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Tiivistelmä 

Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia onko Multi-Lab III -mittauslaitteistoa lisäosineen mahdollista käyttää 

terässulaton ferrokromikonvertterin piipitoisuuden mittaukseen. Laitteisto mittaa sulan happipotentiaalin, jonka 

avulla on mahdollista päätellä happipitoisuutta rajoittavien aineiden pitoisuuksia sulassa. Menetelmää ei ole 

aikaisemmin sovellettu tässä työssä tutkitulle sulakoostumukselle. 

 

Mittausta tarkasteltiin aluksi laskennallisesti. Laskennoissa otettiin huomioon mittauksen kannalta tärkeimmät aineet, 

joita olivat pii, kromi, hiili ja titaani. Tavoitteena oli saada selville onko pii se aine, joka aiheuttaa laitteiston 

mittaaman sähkömotorisen voiman eli EMF-jännitteen. Laskennallisessa tarkastelussa käytettiin hyväksi UIP-

formalismia aineiden aktiivisuuksien laskemiseksi. Laskennallisen tarkastelun avulla pystyttiin selvittämään millaisen 

EMF-jännitteen kukin aine aiheuttaa reagoidessaan mittauslaitteiston referenssimateriaalin kanssa. Lisäksi selvitettiin 

millainen vaikutus lämpötilalla ja muiden aineiden pitoisuuksilla oli piin aiheuttamaan laskennalliseen EMF-

jännitteeseen. 

 

Tämän jälkeen suoritettiin mittauksia ferrokromikonvertterista Multi-Lab III -mittauslaitteistolla ja Celox Hot Metal -

sondeilla. Mittaustuloksia verrattiin kunkin aineiden synnyttämään laskennalliseen mittausjännitteeseen yksittäistä 

mittausta vastaavissa pitoisuuksissa ja lämpötiloissa. Jokaista mittausta kohden laskettiin siis kolmen aineen vastaava 

laskennallinen mittausjännite, jolloin tulokset olivat hyvin verrattavissa. Kromin aiheuttama laskennallinen 

mittausjännite jätettiin huomioimatta, sillä jännitettä ei synny käytettäessä Cr2O3-referenssimateriaalia sisältäviä 

Celox Hot Metal -sondeja.  

 

Tuloksia verrattaessa huomattiin, etteivät tarkasteltujen aineiden laskennalliset ja konvertterista mitatut jännitteet 

vastanneet toisiaan tarkasti. Tämä oli kuitenkin odotettavissa, sillä rautasysteemissä mitatut vuorovaikutuskertoimet 

ja mahdollinen poikkeama tasapainotilasta aiheuttivat oman vaihtelunsa tuloksiin. Tuloksia voitiin silti verrata 

tarkastelemalla mittauspisteiden ja laskennallisten pisteiden muodostamia käyriä, jolloin nähtiin eri aineiden 

mittausjännitteissä tapahtuvia muutoksia vaihtelevissa pitoisuuksissa sekä lämpötiloissa. Piin synnyttämä 

laskennallinen EMF-jännite vastasi parhaiten mittaustuloksista saatuja EMF-jännitteitä, lukuun ottamatta selvää 

poikkeamaa piipitoisuuden laskiessa alle 0,5 p-%. Tästä voitiin päätellä, että piin reagointi todennäköisesti aiheuttaa 

EMF-jännitteen sen pitoisuuden ollessa ferrokromikonvertterissa yli tämän rajan. Varmoja tuloksia voitaisiin saada 

esimerkiksi laboratorio-olosuhteissa tehtävien koesulien avulla. 

 

Mittaustuloksille ja laboratoriosta saaduille piipitoisuuden analyyseille suoritettiin regressioanalyysit eri vaiheissa 

puhallusta. Regressioanalyysien avulla johdettiin kolme funktiota, jotka ilmaisevat piipitoisuuden lämpötilan ja EMF-

jännitteen suhteen. Funktioita testattiin kahden puhalluksen kohdalla. Aiemmissa mittauksissa ei ollut yli 5,3 p-% 

piipitoisuuksia, joten funktio ei laskenut oikein testimittauksien alkupitoisuuksia. Oli myös mahdollista, että 

alkumittaukset otettiin kuonasta. Väli- ja loppumittauksien tarkkuus oli kohtuullisen hyvä otettaessa huomioon, että 

valmistaja suosittelee 50 mittauksen sisällyttämistä regressioanalyysiin ja kyseisten funktioiden tekemisessä 

käytettiin hyväksi 28 mittausta. Alku-, väli- ja loppumittaukset huomioon ottaen, tulisi mittauksia suorittaa 150 

kappaletta. Tässä työssä tehdyt sovitefunktiot toimivat malleina sovitefunktion tekemisestä, eikä niitä tulisi pitää 

esimerkkeinä menetelmän tarkkuudesta. 

 

Multi-Lab III -mittauslaitteistoa voidaan hyödyntää ferrokromikonvertterin piin mittauksessa, mutta optimaalisen 

tarkkuuden ja koko pitoisuusalueen kattamisen aikaansaamiseksi vaaditaan lisää mittauksia sekä parempi 

sovitefunktio piipitoisuuden, EMF-jännitteen ja lämpötilan välille. 
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Abstract 

 

 

The objective of this Master’s thesis is to find out if Multi-Lab III measuring system and its additional tools, can be 

used for the determination of silicon content in molten ferrochrome and processed ferrochrome melts. The equipment 

measures the oxygen potential of the melt, which can be used to define the contents of different components in melts.  

 

The measurement of silicon content was first studied from a calculational point of view. The most important 

components to be taken into account in the calculations were silicon, chrome, carbon and titanium. The aim was to 

study if silicon is the component to generate the electromotive force or EMF-voltage measured by the equipment. 

UIP-formalism was used to calculate the activity of each component. Interaction parameters used in the calculations 

were previously calculated in iron melts, but could be used in ferrochrome melts with acceptable accuracy. Each 

component’s EMF-voltage, while reacting with the reference material, was calculated. Additionally, the effect of 

temperature and the contents of other components on calculated EMF-voltage produced by silicon were researched. 

 

Secondly, practical measurements were carried out with the Multi-Lab III measuring system and Celox Hot Metal 

probes on the ferrochrome converter. The measurements were compared to individual calculational EMF-voltages of 

each component in the same conditions. In other words, for each measurement, three EMF-voltages were calculated 

so that the results were easily comparable. The voltage produced by chrome content of the melt was ignored because 

its EMF-voltage is not induced when Cr2O3 reference material is being used.  

 

While comparing the results it was noticed that none of the calculational EMF-voltages of the components were equal 

with the practical measurements from the converter. This was expected taking into account that the interaction 

parameters were imperfect and there may be some sort of discrepancy from equilibrium, which may cause its own 

fluctuation to the measurements. The different results were still comparable by examining the curves of the practical 

and the calculational measurement points in variable temperatures and contents of different components. The 

computational EMF-voltage produced by silicon resembled the deviations of practical measurements the most, apart 

from the clear difference when silicon content dropped somewhere below 0,5 w-%. It was assumed that the reaction 

of silicon with reference material produced the EMF-voltage while silicon content was above this value. For more 

reliable results laboratory experiments would have to be carried out. 

 

Multi-Lab III measurements and the contents of silicon were analyzed by regression analysis in different parts of the 

blowing. Three equations, which show content of silicon as a function of temperature and EMF-voltage, were derived 

from the results. The formulas were tested during two heats of the ferrochrome converter. Earlier measurement did 

not include silicon contents above 5,3 w-% therefore the formulas were unable to find out the starting content of 

silicon in the beginning of the blowing. It was also possible that the starting measurements were taken from the slag. 

The equations meant for the middle and the end of the blowing gave satisfactory results, taking into account that the 

that the supplier of the measuring unit recommends 50 measurements for regression analysis and only 28 

measurements were used for three formulas. The actual amount of recommended measurements would be 150. The 

equations obtained from regression analysis in this master’s thesis do not give reliable information of the accuracy of 

the measuring system, but act as an exemplary model of how the formulas are made. 

 

In conclusion, Multi-Lab III measuring unit can be used as a measuring tool for silicon content in ferrochrome 

converter, but more measurements and better formulas are needed to achieve a higher accuracy during the whole 

blowing.  
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1 JOHDANTO 

Teräksenvalmistuksessa on suuri tarve nopeille ja luotettaville mittaustavoille. 

Happipotentiaalimittauksella saatavat analyysit ovat hyvä vaihtoehto vaikeammille ja 

hitaammille laboratorioanalyyseille. Nopeammilla ja helpommilla mittauksilla on 

mahdollista saavuttaa mittavia säästöjä kokonaisprosessointiaikoja lyhentämällä. Tämä 

diplomityö tehtiin Outokumpu Oyj:n Tornion terässulaton 1-linjan 

ferrokromikonvertterilla eli CRK:lla. Tarkoituksena oli selvittää onko 

happipotentiaalimittausta hyödyntävää Heraeus Electro-Niten valmistamaa Multi-lab 

III® -mittauslaitetta, Celox®-mittauslanssia ja Celox Hot Metal® -sondeja mahdollista 

käyttää ferrokromikonvertterin sulan piipitoisuuden selvittämiseen.  

Työssä esitellään lyhyesti terässulaton 1-linja ja CRK:n merkitys tuotantoketjussa. 

Lisäksi tutustutaan käytettävään mittauslaitteistoon, sen toimintaperiaatteeseen ja 

valmiista sovellutuksesta saataviin hyötyihin.  

Piipitoisuuden mittauksen mahdollisuutta tarkasteltiin termodynaamisten tarkastelujen 

ja ferrokromikonvertterista tehtävien mittausten avulla. Tärkeimmille aineille, piille, 

hiilelle, kromille ja titaanille, laskettiin aktiivisuudet UIP-formalismin (unified 

interaction parameter formalism) avulla eri vaiheissa ferrokromikonvertterin puhallusta. 

Aktiivisuuksien avulla saadaan aineiden tasapainohapenpaineet ja niiden synnyttämät 

laskennalliset EMF-jännitteet.  Laskennallisessa tarkastelussa pyrittiin luomaan pohjaa 

vertailulle selvittämällä laskennalliset EMF-jännitteet ja tutkimalla eri aineiden 

pitoisuuksien sekä lämpötilan vaikutusta piin synnyttämään laskennalliseen EMF-

jännitteeseen.  

Tämän jälkeen vertailtiin tärkeimpien aineiden laskennallisia EMF-jännitteitä 

ferrokromikonvertterin mitattuihin jännitteisiin. Lopuksi piipitoisuuden mittaukselle 

luotiin paras mahdollinen sovitefunktio tehtyjen mittausten ja laskennallisten tulosten 

perusteella. 

 



9 

 

2 PROSESSIN KUVAUS 

Tornion terässulaton 1-linjan ruostumattoman teräksen valmistus on monivaiheinen 

prosessi, jossa sujuva tuotanto vaatii ajallisesti tarkkaa toimintaa kultakin 

prosessivaiheelta. Yhden prosessivaiheen ongelmat voivat viivästyttää koko prosessia. 

Pienetkin ajalliset säästöt voivat olla tärkeitä, joka korostaa tarvetta nopeille ja 

luotettaville mittausjärjestelmille. Tässä kappaleessa käydään läpi 1-linjan 

prosessivaiheet ja niiden perustoiminnot. Tässä yhteydessä pyritään keskittymään 

ferrokromikonvertteriin (CRK) ja siihen kuinka tärkeää sen tasainen toiminta on koko 

linjan tehokkuuden kannalta.  

2.1 Terässulaton 1-linjan kuvaus 

Terässulaton 1-linjan tuotantokaavio on esitetty kuvassa 1. Ruostumattoman teräksen 

valmistus alkaa terässulaton 1-linjalla romupihalta, missä romunosturilla lastataan 

tarvittavat romut romukoreihin. Lastatut korit panostetaan valokaariuuniin (VKU). 

Tämän jälkeen romut sulatetaan valokaaren avulla. (Metallinjalostajat 2014)  

 

Kuva 1. Terässulaton 1-linja. Muokattu lähteestä (Metallinjalostajat 2014).  

 

Valokaariuunin sulatuksen valmistuessa teräs kaadetaan siirtosenkkaan, johon on 

aiemmin panostettu CRK-sula. Yhdessä CRK-sulan ja valokaariuunin sulattama sula 
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muodostavat AOD-konvertteriin panostettavan sulan. Sulasta otetaan näyte 

automatisoidulla näytteenottimella ennen panostusta AOD-konvertteriin. AOD-

konvertterin tavoitteena on poistaa sulasta hiiltä, pelkistää kuonautunut kromi 

loppupelkistyksessä ja seostaa sula mahdollisimman lähelle haluttua koostumusta 

käyttäen valokaariuunilta saatua analyysia.  

AOD-konvertterissa happea ja inerttiä argon- tai typpikaasua puhalletaan lanssilla ja 

konvertterin takaseinämään asennetuilla suuttimilla. Inertin kaasun avulla saadaan 

laskettua mellotuksessa syntyvän hiilimonoksidin osapainetta, jolloin hiili saadaan 

palamaan tehokkaammin. Kuonanmuodostajina konvertterissa käytetään muun muassa 

kalkkia ja fluspaattia eli kalsiumfluoridia. (Metallinjalostajat 2014) 

Puhalluksen ja pelkistyksen jälkeen sulan lämpötila mitataan ja sulasta otetaan näyte, 

joka lähetetään putkipostilla laboratorioon. Tämän jälkeen sula kaadetaan valusenkkaan, 

jossa se kuljetetaan senkka-asemalle. Senkka-asemalla sulan koostumus ja lämpötila 

täsmätään valuun sopivaksi AOD-konvertterilta saadun näytteen ja lämpötilan pohjalta. 

Senkka-asemalla senkkaan voidaan ajaa lankoja lankakoneen avulla. Ontto teräslanka 

sisältää tarvittavat seosaineet jauheen muodossa. Langansyötöllä voidaan täsmätä sulan 

seosaineiden määrät tai poistaa sulaan liuennutta happea alumiinia seostamalla. Sulaa 

myös sekoitetaan pohjan huokoisen tiilen kautta tapahtuvalla kaasuhuuhtelulla. 

Sekoituksen avulla saavutetaan tasainen valuun sopiva lämpötilajakauma ja edistetään 

rikin sekä kuonasulkeumien poistumista kuonaan. Liian kylmää sulaa voidaan 

lämmittää senkka-asemalla elektrodin avulla. Senkka-aseman valmis sula nostetaan 

jatkuvavalukoneen haarukkaan. (Metallinjalostajat 2014) 

Jatkuvavalukoneella senkan liukusuljin avataan ja sula lasketaan valuputken kautta 

välialtaaseen. Sula kulkee kokillin läpi ja alkaa jähmettyä antaen aihiolle halutun 

muodon. Valupulveri toimii voiteluaineena kokillissa ja tasaa lämmönsiirtoa. 

Valukoneelta aihio siirtyy polttoleikkurille, jossa se leikataan sopivan mittaisiksi 

pätkiksi. (Metallinjalostajat 2014) 
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2.2 Ferrokromikonvertteri 

Ferrokromikonvertterin eli CRK:n tarkoituksena on poistaa kromisulasta piitä ja osa 

hiilestä ennen kuin sula sekoitetaan valokaariuunin sulattaman romun kanssa. 

Ferrokromikonvertteri toimii kromisulan puskurina ja vähentää energiankulutusta 

valokaariuunilla, kun ferrokromia ei jouduta erikseen sulattamaan vaan se toimitetaan 

sulana terässulatolle. Ongelmat ja hidastukset ferrokromikonvertterilla näkyvät nopeasti 

koko 1-linjan tuotannossa, sillä valokaariuunin toimintanopeus on riippuvainen 

ferrokromikonvertterin toiminnasta. Ilman ferrokromikonvertteria joudutaan 

valokaariuunissa sulattamaan myös ruostumattoman teräksen valmistamissa tarvittava 

kromi, jolloin prosessointiaika kasvaa merkittävästi ja koko linjan tehokkuus heikkenee. 

Perusrakenteeltaan ferrokromikonvertteri on lähes identtinen AOD-konvertterin kanssa. 

Eroja löytyy kuitenkin muun muassa konvertterien vuorauksista ja suuttimien koosta. 

Ferrokromikonvertteriin panostettava sulamäärä on yleensä noin 40–60 tonnin välillä. 

Happi-, argon- ja typpikaasujen puhaltaminen ferrokromikonvertteriin tapahtuu lanssin 

ja viiden suuttimen avulla. Suuttimet sijaitsevat konvertterin takaseinässä 40 cm 

korkeudella pohjasta ja ovat halkaisijaltaan 11 mm (Fabritius et al. 2001). Suuttimien 

kaasunpaine tulee olla riittävä, jotta sulaa ei pääse kulkeutumaan suuttimien läpi niiden 

ollessa sulapinnan alapuolella. Lanssi on vesijäähdytetty kolmireikäinen  

de Laval -tyyppinen yliäänilanssi ja kaasua syötetään sen kärjen reikien kautta sulaan. 

2.2.1  Prosessin ja puhalluksen eteneminen 

Yleisin CRK:n ferrokromin lähde on ferrokromitehtaan 2. uunin tuottama 

ferrokromisula, joka omaa korkean kromi-, pii- ja hiilipitoisuuden. Sula toimitetaan 

junalla 1-linjalle ja panostetaan siltanosturilla kromikonvertteriin. Ennen puhalluksen 

aloitusta operaattori merkitsee panostetun sulan massat tietokoneelle. Ohjelmisto laskee 

tarvittavan happimäärän, sekä romu- ja seosainelisäykset massan ja sulan lähtöanalyysin 

perusteella. Kromisulaan lisätään yleensä noin 550 kg romua ja 150 kg 

kuonanmuodostajia ferrokromitonnia kohden (Heikkinen 2013).  

Puhalluksen alkaessa sulaan puhalletaan sytytyshappea, jonka jälkeen aloitetaan piin ja 

hiilen poistamiseen tarvittavan happimäärän puhaltaminen sulaan lanssilla ja 

suuttimilla. Automaattinen vaakavaunu kerää tarvittavat seosaineet siiloista täryille, 
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josta ne panostetaan konvertteriin ohjelmiston mukaisten lisäysten tahdissa. Oikean 

happimäärän puhalluksen ja seosaineiden lisäysten jälkeen konvertterista kaadetaan 

ylimääräinen kuona kuonapataan ja sulasta otetaan näyte analysoitavaksi. Puhallus ja 

seosainepanostukset kestävät sytytyshapen puhaltamisesta kuonauksen aloittamiseen 

noin 25–40 minuuttia panostettavasta sulamäärästä riippuen. Kuonaus ja näytteenotto 

kestävät yhteensä noin 5–10 minuuttia ja analyysin saaminen myös noin 5–10 

minuuttia. 

2.2.2 Reaktiot ja pitoisuusmuutokset puhalluksen edetessä 

Konvertterissa happi reagoi sulassa olevan piin ja hiilen kanssa kaavojen 1 ja 2 

mukaisesti. Erityisesti piin hapetusreaktiossa syntyvä suuri lämpöenergia käytetään 

hyväksi romun ja seosaineiden sulattamiseen. Lisäksi tutkimuksen kannalta tärkeitä 

reaktioita ovat myös titaanin ja kromin hapettuminen, jotka on esitetty kaavoissa 3 ja 4. 

Kuvassa 2 nähdään, kuinka kromin epätoivottu hapettuminen kiihtyy voimakkaasti 

piipitoisuuden lähestyessä nollaa. 

Si(l) + O2 (g) 
= SiO2 (s) 

 (1) 

 

C(s) +
1

2
O2 (g) 

= CO(g) 
(2) 

 

2Cr(l) +
3

2
O2 (g) 

= Cr2O3 (s) 
 

(3) 

 

Ti(l) + O2 (g) 
= TiO2 (s) 

 (4) 
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Kuva 2. Tapahtuvat pitoisuusmuutokset ferrokromikonvertterin puhalluksen aikana. 

Muokattu lähteestä (Heikkinen et al. 2010). 

 

Ferrokromikonvertteriin panostettavan sulan yleinen koostumusväli on nähtävissä 

taulukossa 1 ja ferriittisten sulatusten tavoitekoostumus taulukossa 2. Kromin 

pitoisuuden lasku prosessin aikana johtuu enimmäkseen konvertteriin panostettavasta 

jäähdytysromun laimentavasta vaikutuksesta, mutta kromi voi myös hapettua erityisesti 

puhalluksen lopussa piipitoisuuden lähestyessä puhalluksen tavoitetta. Happea 

puhallettaessa yli tavoitteen, alkaa kromin palaminen kiihtyä lisäten kromitappioita. 

Taulukko 1. Ferrokromikonvertteriin panostettavan sulan yleinen koostumus ja 

pitoisuusvaihtelut painoprosentteina [p-%]. Jäljelle jäävä osa on rautaa (Fe). 

Si C Cr Ti Ni Mn P S 

4–6  6,5–7,5  53–56 0,3–0,5 0,1 0,2 0,02 0,04 
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Taulukko 2. Ferriittisiin sulatuksiin käytettävän CRK-sulan tavoitekoostumus 

painoprosentteina [p-%]. Jäljelle jäävä osa on rautaa (Fe). 

Si C Cr Ni P 

0,2 2,7 34 0 0,02 

 

Prosessi on riippuvainen tarkasta lähtöanalyysistä. Tyypillinen ongelma on, ettei sulan 

lähtöanalyysi ehdi valmistua ennen puhalluksen aloittamista, jolloin konvertteriin 

panostettavien materiaalien laskentaan käytetään aiemman laskun näytettä. 

Ferrokromitehtaan sulan piipitoisuus vaihtelee tasaisen nousevasti tai laskevasti, eikä 

siinä tapahdu nopeita muutoksia peräkkäisten sulatusten välillä. Väärä analyysi voi silti 

johtaa jatkopuhallukseen liian korkean loppuanalyysin piipitoisuuden takia.  

2.2.3 Näytteenotto ja analyysien valmistus 

Ferrokromikonvertterin laskenta käyttää hyväkseen panostettavasta sulasta otettua 

ferrokromitehtaan sula-analyysia. Ferrokromitehtaan sulanäyte otetaan kauhalla 

kromisenkasta laappauksen yhteydessä. Sulanäyte jäähdytetään joko ilmassa tai vedessä 

ja siitä poistetaan mahdolliset kuonakappaleet. Tämän jälkeen näyte murskataan 5 mm 

raekokoon ja lähetetään putkipostilla laboratorioon analysoitavaksi. Laboratoriossa 

näyte jaetaan kahteen osaan, joista toinen analysoidaan XRF-menetelmällä ja toinen 

polttokaasuanalyysillä. XRF-menetelmällä analysoitava osa jauhetaan valmistusreseptin 

mukaiseen raekokoon ja siihen lisätään muovilisäaine. Seos puristetaan prässissä 

haluttuun tiheyteen ja analysoidaan XRF-menetelmällä. Toisesta osasta mitataan 0,2 g 

jauhetta, johon lisätään kiihdyttimiä. Seos analysoidaan polttokaasuanalyysillä, jolloin 

saadaan muun muassa hiilen pitoisuus sulassa. Kokonaisuudessaan ferrokromitehtaan 

sula-analyysin valmistaminen näytteenottohetkeltä analyysin saamiseen kestää noin 20–

30 minuuttia. Ainekohtaiset tarkkuudet molemmille analyysimenetelmille nähdään 

taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Ainekohtaiset mittaustarkkuudet painoprosentteina [p-%] 

ferrokromitehtaan sulanäytteen XRF- ja polttokaasuanalyysille (PKA). 

Si (XRF) Cr (XRF) Ti (XRF) C (PKA) 

± 0,3 ± 0,5 ± 0,1 ± 0,05 

 

Ferrokromikonvertterin puhalluksen valmistuessa otetaan sulasta näytenappi, joka 

lähetetään laboratorioon analysoitavaksi putkipostilla. Laboratoriossa näytenappi 

hiotaan ja sen pinta analysoidaan ensin XRF- eli röntgenfluoresenssimenetelmällä, josta 

saadaan muun muassa sulan kromi-, pii- ja titaanipitoisuudet. Tämän jälkeen suoritetaan 

OES (optinen emissio spektroskopia) -analyysi, josta saadaan sulan hiili-, rikki- ja 

alumiinipitoisuudet. Taulukossa 4 nähdään tutkimuksen kannalta tärkeiden 

komponenttien ainekohtaiset mittaustarkkuudet molemmille menetelmille.  

Taulukko 4. Ainekohtaiset mittaustarkkuudet painoprosentteina [p-%] XRF- ja OES-

menetelmille. 

Si (XRF) Cr (XRF) Ti (XRF) C (OES) 

± 0,02  ± 0,05  ± 0,1  ± 0,05  

 

Toimivalla piipitoisuuden online-mittauksella voitaisiin vähentää laboratorioissa 

tehtävien analyysien määrää, joka nopeuttaisi prosessia ja vähentäisi laboratorion 

työkuormaa. Ferrokromikonvertterin loppuanalyysissä tärkein mitattava ainepitoisuus 

on pii. Muiden aineiden pitoisuudet tunnetaan riittävällä tarkkuudella taselaskennan 

perusteella. 
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3 LAITTEISTOKUVAUS 

Mittauksissa käytettävä laitteisto sisältää Heraeus Electro-Niten valmistamat Celox® 

Hot Metal-sondin, Celox®-lanssin, jatkokaapelin ja Multi-Lab III®-mittauslaitteen. 

Mittaus perustuu sulan happipotentiaalin määrittämiseen sähkökemiallisesti. 

3.1 Multi-Lab III 

Multi-Lab III on suhteellisen pienikokoinen happipotentiaalin ja lämpötilan mittauslaite 

teollisuuskäyttöön. Laitetta on sovellettu useisiin eri prosesseihin aineiden pitoisuuksien 

mittaamiseen. Multi-Lab III toimii yhdessä eri käyttötarkoituksiin soveltuvien Celox-

sondien kanssa. Diplomityön tavoitteena on selvittää, voidaanko Multi-Lab III 

laitteistoa ja Celox-sondeja hyödyntää ferrokromikonvertterin piipitoisuuden 

mittaukseen. 

Kuvassa 3 nähtävällä Multi-Lab III -mittalaitteella on mahdollista mitata 

happipotentiaalin arvoja sekä lämpötilan suuruutta reaaliaikaisesti noin 8–10 sekuntia 

kestävän elektrokemiallisen mittauksen avulla. Laitteistoon on myös mahdollista syöttää 

yhtälöitä, jotka ilmaisevat pitoisuuden mitatun lämpötilan ja EMF-jännitteen avulla. 

Käytettävään laitteistoon on valmiiksi ohjelmoitu funktio raakaraudan piipitoisuuden 

mittaukseen. 

 

Kuva 3. Multi-Lab III -mittauslaite. Muokattu lähteestä (Heraeus 2010). 
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Laitteessa on 8.4” kosketusnäyttö ja näppäimistö funktioiden sekä prosessiparametrien 

hallintaan. Mittausaikaa, aloitusarvoa, sekä käyttöliittymän ja kaavojen säätöarvoja 

voidaan muuttaa laitteen käyttöliittymän kautta.  Multi-Lab III on mahdollista yhdistää 

muun muassa tietokoneisiin, tulostimiin ja ulkoisiin näyttöihin, jolloin sen 

integroiminen prosessiin pitäisi olla suhteellisen vaivatonta. (Heraeus 2010) 

3.2 Celox-sondit 

Multi-Lab III -mittauslaitteen ja Celox-lanssin kanssa on mahdollista käyttää useita 

erilaisia sondeja eri käyttötarkoituksiin. Eri sondeja on listattu taulukkoon 5. Mittaukset 

suoritettiin Celox Hot Metal -sondeilla, joita käytetään hapen aktiivisuuden ja 

lämpötilan mittaukseen. Celox Hot Metal -sondilla mitattavalla hapen aktiivisuudella on 

mahdollista saada selville muun muassa piin ja rikin pitoisuuksia erilaisissa sulissa 

(Heraeus 2010). 

Taulukko 5 Multi-Lab III -mittalaitteiston kanssa käytettäviä sondeja. (Heraeus 2010)  

Sondi Kuvaus 

Celox® Hapen ja lämpötilan mittaukseen sulassa teräksessä. 

TapTip® Hiilen ja lämpötilan mittaukseen sulassa teräksessä. 

Celox-Hot Metal® Hapen ja lämpötilan mittaava sondi rikin ja piipitoisuuden 

määrittämiseen teräksessä. 

Celox-Cu® Hapen ja lämpötilan mittaava sondi sulassa kuparissa. 

QuiK-Tap® Hapen ja lämpötilan mittaava sulaan teräkseen pudotettava 

sensori. 

Celox-SLAC® Hapen ja lämpötilan mittaava sondi sulassa kuonassa. 

Celox-Foundry® Hapen ja lämpötilan mittaava sondi mataliin 

happipitoisuuksiin. 

Delta-Dist L® Kuonakerroksen paksuuden mittaukseen käytettävä sondi. 

Positherm® Lämpötilan mittaukseen käytettävä sondi. 

 

Celox-sondien lämpötilan mittaustarkkuus on ± 4 ºC lämpötilassa 1554 °C ja tarkkuus 

EMF-jännitteen mittauksessa on ± 1.2 mV (Maes 2010). Suositeltu mittausaika Celox 

Hot Metal -sondeilla on noin 8–10 sekuntia. Olemassa olevaa laskentaa voidaan käyttää 

raakaraudassa noin ± 10 % tarkkuudella alle 1 p-%:n piipitoisuuksissa. (Heraeus 2010)  
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3.3 Mittauksen toimintaperiaate 

Sulan metallin hapen aktiivisuuden selvittäminen perustuu sähkökemialliseen 

mittaukseen. Korkeassa lämpötilassa happi-ionit liikkuvat teräksen ja 

referenssimateriaalin välillä. Syntyvän EMF-jännitteen, mitatun lämpötilan ja tiedossa 

olevan Cr/Cr2O3-referenssielektrodin hapen osapaineen avulla voidaan selvittää hapen 

osapaine teräksessä käyttämällä Nernstin lakia kaavan 5 mukaisesti. (Maes 2010) 

ℰ = 𝑅𝑇

4𝐹
ln(

𝑝O2
steel 

𝑝O2
ref ),  (5) 

missä  ℰ on sähkömotorinen voima eli EMF-jännite [V], 

 R on kaasuvakio 8,31446 [
J

Kmol
], 

 T on mitattu lämpötila [K], 

 F on Faradayn vakio [
C

mol
], 

 𝑝O2
steel on teräksen hapen osapaine ja 

 𝑝O2
ref on referenssimateriaalin(Cr/Cr2O3) hapen osapaine. (Maes 2010)  

 

Kuvassa 4 nähdään sensorin sisällä oleva hapen sähkökemialliseen mittaukseen 

tarvittava hapenmittauselementti ja lämpötilanmittauksen mahdollistava Pt/PtRh-

termoelementti. Käytetyissä Celox Hot Metal -sondeissa referenssimateriaalina toimii 

Cr/Cr2O3 ja elektrolyyttinä magnesiastabiloitu zirkoni (ZrO2(MgO)). Sondin rakenne on 

nähtävissä kuvassa 5. Elementit on rakennettu kartiomaiseen hiekkakoteloon, jonka 

ulkopuolella ovat vain sulan kanssa kontaktissa olevat sensorin osat. Kärki on suojattu 

teräs- ja pahvikuorella niin, ettei se vahingoitu sondia upotettaessa kuonakerroksen läpi 

sulaan. Elementit on yhdistetty johdoilla liittimeen, johon lanssi kiinnitetään. Sula- ja 

kuonapinnan alle menevä osa sondista ja lanssista on suojattu sondin varressa olevalla 

pahvilla. (Maes 2010) 
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Kuva 4. Celox-sondin poikkileikkaus. Muokattu lähteestä (Maes 2010). 

 

 

Kuva 5. Celox-sensorin toimintaperiaate. Muokattu lähteestä (Maes 2010). 
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4 AKTIIVISUUKSIEN, HAPEN OSAPAINEIDEN JA EMF-

JÄNNITTEEN TERMODYNAAMINEN LASKENTA 

Laskennallisessa tarkastelussa luotiin vertailukohta mitatulle sähkömotoriselle voimalle 

eli EMF-jännitteelle ja pyrittiin kartoittamaan mikä ferrokromikonvertterin 

tarkasteltavista aineista sai aikaan mitattavan jännitteen. Lisäksi tutkittiin aineiden 

vaikutuksia piin aiheuttamaan laskennalliseen EMF-jännitteeseen. Tällöin piin oletettiin 

aiheuttavan EMF-jännitteen koko puhalluksen ajalta. Laskennallisessa tarkastelussa 

sulakomponenteista otettiin huomioon pii, hiili, kromi ja titaani. Sulakomponenttien 

aktiivisuudet laskettiin UIP-formalismin avulla. Laskentamenetelmä validoitiin 

vertaamalla laskettuja aktiivisuuksia aiemmissa tutkimuksissa saatuihin arvoihin. Hapen 

osapaineet ja syntyneet laskennalliset EMF-jännitteet selvitettiin eri reaktioille. 

4.1 Laskentamallin esittely 

Kromin, piin, hiilen ja titaanin aktiivisuuksia laskettiin UIP-formalismin (unified 

interaction parameter formalism) avulla. Menetelmä soveltuu käytettäväksi niin 

laimeiden kuin väkevienkin metallisulien aktiivisuuskertoimien kuvaamisessa. 

Systeemin oletettiin olevan tasapainotilassa ja raudassa lasketut 

vuorovaikutusparametrit oletettiin sopiviksi ferrokromisuliin. UIP-formalismissa 

liuenneiden aineiden ja liuottimen aktiivisuuskertoimet on määritelty kaavojen 6 ja 7 

mukaisesti. (Bale & Pelton 1990). 

ln 𝛾𝑖
R = ln 𝛾𝑖

o + ln 𝛾liuotin +∑𝜀𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑁

𝑗=1

, (6) 

missä 𝛾𝑖
R  on aineen i aktiivisuuskerroin (Raoultin standarditila), 

 𝛾𝑖
oon aineen i aktiivisuuskerroin äärettömässä laimennuksessa, 

 𝛾liuotin on liuottimen aktiivisuuskerroin kaavan 4 mukaisesti, 

 ε𝑖𝑗 on aineen i vuorovaikutuskerroin aineen j suhteen ja 

 𝑥𝑗 on aineen j mooliosuus. (Bale & Pelton 1990) 
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ln 𝛾liuotin = −
1

2
∑∑ε𝑗𝑘𝑥𝑗𝑥𝑘

𝑁

𝑘=1

𝑁

𝑗=1

, (7) 

missä ε𝑗𝑘 on aineen j vuorovaikutuskerroin aineen k suhteen ja 

 𝑥𝑗 , 𝑥𝑘 ovat aineiden j ja k mooliosuuksia. (Bale & Pelton 1990) 

 

Aktiivisuuskerroin on määritelty aineen aktiivisuuden ja mooliosuuden suhteen kaavan 

8 mukaisesti. 

𝛾𝑖
R =

𝑎𝑖
R

𝑥𝑖
, (8) 

jossa 𝑎𝑖
R on aineen i aktiivisuus (Raoultin standarditila) ja 

 𝑥𝑖 on aineen i mooliosuus. 

 

Laskuissa käytetyt vuorovaikutuskertoimien arvot on listattu taulukkoon 6. 

Vuorovaikutuskertoimet perustuvat rautasysteemeissä saatuihin mittauksiin, eivätkä 

vastaa täydellisesti ferrokromikonvertterin tilannetta. Syynä kyseisten parametrien 

käytölle oli aiempien tutkimusten mittaustulosten vähäisyys kromisysteemeissä. 

Kyseiset vuorovaikutuskertoimet koskevat vakiolämpötiloja, jolloin 

lämpötilapoikkeamat vakiolämpötilasta voivat aiheuttaa virhettä tuloksiin. 

Vuorovaikutuskertoimien vakiolämpötilat ovat normaalilla ferrokromikonvertterin 

lämpötilan vaihteluvälillä (1500–1700 C).   
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Taulukko 6. Eri aineiden väliset vuorovaikutuskertoimet sulassa raudassa 

vakiolämpötiloissa.  

𝜀𝑖
𝑗
 Fe C Cr Si Ti 

Fe - - - - - 

C - 12,8 [3] –4,9 [3] 9,8 [3] –11,94 [2] 

Cr - –4,9 [3] 0,00475 [3] 0,0344 [3] 3,46 [1] 

Si - 9,8 [3] 0,0344 [3] 12,4 [3] 7,96 [1] 

Ti - –11,94 [2] 3,46 [1] 7,96 [1] 4,67 [2] 

γi
0
 

 
 - 0,538 [3] 1,000 [3] 0,0013 [3] 0,0590 [3] 

[1] (Yuanchang & Changzhen 1990) 

[2] (Yuanchang et al. 1990) 

[3] (The Japan Society for the promotion of science & The 19th Committee on 

Steelmaking 1988) 

 

4.2 Tasapainohapenpaineiden laskenta 

CRK:n tärkeimmät hapetusreaktiot mittauksen kannalta on kuvattu kaavoissa 8, 9, 10 ja 

11.  

Si + O2 = SiO2 (8) 

 

C +
1

2
O2 = CO 

(9) 

 

2Cr +
3

2
O2 = Cr2O3 

(10) 

 

Ti + O2 = TiO2 (11) 

 

Reaktioiden oletetaan olevan tasapainossa, jolloin niille pätee kaavan 12 mukainen 

Gibbsin vapaaenergian muutoksen yhtälö. 

∆𝐺∘ = −𝑅𝑇 ln𝐾, (12) 
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missä ∆𝐺∘on Gibbsin vapaaenergian muutos [
J

mol
], 

 R on kaasuvakio 8,31446 [
J

Kmol
], 

T on lämpötila [K] ja 

 K on tasapainovakio. 

 

Tasapainovakio K lasketaan kaavojen 8–11 reaktioiden kertoimien mukaan. Tarkemmat 

laskutavat nähdään kaavoissa 13, 14, 15 ja 16.  

𝐾 = 
𝑎SiO2 

𝑎Si𝑝O2   

, (13) 

 

𝐾 = 
𝑝CO
 

𝑎C
 𝑝
O2

1
2

, 
(14) 

 

𝐾 = 
𝑎Cr2O3

𝑎Cr
2 𝑝

O2

3
2

, 
(15) 

 

𝐾 = 
𝑎TiO2 

𝑎Ti𝑝O2
, (16) 

joissa 𝑎𝑖 on aineen i aktiivisuus ja 

𝑝O2 on tasapainohapenpaine. 

 

Yhdistämällä tasapainovakion arvot kaavaan 12 saadaan ratkaistua tasapainohapenpaine 

kullekin aineelle kaavojen 17, 18, 19 ja 20 mukaisesti. Kaavoissa kuonakomponentit on 

oletettu puhtaiksi aineiksi ja systeemin oletetaan olevan tasapainossa. 

𝑝O2
Si = exp (

∆𝐺Si
∘ − 𝑅𝑇ln 𝑎Si
𝑅𝑇

) (17) 
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𝑝O2
C = [exp (

∆𝐺C
∘ − 𝑅𝑇ln 𝑎C

 

𝑅𝑇
)]
2

 (18) 

 

𝑝O2
Cr = [exp (

∆𝐺Cr
∘ − 𝑅𝑇 ln 𝑎Cr

𝑅𝑇
)]

2
3

 (19) 

 

𝑝O2
Ti = exp (

∆𝐺Ti
∘ − 𝑅𝑇 ln 𝑎Ti
𝑅𝑇

) (20) 

 

Referenssimateriaalin tasapainohapenpaine saadaan noudattaen samoja laskutapoja 

kaavojen 12, 21, 22 ja 23 mukaisesti. 

Cr2O3(s) = 2Cr(s) +
3

2
O2(g) (21) 

 

𝐾 = 
𝑎Cr
2  𝑝

O2

3
2

𝑎Cr2O3
 

(22) 

 

𝑝O2
Cr2O3 = exp (

−2∆𝐺Cr2O3
∘ − 4𝑅𝑇 ln 𝑎Cr2O3

3𝑅𝑇
) (23) 

 

Käyttämällä aiemmin mainittua kaavan 5 Nernstin lakia saadaan EMF-jännite tietyissä 

pitoisuuksissa ja lämpötilassa sijoittamalla yhtälöön referenssielektrodin 

tasapainohapenpaine ja mitattavan aineen tasapainohapenpaine. Oletettaessa, että piillä 

on matalin tasapainohapenpaine, saadaan sen synnyttämä EMF-jännite kaavan 24 

mukaisesti. 



25 

 

ℰSi = 
𝑅𝑇

4𝐹
ln

(

 
 exp (

∆𝐺Si
∘ − 𝑅𝑇 ln 𝑎Si
𝑅𝑇

)

exp(
−2∆𝐺Cr2𝑂3

∘ − 4RT ln 𝑎Cr2O3
3𝑅𝑇 )

)

 
 
 , (24) 

jossa ℰSi on ferrokromisulan piin synnyttämä sähkömotorinen voima [V]. 

 

Vastaavasti oletettaessa, että hiilellä, kromilla tai titaanilla on alimmat 

tasapainohapenpaineet, voidaan niiden synnyttämät EMF-jännitteet kuvata kaavojen 25, 

26, ja 27 avulla.  

ℰC =
𝑅𝑇

4𝐹
ln (

𝑝O2
C

𝑝O2
Cr2O3

), (25) 

 

ℰCr =
𝑅𝑇

4𝐹
ln(

𝑝O2
Cr

𝑝O2
Cr2O3

) ,   (26) 

 

ℰTi =
𝑅𝑇

4𝐹
ln(

𝑝O2
Ti

𝑝O2
Cr2O3

) ,   (27) 

joissa ℰ𝑖 on sulakomponentin i aiheuttama sähkömotorinen voima [V]. 
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5 LASKENNALLISEN TARKASTELUN TULOKSET 

Laskennallisen tarkastelun tavoitteena oli selvittää mikä ferrokromikonvertterisulaan 

liuenneista aineista saa aikaan mittauksessa syntyvän EMF-mittausjännitteen. Lisäksi 

tarkasteltiin eri aineiden vaikutuksia piin aiheuttamaan laskennalliseen 

mittausjännitteeseen. Aluksi laskentamalli validoitiin, jotta raudassa mitatut 

vuorovaikutusparametrit voitiin todeta riittävän tarkoiksi ja verrannollisiksi 

ferrokromikonvertterin pitoisuusalueella. Kromille, hiilelle ja titaanille lasketut EMF-

jännitteet mittausta vastaavassa lämpötilassa ja koostumuksessa esitetään 

mittaustulosten ohessa. 

5.1 Aktiivisuuksien laskentamallin validointi 

Laskentamallin validoimiseksi vertailtiin mallilla laskettuja aktiivisuuden arvoja 

aiempien tutkimusten mitattuihin arvoihin. Vertailua suoritettiin kahdelle tärkeimmälle 

aineelle rautasysteemissä niin, että verrattava pitoisuusalue kattoi mittauksissa 

esiintyvät pitoisuudet. 

Laskettuja kromin aktiivisuuden arvoja verrattiin aiemmissa kirjallisuudesta saatuihin 

aktiivisuuksiin. Kuvassa 6 nähdään laskennallinen kromin aktiivisuus verrattuna 

mitattuihin arvoihin. Mittaukset on tehty Cr2O3-upokkaassa 1600C lämpötilassa. 

Laskennalliset tulokset ovat hyvin yhteneväisiä mitattujen arvojen (Dimitrov et al. 

1995) kanssa. 

UIP-formalismin mukaan laskettuja piin aktiivisuuksia Fe-Si-systeemissä verrattiin 

Safarianin et al. (2012) kokoamiin aktiivisuuksiin samasta systeemistä. Vertailu on 

nähtävissä kuvassa 7. Lasketut arvot noudattivat aiempien tutkimusten mukaisia 

aktiivisuuksia riittävällä tarkkuudella erityisesti CRK:n pitoisuusalueella.  
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Kuva 6. Lasketut kromin aktiivisuudet verrattuna aiempaan tutkimukseen Fe-Cr-
systeemissä. (Dimitrov et al. 1995) 

 

 

Kuva 7. Laskennalliset piin aktiivisuudet Fe-Si-systeemissä verrattuna aiempien 
tutkimusten arvoihin. (Chipman et al. 1954, Fruehan 1970, Safarian et al. 2012)  

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 10 20 30 40 50 60

K
ro

m
in

 a
k
ti
iv

is
u
u

s
 (

R
a

o
u

lt
)

Kromipitoisuus [p-%]

Dimitrov et al. 1995

Lasketut aktiivisuudet

0,0000001

0,000001

0,00001

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

P
iin

 a
k
ti
iv

is
u

u
s
 (

R
a

o
u

lt
)

Piipitoisuus [p-%]

Chipman et al.1693 K

Fruehan, 1773 K

Lasketut arvot



28 

 

5.2 Eri aineiden ja lämpötilan vaikutus piin aktiivisuuteen sekä piin 
aiheuttamaan EMF-jännitteeseen 

Vertailuissa käytettiin tarkoituksellisesti normaalitilannetta laajempia pitoisuusalueita. 

Pitoisuuden muutokset tuloksissa eivät siten edusta normaalia vaihtelua pitoisuuksissa 

ferrokromikonvertterissa, ellei niin ole erikseen mainittu. Aineiden vaikutuksien 

arvioinnissa on oletettu, että piin reagointi referenssimateriaalin hapen kanssa aiheuttaa 

EMF-jännitteen. Vertailut on tehty alku-, väli- ja loppunäytettä vastaavissa 

keskimääräisissä pitoisuuksissa muuttaen tarkasteltavan aineen pitoisuutta.  

5.2.1 Piipitoisuuden laskennallinen vaikutus mittausjännitteeseen ja piin 
aktiivisuuteen 

Piin aktiivisuuden suhde piipitoisuuteen on esitetty kuvassa 8. Ferrokromisulassa olevan 

piin synnyttäessä EMF-jännitteen muuttui se piipitoisuuden suhteen kolmella 

pitoisuusalueella kuvan 9 mukaisesti.  

 

Kuva 8. Piipitoisuuden laskennallinen vaikutus piin aktiivisuuteen. 
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Kuva 9. Piin aiheuttama laskennallinen EMF-jännite piipitoisuuden suhteen alku- väli- 
ja loppunäytteenottoa vastaavissa pitoisuuksissa. 

 

5.2.2 Lämpötilan laskennallinen vaikutus piin EMF-jännitteeseen 

Kuvassa 10 nähdään lämpötilan vaikutus EMF-jännitteeseen kolmessa eri 

vakiopitoisuudessa. Pitoisuudet valittiin otettujen alku-, väli- ja loppunäytteiden 

pitoisuuksien keskiarvoina. Alkunäytteen pitoisuuksissa lämpötilan vaikutus oli noin 

0,15 
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C , ja loppunäytteen pitoisuuksissa noin 
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Kuva 10. Lämpötilan laskennallinen vaikutus piin EMF-jännitteeseen 
vakiokoostumuksella. 

  

5.2.3 Kromipitoisuuden laskennallinen vaikutus piin aktiivisuuteen ja EMF-
jännitteeseen 

Kromipitoisuuden vaikutus piin aktiivisuuteen nähdään kuvassa 11 ja vaikutus piin 

EMF-jännitteeseen kuvassa 12. Alkutilanteessa jännitteessä havaittiin vain noin 7 mV 

muutos jännitteessä pitoisuutta muutettaessa 50–56 p-% välillä. Normaaliolosuhteissa 

alkutilanteen kromipitoisuus vaihtelee vain noin 1–2 p-% piipitoisuuden pysyessä 

samana. Välinäytteen pitoisuuksissa havaittiin noin 8 mV vaikutus kromipitoisuutta 

muutettaessa 35–40 p-% välillä. Loppunäytteen pitoisuuksissa vaikutusta havaittiin noin 

7,5 mV muutettaessa kromipitoisuutta 32–36 p-% välillä. 
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Kuva 11. Kromipitoisuuden laskennallinen vaikutus piin aktiivisuuteen. 

 

 

Kuva 12. Kromipitoisuuden laskennallinen vaikutus piin EMF-jännitteeseen muiden 
aineiden pitoisuuksien ja lämpötilan ollessa vakioita. 
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5.2.4 Hiilipitoisuuden laskennallinen vaikutus piin aktiivisuuteen ja EMF-
jännitteeseen 

Hiilipitoisuuden vaikutukset piin aktiivisuuteen ovat nähtävissä kuvassa 13 ja 

vaikutukset EMF-jännitteen mittaukseen kuvassa 14. Alkutilanteessa havaittiin vain 

noin 46 mV muutos jännitteessä hiilipitoisuutta muutettaessa 5–7,5 p-% välillä. 

Normaaliolosuhteissa alkutilanteen hiilipitoisuus vaihtelee noin prosentin piipitoisuuden 

pysyessä samalla tasolla. Välinäytteen pitoisuuksissa havaittiin noin 37 mV vaikutus 

hiilipitoisuutta muutettaessa 3–4,5 p-% välillä. Loppunäytteen pitoisuuksissa vaikutus 

oli noin 76 mV muutettaessa hiilipitoisuutta välillä 1–4 p-%.  

 

Kuva 13. Hiilipitoisuuden laskennallinen vaikutus piin aktiivisuuteen. 
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Kuva 14. Laskennallinen hiilipitoisuuden vaikutus piin EMF-jännitteeseen muiden 

aineiden pitoisuuksien ja lämpötilan ollessa vakioita. 

 

5.2.5 Titaanipitoisuuden laskennallinen vaikutus piin aktiivisuuteen ja EMF-
jännitteeseen 

Titaanipitoisuuden vaikutukset piin aktiivisuuteen on esitetty kuvasta 15 ja vaikutukset 

EMF-jännitteen mittaukseen kuvasta 16. Alkutilanteessa havaittiin vain noin 0,5 mV 

muutos jännitteessä titaanipitoisuutta muutettaessa välillä 0–0,6 p-%. Alkutilanteessa 

normaali titaanipitoisuus on yleensä 0,3–0,4 p-%. Välinäytteen pitoisuuksissa havaittiin 

noin 0,06 mV vaikutus titaanipitoisuutta muutettaessa välillä 0–0,05 p-%. 

Loppunäytteen pitoisuuksissa vaikutusta havaittiin noin 0,03 mV muutettaessa 

titaanipitoisuutta välillä 0–0,02 p-%.  
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Kuva 15. Titaanipitoisuuden laskennallinen vaikutus piin aktiivisuuteen. 

 

 

Kuva 16. Titaanipitoisuuden laskennallinen vaikutus piin EMF-jännitteeseen muiden 
aineiden pitoisuuksien ja lämpötilan ollessa vakioita. 
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5.3 Laskennalliset lämpötilan vaikutukset eri aineiden synnyttämiin 
EMF-jännitteisiin 

Lämpötilan vaikutukset kunkin aineen synnyttämään laskennalliseen EMF-jännitteeseen 

alkutilanteen pitoisuuksissa ovat nähtävissä kuvassa 17. Lämpötilan vaikutukset olivat 

suurimmat hiilen aiheuttamaan laskennalliseen EMF-jännitteeseen. Lämpötilan vaikutus 

piin ja titaanin laskennalliseen EMF-jännitteeseen oli paljon pienempi. Hiilen 

laskennallinen EMF-jännite myös laski lämpötilan noustessa, kun taas piin ja titaanin 

laskennalliset jännitteet nousivat. 

 

Kuva 17. Lämpötilan laskennallinen vaikutus eri aineiden synnyttämiin EMF-

jännitteisiin alkutilanteessa. Pitoisuudet: C = 6,7 p-%, Cr = 54 p-% ja Ti = 0,5 p-%. 
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6 KOESUUNNITELMA JA MITTAUSTEN 

SUORITTAMINEN 

Tehtävät mittaukset ja näytteenotot pyrittiin suorittamaan niin, ettei niistä aiheutunut 

viivästystä tuotannolle. Ferrokromikonvertterin puskurimainen toiminta mahdollisti 

mittausten tekemisen sopivissa väleissä ilman, että siitä aiheutui ylimääräistä ajallista 

menetystä. Kokonaisuudessaan lisämittauksista aiheutui vain muutaman minuutin 

lisäaika ferrokromikonvertterin puhallukseen. 

6.1 Mitta-aineisto 

Ferrokromikonvertterilla tehtävät mittaukset ja näytteenotot rajoitettiin ferriittisiin 

sulatuksiin. Ruuhia ei panostettu näytteenottokerroilla vaan romut ajettiin kokonaan 

siiloista. Ruuhia panostettaessa lämpötilanvaihtelut ovat suuria ja välinäytteiden 

ottamiseen voisi aiheutua hankaluuksia. Austeniittisissa sulatuksissa käytetään nikkeliä 

sisältävää siiloromua. Tämänkin takia oli perusteltua valita ferriittiset sulatukset, jolloin 

nikkelin vaikutukset voitiin jättää huomioimatta ja kaikki mittaukset olivat 

vertailukelpoisia.  

Ferrokromitehtaan 2 uunilla laskuista otettiin sulanäyte. Näytteenottopäivinä 

sulanäytteeseen sisällytettiin myös hiili- ja titaanianalyysi, jota ei normaalisti tehdä 

jokaisesta laskusta. Jokaisella mittauskerralla otettiin myös näytenappi tai kokillinäyte 

näytteensaannin varmistamiseksi. Näytteistä selvitettiin sulan piin, hapen, kromin, 

titaanin ja hiilen pitoisuudet mittaushetkellä.  

6.1.1 Testinäytteet 

Ennen varsinaisia mittauspäiviä pidettiin laitteiston testauspäivä, jolloin varmistettiin 

mittaus- ja näytteenottotapojen toimivuus. Erityisesti alkunäytteenotossa voi ilmetä 

monenlaisia ongelmia. Mittalanssi tai näytteenotin ei välttämättä yllä kromisulaan, jos 

sulaa tulee liian vähän tai kuonaa tulee liikaa suhteessa sulan määrään. Sula voi myös 

kannettua, jolloin näytteenotot ja mittaukset eivät ole mahdollisia.  

Näytenapin ja kokillin ottamista kokeiltiin suoraan kromisenkasta ja konvertterista. 

Celox Multi-Lab III -mittauslaitteen ja Celox Hot Metal -sondien toiminta varmistettiin 
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mittaamalla usealla sondilla samasta senkan tai konvertterin kohdasta. Tällä pyrittiin 

selvittämään, kuinka suuria heilahteluja mittauksessa tapahtuu käytännöntilanteissa ja 

samalla varmistettiin sondien käyttökelpoisuus. Lämpötila mitattiin aluksi erillisellä 

CRK:lla käytettävällä Positherm-sondilla laitteiston antaman lämpötilan lisäksi. 

Jatkossa käytettiin vain lämpötilanmittausta, kun mitattujen lämpötilojen todettiin 

olevan riittävän lähellä toisiaan. 

6.1.2 Kerättävä data ja yksittäisen mittauksen suorittaminen 

Ennen puhalluksen aloitusta sulasta otettiin alkunäyte. Alkunäytteeseen sisällytettiin 

seuraavat toimenpiteet: 

- Otettiin normaali näytenappi ja kokillinäyte CRK-sulasta. Näytenappi tai 

kokillinäyte otettiin talteen pussiin, johon merkittiin alkunäytteen tunnukseksi 

”A”, päivämäärä, kellonaika, sulatusnumero ja useamman näytteen tapauksessa 

näytteen järjestysnumero 

- Mitattiin Multi-Lab III -laitteistolla lämpötila ja EMF-jännite, sekä kerättiin 

mittausdata talteen 

Puhalluksen alkaessa kirjattiin puhallettavan hapen määrä ja seosainelisäykset otettiin 

talteen joko tulostamalla resepti tai manuaalisesti kirjaamalla. Myös kaikki 

poikkeustilanteet ja puhalluksen keskeytykset kirjattiin ylös. Ennen viimeistä 

puhallusvaihetta otettiin välinäyte, johon sisällytettiin samat toimenpiteet kuin 

alkunäytteessä, mutta välinäytettä merkittiin tunnuksella ”V”. Tarkempi välinäytteen 

ajankohta päätettiin testinäytteitä otettaessa. 

Puhalluksen jälkeen otettiin loppunäyte, johon sisällytettiin samat toimenpiteet kuin 

alkunäytteessä, mutta loppunäytettä merkittiin tunnuksella ”L”. Valmiista sulasta 

otettava nappinäyte voitiin lähettää heti laboratorioon putkipostilla.  

Tarkkojen tulosten aikaansaamiseksi tuli noudattaa seuraavia ohjeita: (Maes 2010) 

- Käytettävien sondien tuli olla kuivia ja niitä tuli käsitellä varoen 

- Myös lanssin kaapelin tuli olla hyvässä kunnossa 

- Sondi täytyi saada nopeasti kuonakerroksen läpi sulaan metalliin niin, että sondi 

oli 30–40cm syvyydellä metallisulassa ja etäällä vuorauksista 
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- Puhallus täytyi keskeyttää jokaisen mittauksen ajaksi 

- Oli suositeltavaa, että puhalluksen keskeytyksen jälkeen odotettiin 60 sekuntia 

ennen mittauksen aloittamista 

- Kuonan tuli olla helposti läpäistävissä, jottei se vahingoittanut sondia mittausta 

aloitettaessa (Maes 2010) 

  



39 

 

7 MITTAUSTULOKSET 

7.1 Laitteiston testauksen tulokset 

Laitteisto toimi odotetusti, eikä mittauksessa ollut ongelmia muutamaa epäonnistunutta 

mittausta lukuun ottamatta. Epäonnistuneet mittaukset todettiin johtuvaksi siitä, ettei 

sondi ollut kunnolla kiinni mittauslanssissa. 

Laitteiston testimittaukset ovat nähtävissä taulukossa 7. Multi-Lab III:n ja Celox Hot 

Metal -sondin lämpötilanmittauksen havaittiin olevan yhtenäinen 

ferrokromikonvertterilla käytettävän Positherm-lämpötilanmittauksen kanssa. 

Laitteistolla mitattiin kolme kertaa senkasta ja suurin ero EMF-jännitteiden välillä oli 

1,4 mV. Valmistajan ilmoittama tyypillinen EMF-jännitteen mittauksen tarkkuus 

sondien välillä on ±1,2 mV (Maes 2010). Vastaavasti lämpötilanmittauksissa eroa 

havaittiin 0,4 ºC 1524,2–1524,6 ºC ja valmistajan ilmoittama tarkkuus on ± 4 ºC 1554 

ºC lämpötilassa (Maes 2010). Havaitut erot ovat normaalin mittausvirheen sisällä 

otettaessa huomioon, että mittauksessa on käytännöntilanteissa odotettavissa 

poikkeamaa laboratorio-olosuhteisiin nähden. Senkka tai konvertteri ei ole 

lämpötilaprofiililtaan homogeeninen ja ero mittauspaikassa voi aiheuttaa poikkeaman 

mittauksessa.  

Ferrokromitehtaalta saatava laskun sulanäyte todettiin riittäväksi alkuanalyysin 

saamiseksi, eikä erilliselle alkunäytteelle ollut siis tarvetta. Nappinäytteenä otettava 

alkunäyte olisi ollut haastavaa tai mahdotonta analysoida saatavilla olevalla laitteistolla. 
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Taulukko 7. Laitteistolle suoritetut testimittaukset. Positherm-lämpötilamittauksella 

(T2) mitattiin kerran ja Multi-Lab III – mittauslaitteistolla (EMF ja T1) kolmesti 

peräkkäin. 

Mittauskerta EMF [mV] T1 [Cº] T2 [Cº] 

1   1525 

2 –161,5 1524,5  

3 –162,3 1524,6  

4 –162,9 1524,2  

 

7.2 Mittaustulokset ja laskennalliset EMF-jännitteet 

Välinäyte päätettiin ottaa ennen puhalluksen loppukalkkien panostusta kun pii oli noin 

0,7–1,2 p-% -pitoisuusalueella. Välinäytteen ottaminen tässä kohtaa puhallusta 

mahdollisti näytteen lähettämisen suoraan laboratorioon, sillä loppunäytteen 

analysointimenetelmä soveltuu myös kyseisiin pitoisuuksiin. Piipitoisuudeltaan liian 

korkea näytenappi voi olla hauras ja sille tulisi selvittää jokin muu analyysimenetelmä. 

Ferrokromikonvertteri on toimintatavaltaan panostyyppinen mutta on mahdollista, että 

edellisestä sulatuksesta jätetään tarkoituksellisesti sulaa konvertteriin ja uusi sula 

sekoitetaan valmistuneen sulan kanssa. Prosessinohjausjärjestelmä ottaa huomioon 

valmiin ja prosessoimattoman sulan määrät ja laskee kokonaissulan pitoisuudet. Näiden 

pitoisuuksien avulla voitiin mittauksia suorittaa myös sulille, joista näytteenotto ja 

näytteen analysointi olisi ollut haastavaa. 

Taulukossa 8 nähdään kaikki mittaustulokset ferrokromikonvertterista ja laskennalliset 

EMF-jännitteet kullekin aineelle mittausta vastaavissa pitoisuuksissa ja lämpötiloissa. 

Kunkin rivin EMF-jännitteet on laskettu rivillä olevien pitoisuuksien ja lämpötilan 

mukaan. Kromin synnyttämä laskennallinen EMF-jännite on aina nolla käytettäessä 

sondeja Cr2O3-referenssimateriaalilla, joten se on jätetty pois tarkasteluista.  
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Taulukko 8. Ferrokromikonvertterista saadut mittaustulokset, analyysit ja laskennalliset 

EMF-jännitteet. Edellisen laskun perusteella arvioidut pitoisuudet on merkitty tähdellä. 

Mitatut Laskennalliset Laboratorioanalyysit 

EMF 

[mV] 

T  

[C] 

EMF-Si 

[mV] 

EMF-C 

[mV] 

EMF-Ti 

[mV] 

Si 

[p-%] 

C 

[p-%] 

Cr 

[p-%] 

Ti 

[p-%] 

–162,3 1524,5 –231,3 –278,1 –184,5 5,3 6,5 54,1 0,3 

–157,8 1526,5 –229,5 –289,6 –178,2 4,9 6,7 53,5 0,3 

–158,6 1537,3 –221,2 –296,3 –163,6 4,4 6,8 54,4 0,3 

–155,6 1535,2 –211,9 –258,4 –174,6 4,6 5,8 50,6 0,3 

–123,4 1504,6 –200,3 –218,3 –174,6 3,8 5,5 47,3 0,2 

–100,1 1490,7 –147,1 –118,2 –181,2 2,7 3,2 37,1 0,2 

–170,2 1516,1 –235,3 –280,4 –196,7 4,9 6,9 53,9 0,4 

–161,4 1522,6 –236,9 –294,6 –176,4 5,1 6,9* 53,5 0,3 

–168,8 1522,5 –232,7 –292,1 –174,9 4,8 6,9* 53,5 0,3* 

–25,3 1683,9   

 

    

  

  

–40,2 1611,3   

 

    

  

  

–44,2 1673,4   

 

    

  

  

–43,8 1604,6 –62,0 –193,1 –63,9 0,71 3,5 38,4 0,023 

–43,1 1617,3 –50,0 –194,6 –35,6 0,60 3,4 38,0 0,012 

–23,8 1670,6 –29,3 –233,3 –38,4 0,50 3,2 34,7 0,016 

–53,5 1633,3 –92,3 –259,9 –84,9 1,06 4,2 38,4 0,047 

–61,8 1598,2 –80,5 –168,0 –99,8 1,16 3,2 38,8 0,047 

–57,7 1639,6 –77,3 –239,8 –87,6 0,88 4,0 39,6 0,050 

5,4 1643,1 152,8 –147,1 –67,2 0,01 2,4 34,3 0,001 

20,6 1578,6 75,7 –133,4 53,1 0,03 2,8 34,7 0,001 

–12,0 1673,3 39,6 –183,2 76,9 0,17 2,5 35,3 0,001 

17,5 1608,4 33,8 –139,7 59,0 0,12 2,6 34,7 0,001 

8,5 1605,6 51,4 –160,5 –5,1 0,06 2,9 34,2 0,005 

8,8 1617,3 40,8 –174,0 –9,4 0,08 3,0 34,3 0,006 

–11,8 1675,2 21,4 –170,0 –42,5 0,24 2,2 30,3 0,014 

  1680,4 52,8 –208,7 21,3 0,10 2,8 34,9 0,004 

–23,9 1577,0 –55,4 –173,1 –64,8 0,50 3,3 34,0 0,019 

6,2 1631,3 17,5 –201,0 –16,8 0,13 3,2 34,3 0,008 

–20,0 1598,1 –33,2 –178,6 –44,6 0,36 3,2 34,8 0,013 

0,0 1643,5 21,7 –195,2 –4,0 0,14 3,1 34,7 0,006 

–20,3 1595,6 –26,9 –186,6 –40,1 0,29 3,3 34,5 0,012 

–2,9 1637,3 41,0 –190,4 –11,9 0,08 3,1 34,7 0,007 

 

Kuvassa 18 nähdään kaikki mitatut pisteet ja vastaavissa lämpötiloissa ja pitoisuuksissa 

lasketut EMF-jännitteet kullekin aineelle. Ainekohtaiset vertailut ja lämpötilan 

vaikutukset kunkin aineen aiheuttamiin EMF-jännitteisiin on esitetty kuvissa 19–21. 
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Kuva 18. Mitatut EMF-jännitteet verrattuna laskettuihin EMF-jännitteisiin. 

 

 

Kuva 19. Mitatut EMF-jännitteet verrattuna piin laskennallisiin EMF-jännitteisiin. 
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Kuva 20. Mitatut EMF-jännitteet verrattuna hiilen laskennallisiin EMF-jännitteisiin. 

 

 

Kuva 21. Mitatut EMF-jännitteet verrattuna titaanin laskennallisiin EMF-jännitteisiin. 
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8 SOVITEFUNKTION LAADINTA 

Tehdyille mittauksille suoritettiin regressioanalyysit, joista saatiin sovitefunktiot 

mitatun EMF-jännitteen ja piipitoisuuden välille. Funktio määriteltiin paloittain 

kolmessa osassa alku-, väli- ja loppupitoisuuksille. Näin funktiosta saatiin parhaiten 

oikeaa piipitoisuutta noudattava. Sovitefunktiot ovat nähtävissä kaavoissa 28, 29 ja 30. 

Alkufunktion tekemiseen käytettiin mittaustulokset, joiden EMF-jännite oli alle –150 

mV. Välifunktion tekemiseen sisällytettiin mittaukset, joiden EMF-jännite oli –22 mV 

ja –150 mV välillä. Loppufunktion tekemiseen sisällytettiin mittaukset joiden EMF-

jännite oli yli –22 mV. Funktiot ohjelmoitiin laitteistoon toimiviksi yllä mainituilla 

EMF-jänniteväleillä. 

Sialku = 0,0393ℰ  −   0,054𝑇 +  93,7 (𝑅2 = 0,675), (28) 

 

Siväli  =  −0,0283ℰ −  0,00331𝑇 +  4,92 (𝑅2 = 0,952), (29) 

 

Siloppu = − 0,0072ℰ −  0,000959𝑇 +  1,7 (𝑅2 = 0,769), (30) 

 

joissa Sialku, Siväli ja Siloppu ovat piipitoisuuksia [p-%], 

 ℰ on ferrokromisulan piin aiheuttama sähkömotorinen voima [mV]  

𝑅2 on funktion selitysaste ja 

 T on lämpötila [C]. 

 

Kuvasta 22 ja kuvan 23 hajontakaaviosta nähdään kuinka hyvin funktioilla lasketut 

piipitoisuudet noudattivat funktion tekemiseen käytettyjä mitattuja piipitoisuuksia. 

Kyseessä eivät ole siis funktion avulla tehdyt uudet mittaukset vaan aikaisempien 

mittaustulosten perusteella lasketut arvot. 
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Kuva 22. Funktioilla lasketut piipitoisuudet verrattuna laboratorioanalyyseihin.  

 

 

Kuva 23. Funktiolla laskettujen ja mitattujen piipitoisuuksien hajontakaavio. 
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8.1 Sovitefunktioiden testaus ja argonhuuhtelun vaikutus mittaukseen 

Laaditut sovitefunktiot syötettiin Multi-Lab III -mittauslaitteeseen ja niitä testattiin 

kahdella puhalluskerralla. Lisäksi testattiin 3 minuutin argonhuuhtelun vaikutuksia 

EMF-jännitteeseen. Mittaustulokset ovat nähtävissä taulukossa 9. Mittauksista tehty 

hajontakaavio on nähtävissä kuvassa 24.  

Taulukko 9. Sovitefunktion testauksen mittaustulokset. 

EMF 

[mV] 

T [C] Si [p-%] Funktio 

Si [p-%] 

Lisätiedot 

–187,5 1532,2 5 3,59 Alkumittaus 

–39,72 1594,4 0,62 0,77 Välimittaus 

1,9 1570,4 0,31 0,18 Loppumittaus 

23,89 1530,2 0,04 0,06 Argon 3 min. 35 

Nm3/min  

–178,3 1532,8  3,9219 Alkumittaus 

–58,87 1573,2 0,97 1,3788 Välimittaus 

11,5 1596,9 0,13 0,0858 Loppumittaus 

0,0846 1567,6 0,12 0,1961 Argon 3 min. 35 

Nm3/min 

11,415 1567,3 0,12 0,1148 Uusintamittaus 
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Kuva 24. Funktion testimittauksista tehty hajontakaavio. 
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9 POHDINTA 

Tähän kappaleeseen on koottu pohdinnat laskennallisista tuloksista, mittaustuloksista ja 

sovitefunktion laadinnasta. 

9.1 Laskennallinen tarkastelu 

Ferrokromisulaan liuenneiden aineiden aktiivisuuksien laskentaan käytettiin UIP-

formalismia raudasta määritettyjen vuorovaikutuskertoimien kanssa. Malli todettiin 

riittävän tarkaksi ferrokromikonvertterin pitoisuusalueilla kun sen tuloksia verrattiin 

aiempiin tutkimuksiin. Rautasysteemissä mitatut vuorovaikutuskertoimet otettiin 

huomioon arvioitaessa mahdollisia virheenaiheuttajia. Laskennallisen funktion 

johtaminen piipitoisuuden, EMF-jännitteen ja lämpötilan välille suoraan UIP-

formalismin kautta voisi olla mahdollista, mikäli uusia vuorovaikutusparametreja 

saataisiin määritettyä ferrokromikonvertteria vastaavissa pitoisuuksissa. Nykyisillä 

parametreilla suoran sovitefunktion tekeminen todettiin parhaaksi vaihtoehdoksi, jotta 

laite saatiin toimintakuntoon tutkimuksen puitteissa.  

Laskennallisessa tarkastelussa vertailtiin eri aineiden ja lämpötilan vaikutuksia piin 

aiheuttamaan laskennalliseen EMF-jännitteeseen. Tällöin oletettiin piin olevan ainoa 

komponentti, joka aiheuttaa EMF-jännitteen koko pitoisuusalueella. Vaihtamalla jonkin 

aineen pitoisuutta ja vakioimalla muut voitiin selvittää kyseisen aineen pitoisuuden 

vaikutus EMF-jännitteeseen. Tämä helpotti mittaustulosten lukua, virheenarviointia ja 

sovitefunktion kehittämistä.  

Laskennallisesti lämpötilalla havaittiin olevan kohtuullisen suuri vaikutus EMF-

jännitteeseen piipitoisuutta mitattaessa. Suurin muutos johtui luultavimmin aineiden 

Gibbsin energioiden lämpötilariippuvuudesta. Myös aktiivisuudet ovat oikeasti 

lämpötilariippuvaisia, mutta tarkasteluissa käytettiin vakiolämpötilan mukaisia 

vuorovaikutusparametreja. Laitteeseen syötettävä funktio ottaa huomioon lämpötilan 

muutokset, joten siitä ei pitäisi aiheutua ylimääräistä hajontaa piipitoisuuden 

mittaustulokseen. Epänormaalit lämpötilan vaihtelut voivat silti saada suuria heittoja 

mittaustulokseen, jos vastaavia heilahteluita ei ole tapahtunut regressioanalyysiin 

sisällytettävien mittauksien aikana.  



49 

 

Ferrokromisulaan liuenneista aineista hiilellä havaittiin olevan suurin vaikutus piin 

aiheuttamaan laskennalliseen EMF-jännitteeseen. Kromin pitoisuuden vaikutukset piin 

aktiivisuuteen ja laskennalliseen EMF-jännitteeseen todettiin hyvin pieniksi. Kromin 

pitoisuuden vaihteluissa tulee silti ottaa huomioon, että ferrokromisulan hiilipitoisuus 

muuttuu pitkälti kromipitoisuuden funktiona. Tämä tarkoittaa sitä, että kromin 

pitoisuudella on epäsuora vaikutus mittaustarkkuuteen. Titaanin vaikutus piin 

laskennalliseen EMF-mittaukseen todettiin olemattomaksi. Olematon vaikutus johtui 

luultavimmin titaanin häviävän pienistä pitoisuuksista alkutilanteen ulkopuolella.  

Kokonaisuudessaan heilahtelua mittaukseen voi aiheuttaa sulan hiilipitoisuus ja 

epäsuorasti hiilipitoisuuteen vaikuttava kromipitoisuus. Laitteeseen kehittyneempää 

funktiota suunniteltaessa voitaisiin mahdollisesti ottaa huomioon viimeisin 

alkunäytteestä saatava hiilipitoisuus. Normaalitilanteessa hiilipitoisuus analysoidaan 

kerran vuorossa eli kolmen kertaa vuorokaudessa. Tämä voisi eliminoida 

hiilipitoisuuden vaihtelun vaikutukset mittaukseen, sillä normaalitilanteessa 

hiilipitoisuus voi pysyä useita päiviä puolen prosentin heilahtelun sisällä. Hiilipitoisuus 

ei myöskään vaihtele peräkkäisten laskujen välillä kuin prosentin kymmenesosia, 

lukuun ottamatta poikkeustilanteita.  

Piin laskennalliseen EMF-jännitteeseen vaikuttavien tekijöiden arvioinnin lisäksi 

laskettiin EMF-jännitteet kromille, piille, hiilelle ja titaanille kutakin mittausta 

vastaavassa lämpötilassa ja koostumuksessa. Tilanteissa on oletettu, että laskennan 

kohteena oleva aine aiheuttaa EMF-jännitteen koko prosessin ajalta. Jokaisen aineen 

laskettua EMF-jännitettä voitiin verrata konvertterista mitattuun jännitteeseen, jolloin 

saatiin selville minkä aineen luoma jännite vastasi todellista jännitettä parhaiten.  

9.2 Mittaustulosten ja laskennallisten tulosten vertailu 

Verrattaessa mittaustuloksia ja laskennallisia tuloksia voitiin arvioida mikä aineista 

aiheuttaa mittausjännitteen. Periaatteessa laskennallisten ja mitattujen pisteiden tulisi 

vastata toisiaan, mutta käytännössä käytetyn mallin epätarkkuuden, puutteellisten 

vuorovaikutuskertoimien ja mahdollisien tasapainotilan poikkeamien vuoksi pisteiden 

välillä on jonkin verran poikkeamaa. EMF-jännitteen aiheuttavan aineen laskennallinen 

jännite ei välttämättä ole lähimpänä mitattuja arvoja vaan sen laskennallisten pisteiden 

käyrän muoto on lähimpänä mitattujen pisteiden käyrää.  
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Vertailemalla laskettuja piin EMF-jännitteitä mitattuihin jännitteisiin nähtiin selvää 

yhdenmukaisuutta mittauspisteiden ja laskennallisten pisteiden käyrien muodoissa. Piin 

laskennallinen EMF-jännite reagoi lämpötila- ja pitoisuusmuutoksiin hyvin 

samankaltaisesti kuin mitatut EMF-jännitteet. Pienemmillä piipitoisuuksilla (< 0,5 p-%) 

laskennallinen käyrä alkoi erota mitatuista pisteistä sen verran, että voitiin epäillä jonkin 

muun aineen synnyttävän EMF-jännitteen puhalluksen lopussa.  

Hiilen laskennallisessa EMF-jännitteessä havaittiin samankaltaisuutta mitattuihin 

jännitteisiin, mutta hajontaa oli selvästi enemmän pitoisuuksissa ja lämpötiloissa. Hiilen 

laskennallisen EMF-jännitteen huomattiin muuttuvan suuremmin lämpötilan suhteen 

kuin mittaustulosten EMF-jännitteen. Tästä voitiin päätellä, ettei hiili aiheuttanut 

mittaustuloksissa näkyvää EMF-jännitettä ainakaan suurimmassa osaa 

ferrokromikonvertterin pitoisuusaluetta. On silti mahdollista, että hiili aiheuttaa mitatun 

EMF-jännitteen puhalluksen lopussa piipitoisuuden laskiessa alle 0,5 p-%.  

Titaanin laskennallisen EMF-jännitteen pisteet kulkevat suhteellisen lähekkäin 

mitattujen jännitteiden pisteiden kanssa, mutta hajontaa oli silti selvästi enemmän kuin 

mitatuissa pisteissä. Titaanipitoisuus laskee puhalluksen edetessä noin 0,5 

painoprosentista noin 0,001 painoprosenttiin. Esimerkiksi loppunäytteen kohdalla 

titaanipitoisuus vaikutti merkityksettömän pieneltä verrattuna muihin pitoisuuksiin, 

mutta piin korkean happiaffiniteetin vuoksi sitä ei kuitenkaan tulisi sulkea pois 

mahdollisena mittausjännitteen aiheuttajana tietyissä kohdissa puhallusta. Erityisesti 

alkumittausten kohdalla titaanin laskennallisten EMF-jännitteiden pisteet mukailivat 

erittäin paljon mittauspisteitä. 

Kokonaisuudessaan suurin yhdenmukaisuus havaittiin mitattujen jännitteiden ja piin 

laskennallisen jännitteen välillä. Puhalluksen lopussa on havaittavissa selvä ero 

laskennallisten ja mitattujen pisteiden välillä. Tällöin jokin muu aine mahdollisesti 

aiheuttaa EMF-jännitteen. On myös mahdollista, että titaani aiheuttaa EMF-jännitteen 

alkumittauksessa ennen puhalluksen aloitusta. Tuloksista voitiin kuitenkin päätellä, että 

kohtuullisen tarkan suoran sovitefunktion tekeminen piipitoisuuden, EMF-jännitteen ja 

lämpötilan välille olisi periaatteessa mahdollista. Myös laskennallinen funktio voi olla 

toteutettavissa, johtamalla piipitoisuuden laskennassa käytettyjen kaavojen ja UIP-

formalismin kautta. Tällöin olisi tarpeen arvioida pääosin terässulille johdettujen 

vuorovaikutusparametrien aiheuttamaa virhettä laskennallisiin aktiivisuuksiin. 
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Käytettäessä vakiolämpötilalle määritettyjä vuorovaikutusparametreja on tarpeen 

arvioida myös vuorovaikutusparametrien lämpötilariippuvuutta.  Mitattujen pisteiden ja 

piin laskennallisen EMF-jännitteen vertailusta voitiin päätellä, että laskennalliseen 

funktioon jouduttaisiin kuitenkin luomaan jonkinlaista sovitefunktiota nykyisillä 

vuorovaikutusparametreilla. Tämän vuoksi suoran sovitefunktion tekeminen todettiin 

parhaaksi vaihtoehdoksi. 

9.3 Sovitefunktion laadinta 

Regressionanalyysillä luotavan funktion tekemiseen käytettiin vähemmän mittauksia 

kuin oli suositeltu. Valmistaja suositteli 50 mittauksen suorittamista luotettavan 

regressioanalyysin tekemiseen (Maes 2011). Tämä olisi tarkoittanut yhteensä 150 

mittauksen tekemistä luotettavien alku-, väli- ja loppusovitefunktioiden 

aikaansaamiseksi. Tehtyjen mittausten määrä ei siten ollut vielä riittävä, jotta 

saavutettaisiin paras tarkkuus piipitoisuuden määrittämiseen happipotentiaalimittauksen 

avulla. Tehdyt mittaukset eivät myöskään kattaneet koko piipitoisuuden vaihteluväliä 

ferrokromikonvertteriprosessissa. Suurin mitattu piipitoisuus oli 5,3 p-%, mutta 

käytännössä suurin mahdollinen piipitoisuus voi olla jopa 6 p-%. 

Testimittauksia tehtäessä molemmissa puhallusta edeltävissä mittauksissa oli 

epätavallisen alhainen mittausjännite. Tähän saattoi olla useita syitä. Sulat tehtiin vasta 

uudelleenvuoratussa konvertterissa, joka oli normaalia viileämpi sulaa kaadettaessa 

konvertteriin. Toisaalta sula saattoi myös reagoida tuoreen vuorauksen kanssa 

enemmän. Lisäksi on mahdollista, että sulan pinnalla on ollut normaalia enemmän 

kuonaa ja mittaus on tehty todellisuudessa kuonasta. 

Argonpuhalluksen vaikutuksesta saatiin ristiriitaista mittaustietoa: ensimmäisellä 

mittauksella piin palaminen jatkui myös argonpuhalluksen aikana. Tämä viittaisi siihen, 

että sula olisi jotenkin ylikylläinen hapesta, eikä siis tasapainotilassa. Toisella 

argonpuhalluksella ei ollut vaikutusta mitattuihin arvoihin. Ensimmäisen puhalluksen 

loppumittaus saatettiin ottaa liian nopeasti puhalluksen päättymisen jälkeen, jolloin 

kaikki happi ei olisi kerennyt reagoida sulan kanssa. Tehtyjen mittauksien pohjalta ei 

siten voida vielä vetää johtopäätöksiä argonpuhalluksen vaikutuksista syntyvään EMF-

jännitteeseen tai siihen onko sula tasapainotilassa mittausta suoritettaessa. 
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Tehdyt sovitefunktiot toimivat lähinnä esimerkkeinä sovitefunktion laadinnasta. 

Tehtyjen sovitefunktioiden tarkkuus ei ole vielä parhaalla mahdollisella tasolla, eivätkä 

funktiot kata koko pitoisuusaluetta. Laitteen toimiva käyttöönotto vaatii vielä useita 

mittauksia, jolloin myös mittauksen tarkkuus paranee. 
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10 YHTEENVETO 

Tässä diplomityössä tutkittiin happipotentiaalimittauksen mahdollisuuksia 

piipitoisuuden selvittämiseen ferrokromikonvertterissa. Aihetta käsiteltiin 

laskennalliselta kannalta ja ferrokromikonvertterista saatavilla mittauksilla. Tarkastelun 

kannalta tärkeimpiä aineita olivat pii, kromi, hiili ja titaani. 

Ferrokromikonvertterista mitattiin EMF-jännitteitä ja lämpötiloja Multi-Lab III – 

mittauslaitteella. Mitattujen tuloksien lisäksi laskettiin EMF-jännitteet kullekin aineelle 

mittauksia vastaavissa pitoisuuksissa ja lämpötiloissa. Lisäksi selvitettiin 

laskennallisesti muiden aineiden vaikutus piin aiheuttamaan EMF-jännitteeseen 

mahdollisten virhetekijöiden paikallistamiseksi. Hiilen pitoisuudella ja lämpötilalla 

havaittiin olevan suurin vaikutus laskennalliseen piin aiheuttamaan EMF-jännitteeseen. 

Mittauksia ja laskennallisia tuloksia vertaamalla voitiin päätellä, että pii aiheuttaa 

mitattavan EMF-jännitteen suuressa osaa ferrokromikonvertterin puhallusta. Tehdyistä 

vertailuista voitiin todeta, että sovitefunktion tekeminen piipitoisuuden, EMF-jännitteen 

ja lämpötilan välille olisi mahdollista: varmojen päätelmien tekemiseksi tarvitaan 

kuitenkin lisätutkimusta.  

Tehdyt mittaukset eivät vielä täyttäneet valmistajan suosituksia sovitefunktion 

tekemiselle. Eri jänniteväleille määritellyt sovitefunktiot laadittiin silti mahdollisimman 

tarkasti tehtyjen mittausten pohjalta. Funktioiden laskemia arvoja verrattiin tehtyihin 

mittauksiin, jolloin saatiin tietoa mittausmenetelmän tarkkuudesta. Funktioita testattiin 

myös syöttämällä ne mittauslaitteeseen; mittaus oli kohtuullisen tarkka väli- ja 

loppunäytteiden kohdalla, mutta tuloksista huomattiin heti vajaiden mittausten vaikutus 

sovitefunktioiden tarkkuuteen. Vajailla mittaustuloksilla tehtyjen funktioiden tarkkuutta 

ei päätetty tarkemmin arvioida, mutta mittalaitteen käyttöönotto voitiin todeta 

toteuttamiskelpoiseksi. 
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