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Tiivistelmä

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kuonan viskositeetin ja rajapintaominaisuuksien
määrittämiseen käytettäviä menetelmiä ja niihin tarvittavia laitteistokokonaisuuksia. Tavoitteena
on esitellä tänä päivänä yleisesti käytössä olevia menetelmiä ja selvittää tutkimuslaitteistojen eri
osien toimintaperiaatteet ja käyttö. Työssä käydään läpi jokaisen laitteen ja menetelmän eri
työvaiheet siten, että lukija ymmärtää millä tavoin laitteisto toimii käytännössä. Työssä kerrotaan
myös minkälaisia yleisiä ongelmia eri menetelmien käytössä on ja millä tavoin ne pyritään
minimoimaan tutkimuksissa. Lukija johdatellaan aiheeseen käymällä läpi silikaattikuonien
rakenne ja niiden muodostumisperiaate yleisellä tasolla. Tarkoituksena on myös selventää miksi
kuonan viskositeetin ja rajapintaominaisuuksien tutkimus on tärkeää erityisesti tuotteen laadun ja
prosessin tehokkuuden kannalta. Yhteenveto kappaleessa selvitetään myös lyhyesti
koejärjestelyjen mahdollisia eroavaisuuksia ja miten ne vaikuttavat käytettävän
tutkimusmenetelmän valintaan Aineisto on koottu hyödyntämällä kuonan tutkimukseen liittyviä
artikkeleita ja alaan liittyviä tutkimusraportteja. Työhön on koottu artikkeleiden avulla tiivis
esittely tutkimusmenetelmistä siten, että lukija saa helposti käsityksen menetelmien käytöstä ja
ominaisuuksista.
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1 JOHDANTO
Kuonia muodostuu pyrometallurgisissa prosesseissa erilaisista hapettumistuotteista,
kuonanmuodostajista tai flukseista ja vuorausmateriaalista liukenevista oksideista.
Yleisimpiä kuonalaatuja ovat silikaattipohjaiset oksidisulat, joiden tärkein emäksinen
komponentti on kalsiumoksidi (CaO). Kokonaisuutena kuonat ovat kuitenkin todella
laaja kokonaisuus, sillä eri prosesseissa syntyvät kuonat vaihtelevat koostumuksen ja
ominaisuuksien osalta merkittävän paljon. Kuonan atomirakenteen määrittävät sen
komponenttien kemialliset vuorovaikutukset, joilla taas on vaikutus kuonan fysikaalisiin
ominaisuuksiin. Näiden eri ominaisuuksien tunteminen on erityisen tärkeää, jotta kuonia
pystytään hyödyntämään metallurgisissa prosesseissa mahdollisimman hyvin. Kuona ei
ole hyödyntämiskelvotonta jätettä, vaan sen tehtäviä ovat muun muassa liuottaa ja sitoa
metallisulassa olevia epäpuhtausaineita, eristää sula lämpöhäviöiden minimoimiseksi ja
sitoa rautaa mahdollisimman vähän. Jotta edellä mainittuja tehtäviä voidaan hallita, on
kuonan koostumus, ominaisuudet ja rakenne tunnettava mahdollisimman tarkasti.
Hallinnan lisäksi kuonatuntemuksella on huomattava vaikutus varsinaisen tuotteen
laatuun, sekä prosessin energiansäästöön. Prosessiympäristöllä (lämpötila, paine ja niin
edelleen) on lisäksi suuri vaikutus kuonan fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin,
mikä täytyy ottaa huomioon kuonan tutkimuksessa. (P. Alamäki & J. Härkki 1993).
Tässä työssä keskitytään kuonan viskositeetin ja rajapintaominaisuuksien kokeelliseen
määrittämiseen laboratorio-olosuhteissa. Työn tarkoituksena on tarkastella näiden
ominaisuuksien määrittämiseen käytettäviä laitteita ja menetelmiä, sekä kuvata yleisellä
tasolla tutkimuksen eri vaiheet.
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2 SILIKAATTIKUONIEN RAKENNE
Kuonan rakenteeseen vaikuttavat yleiset periaatteet on tärkeä tuntea, jotta pystytään
arvioimaan eri muuttujien vaikutusta kuonien ominaisuuksiin. Tässä luvussa tutustutaan
silikaattikuonien rakenteeseen ioniteorian pohjalta.
Sulat silikaatit koostuvat ioneista, jotka voidaan jakaa kolmeen ryhmään: yksinkertaisiin
ja vapaasti liikkuviin kationeihin (esim. Ca2+, Fe2+), ei-metallisiin anioneihin (esim. S2-),
sekä muodostuneisiin anionikomplekseihin (esim. SiO44-, AlO33-). Pii ei esiinny vapaana
Si4+- kationina kuonassa vaan koordinoi tetraedrisesti ympärilleen aina neljä itseään
selvästi suurempaa happiatomia. Happiatomit sitoutuvat piihin yleensä kovalenttisilla
sidoksilla, jotka ovat melko jäykkiä ja kemiallisesti lujia. Diffraktiometrisillä
tutkimuksilla

on

osoitettu,

että

SiO44-

-tetraedri

on

silikaattisen

sulan

perusrakenneyksikkö ja lämpötilan tai koostumuksen muutoksilla ei ole vaikutusta
sidosetäisyyksiin.
Kiteisessä SiO2:ssa on säännöllinen kolmiulotteinen ja jatkuva verkkorakenne. SiO2:n
ollessa lasimaisessa tai sulassa muodossa hilarakenne eli säännöllinen kaukojärjestys
katoaa lähijärjestyksen [SiO44-] pysyessä samana. SiO2-sulan viskositeetti on korkea,
koska sen sidokset ovat siinä edelleen kovalenttisia. Kuvassa 1 on esitetty kiteisen ja
sulan SiO2:n rakenne. (P. Alamäki & J. Härkki, 1993)

Kuva 1. SiO2:n rakenne kiteisessä (vasemmalla) ja sulassa tilassa. Mustat ympyrät
kuvaavat Si-atomeja ja valkoiset O-atomeja. (P. Alamäki & J. Härkki, 1993).
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Emäksinen metallioksidi (MexOy, Me = K, Na, Ca, Fe,…) aiheuttaa SiO2:n
verkkorakenteen pilkkoutumisen. Emäksinen metallioksidi pyrkii kuonaan liuetessaan
dissosioitumaan kationeiksi (Me2+ tai Me+) ja happi-ioneiksi O2-, jolloin happisilta Si-OSi kahden piiatomin välillä katkeaa O2-- ionin vaikutuksesta. Ilmiön vaikutuksesta sulaan
ilmestyy vain yhteen piiatomiin sitoutunutta happea O-. Kun metallikationeiden
konsentraatiota systeemissä kasvatetaan, silikaverkon pilkkoutuminen kiihtyy ja
vapaiden happi-ionien määrä lisääntyy. Kuvassa 2 on esitetty silikaverkon rakenteen
pilkkoutuminen emäksisen komponentin vaikutuksesta.

Kuva 2. Emäksisen metallioksidin vaikutus SiO2:n verkkorakenteeseen (P. Alamäki & J.
Härkki, 1993).
Erilaiset oksidikomponentit voidaan jakaa kolmeen ryhmään: emäksisiin, happamiin ja
amfoteerisiin oksidikomponentteihin. Emäksiset oksidit (Na2O, CaO, FeO,…) ovat ns.
”verkon pilkkojia” eli liuetessaan kuonaan ne dissosioituvat kationeiksi ja happiioneiksi. Muodostuneet happi-ionit rikkovat silikaattista verkkorakennetta ja pienentävät
silikaattiketjujen kokoa. Happamat kuonakomponentit kuonaan liuetessaan taas
kuluttavat vapaita happi-ioneja muodostaen kompleksisia anioneja hapen kanssa.
Happamia oksideja (SiO2, GeO2,…) voidaan sanoa ”verkon muodostajiksi”, sillä ne
sitovat ympärilleen happea yleensä kovalenttisilla sidoksilla. Amfoteerisen oksidin
(Al2O3, Fe2O3,…) liuetessa happamaan kuonaan se käyttäytyy emäksisesti (luovuttaa
happi-ioneja) ja emäksisessä kuonassa taas käyttäytyminen on hapanta (kuluttaa happiioneja). (P. Alamäki & J. Härkki, 1993)
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3 VISKOSITEETIN KOKEELLINEN MÄÄRITYS
Juoksevuudella tarkoitetaan sulassa faasissa olevan kuonan molekyylikerroksen kykyä
liukua rinnakkaisen molekyylikerroksen yli. Mitä hitaammin molekyylikerrokset
liukuvat toistensa yli sitä viskoosimpaa aine on eli sitä enemmän se vastustaa virtausta.
(L. Holappa et al. 2006). Viskositeetti siis johtuu nestemolekyylien välisestä
koheesiosta, mihin lämpötilalla on merkittävä vaikutus. Kuonan viskositeetti on tärkeä
tutkittava ominaisuus, sillä se vaikuttaa metallurgisten prosessien kinetiikkaan, joka on
usein rajoittavana tekijänä kuona-metalli-, kuona-kaasu- ja kuona-kaasu-metalli systeemeissä. Lisäksi viskositeetti vaikuttaa aineensiirtoon erityisesti kuonafaasin
rajapintakerroksessa. (P. Alamäki & J. Härkki 1993). Kuonan viskositeetti on
riippuvainen vahvasti sen rakenteesta; suurista polymerisoituneista silikaatti-ioneista
koostuva kuona on viskoosimpaa verrattaessa normaaliin, juoksevaan, pienistä
molekyyleistä koostuvaan kuonaan (L. Holappa et al. 2006). Kuonan viskositeetin
tuntemus on tärkeää, jotta voidaan määrittää optimaaliset olosuhteet (esim. lämpötila ja
nopeus) metallurgisissa prosesseissa (M. Persson et al. 2007).
Seuraavaksi tarkastellaan kuonan viskositeetin määrittämiseen kehitettyjä menetelmiä ja
koejärjestelyjä eli viskosimetrejä.

3.1 Rotating cylinder –menetelmä
Laitteisto koostuu pyörivästä systeemistä sekä lämmitys- ja mittausjärjestelmästä.
Pyöritysjärjestelmällä tarkoitetaan laitteen keskiosassa sijaitsevaa varsi-upokas yhdistelmää (crusible & bob), jonka tukena ovat laitteen ylä- ja alaosassa sijaitsevat
messinkisylinterit

(water-cooled

brass

cylinder).

Lämmitysjärjestelmä

koostuu

upokkaan molemmilla puolilla olevista lämmityselementeistä. Mittausjärjestelmään
kuuluu vääntömomenttia mittaava vääntöjohdin (torsion wire), muuntaja (differential
tranformer) ja termopari (thermocouple), joka mittaa jatkuva-aikaisesti systeemin
lämpötilaa. (S. Sukenaga et al. 2010). Kuvassa 1 on esitetty eräs viskositeetin
mittaukseen käytetty mittauslaitteisto.
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Kuva 3. Rotating cylinder -menetelmässä käytettävä koelaitteisto (S. Sugenaka et al.
2010).

Rotating cylinder -menetelmän perusperiaate on pyörittää näytekuonaan upotettua
akselia, joka on kalibroitu pyörimään tietyllä nopeudella. Viskoosi kuona vastustaa
akselin pyörimistä ja pyörivä muuntaja havaitsee pyörimisnopeudessa tapahtuvan
muutoksen. Sähkömekaaninen muuntaja taas mittaa pyörivän sylinterin aiheuttamaa
vääntömomenttia. Akselin pyörimisnopeus, koko ja muoto sekä näyteastia ja koko
pyörivä järjestelmä määrittävät maksimin mittaustuloksen arvoalueelle. (J.-F Xu et al.
2011).
Ennen varsinaisia mittauksia on valmisteltava ja esilämmitettävä tutkittava kuonanäyte.
Kuonanäytteeseen halutut jauhetut komponentit sekoitetaan ja asetetaan upokkaaseen.
(S.Sugenaka et al. 2010).
Viskosimetri

on

syytä

kalibroida

ennen

jokaista

mittausta

mittausvirheiden

minimoimiseksi. Kalibrointi tehdään myös jokaisen eri lämpötilassa suoritetun
mittauksen jälkeen, vaikka kyseessä olisi sama näyte. Kalibrointi suoritetaan erilaisilla
silikoniöljystandardeilla, joiden viskositeetit huoneenlämpötilassa ovat tunnettuja.
Korkeassa

lämpötilassa

kalibrointi

suoritetaan

referenssikuonanäytettä. (S. Sugenaka et al. 2010).

käyttämällä

tunnettua
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Viskositeettimittaukset voidaan suorittaa kasvattamalla lämpötilaa tasaisesti koko
mittauksen ajan tai vaihtoehtoisesti suorittamalla yksittäisiä mittauksia eri lämpötiloissa.
Kun lämpötilaa kasvatetaan tasaisesti, saadaan viskositeetin arvoja sekä lämpötilan että
ajan funktiona. Isotermisissä mittauksissa taas voidaan tarkastella tarkemmin kuonan
viskositeetin arvoja tietyissä lämpötiloissa. Edellä mainitussa tapauksessa on tärkeää
antaa mitattavan kuonanäytteen asettua (termodynaamiseen) tasapainotilaan ennen
mittauksen suorittamista. (M. Persson et al. 2007; S. Sugenaga et al. 2010)
Viskositeetin mittaukseen käytettäviä laitteistoja on saatavilla useilta eri valmistajilta ja
niistä löytyy sekä rakenteellisia että toiminnollisia eroja perusperiaatteen pysyessä
samankaltaisena. Tärkein huomioon otettava eroavaisuus on uunin pitkäaikaisen
altistuksen lämpötilan yläraja, joka vaihtelee valmistajakohtaisesti 1500–2600 K:n
välillä. (M. Persson et.al. 2007; S. Sugenaga et.al. 2010; J.-F Xu et.al. 2011)

3.2 Oscillating cylinder –menetelmä
Oscillating

cylinder

-viskosimetri

koostuu

värähtelijästä

(vibration

exciter),

värähtelevästä tasosta (oscillating-plate), siirtymää mittaavasta lasermuuntajasta
(displacement converter), sähkötoimisesta lämmitysuunista (electric furnace) ja
prosessia kontrolloivasta tietokoneyksiköstä (computer, CRT). Näiden lisäksi
laitteistoon kuuluu säätimiä (furnace controller, power amplifier), joiden avulla
huolehditaan oikeista prosessiolosuhteista. Värähtelijä sijaitsee laitteiston yläosassa ja
sen tehtävänä on värisyttää siihen kupariputkella kiinnitettyä värähtelevää tasoa.
Värähtelyn laajuutta kontrolloidaan värähtelijään yhdistetyllä tietokoneella, jonka
käskyt kulkevat generaattorin ja vahvistimen kautta. Lasermuuntajan tehtävä on mitata
värähtelyn

amplitudia,

joka

muuttuu

viskoosin

kuonan

vaikutuksesta.

Lämmityselementit, joiden lämpötilaa säädetään ja kontrolloidaan erillisen säätimen
kautta, sijaitsevat näytteen ympärillä. Koko systeemi on yhteydessä tietokoneyksikköön,
joka kerää kokeen aikana kerääntyvää dataa ja ohjaa laitteen toimintaa (lämmitys ja
värinä). (S. Inaba & Y. Kimura, 2004). Kuvassa 2 on esitetty kaksi hieman toisistaan
poikkeavaa koelaitteistoa.
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Kuva 4. Oscillating cylinder -menetelmässä käytettäviä koelaitteistoja (R.F Brooks et.al.
2005, ; S. Inaba & Y. Kimura, 2004).

Oscillating cylinder -menetelmä perustuu värähtelyn muutokseen, jonka kuonan
viskositeetti aiheuttaa. Kun tasaisella nopeudella värähtelevä taso upotetaan
kuonanäytteeseen, värähtelyn amplitudi vähenee riippuen kuonan viskositeetin
aiheuttamasta vastustuksesta. Kuonan viskositeetti voidaan siten määrittää amplitudin
muutoksesta.

Viskositeetin

laskemiseksi

myös

kuonan

tiheys,

viskosimetrin

ominaisuudet (amplitudi, poikkeava mekaaninen impedanssi) ja ympäristön (ilman
taajuus, ympäröivä pinta-ala) tila on tiedettävä. Laskennassa tarvitaan myös laitteelle
tyypillistä vakiota K, joka voidaan laskea mittaamalla JIS-standardien mukaisten
nesteiden viskositeetti käytettävällä laitteella.
Ennen viskositeetin mittausta tutkittava kuonanäyte valmistellaan koostumukseltaan
mahdollisimman tasaiseksi viskosimetriin asetettavassa upokkaassa. Värähtelevä tason
koko täytyy valita siten, että se on mahdollisimman yhteensopiva valitun upokkaan
kanssa. Valinta perustuu tutkittuun dataan upokkaan ja tason koon suhteesta sekä siihen,
kuinka tarkka tulos halutaan. Lisäksi upokkaan seinämän ja tason etäisyys on oltava
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suurempi kuin tason nesteessä synnyttämän aallonpituuden. Mittauksen tarkkuus
varmistetaan esitestillä. Upokkaaseen laitetaan huoneenlämmössä nestettä, jonka
viskositeetti tunnetaan ja kokeillaan onko saadut arvot oikeanlaisia. Esitestillä voidaan
myös tarkastaa, onko tason valinta tehty oikein. (S. Inaba et al. 2004).
Alkuvalmistelujen jälkeen kuonanäytteen sisältävä upokas asetetaan laitteen keskiosassa
sijaitsevaan sähköuuniin ja lämmitetään haluttuun lämpötilaan. Esilämmitys ja mittaus
suoritetaan argon-kaasussa, jota syötetään uuniin sen ylä- ja alaosasta. Kun kuonanäyte
on

saavuttanut

halutun

lämpötilan

tasaisesti

läpi

näytteen,

aloitetaan

viskositeettimittaukset. Näytteen annetaan jäähtyä esimerkiksi 2 kelviniä minuutissa ja
viskositeettia mitataan jatkuvatoimisesti. Tietokone kerää mitatut viskositeetit
lämpötilan funktiona. (S. Inaba & Y. Kimura, 2004)
Oscillating cylinder -menetelmällä toimivien viskosimetrien ominaisuudet vaihtelevat
valmistajakohtaisesti erityisesti sallitun maksimilämpötilan mukaan. Lisäksi saatavilla
on eripaksuisia ja -kokoisia värähtelytasoja, mikä vaikuttaa millaisia tuloksia kokeesta
saadaan. Oscillating cylinder –menetelmällä saadaan nopeasti mitattua viskositeetin
arvoja asteittain jäähtyvästä kuonasta. Ohut ja pieni taso tuo paljon tilaa näyteastiaan,
johon termopari voidaan asettaa. Näin saadaan mitattua tarkka lämpötila suoraan
näytteestä. Lisäksi viskositeetti voidaan mitata laajalla lämpötila-alueella. Mittausten
aikana ympäristön tilaa on kuitenkin hankala hallita täydellisesti. Jotta mahdollisimman
tarkka viskositeetti kuonalle voidaan määrittää, on sen tiheys tunnettava erittäin tarkasti.
(S. Inaba & Y. Kimura, 2004)

3.3 Capillary tube –menetelmä
Capillary tube -viskosimetri koostuu yksinkertaisesti lämmitysuunista (furnace,
upokkaasta (crucible) ja vastaanottoastiasta (receiver). Upokkaaseen on lisäksi upotettu
putki, joka sisältää lämpötilaa mittaavia antureita (sensor wires). Upokas ja
vastaanottoastia on yhdistetty toisiinsa ohuella kapillaariputkella, jotka ovat sijoitettu
lämmitysuunin keskiosaan. Kuvassa 5 on havainnollistettu koejärjestelyä. (Mills, 1995)

12

Kuva 5. Periaatekuva capillary tube- menetelmästä. Vasemmalla yksinkertainen malli
(Mills, 1995) ja oikealla tarkempi malli käytetystä laitteistosta (R.F Brooks et al. 2005).
Menetelmä perustuu Poiseuillen lakiin, jossa ajavana voimana on paine-ero
kapillaariputken ylä- ja alaosan välillä. Lämmitetyn tietyn tilavuuden omaavan
kuonanäytteen annetaan valua kapillaariputkea pitkin vastaanottoastiaan ja valumiseen
kulunut aika mitataan. Viskositeetti voidaan laskea Poiseullen korrelaation avulla, kun
kapillaariputken pituus, säde ja paine-ero sekä kuonanäytteen tilavuus tiedetään. Edellä
mainittu korrelaatio ei ota huomioon näytteeseen jäävää liike-energiaa sen poistuessa
kapillaariputkesta. Virheen kompensoimiseksi käytetään Hagenbachin korrelaatiota,
joka lasketaan tilavuuden, paineen, putken pituuden ja läpimenoajan avulla. (Mills,
1995).
Ennen mittauksia tutkittava kuonanäyte valmistellaan ja lämmitetään haluttuun
lämpötilaan. Huomioitavaa on, että laitteistoa ei tarvitse kalibroida ennen mittausten
suorittamista,

kunhan

laitteeseen

on

valittu

halkaisijaltaan

oikeankokoinen

kapillaariputki. Putken halkaisija ja pituus valitaan siten, että kuonan valuminen putkea
pitkin on laminaarista eli Reynoldsin luku on pieni. Lämmitysuunin koon on oltava
tällöin yhdenmukainen putken pituuden kanssa. Yleisiä mittauksia haittaavia ongelmia
ovat kuonanäytteeseen muodostuvat ilmakuplat, jotka voivat tukkia kapillaariputken ja
vääristää valuma-aikaa. (R. F Brooks et al. 2005)
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Capillary tube -menetelmää voidaan käyttää vain alle 1200 °C lämpötiloissa, sillä
sopivien kapillaariputki- ja upokasmateriaalien löytäminen on osoittautunut hankalaksi.
Korkeammissa lämpötiloissa materiaalien korroosiokestävyys ja kyky säilyttää
muotonsa heikkenee. Menetelmän avulla pystytään kuitenkin suorittamaan tarkkoja
viskositeettimittauksia, kun materiaalit on valittu oikein ja mittauksen suunnittelu on
tehty hyvin. Lisäksi menetelmässä ei tarvitse käyttää mitään kalibrointiaineita, mikä
nopeuttaa ja helpottaa mittauksia. (Mills, 1995)

3.4 Falling body –menetelmä
Falling body -menetelmään perustuva viskosimetri koostuu näyteastiasta eli upokkaasta
(crucible),

lämmitysuunista

(furnace)

ja

termoparista,

joka

on

yhdistetty

tietokoneyksikköön. Kuvassa 6 on esitetty periaatekuva menetelmän koejärjestelystä.

Kuva 6. Falling body -menetelmässä käytetty koejärjestely (R. F Brooks et al. 2005).

Menetelmässä jonkin, yleensä pallonmuotoisen, kappaleen annetaan laskeutua
painovoiman vaikutuksesta tai kappaletta vedetään ylöspäin kuonanäytteen läpi.
Käytettävä kappale on valmistettu korkeaa lämpötilaa ja korroosiota kestävästä
materiaalista. Viskositeetti saadaan laskettua Stokesin laista, jossa tulee tietää maan
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vetovoiman arvo, pallon säde, pallon ja kuonanäytteen tiheys sekä pallon nopeus
alaspäin tai ylöspäin. (R. F Brooks et al. 2005).
Ennen mittauksia valitaan oikeanlainen upokas ja kappale, jonka käyttäytymistä
kuonanäytteessä seurataan. Yleensä valintana on halkaisijaltaan kymmenesosan
upokkaan halkaisijasta oleva pallo. Kappaleen valinnassa ja mittaustuloksissa tulee ottaa
huomioon myös kappaleen laajeneminen lämpötilan vaikutuksesta. Valintojen jälkeen
kuonanäyte lämmitetään haluttuun lämpötilaan ja asetetaan uuniin tasaiseen
lämpötilaan. Kappale asetetaan näytteeseen ja annetaan sen vapaasti laskeutua upokkaan
pohjalle. Nopeuden laskemiseksi on mitattava pallon kulkema matka näytteessä ja aika,
kuinka paljon aikaa laskeutumiseen kului. (R. F Brooks et al. 2005)
Falling body -menetelmää ei yleisesti käytetä viskositeetin absoluuttisiin mittauksiin,
sillä laitteelle ominainen vakio on määritetty tunnettujen viskositeettien omaavien
nesteiden kalibrointikäyristä (Mills, 1995). Menetelmää voidaan käyttää, kun
tavoitteena saada suhteellisen nopeasti arvio kuonanäytteen viskositeetista.
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4 RAJAPINTAJÄNNITYSTEN KOKEELLINEN
MÄÄRITYS
Rajapintajännityksellä tarkoitetaan esimerkiksi kuona-metalli-rajapinnoilla olevia
energioita (P. Alamäki & J. Härkki 1993). Nämä energiat vaikuttavat merkittävästi
raudan- ja teräksenvalmistusprosesseissa eri faasien rajapinnoilla tapahtuviin ilmiöihin.
Useimmat

prosessissa

alkuaineiden

kemialliset

reaktiot

tapahtuu

faasirajojen

läpi.

kuljetus

maksimoimiseksi,
välttämätöntä

tapahtuvat

metalli-sula-kaasu

ymmärtää.

rajapintojen

Rajapintajännityksillä

ovat

Tuotannon

fysikaaliset
on

heterogeenisiä

myös

ja

tehokkuuden

ominaisuudet

merkittävä

on

vaikutus

aineensiirtotehokkuuteen reaktioiden aikana ja se vaikuttaa näin myös faasien väliseen
tasapainon saavuttamiseen rajapinnoilla. (T. Fabritius et al. 2010)
Rajapintajännitykset

vaikuttavat

suuresti

myös

sulapisaroiden kokoon, niiden

kokojakaumaan ja rajojen muotoon (M. Wegener et al. 2014). Lisäksi sulapisaroiden
käyttäytyminen liittyy vahvasti rajapintojen energiaan. Tietynlainen käyttäytyminen
saattaa aiheuttaa kuonan vaahtoamisen, metallurgisten emulsioiden stabiilisuuden,
kaasukuplien yhdistymisen ja kontaktit toisiin faaseihin. Rajapintajännitysten vaikutus
onkin todettu erittäin merkittäväksi operaatioissa kuten emulsioiden stabilointi, rikin- ja
fosforinpoisto sekä deoksidaatio. (P. Alamäki & J. Härkki 1993).
Tässä

luvussa

on

esitetty

rajapintaominaisuuksien

kokeelliseen

tutkimukseen

käytettäviä laitteita ja tutkimustekniikoita.

4.1 Sessile Drop –menetelmä
Sessile drop –menetelmässä käytettävä laitteisto koostuu sähkölämmitteisestä uunista
(electric resistance furnace), MoSi2:sta valmistetuista lämmityselementeistä (MoSi2
heating elements) ja termoparista (thermocouple). Termoparin avulla seurataan ja
mitataan lämmitysuunin lämpötilaa ja uunin lämmitys tapahtuu lämmityselementtien
avulla. Lisäksi laitteistoon kuuluu näyteupokas (crucible) ja reaaliajassa toimiva
röntgensäteiden avulla toimiva kuvaus -systeemi (X-ray generator & X-ray film cassette
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ja CCD camera), jonka avulla saadaan kuvia tutkittavista kuonapisaroista. Laitteistossa
on myös sisään- ja ulostuloputket kaasuille ja tietokoneyksikkö datan keräämistä varten.
(S.

Su

et

al.

2005).

Kuva

7

havainnollistaa

menetelmässä

käytettävää

laitteistokokonaisuutta.

Kuva 7. Sessile drop –menetelmässä käytettävä koelaitteisto (S. Su et al. 2005).
Sessile drop –menetelmässä nestemäisestä metallisulanäytteestä muodostetaan pisara
kiinteällä vaakasuoralla tasolla. Pisara kuvataan ja sen tasapainotilassa oleva muoto
määrätään Laplacen-Young -yhtälön avulla. Laskennalla on tarkoitus määrittää paineero kiinteältä tasolta pisteeseen B, joka sijaitsee pisaran pinnalla. Kuvassa 8 on
havainnollistettu pisaran paine-eron laskentaa. (S. Su et al. 2003).

Kuva 8. Metallisulapisaran paine-eron laskennassa tarvittavat parametrit. (S. Su et
al. 2005).
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Kuvassa 8 R1 ja R2 ovat pisteestä B kaareutuvia pisaran säteitä, ρ1 ja ρ2 kuvaavat eri
faasien tiheyksiä, h kuvaa pisaran korkeutta 0-tasolta pisteeseen B ja γml, γsl ja γms ovat
rajapintajännityksiä eri rajapinnoilla. Laplace-Youngin yhtälöstä muodostetaan tietojen
perusteella differentiaaliyhtälö, jonka avulla voidaan laskea myös pisaran sisäisiä
jännityksiä.

Tämän

yhtälön

ratkaisemiseen

käytetään

nykyisin

valmiita

tietokoneohjelmia, jotka perustuvat pisaran muotoon ja Laplace-Young – yhtälöstä
johdettuihin differentiaaliyhtälöihin. (S. Su et al. 2005).
Ennen mittauksia valmistetaan kaksi

eri

näytettä, mitattava kuonanäyte ja

metallisulanäyte. Metallisulanäytettä valmisteltaessa ympäristön on oltava erittäin
puhdas, jotta lopputuloksena saadaan puhdas näyte. Metallisulanäyte valmistetaan
korkean puhtauden omaavassa alumiiniupokkaassa ja aineiden sulatus suoritetaan
99.99 % argon-kaasussa. Molemmille näytteille voidaan suorittaa kemiallinen analyysi,
jonka avulla selvitetään tarkasti näytteiden koostumus. Koostumus tutkitaan silloin, kun
halutaan

tutkia

tiettyjen

komponenttien

vaikutusta

kuonan

ja

metallin

rajapintaominaisuuksiin. (S. Su et al. 2005).
Kokeen alussa sulaa metallia laitetaan alumiinioksidista valmistettuun upokkaaseen,
jonka jälkeen sinne lisätään valmisteltu kuonanäyte. Metallisulan hapettumisen
estämiseksi systeemiin syötetään argon-kaasua koko mittauksen ajan. Syöttöputki
puulataan ensin argon-kaasulla, jotta kaikki mahdollinen ilma saadaan poistettua
putkesta. Tämän jälkeen odotetaan, että metallisulasta muodostuu stabiili pisara
kuonanäytteeseen upokkaan pohjalle. Muodostunut pisara kuvataan käyttämällä
röntgenkuvausjärjestelmää.

CCD-kameran

ja

VCR-systeemin

avulla

seurataan

sulamisprosessia koko mittauksen ajan. Kuvaamisen jälkeen pisaran profiili selvitetään
skannaamalla, prosessoimalla ja analysoimalla saatu filmi. Prosessoinnissa käytetään
jotakin kuvanmuokkausohjelmaa (esim. Adobe Photoshop) ja pisaran muototekijät ja
koordinaatit analysoidaan saatavilla olevilla kuvasovelluksilla. Analysoinnin avulla
saadaan selville pisaran koordinaattidata, massa ja suurennettu kuva pisarasta, jotka
voidaan syöttää rajapintajännityksiä laskevaan ohjelmistoon. (S. Su et al. 2005)
Mahdollisimman tarkan mittaustuloksen saamiseksi tulisi mitattavan sulapisaran olla
mahdollisimman suuri. Käytännössä hyvä akselinsuuntainen suuri pisara on vaikea
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muodostaa ja epäsymmetrisyyden välttämiseksi voidaan upokkaan ja syöttöputken
välistä kulmaa ja kokosuhdetta muokata. (Keene, 1995)

4.2 Drop Weight –menetelmä
Menetelmässä käytettävään laitteistoon kuuluu lämmitysuuni (laitteiston ympärillä),
alumiiniupokas (1) ja kapillaariputki (5) metallisulalle (3), grafiittinen upokas (2)
nestemäiselle kuonalle (6) ja ohjausyksikkö. Laitteistoon on myös lisätty pisaran
massan laskennassa käytettävä korkean tarkkuuden omaava tasapainoyksikkö sekä
sisääntuloputki

argonkaasulle.

Ohjausyksikön

avulla

huolehditaan

oikeista

prosessiolosuhteista eli oikeasta lämpötilasta ja argonin syötöstä. Kuvassa 9 on esitetty
yksinkertaistettu malli käytettävästä laitteesta ja muodostuvasta metallisulapisarasta. (R.
Hagemann et al. 2012)
Drop-weight –menetelmässä metallisulasta muodostetaan pisara kapillaariputken
päähän

alumiinisylinterin

avulla.

Muodostunut

metallisulapisara

putoaa

kuonanäytteeseen, kun tasapaino gravitaatiovoiman Fg, sisäisen rajapintajännityksen Fift
ja nosteen Fb välillä ylittyy. Rajapintaenergioiden laskemiseksi on pisaran massa m tai
tilavuus V, halkaisija d tai säde r ja gravitaatiokiihtyvyys g tunnettava.
Rajapintaenergioiden laskennassa käytetään yleisesti tunnettuja korjauskertoimia, joiden
avulla laskennan tarkkuus paranee. Korjauskertoimien laskennassa käytettävä yhtälö
riippuu sekä käytetystä koejärjestelystä että mittauksen tavoitteista. (R. Hagemann et al.
2012)
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Kuva 9. Vasemmalla periaatekuva rajapintaenergioiden määrittämiseen käytettävästä
laitteesta: 1) alumiiniupokas, 2) grafiittiupokas, 3) metallisula, 4) alumiini sylinteri, 5)
kapillaariputki, 6) nestefaasissa oleva kuona, 7) kupari seinämä, Oikealla: Kuva
kapillaariputkesta riippuvasta metallisulapisarasta ja laskennassa tarvittavat oleelliset
halkaisijat de ja ds. (R. Hagemann et al. 2012; M. Wegener et al. 2014)
Ennen mittauksia laitteiston toimivuus ja tarkkuus tarkastetaan huoneenlämmössä
puhtaan

veden

ja

silikoniöljyjen

avulla.

Veden

ja

silikoniöljyjen

välisten

rajapintajännitysten vaihdellessa vain pienellä alueella, voidaan laitteiston todeta
toimivan oikein. (R. Hagemann et al. 2012)
Rajapintajännitysmittaukset drop weight –menetelmällä on kohtuullisen helppo
suorittaa, mutta mittauksen tarkkuuden maksimoimiseksi on muun muassa kuonan
käyttäytyminen kapillaariputkessa, hydrodynaamiset ominaisuudet sekä operointi
olosuhteet tiedettävä tarkasti. Kapillaariputken materiaalin on oltava kosteutta hylkivä,
pisaranmuodostumisajan tulisi olla yli 30 sekuntia sekä kapillaariputken pituuden ja
halkaisijan

suhde

tulisi

olla

suurempi

kuin

0,035

laminaarisen

virtauksen

varmistamiseksi. Lisäksi, sulapisaroita tulisi analysoida vähintään 30 kappaletta, jotta
mittaustuloksia voidaan pitää statistisesti luotettavina. (M. Wegener et al. 2014)
Rajapintajännitysten tutkimiseen käytettävä kuonanäyte valmistellaan erillisessä
grafiittiupokkaassa ja metallisulanäyte sulatetaan alumiinioksidiupokkaassa lämmitysuunissa. Kuonanäyte asetetaan lämmitysuuniin ja kapillaariputki upotetaan kuonaan.
Mittaukset suoritetaan argon-kaasussa näytteiden kontaminoitumisen estämiseksi. (R.
Hagemann et al. 2012) Metallisulasta annetaan muodostua pisara kapillaariputken
päähän ja rajapintajännitysten laskennassa tarvittava pisaran tilavuus voidaan määrittää
kahdella tavalla: (1) muodostuneen pisaran massa voidaan mitata tasapainovaa’an (a

20

balance) avulla, jolloin tilavuus saadaan laskettua kuonan tiheyden ollessa tunnettu, tai
(2) pisaran tilavuus arvioidaan kuva-analyysin avulla. Tapaa (2) käytetään erityisesti
silloin kun kuonan tiheys ei ole tunnettu tarkasti ja voi aiheuttaa huomattavan
mittausvirheen. (M. Wegener et al. 2014) Pisaranmuodostusta jatketaan kunnes
tarvittava määrä (yli 30 kpl) pisaroita on muodostettu ja mitattu. Sula-kuonarajapintajännitys lasketaan tunnettujen yhtälöiden avulla ja korjauskertoimet lasketaan
tapauskohtaisesti saatujen arvojen mukaan. (R. Hagemann et al. 2012)
Pisaranmuodostuminen ja -irtoaminen on todellisuudessa erittäin monimutkainen
prosessi ja pisaran todellinen paino on aina pienempi kuin ideaalinen paino. Pisaran
lopulta tippuessa kapillaariputken päästä, osa sulasta jää putken päähän. (Slag Atlas,
1995) Drop weight –menetelmä soveltuu parhaiten matalalle ja keskisuurille lämpötilaalueille, jolloin kapillaariputkea voidaan käyttää luotettavasti mittausten suorittamiseen.
(M. Wegener et al. 2014)

21

5 YHTEENVETO
Tarkasteltaessa edellä esiteltyjä kuonan viskositeetin mittaukseen käytettäviä laitteistoja
voidaan huomata, että oikean mittausmenetelmän valintaa vaikuttavat erityisesti
kuonanäytteen tutkimukseen tarvittava lämpötila ja mittaustarkkuus. Työssä esitellyistä
viskosimetreistä tarkimmat tulokset saadaan rotating cylider –menetelmällä sekä melko
uudella oscillating plate –menetellä,. Näiden laitteistojen etuna on laaja lämpötila-alue
ja materiaalien hyvä korroosion kestävyys. Lisäksi mittausvirhe asettuu noin 3
prosenttiin, mikä on muihin laitteisiin verrattuna melko pieni. Rotating cylinder – ja
oscillating plate –menetelmillä on mahdollista myös mitata kuonan viskositeettia
jatkuvatoimisesti joko nousevalla tai laskevalla lämpötila-alueella lämpötilan funktiona.
Tällöin voidaan seurata viskositeetin kehittymistä lämpötilan muuttuessa tasaisesti. (S.
Inaba & Y. Kimura, 2004; S. Sugenaga et al. 2010; Mills, 1995)
Capillary tube –menetelmä on nopea ja suhteellisen yksinkertainen tapa määrittää
kuonan viskositeetti, mutta menetelmää voidaan hyödyntää vain keskisuurilla lämpötilaalueilla. Menetelmän käyttöä kuitenkin kannattaa harkita tilanteissa, missä lämpötila ei
nouse yli 1200 asteen ja halutaan luotettava tulos nopeasti. Falling body –menetelmä on
edellä mainituista menetelmistä yksinkertaisin, mutta epätarkin. Menetelmää voidaan
kuitenkin käyttää suhteellisen korkeilla lämpötila-alueilla ja viskositeetti saadaan
mitattua nopeasti yhdestä kuonanäytteestä. Falling body –menetelmää ei enää käytetä
viskositeetin absoluuttisiin mittauksiin, vaan sitä hyödynnetään kun halutaan nopea
arvio kuonan viskositeetista. (R.F Brooks et al. 2005; Mills, 1995)
Kuonan viskositeetin määrittäminen on tullut ajankohtaiseksi erityisesti viime vuosina
samalla kun kuonan tutkimus on lisääntynyt. Viskosimetreissä käytettävien materiaalien
korroosion- ja lämmönkestävyys ovat parantuneet materiaalien kehittyessä, joka on
mahdollistanut yhä tarkempien ja laajempien viskositeettimittausten suorittamisen.
Mittausvirheet aiheutuvat usein mittausympäristöstä, jota on edelleen lähes mahdotonta
hallita täysin. Tänä päivänä mittaukset suoritetaan lähes poikkeuksetta inertissä argonkaasussa näytteiden kontaminoitumisen estämiseksi. Lisäksi ympäristön vaikutus
mittauksiin pyritään minimoimaan mahdollisimman laajalla kuonan ominaisuuksien
tuntemuksella eri olosuhteissa. (R.F Brooks et al. 2005; S. Sugenaka et al. 2010; Slag
Atlas, 1995)
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Kuona-metallisysteemien

rajapintaominaisuuksia

määritettäessä

sessile

drop

-

menetelmä on yleisimmin käytetty menetelmä. Menetelmän etuna on sen suhteellisen
hyvä tarkkuus, laaja lämpötila-alue ja koko ajan kehittynyt tekniikka. Laitteistoon
pystytään tekemään tarvittavia muutoksia (upokkaan ja syöttöputken suhde ja/tai koko
yms.), jotta symmetrisiä, tarkasti mitattavia pisaroita pystytään muodostamaan. Lisäksi
pisaran kuvaamiseen käytettävät kuvausvälineet ovat kehittyneet mahdollistaen
tarkkojen koordinaattien paikantamisen ympäri pisaran. Sessile drop –menetelmällä on
mahdollista tutkia sekä hyvin että huonosti kostuttavien kuona-metallisysteemien
rajapintajännityksiä. Nykypäivänä on myös saatavilla useiden vuosien varrelta
mittausdataa, jonka perusteella yhä tarkempia tietokonesovelluksia on pystytty
kehittämään pintajännitysten määrittämiseksi. (S. Su et al. 2005; Slag Atlas, 1995)
Drop weight –menetelmä sopii parhaiten rajapintaominaisuuksien tutkimiseen matalissa
ja keskisuurissa lämpötiloissa. Menetelmä vaatiin tarkkaa tuntemusta kuonan ja
operointi ympäristön välisistä ilmiöistä ja sulapisaroita tulee analysoida useita
kappaleita. Drop weight –menetelmä on periaatteessa yksinkertainen suorittaa, mutta
tarkat tulokset vaativat tarkkuutta ja huolellisuutta koko tutkimuksen ajan. Kuten
aiemmin todettiin, pisaranmuodostus kapillaariputkeen on monimutkainen tapahtuma,
jota tänäkin päivänä hankala täysin hallita. Menetelmällä voidaan kuitenkin saada
tarkkoja tuloksia ja nopeasti. Vuosien ajalta kerätyn datan perusteella drop weight –
menetelmän yhteydessä käytettyjen yhtälöiden korjauskertoimet ovat parantuneet ja
tuloksista saadaan yhä parempia. (R. Hagemann et al. 2012; Slag Atlas, 1995; M.
Wegener et al. 2014)
Kuten viskosimetrien tapauksessakin, rajapintajännityksien määritettäessä edellä
mainituilla menetelmillä on epäpuhtauksien pääsy näytteisiin ja laitteistoon minimoitu
argon-kaasun avulla. Tämä on erityisen tärkeää rajapintajännitystä määritettäessä, sillä
epäpuhtaudet saattavat vaikuttaa merkittävästi faasien rajapintojen ominaisuuksiin.
(Slag Atlas, 1995)
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