOT4:sta haihtuvat jakeet 465 ja 480 °C:n lämpötilassa.  

 

 

                                     


