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Tiivistelmä 

Parantunut sulatustehokkuus on lisännyt savukaasujärjestelmien vaatimuksia. Savukaasujärjestelmien tarkoituksena 

on kerätä prosessissa muodostuneet savukaasut savukaasulaitokselle puhdistettavaksi. Valokaariuunissa savukaasuja 

muodostuu hapetusreaktioiden tuloksena sekä erilaisten aineiden haihtuessa romujen pinnalta. Lisäksi savukaasujen 

mukana kulkeutuvat suuret pölymäärät. Pääasiallisesti pölyjen ja eri savukaasujen, kuten hiilimonoksidin, 

päästömääriä rajoitetaan erilaisten lakien ja säännösten avulla. Toisaalta liian suuret imut savukaasujärjestelmässä 

aiheuttavat lämpöhäviöitä, raaka-aineiden poistumista pölyjen mukana sekä vuotoilman määrän kasvua. 

Vuotoilmojen määrän kasvu edesauttaa kromin kuonautumista aiheuttaen raaka-ainehävikkiä ruostumattoman 

teräksen valmistuksessa. Myös korkeat savukaasujen lämpötilat savukaasukanavassa voivat pahimmillaan heikentää 

savukaasujen puhdistusjärjestelmää esimerkiksi suodatinpussien palamisen takia. Lämpötilojen suhteen tarkoitus on 

sekä varmistaa riittävä hapen saanti jälkipalamiseen kovilla imutehoilla että vähentää turhan lämmön siirtymistä 

primäärikanavaan. Rajoitusten takia on tärkeää säätää imutehokkuutta savukaasujen muodostumisen mukaan. Tämän 

diplomityön tarkoituksena on optimoida imutehot sulatuksen vaiheeseen nähden. 

 

Outokumpu Stainless Oy:llä valokaariuuni 2 savukaasujärjestelmä koostuu kolmesta osasta: primääri- ja 

sekundäärikanavasta sekä savukaasulaitoksesta. Primäärikanava alkaa valokaariuunin holviin kiinnitetystä käyrästä, 

jonka ensimmäisessä käännöksessä olevasta raosta imetään vuotoilmaa jälkipalamiseen. Sekundäärikanavaan imetään 

savukaasu-ilmaseosta sulatushallin kattoon asennetusta huuvasta. Ne yhdistyvät juuri ennen savukaasulaitoksella 

sijaitsevia suodatinpusseja, joiden avulla savukaasut puhdistetaan. Imutehot luodaan suodatinpussien jälkeen 

sijoitetulla kolmella keskipakopumpulla. Molemmissa savukaasukanavissa sijaitsee säätöpelti. Säätöpeltien ja uunin 

alipaineen säätötaulukon avulla ohjataan savukaasukanavan imutehokkuutta. Uunin alipaineen säätötaulukolla 

määriteltiin alipaine karkeaerottimelle. Säätötaulukossa jokaiselle valokaariuunin jänniteparille pystyttiin 

määrittelemään omat arvonsa jänniteportaan keston suhteen.  

 

Tässä diplomityössä testattiin kahta eri sekundäärikanavan säätöpellin asentoa sekä kolmea eri arvoja sisältävää uunin 

alipaineen säätötaulukkoa valokaariuuni 2:lla. Sekundäärikanavan säätöpellin asento oli määritelty pysyväksi ennen 

muutoksia 70 % auki muuna aikana paitsi panostuksen ja kalkin injektoinnin ollessa käynnissä. Sen arvo muutettiin 

aluksi 60 % ja sitten 66 % primäärikanavan imutehokkuuden parantamiseksi sekä riittävän hallin ilman puhdistuksen 

varmistamiseksi. Ensimmäiseen uunin alipaineen säätötaulukkoon oli lisätty alipainetta lähes jokaiselle 

jänniteporrasparille. Toiseen taulukkoon lisättiin alipainetta suuremmille jänniteportaille, mutta pienennettiin sitä 

pienille jänniteportaille. Kolmannessa säätötaulukossa pienien jänniteportaiden arvoja pienennettiin toista 

säätötaulukkoa enemmän. Näistä taulukoista kerättyä dataa verrattiin alkuperäisen taulukon aikana kerätyn datan 

kanssa. Saatujen tulosten perusteella savukaasujen lämpötilahälytysten määrää saatiin vähennettyä sekä niihin 

kulunut aika väheni yli kolmella tunnilla testien käytön aikana verrattuna alkuperäiseen. Kolmannessa taulukossa 

sulatuksen keston keskiarvo oli lyhentynyt kolme minuuttia alkuperäisestä, tonnia kohti käytetyn sähköenergian 

määrä putosi 6 Wh/t·°C sekä kromia kuonautui vähemmän. Karkeaerottimen paineella ei kuitenkaan täysin pystytty 

ohjaamaan valokaariuuni 2:n painetta. 

 

Tästä diplomityöstä on hyötyä valokaariuunin savukaasujärjestelmän toiminnasta kiinnostuneille sekä sen imutehojen 

määrän optimoimista suunnitteleville. Lisäksi tietoa löytyy kromin käyttäytymistä ja valokaariuunin paineen suhdetta 

tutkiville.  
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Abstract 

Improved melting efficiency has increased the number of requirements to an exhaust gas system. The aim of the 

exhaust gas system is to gather all the gas formed in the process and transfer them to a off-gas plant. In the electric 

arc furnace (EAF) the gases are mainly formed as a result of the oxidation reactions and evaporation of volatile 

materials on the surface of the scrap. In addition there are lot of dust carried by the off-gases. The amount of the 

discharged dust and off-gases like CO is restricted by different laws and regulations. On the other hand too strong 

suction effect cause heat and raw material losses and increase air infiltration into the EAF. The more air infiltrated 

into the furnace, the more possibilities there is to chrome slagging. It’s an undesirable effect in the stainless steel 

industry. The high gas temperatures in the exhaust gas ducts can also weaken the gas purification system by burning 

some of the filter bags. The purpose at the temperature control is to secure the level of oxygen supply by stronger 

suction and decrease the unnecessary heat transfer into the primary duct by weaker suction. Therefore, it is important 

to adjust the suction effect according to the formation of gases. The aim of this master’s thesis is to optimize the 

suction effect according to the stages of melting.  

 

The exhaust gas system at EAF 2 in Outokumpu Stailess Oy consists of three parts: a primary and a secondary duct 

and a combustion gas plant. The primary duct begins from an elbow attached to the roof of the EAF. Between the 

elbow and furnace exist a gap where air is infiltrated for a post combustion. Into the secondary duct a mixture of 

gases and air is sucked by the canopy situated at the roof of the melting hall. These two ducts join before the bag 

filters, which are located in the combustion gas plant. The suction effect is created by three centrifugal fans situated 

after the bag filters. There is adjustable plate in both of the ducts. The adjustable plates and a setting matrix of the 

negative pressure in the furnace control the suction effects in the ducts. The setting matrix of the negative pressure in 

the furnace defines the negative pressure in a drop-out box next to EAF. In the control matrix the value of the 

negative pressure and its duration was able to be set to every pair of voltage levels.  

 

In this master’s thesis two different positions of the adjustable plate in the secondary duct and three different set of 

values at the control matrix in EAF 2 were tested. Before the changes, the adjustable plate in the secondary duct was 

directed to 70 % position at other time excluding charging and lime injection. The position was changed first to 60 % 

and then to 66 % in order to improve the suction effect at the primary duct and to ensure clean factory atmosphere. In 

the first version of the setting matrix the values for every pair of voltage levels were lower than in the original one. In 

the second the values for higher voltage levels were lower but for the lower voltage levels they were higher. In the 

third the lower voltage levels were the highest and higher level values were same than in the second. The data 

collected during the use of these three versions were compared to the data collected during the original settings. 

According to the results the amount of temperature alerts of the combustion gas decreased and the duration of the 

alerts was shortened by over three hours during the test compared to original version. In addition  in the third version 

the average of the duration of the melting was shortened by three minutes from original, the used electrical energy per 

ton of charged material was decreased by 6 Wh/t·°C and slagging of the chrome decreased. Nevertheless, the negative 

pressure at the coarse separator couldn’t properly control the negative pressure in EAF 2 at neither one of the 

versions.  

 

This master’s thesis can prove to be beneficial for persons interested in exhaust gas systems and for researcher 

planning to optimize its suction effect. In addition information of the relation between chrome behavior and the 

pressure in EAF can be found.  

 

Additional Information 

EAF, electric arc furnace, exhaust gas system, dedusting system, negative pressure in EAF, 
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1 JOHDANTO 

Ruostumattoman teräksen valmistusprosessissa kierrätetyn teräksen sulattamiseen 

käytetään yleisesti valokaariuunia sen alhaisten investointikustannuksien, kierrätyksestä 

johtuvien ympäristösyiden sekä malmipohjaisia prosesseja pienemmän 

energiankulutuksen takia (Pulkkinen 2002). Sulatuksen aikana valokaariuunissa 

muodostuu paljon ympäristölle haitallisia savukaasuja, joiden määrään pyritään 

vaikuttamaan prosessin ohjauksella ja hallinnalla. Savukaasujen käsittelyn tarve on 

lisääntynyt sulatusaikojen lyhentyessä, sillä savukaasukanavilla ei ole enää yhtä paljon 

aikaa jäähtyä savukaasujen lämpöpiikkien välillä ja pölyä kerääntyy enemmän 

lyhyemmässä ajassa (Knoth & Doninger 2010). Lisääntyneen savukaasun määrän takia 

sen poistamistehokkuuteen on alettu kiinnittämään enemmän huomiota. 

Tämän diplomityön tarkoituksena on etsiä optimaalisimmat parametrit imutehon 

portaittaiselle säädölle sekä tutkia savukaasujärjestelmän toimintaa Outokumpu 

Stainless Oy:n valokaariuuni (VKU) 2:lla. Imutehoa säädetään osittain VKU2:n sisälle 

muodostetun alipaineen avulla, jolloin ympäristölle haitalliset savukaasut saadaan 

suurelta osin ohjattua savukaasukanavaan. Loput kerätään hallin katossa olevan huuvan 

kautta. Alipaineen suuruus valokaariuunissa vaikuttaa sekä kaatoreiästä että 

savukaasukanavan välistä vuotavan ilman määrään. Koska vuotoilman tarkkaa määrää 

ei voida suoraan määrittää, vaikeutuu palamisreaktioiden hallinta. Hallinnan puutteen 

vuoksi osa kromista menetetään sen hapettuessa ja noustessa kuonaan. Myös muita 

seosaineita joudutaan lisäämään tarvittavaa suuremmat määrät halutun lopputuloksen 

saavuttamiseksi. Savukaasun mukana poistuu lisäksi suuri määrä lämpöä, jonka takia 

ruostumattoman teräksen sulatus kestää pidempään ja käyttää enemmän energiaa. 

Savukaasujen mukana poistuu Karassaaren (2008) mukaan jopa noin 17,7 % sisään 

syötetystä energiasta (kuva 1).  
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Kuva 1. VKU2:n energiatase (mukaillen Karassaari 2008, s 94) 

 

Vuoden 2014 aikana VKU2:een on lisätty kylkipolttimet ja pohjahuuhtelu, jotka ovat 

olennaisesti muuttaneet sulatusprosessia. Tästä johtuen imutehojen optimointi 

prosessiajan suhteen on otettu käyttöön. Sen tavoitteena on lisätä tietyissä sulatuksen 

vaiheissa imua, jotta halliin ei pääsisi kaatoreiästä ja elektrodien välistä liikaa savua. 

Liiallinen savukaasujen määrä hallissa heikentää näkyvyyttä vaikeuttaen mm. VKU2:n 

kaadon hallintaa ja kasvattaa työntekijöiden terveysriskiä. Kuitenkaan savukaasuja ei 

saa imeä liikaa, koska niiden mukana hukataan sekä lämpöä että raaka-aineita. Tämä 

näkyy selkeästi sulatukseen kulutetun energiamäärän kasvuna. Lisäksi savukaasujen 

lämpötilan noustessa yli 600 ˚ C:een primäärikanavassa tai yli 130 ˚C:een 

savukaasulaitoksessa, pysähtyy prosessi automaattisesti. Imutehojen säädön avulla on 

tarkoitus estää häiriötilanteiden muodostumista.  
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2 VALOKAARIUUNI 2 

Valokaariuunin päätarkoitus on sulattaa kierrätysromua sekä muokata sulan 

koostumusta haluttuun suuntaan seosaineiden avulla. Sulattamiseen käytetään lähinnä 

sähköstä saatavaa lämpöenergiaa. Seuraavissa kappaleissa kuvaillaan Outokummun 

Tornion jaloterässulattoa sekä perehdytään tarkemmin VKU2:n toimintaan.    

2.1 Tornion jaloterässulaton kuvaus 

Tornion terästehtaan jaloterässulatto koostuu kahdesta erillisestä linjasta, joiden suurin 

ero on linja 1:llä käytettävä ferrokromikonvertteri. Linja 1 on vuonna 1976 rakennettu 

sulatuslinja, jonka panoskoko on 95 tonnia. Sillä valmistetaan pääosin ferriittisiä sekä 

vaativampia ja volyymimäärältään pieniä austeniittisia teräslajeja. Vuonna 2002 

valmistui linja 2, joka kasvatti tuotantoa 150 tonnin panoskoollaan. Uudemmalla linjalla 

valmistetaan austeniittisten ja haponkestävien massatuotantoa. Molemmilla linjoilla 

toimivat valokaariuuni, AOD –konvertteri, senkkakäsittelyasema ja jatkuvavalukone. 

Lisäksi linjalla 1 käytetään sulaa ferrokromia, jota käsitellään ferrokromikonvertterissa. 

Edellä mainitut ferrokromiprosessit on rajattu kuvaan 2 punaisella. Kuvassa 2 on 

nähtävissä molempien linjojen prosessikaaviot.   

 

Kuva 2. Tornion jaloterässulaton prosessikaavio, johon on merkitty punaisella vain 

linjalla 1 käytetyt ferrokromiprosessit. (mukaillen Teräskirja 2014) 
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Molemmat tuotantolinjat käyttävät pääraaka-aineena kierrätysterästä, jota lastataan 

koreihin romupihalla. Korit kuljetetaan sulatolle junalla ja romut panostetaan 

valokaariuuniin koreittain. Valokaariuunissa romut sulatetaan tarvittavien seosaineiden, 

pelkistimien ja kuonanmuodostajien kanssa AOD –konvertterille sopivaan 

koostumukseen. Metallisula kaadetaan sen jälkeen kuonan kanssa senkkaan, josta kuona 

valuu ylivuotona kuonapataan ja loppu kuona laapataan pois ennen AOD –konvertteria. 

AOD –konvertterissa sulasta poistetaan pääasiassa hiiltä. Linjalla 1 VKU1:n jälkeiseen 

siirtosenkkaan kaadetaan myös FeCr –konvertterilta tuleva, vähemmän hiiltä sisältävä 

ferrokromisula. Sen jälkeen metallisulan koostumusta ja lämpötilaa vielä täsmätään 

senkkakäsittelyasemalla ennen kuin se valetaan jatkuvavalussa ja leikataan aihioksi. 

Aihiot jatkavat joko suoraan tai aihiohiomon kautta kuumavalssaamolle.  

2.2 Valokaariuuni 2:n kuvaus 

VKU2 on vaihtovirtaa käyttävä sulatusuuni, joka koostuu neljästä osasta: tulenkestävillä 

materiaaleilla vuoratuista pohjasta ja alavaipasta, vesijäähdytetystä ylävaipasta sekä 

vesijäähdytetystä holvista, jossa on tulenkestävällä materiaalilla vuorattu keskiosa. 

Ympyrän muotoinen alavaippa ulottuu 400 mm sulan pinnan yläpuolelle ja sen yhdessä 

kyljessä on kaatonokka. (Gramberger & Knapp 2001) Pohjan vuorauksena on käytetty 

sullomassaa ja alavaipan magnesia-hiili –tiiltä. (Gramberger & Knapp 2001, Kunelius 

2016) Ylävaippa koostuu 15 vesijäähdytetystä sivuseinäpaneelista. Holvissa 

vesijäähdytettyjä paneeleja on neljä ja keskiosassa on tulenkestävillä materiaaleilla 

vuorattu rengas, joka on kiinnitetty vesijäähdytettyyn kehään. Jäähdytysveden 

lämpötilaa seurataan jatkuvasti jäähdytyskierron paluulinjoihin asennetuilla 

lämpöantureilla. Lämpötilan ylittäessä kriittisen arvon valvomoon annetaan hälytys ja 

tarpeen vaatiessa prosessi pysähtyy automaattisesti. (Gramberger & Knapp 2001) 

Prosessiin syötetään sähköenergiaa holvin keskiosan aukoista uuniin laskeutuvien 

kolmen grafiittielektrodin kautta. Grafiittielektroneiden välillä kulkee sähkövirta 

panoksen kautta. Aukkojen ympäristö on vuorattu tulenkestävällä materiaalilla 

elektrodien ja holvin välisen kipinöinnin estämiseksi. Holvi on yhdessä elektrodien 

kanssa mahdollista kääntää sivulle pysäköintiasemaan kannattimensa avulla, mikä 

mahdollistaa uunin panostamisen ja huoltamisen. Lisäksi holvi on varustettu 

kalkkimurskeen injektointiaukoilla ja vesijäähdytetyllä savukaasun poistokäyrällä 
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(primäärikanava), joka on kytketty primäärikaasujärjestelmän pudotuskoteloon. 

Savukaasukanava on kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.1. Uuni tyhjennetään 

kallistamalla sitä holvineen kippaustasoon kiinnitetyllä sylinterillä senkan yllä. 

Kippaustaso lukitaan vaaka-asentoon panostuksen ja sulatuksen ajaksi. (Gramberger & 

Knapp 2001) Kuvassa 3 on VKU2 piirrettynä yhdeltä sivulta kaikkine liikkeineen.  

Punaisella on merkitty holviin kiinnitetty poistokäyrä sekä primäärisavukaasukanavan 

alku.  

  

Kuva 3. VKU2:n toiminnot (mukaillen Gramberger & Knapp 2001) 

 

VKU2:een asennettiin syksyn 2014 seisakissa kylkipoltin ja pohjahuuhtelujärjestelmät.  

Kylkipolttimia asennettiin kolme kappaletta uunin seinämiin; yksi jokaiseen VKU2:n 

kylmään kohtaan (cold spot), josta romu sulaa viimeisenä. Tarkoituksena on saada 

romupatja sulatettua tasaisemmin ja nopeammin. Kylkipolttimissa poltetaan palavaa 

kaasua (propaania) hapella sulatuksen alkuvaiheessa. Romun sulettua polttimia voidaan 

käyttää happilanssina piin polttamiseksi sulasta teräksestä ja lämpötilan nostamiseksi. 

(Kunelius 2014) Hapen injektoinnin yhteydessä palaa piin lisäksi hiiltä, mikä myös 
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nostaa terässulan lämpötilaa. Hiilen palamista on käsitelty tarkemmin hapen käytön 

yhteydessä kappaleessa 3.3.  

Pohjahuuhtelua varten uunin pohjaan asennettiin neljä huuhtelukiveä, joissa jokaisessa 

on 19 kpl:tta halkaisijaltaan 1 mm olevia putkia (Niemi & Rinne 2014). Kolme kivistä 

asetettiin elektrodien väliin hieman suuremmalle kehälle ja yksi asetettiin lähelle 

kaatoaukkoa kauemmaksi kehästä.  Pienten putkien läpi puhalletaan argonia ja/tai 

typpeä sulan sekoittamiseksi. Sekoittamisen avulla pyritään tehostamaan sulatusta 

materiaalin käytön ja energian suhteen sekä saamaan tasalaatuisempaa sulaa niin 

koostumukseltaan kuin lämpötilaltaankin. Saanti ja koostumus paranevat, kun 

pohjaskollan eli uunin pohjalle jäävän sulamattoman romun muodostuminen hidastuu 

sekoituksen myötä. (Kunelius 2014) Huuhtelukivistä puhalletaan typpeä ennen kuin 

uunissa on sulaa tai pitkän tauon aikana (Niemi & Rinne 2014), koska se on halvempaa 

kuin argon. Argonia käytetään, kun uunin pohjalle kerääntyy sulaa, koska typpipuhallus 

lisäisi terässulaan sitoutuneen typen määrää (Kunelius 2014).  

2.3 Valokaariuuni 2:en panostus ja raaka-aineet 

Suurin osa raaka-aineista panostetaan VKU2:een romukoreissa. Ensimmäistä romukoria 

lukuun ottamatta niiden lisäämisen ajaksi sulatus joudutaan keskeyttämään. Korien 

määrä riippuu kierrätysteräksen tiiveydestä ja tiheydestä (Hyttinen 2012), mutta 

tyypillisesti pyritään yhden tai kahden korin sulatuksiin. Ensimmäiseen korilliseen 

lastataan mahdollisimman paljon panoksen raaka-aineista korien määrän 

minimoimiseksi sekä toisen korin kuivatuksen helpottamiseksi. Korin pohjalle pellin 

päälle lastataan aluksi ”pehmeää” ostoromua valokaariuunin pohjan säästämiseksi ja 

hienoaineksen pitämiseksi korissa, sitten lastuja sekä tiivistä ja painavaa romua 

laatukohtaisen panoslaskelman mukaisesti. Lopuksi pinnalle nostetaan kevyttä romua, 

johon elektrodien on helppo pureutua. (Leukumavaara 2014, Hyttinen 2012) Varsinkin 

talvisin romukorit kuivatetaan ennen uuniin panostusta, mikäli uunissa on jo sulaa, 

koska lumi, jää ja vesi voivat aiheuttaa räjähdyksiä joutuessaan kosketuksiin sulan 

kanssa (Hyttinen 2012). Valokaariuuniin lisätään siiloista tarvittaessa seosaineita, 

pelkistäjiä ja kuonanmuodostajia sulatuksen aikana.  
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2.3.1 Kierrätysteräs 

Ruostumattoman teräksen pääraaka-aine on kierrätysteräs, joka voidaan jakaa karkeasti 

neljään päätyyppiin: haponkestävä ja ruostumaton ostokierrätysteräs sekä tehtaan 

sisäisestä kierrätyksestä palautuvat haponkestävät ja ruostumattomat 

kierrätysmateriaalit, kuten nauhat ja levyt. (Hyttinen 2012) Oman yrityksen sisältä 

tulevan kierrätysteräksen koostumus ja muoto ovat yleensä hallinnassa, mutta 

ostokierrätysteräkselle on kehitetty tiukat laatuvaatimukset (Heino 2002). Lisäksi 

sulatuksissa käytetään nykyään seostamatonta kierrätysterästä (Hyttinen 2016).  

2.3.2 Seosaineet 

Seosaineilla muutetaan kierrätysteräksestä saadun sulan koostumusta haluttujen 

tavoiterajojen sisälle. Seosaineet lisätään tyypillisesti romukoriin, mutta niitä voidaan 

myös tarpeen vaatiessa lisätä siiloista kuljettimien avulla suoraan uuniin (Juntunen 

2002). VKU2:lla käytetään mm. ferrokromia, ferropiitä, ferronikkeliä, koksia, 

antrasiittia, piikarbidia, nikkelikatodia ja molybdeenioksideita (Hyttinen 2012, Kunelius 

2016).  

2.3.3 Pelkistimet 

Ruostumattomilla teräksillä kromin kuonautuminen on ongelma ja sitä pyritään 

estämään pelkistimien avulla. VKU2:ssa pelkistiminä toimivat Si, C, Ti, Al ja Nb, jotka 

hapettuvat kromia aikaisemmin (Juntunen 2003, Kunelius 2016). Viimeiset kolme ovat 

pääasiallisesti kiinnittyneinä tai seostettuina kierrätysteräkseen. Niiden pelkistävä 

vaikutus huomioidaan panoksen laskennassa. Hiili suojelee kromia hapetttumasta 

korkeamman happiaffiniteettinsa takia hidastaen samalla piin palamista (Kunelius, 

2016). Kromin kuonautumiseen vaikuttavat myös Mo- ja Ni –oksidien määrät sekä 

vuotoilmojen määrä, jota voidaan säädellä imutehoilla. Loppupuolella sulatusta 

poltetaan ylimääräinen pii hapella. Piitä pyritään jättämään sulaan vähemmän kuin 0,25 

%, jotta kromitappiot kuonaan olisivat vähäiset. (Juntunen 2003) Toisaalta korkea pii –

pitoisuus hankaloittaa AOD:n toimintaa lisäämällä panostettavan kalkin määrää ja siten 

kuonamäärää, jonka kasvu hidastaa prosessia (Kupari, 2016). Pelkistimien käytössä on 

kuitenkin huomioitava kuonan emäksisyys, sillä se suojaa uunin vuorauksia kulumiselta 

ja vaikuttaa kuonan kuohumiseen. (Juntunen 2003) 
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2.3.4 Kuonanmuodostajat 

Kuonanmuodostajien avulla pyritään muodostamaan helposti metallisulasta erotettavaa 

kuonaa, johon epäpuhtaudet noustessaan sitoutuisivat. Lisäksi kuona suojelee 

metallisulaa atmosfäärin hapettavalta vaikutukselta ja vähentää terässulan 

lämpöenergiahäviöitä. On kuitenkin huomioitava, että kuonaan päätyvien yhdisteiden 

sulamiseen ja kuonan lämpeämiseen kuluu alkuvaiheessa energiaa. 

Kuonanmuodostajana valokaariuuneihin lisätään tyypillisesti kalkkia, CaO ja 

dolomiittia (Bowman & Krûger 2009, s. 167) VKU2:een syötetään nykyään lähinnä 

kalkki- ja vuoraustiilimursketta (CaO·MgO) kuonanmuodostajiksi. Vuoraustiilimurske 

panostetaan korin mukana VKU2:een. Sen sijaan kalkkimurske lisätään pneumaattisella 

injektointilaitteella pääsääntöisesti ennen sulatuksen puoliväliä yhden korin sulatuksissa 

ja kahden korin sulatuksissa viimeinen lisäys tehdään melkein heti toisen korin 

panostamisen jälkeen. (Hyttinen 2012) Kalkin avulla suojataan myös tulenkestäviä 

vuorauksia valokaarien liialliselta säteilyltä (Gramberger & Knapp 2001). 

2.4 Sulatuksen vaiheet 

Sulatus voidaan jakaa kolmeen osaan: porautumis-, alassulatus- ja 

lämmönnostovaiheisiin. Vaiheet ovat huomioitu käytettävissä automaation 

ajoprofiileissa. Nykyään VKU2:lla käytössä oleva dynaaminen elektrodien 

säätöjärjestelmä muuttaa jänniteportaita tarvittaessa tavallisesta ajoprofiilista 

poikkeavasti (Kunelius 2016). Järjestelmä on kuvattu tarkemmin kappaleessa 2.5. 

Kuvaan 4 on merkitty tyypillisen kahden korin sulatuksen vaiheet kaadosta kaatoon 

aikana. Kuvaajassa näkyvät sulatuksen aikaiset tehot ja jänniteportaat ajan suhteen. 

Aluksi ensimmäinen kori panostetaan ja elektrodit ajetaan lähelle romuja ennen 

aloitusjännitteen kytkemistä päälle. Sitten aloitetaan elektrodien poraaminen romun läpi 

pienellä teholla. (Pulkkinen 2002) Esimerkkitapauksessa kyseessä on jänniteporras 5. 

Kun elektrodit ovat saaneet porattua reiät ja painuneet romun sekaan, nostetaan tehoja 

nopeasti suurimmalle jänniteportaalle 18 (Pulkkinen 2002). Elektrodien ollessa ala-

asennossa suojaavat romut vuorauksia kuumuudelta ja energiaa kuluu lähinnä romun 

sulattamiseen. Ensimmäistä koria sulatetaan niin kauan, että seuraava kori mahtuu 

valokaariuuniin. 
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Kuva 4. Tyypillisen 2 -korisen sulatuksen vaiheet. 

 

Kun tilaa panostamiseen on tarpeeksi, pienennetään tehoja laskemalla jänniteportailla 

jälleen 5. tasolle, sammutetaan tehot, nostetaan elektrodit ja avataan holvi panostusta 

varten (Pulkkinen 2002). Elektrodien poraus tehdään jälleen pienellä 5 jänniteportaalla 

ennen kuin voidaan nostaa täydelle sulatusteholle. Alassulatusvaiheen lopussa 

pienennetään tehoja jänniteportaalle 12. Lämmönnostovaiheen alkupuolella uuniin 

injektoidaan happea piin polttamiseksi. Happea injektoidaan VKU2:ssa kylkipolttimien 

kautta. Piin ja muiden metallien palamisreaktiot tuottavat kemiallista energiaa 

vähentäen syötetyn sähköenergian tarvetta (Pulkkinen 2002). Romun lähes sulettua 

vuorausmateriaaleihin kohdistuu enemmän lämpösäteilyä, joten tehoja lasketaan 

portaittain tasolle 8 tai 6. Kyseisillä jänniteportailla jatketaan sulan lämmönnostoa, 

kunnes sula on saavuttanut 1570 ˚ C:teen kaatolämpötilansa. Uunin kaadon aikana tehot 

eivät ole päällä.   

2.5 Valokaariuuni 2:n tehojen säätö 

Kesäkuussa 2015 otettiin VKU2:lla käyttöön dynaaminen elektrodien säätöjärjestelmä, 

joka säätää elektrodien kautta syötettävän energian määrää vesipaneelien 

lämpötilaerojen ja niiden muutosnopeuden perusteella. Säätöjärjestelmän avulla 
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pyritään tehostamaan VKU2:n toimintaa nostamalla uunin tehoja mahdollisuuksien 

mukaan. Järjestelmä säätää joko elektrodien keskinäisiä tehosuhteita tai muuttaa 

jänniteporrasta. Tarkoituksena on lisäksi vähentää suoraan seinille kohdistuvan 

lämpöenergian määrää ja siten säästää vuorausmateriaalia. (Kunelius 2015a) Saatujen 

tulosten mukaan järjestelmä tekee nopeitakin muutoksia tehojen suhteen, mikä vaikuttaa 

imettävien savukaasujen määrään.  

Samainen säätöjärjestelmä on kytketty savukaasujen lämpötilan seurantaan. Säätö 

pienentää automaattisesti jänniteporrasta, jos savukaasukanavan vesijäähdyt-

tämättömässä osassa lämpötila nousee yli hälytysrajan 550 ˚C:tta. Aikaisemmassa 

systeemissä oli suora prosessin pysäytysraja 600 ˚C:ssa. (Kunelius 2015a) 

2.6 Hapen injektointi 

Happea injektoidaan VKU2:een lämmönnostovaiheen alussa, jolloin poltetaan AOD – 

prosessia haittaava ylimääräinen pii pois kemiallisen energian saamiseksi (Kunelius 

2014). Piin palamisen yhteydessä palaa myös muita alkuaineita kuten hiiltä. 

Injektoinnin aloitus on riippuvainen prosessiin tonnia kohti käytetyn energian määrästä 

sekä elektrodien valokaarten stabiilisuudesta. Valokaarten stabiilisuudesta on rakennettu 

taulukoita, joiden mukaan hapen injektointi alkaa silloin, kun valokaarten pituuden ja 

tehon suhde pysyy määriteltyjen rajojen sisäpuolella. Taulukoita on yksi jokaista 

yhdeksää ohjelmaa kohti. Jokainen ohjelma on suunniteltu eri määrille panostettavia 

romukoreja, joten tonnia kohti käytetyn energian tavoitemäärä vaihtelee 330 kWh/t - 

450 kWh/t välillä. Kun se on saavutettu, taulukko määrittelee hapen injektoinnin 

aloituksen ajankohdan. (BSE 2016) 

2.7 Kuonan kuohuminen 

Hapen injektoinnin sivutuotteena valokaariuunin kuona saattaa alkaa kuohumaan hiilen 

hapetusreaktion avulla. Valokaariuuniin injektoidaan happea, joka hiilen kanssa 

reagoidessaan, muodostaa kaasumaista hiilimonoksidia. (Arh & Tehovnik, 2007) 

Riittävän kaasun muodostumisen lisäksi kuonan pitää olla viskositeetiltaan suosiollinen 

kuohumiselle (Bowman & Krüger 2009, s. 167). Viskositeetin pitää olla riittävän 

korkea, jotta kaasujen viipymäaikauonassa on tarpeeksi pitkä kuonan nostamiseen. 
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Toisaalta kuonan liian korkea viskositeetti ei mahdollista kuonan kuohumista tai 

kuohumista tapahtuu riittämättömällä intensiteetillä. (Arh & Tehovnik, 2007)  

Kuonan peittäessä valokaaret voidaan käyttää pidempää valokaarta, mikä pienentää 

elektrodien kulumista sekä parantaa sähkönkäytön hyötysuhdetta eli nopeuttaa sulatusta 

ja säästää energiaa. Nykyään hiiliteräksen valmistuksessa valokaariuuniin pyritään 

saamaan kuohuva kuona, koska se peittää valokaaret parhaiten. (Holappa & Jalkanen 

2002) Vaikka VKU2:ssa tapahtuu kuonan kuohumista, ei sitä tällä hetkellä tietoisesti 

tavoitella (Kunelius 2016). Kuonan oikean aikaisen kuohumisen aikaansaaminen on 

hankalaa, mikäli ruostumattoman teräksen valmistuksessa käytettyä kromia on 

kuonautunut yli 16 % kuonasta. Kiinteä kromioksidi jäykistää tuolloin kuonaa liikaa 

heikentäen sen kuohumista. (Kerr & Fruehan 2000) Muita kuohuvan kuonan positiivisia 

vaikutuksia ovat sekoittumisen paraneminen uunissa, teräksen suojaaminen 

typettymiseltä ja hapettumiselta sekä vuorausmateriaalien suojaaminen kulumiselta 

(Holappa & Jalkanen 2002).   
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3 SULATUKSEN AIKAISET REAKTIOT 

Romun sulaessa valokaariuunissa materiaalit jakaantuvat kolmeen osaan eri reaktioiden 

seurauksina: 1. pölyihin ja kaasuihin, 2. kuonaan ja 3. terässulaan. Ensimmäinen poistuu 

pääasiassa primäärikanavaa pitkin savukaasulaitokselle. Sen sijaan 2. ja 3. kaadetaan 

kaatoaukosta senkkaan, jossa tiheyseron ansiosta kuona nousee pinnalle ja valuu 

ylivuotona kuonapataan. Loppu kuona pyritään poistamaan metallisulan pinnalta 

laappauksen avulla seuraavassa työvaiheessa. Kuvaan 5 on jaoteltu valokaariuunin 

sulatuksissa olevat tyypilliset alkuaineet poistumisvirtojensa mukaan.  

 

Kuva 5. Valokaariuunissa esiintyvien alkuaineiden jaottelu poistumisvirtojen mukaan 

(mukaillen Pulkkinen 2002; Kunelius 2016). 

 

Ruostumattomien terästen sulatuksissa erityisesti kromin käyttäytymistä seurataan 

tarkasti, koska se muodostaa teräksen pinnalle ruostumattoman kerroksen ja on kallis 

raaka-aine. Yllä olevasta kuvasta 5 nähdään kromin poistuvan sekä kuonan että sulan 

teräksen yhteydessä. Vähäisiä määriä poistuu myös pölyinä. Seuraavissa kappaleissa on 

käsitelty erityisesti kaasujen ja pölyjen muodostumista sekä kromin käyttäytymistä 

sulatuksen aikana.  

3.1 Savukaasujen muodostumisen vaihtelut 

Primäärikanavaan imettävien savukaasujen muodostumisen intensiteetti ajan suhteen 

vaihtelee nopeasti sulatuksen aikana. Palavia komponentteja sisältäviä romuja 
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sulatettaessa on huomattavissa kaksi selkeää intensiteettipiikkiä kaasun 

muodostuksessa. Ensimmäinen muodostuu panostusten jälkeisten ensimmäisten 

minuuttien aikana, jolloin romuun kiinnittyneet höyrystyvät komponentit palavat pois. 

Toinen matalampi piikki muodostuu puhalluksen yhteydessä, kun kaikki polttimet ovat 

päällä yhtä aikaa ja tehoa on selkeästi laskettu. Tutkimuksissa käytetyssä 

valokaariuunissa oli käytössä jatkuvatoiminen happipuhallus sekä lukuisia happi-kaasu 

–polttimia. (Touluevski & Zinurov 2013, s.252)  

Sekundäärikanavan savukaasut ovat kattohuuvan suulta mitattuna tyypillisesti 

koostumukseltaan hyvin samantapaisia kuin ilma, joka on saastunut hiilidioksidin, 

hiilimonoksidin ja muiden epäpuhtauksien takia. Epäpuhtauksien määrä kuitenkin 

ylittää selkeästi ilmaan sallittavien päästöjen rajat. Pirmäärikanavan savukaasujen 

koostumus kanavan alkupäästä mitattuna vaihtelee selkeästi. Koostumus riippuu 

panosmateriaaleista, hapen ja hiilen puhalluksen intensiteetistä, happi-kaasu 

polttimoiden tehoista, vuotoilman määrästä ja monista muista tekijöistä. Useammasta 

julkaisusta otettujen arvojen avulla saadaan viitteitä primäärikanavan savukaasujen 

koostumuksesta. Niissä kuivan kaasun koostumus on vaihdellut välillä: 10-15 % CO2, 

5-15 % O2, 5-25 % CO, 5-10 % H2 ja 50-70 % N2.  (Touluevski & Zinurov 2013, s.253) 

3.2 Sulatuksen aikaiset hapettumisreaktiot 

Hapettumisreaktioiden tapahtuminen sulassa riippuu lämpötilasta, happiaffiniteetista 

sekä alkuaineen että hapen aktiivisuudesta (Arh & Tehovnik 2007).   Happiaffiniteetti 

on lämpötilan funktio. (Pulkkinen 2002). Koska lämpötilat voivat vaihdella paikallisesti 

jopa 50 ˚ C:tta (Pulkkinen 2002), on sekoittumista pyritty lisäämään VKU2:ssa mm. 

pohjahuuhtelun avulla. Valokaariuuneissa esiintyy myös koostumuseroja, jotka 

vaikuttavat lämpötilaerojen lisäksi reaktioiden etenemiseen ja järjestykseen (Pulkkinen 

2002). Alla olevat yhtälöt kuvaavat ruostumattomassa terässulassa tapahtuvia 

hapettumisreaktioita valokaariuunissa ja niiden Gibbsin vapaaenergian arvoja kaloreina  

(Arh & Tehovnik 2007; Elliot 1985; Jörgensen & Thorngren 1969):  

3[Cr] + 4[O] = (Cr3O4)  ∆𝐺° =  −244800 + 109, 6 𝑇 (1) 

[C] + [O] = CO (g)  ∆𝐺° =  −28100 − 20,20 𝑇 (2) 
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[Si] + 2[O] = (SiO2)  ∆𝐺° =  −223800 + 47,50 𝑇 (3) 

[Fe] + [O] = (FeO)  ∆𝐺° = −56900 + 11,82 𝑇   (4) 

[Mn] + [O] = (MnO)  ∆𝐺° =  −97550 + 21,22 𝑇 (5) 

2[Al] + 3[O] = (Al2O3)  ∆𝐺° =  −401500 + 76,91 𝑇 (6) 

Edellä mainituista reaktioista suurimmat happiaffiniteetit omaavat pii ja alumiini, jotka 

hapettuvat ensimmäiseksi. Korkean aktiivisuutensa takia myös kromi reagoi hapen 

kanssa. (Pretorius & Nunnington 2002, Arh & Tehovnik 2007) On mitattu, että 1500 

˚C:ssa jo 0,2 % piitä sulassa estää kromin hapettumisen. Korkeammissa lämpötiloissa 

piitä tarvitaan enemmän kromin reagoimisen heikentämiseksi, kun taas vähäisempikin 

määrä hiiltä riittää.  Myös alumiinin happiaffiniteetti laskee lämpötilan kasvaessa. (Arh 

& Tehovnik 2007) Reaktioiden tapahtumisjärjestys siis muuttuu lämpötilan mukana.  

Reaktioita 1 – 6 hyödynnetään valokaariuunissa kemiallisen energian tuottamiseksi, 

sillä ne ovat eksotermisiä, kuten Gibbsin energioista on nähtävissä. (Pulkkinen 2002)  

3.3 Hapen käyttö 

VKU2:een pääsee happea seosaineiden ja hapen injektoinnin avulla sekä vuotoilmana 

elektrodien rei’istä, holvin raosta ja kaatoaukosta (kuva 7). Seosaineiden mukana tuleva 

happi irtoaa alkuperäisestä yhdisteestään, mikäli yhdiste on vallitsevissa olosuhteissa 

epästabiilimpi kuin muodostuva yhdiste. Tästä syystä lisättävien seosaineiden 

koostumus ja käyttäytyminen pitää olla tiedossa ennen tuotantoon ottamista.  

Happea puhalletaan terässulaan kemiallisen energian tuottamiseksi. Hiiliteräksen 

puolella hapen avulla poltetaan lähinnä hiiltä, jota panostetaan valokaariuuniin yleisesti 

teräsromun, harkkoraudan, sulan raakaraudan ja hiilipitoisten seosaineiden kuten koksin 

seassa (Pulkkinen 2002). VKU2:ssa hiiltä panostetaan vain teräsromun ja hiilipitoisten 

seosaineiden mukana. (Kunelius 2016). Pyrittäessä jatkuvaan kuonan kuohumiseen, 

voidaan hiiltä lisätä sulatuksen aikana (Pulkkinen 2002). VKU2:lla hapen avulla 

poltetaan sulasta lähinnä piitä sulatuksen loppuvaiheessa. Piin tarkoituksena on estää 

kromin kuonautuminen valokaariuunissa. Sen polttaminen vasta AOD:llä hidastaa 
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mellotusta (Kupari 2016). Hiltyn ja Kavenyn mukaan (1977, s. 3-16) hapen injektoinnin 

aikana on nähtävissä hiilimonoksidin palamista hiilidioksidiksi, kun hiilen pitoisuus 

ylittää 1 %.  

Vuotoilmojen happi polttaa suurimman osan hiilimonoksidista ja vedystä (Trivellato & 

Labiscsak 2015). CO:ta ja H2:sta syntyy suuria määriä sulatuksen alkuvaiheessa, kun 

öljy, rasva ja muut romun pinnalle muodostuneet palavat aineet lämpenevät. Kun 

valokaariuunissa on riittävästi happea tarjolla, ne palavat loppuun tuottaen uuniin 

kemiallista energiaa. (Jones et al. 1998, s. 606) Kuitenkin yleensä happea ei ole 

riittävästi valokaariuunissa tarjolla, joten osa hiilimonoksidista ja vedystä poistuu 

uunista palamattomana vähentäen kemiallisen energian tuotantoa (Trivellato & 

Labiscsak 2015). Kaikista eniten energiaa saadaan hiilimonoksidin palamisesta, minkä 

takia sen poistuminen uunista ennen palamistaan aiheuttaa lämpöhäviöitä. Lisäksi 

palamisen tapahtuminen vasta savukaasukanavassa lisää vaatimuksia kanavan 

rakenteille suuremman lämpökuorman takia (Jones et al. 1998, s. 590-591). Suoraan 

uunista imettävässä savukaasunpoistosysteemissä palaminen voi tapahtua vasta käyrässä 

(Hilty & Kaverny 1977, s. 3-16). Outokummun VKU2:ssa palamista tapahtuu myös 

myöhemmin primäärikanavassa (Kunelius 2016). Tärkeintä olisi saada hiilimonoksidi 

poltettua lähellä kuonan pintaa, jolloin energia siirtyisi suurimmaksi osaksi kuonaan 

holvin vuorausmateriaalien sijasta.  

3.4 Muut savukaasut 

Hiilimonoksidin, hiilidioksidin, typen ja vedyn lisäksi valokaariuunissa muodostuu 

NOx:ja, VOC:ja ja dioksiinejä.  NOx muodostuu valokaariuunissa, kun typpi läpäisee 

elektrodien väliin muodostuneen valokaaren. Niitä voi muodostua myös 

savukaasukanavassa raon jälkeen, jos lämpötila jälkipalamisesta johtuen nousee 

riittävän korkeaksi. Parhaimmat keinot NOx:en vähentämiseksi ovat vähentää typen 

määrää valokaariuunissa tukkimalla tai pienentämällä aukkoja, muuttamalla 

polttimoiden muotoilua ja parantamalla sekoittumista.  (Jones et al. 1998 s.592) 

VOC:t (volatile organic compounds) ovat palavia orgaanisia yhdisteitä, joita syntyy 

kierrätysteräksen seassa olevista orgaanisista aineista. Osa niistä palaa panostuksen 

aikana, mutta suurimmaksi osaksi palaminen jatkuu 5-10 min panostuksen jälkeen. 
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Mikäli happea ei ole riittävästi tarjolla yhdisteet voivat imujen mukana poistua 

primäärikanavaan ja mahdollisesti palaa siellä. Palavia orgaanisia yhdisteitä näyttää 

Jones et al. (1998) mukaan muodostuvan enemmän romun kuivauksessa matalampien 

lämpötilojen takia. Vaihtoehtoisesti niiden määrää voidaan vähentää rajoittamalla niiden 

pääsyä valokaariuuniin tai tuhoamalla ne. Riittävän happimäärän ja polttimoiden avulla 

voidaan saada aikaiseksi yhdisteiden palamista, jonka aiheuttama lämpötilan nousu 

edesauttaa sulatusta. (Jones et al. 1998 s.592-593)  

Dioksiinit ovat yleisnimitys 17 erittäin myrkylliselle yhdisteelle, jotka yleensä sisältävät 

klooria. Niitä voi muodostua valokaariuunissa, jos siellä on suuria määriä hiiltä ja 

klooria, vesihöyryä sekä epätäydellisen palamisen tuotteita. Kupari toimii vahvana 

katalyyttinä dioksiinien muodostumiselle ja alumiinioksidi lisää sen tehokkuutta. Myös 

rauta, sinkki ja mangaani voivat toimia katalyytteinä. Koska ihanteellisimmat olosuhteet 

dioksiinien muodostumiselle ovat primäärikanavassa, voidaan olosuhteita pyrkiä 

muuttamaan esimerkiksi jäähdytyksen avulla. Tämä tapahtuu jäähdyttämällä savukaasut 

nopeasti ihanteellisimman lämpötilan ohi eli 800 ˚C:sta alle 300 ˚C:n.  (Jones et al. 1998 

s.593) 

3.5 Pölyjen muodostuminen 

Savukaasujen joukossa primäärikanavaan kulkeutuu myös pölyä valokaariuunista.  

Kuvaan 6. on merkitty pölyjen muodostumismekanismeja sekä niihin vaikuttavia 

tekijöitä. Pöly voi olla panosmateriaaleista irtoavaa CaO:a, ruostetta, likaa tai 

höyrystyviä metalleja, kuten Zn, Pb, Cd, Mn ja Fe. Höyrystyessään metallit 

muodostavat oksideja ja esiintyvät sellaisinaan kaasun joukossa. Lisäksi 

hiilimonoksidikuplien särkyessä niihin kiinnittyneet sulat metallipisarat saattavat särkyä 

erittäin hienoiksi partikkeleiksi, jotka poistuvat savukaasujen mukana. (Jones et al. 

1998, s.590) Bowmanin ja Krügerin (2009) mukaan myös kuonaa päätyy savukaasuihin 

samalla tavalla kuin metallipisaroita. Lisäksi hienoja metalli- tai kuonapisaroita voi 

irrota valokaarten tai happisuihkun osuessa sulaan sekä ilmakuplien tyhjien paikkojen 

täytön yhteydessä muodostuvissa pisarasuihkuissa. Guézennecin ja muiden (2005) 

tutkimuksissa eri tehtaiden valokaariuunien pölyistä löytyi hiiltä, kalkkia, kuonan 

komponentteja (Ca, Al, Fe, Si yms.), sinkkiä eri muodoissa ja sulan teräksen 

komponentteja. (Guézennec et all. 2005) 
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Kuva 6. Pölyjen muodostumismekanismit sekä niihin vaikuttavat tekijät (mukaillen 

Guézennec et all. 2005). 

3.6 Kromin käyttäytyminen sulatuksen aikana 

Ruostumattomilla teräksillä kromi on pääseosaine, joten sen hapettumista ja siten 

kuonaantumista pyritään estämään sulatuksen aikana. Kromia hapettuu sulatuksen 

aikana erityisesti hapen puhalluksen yhteydessä, mutta myös vähäisempiä määriä uunin 

kaadon aikana. (Arh & Tehovnik 2007). Kaadon aikana kromia myös pelkistyy, mikä 

johtuu kuonan ja sulan sekoittumisesta (Pretorius & Nunnington 2002).  

Kromin suuri määrä sulassa laskee hapen ja hiilen aktiivisuutta (Elliot & Gleiser 1960; 

Arh ja Tehovnik 2007). Kuitenkin happea liukenee sulaan enemmän, kun kromia on 

sulassa paljon (Arh ja Tehovnik 2007). Kun happea on enemmän tarjolla sulassa, kasvaa 

myös todennäköisyys epätoivotuille reaktioille, kuten kromin kuonautumiselle. Kromi 

toimii lisäksi pelkistäjänä. Kun sitä on ylen määrin sulassa, se voi muodostaa rauta-

kromi –spinellejä hapettumisreaktioiden tuotteena. Rauta-kromi –sulassa tasapainossa 

oleva FeO·Cr2O3 –faasi muuttuu Cr2O3, kun kromin määrä sulassa seoksessa ylittää 

kriittisen 7 % arvon. Molempien sekä kromioksidin että rauta-kromi –spinellin 

aktiivisuus kuitenkin laskee, kun kromin määrä laskee alle kriittisen arvonsa. (Arh & 

Tehovnik 2007) 
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Kromioksidin (CrOx) käyttäytyminen metallurgisissa kuonassa on monimutkaista, 

koska kromi esiintyy eriarvoisina ioneina ja kromia sisältävillä kuonilla on korkea 

sulamislämpötila (Xiao & Holappa 1993). Kromi esiintyy kuonassa kahden ja kolmen 

arvoisena. Kuonassa olevan epästoikiometrisen kromioksidin määrä riippuu 

lämpötilasta, kuonan emäksisyydestä sekä kromioksidin ja metallisen kromin määrän 

tasapainosta. (Arh & Tehovnik 2007) Ruostumattoman teräksen valmistuksessa kuonien 

pääasialliset komponentit ovat CaO, MgO, Al2O3, SiO2 ja Cr2O3 (Pretorius & 

Nunnington 2002). Optimaalisin kuona CaO-MgO-SiO2 –systeemissä saadaan, kun 

CaO ja MgO ovat yli kylläisyysrajojensa. Silloin kromioksidia liukenee vähän ja 

vuorausmateriaalit eivät kärsi. (Arh & Tehovnik 2007) 

3.6.1 Kromin hapettumista rajoittavat tekijät 

Piillä on kromia korkeampi happiaffiniteetti, minkä takia happi reagoi ennemmin sen 

kuin kromin kanssa, kun sitä on terässulassa riittävästi. Tästä syystä piin määrä pyritään 

pitämään kriittisen 0,2 % yläpuolella kromin hapettumisen ja sitä kautta kuonautumisen 

estämiseksi. Myös alumiinin happiaffiniteetti on korkeampi kuin kromin. 

Happiaffiniteetin lisäksi hapettumiseen vaikuttaa aineiden aktiivisuus, joka on kromilla 

korkea valokaariuunissa vallitsevissa olosuhteissa. Aktiivisuuden takia osa kromista 

hapettuu piin ja alumiinin määrästä riippumatta. (Pretorius & Nunnington 2002) 

Yleensä metallien kuonautumiselle on hyväksytty tietty taso, koska teräksessä oleva pii 

halutaan poistaa lähes kokonaan happipuhalluksen tai oksidisten raaka-aineiden avulla.  

(Pulkkinen 2002) 

Magnesiumoksidin lisääminen kuonaan vähentää kromioksidin liukoisuutta siihen, 

koska ensisijainen kromin kyllästymisfaasi muuttuu eskoliitistä spinelliksi. Kuitenkin 

jos magnesiumoksidin määrä kuonassa kasvaa yli 15 %, spinellit tai periklaasit alkavat 

erkautua. Lisäksi hiiilen lisääminen valokaariuuniin rautaoksidin mukana on tärkeää, 

koska silloin hiili ottaa kromin sijasta liukenevasta rautaoksidista hapen muodostaen 

hiilimonoksidia. CO:n muodostuminen parantaa lisäksi kuonan kuohumista, mikä 

eksotermisen reaktionsa ansiosta nostaa materiaalin lämpötilaa, mahdollistaa 

pitemmällä valokaarella sulattamisen ja suojelee vuorausmateriaaleja. (Pretorius & 

Nunnington 2002) Kromin kuonautumista voidaan pienentää nostamalla 

valokaariuunikuonan emäksisyyttä. Emäksisempi kuona on jäykempää ja siten se 
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pienentää kromin reaktiokinetiikkaa. Kuitenkin liian emäksinen kuona aiheuttaa 

ongelmia kaatovaiheessa korkean viskositeettinsa takia. Matalan viskositeetin omaava 

kuona sekoittuu vielä kaatovaiheessa, mikä edesauttaa kromin pelkistymistä ja 

päätymistä terässulaan. (Pretorius & Nunnington 2002)    

3.6.2 Kromioksidin pelkistäminen 

Kuonassa olevan kromin aktiivisuuden kasvu parantaa sen pelkistämistä ja saantia 

ruostumattoman teräksen valmistuksessa (Arh & Tehovnik 2007). Xiaon ja Holapan 

(1993) mukaan kromin aktiivisuutta nostaa emäksinen kuona, korkea CaO/MgO –suhde 

ja matala lämpötila.  Erityisesti kuonan emäksisyydellä on suuri vaikutus kromin 

pelkistämisessä, mutta myös vuorausmateriaalien suojaamisessa. Siitä syystä 

valokaariuuniin pyritään lisäämään riittävästi emäksistä kalkkia alussa ja tarpeen 

vaatiessa sulatuksen aikana. Kuonan emäksisyys pyritään pitämään 1,5:ssä sulatuksen 

ajan. Emäksisyys on kuitenkin korkeimmillaan yli kahdessa sulatuksen alkuvaiheessa, 

mutta happipuhallus tyypillisesti nostaa kuonan SiO2:n määrää ja siten laskee 

emäksisyyttä.  Emäksisyys saadaan laskettua kaavan (7) mukaan. (Pulkkinen 2002) 

 𝐸𝑚ä𝑘𝑠𝑖𝑠𝑦𝑦𝑠 =  
𝐶𝑎𝑂+𝑀𝑔𝑂

𝑆𝑖𝑂2+𝐴𝑙2𝑂3
    (7) 

Outokummun VKU2:lla pitkä emäksisyys tähdätään 1,2 ja se lasketaan siten, että 

kaavan (7) nimittäjään lisätään TiO2. Vähäinen määrä Al2O3 kasvattaa kromioksidien 

aktiivisuuksia ja kahden arvoisen kromin määrä vähenee. Suuremmassa määrässä Al2O3 

vaikutukset ovat vähäisempiä. (Xiao & Holappa 1993) Myös kromioksidien 

yhteismäärän kasvu lisää CrO ja CrO1,5 aktiivisuutta (Arh & Tehovnik 2007). 

Korkeammissa lämpötiloissa aktiivisuudet laskevat vähän ja kahden arvoisen kromin 

määrä kasvaa (Xiao & Holappa 1993). 

Kromioksidin pelkistämiseksi valokaariuuniin voidaan injektoida hiiltä, jolloin saadaan 

pelkistettyä myös rauta- ja mangaanioksideja. Muita vaihtoehtoja ovat pelkistäminen 

terässulaan liuenneiden hiilen tai piin avulla. Reaktioille optimaalisimmat 

termodynaamiset olosuhteet ovat sulatuksen loppupuolella. (Vikman & Gustafsson, 

1992) Kromioksidin pelkistäminen hiilen avulla tapahtuu reaktion (8) mukaan (Vikman 

& Gustafsson, 1992) 
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(Cr2O3) + 3C(s) = 2Cr(l) + 3CO(g)   (8) 

Reaktiosta syntyy häkäkaasua, joka pyritään polttamaan hiilidioksidiksi viimeistään 

primäärikanavan alussa. Kromioksidin pelkistyminen on endotermistä, kuten liitteenä 1 

olevasta Ellinghamin diagrammista on nähtävissä. Tästä johtuen valokaariuuniin 

tarvitaan enemmän sähköenergiaa. Ellinghamin diagrammista voidaan todeta 

kromioksidin pelkistymisen olevan todennäköisempää noin 1240 ˚C:n yläpuolella, 

jolloin häkäkaasu muuttuu stabiilimmaksi yhdisteeksi kuin kromioksidi. Samaa todistaa 

Gibbsin energian negatiivinen tulos, joka on laskettu reaktiolle (8) 1500 ˚C:ssa.  

∆𝐺 = 910275 − 526,8𝑇
𝐽

𝑚𝑜𝑙
     (9) 

= 910275 − 526,8 ∗ (273,15 + 1500) 
𝐽

𝑚𝑜𝑙
=  −23820,42 𝐽/𝑚𝑜𝑙   

Hapen injektoinnin jälkeen tasapaino-olosuhteet muuttuvat siten, että kromia voidaan 

pelkistää takaisin terässulaan, mikäli piitä on riittävästi tarjolla (Pretorius & Nunnington 

2002, Arh & Tehovnik 2007). Kromin pelkistymistä ja takaisin terässulaan siirtymistä 

haittaavat mm. liian korkean viskositeetin omaava kuona, kiinteiden kromia sisältävien 

yhdisteiden syntyminen ja liiallinen tai liian vähäinen sekoittuminen (Arh & Tehovnik 

2007, Kunelius 2016).  Piin pelkistävä vaikutus on kuitenkin matalampi, mitä enemmän 

sulassa on kromia (Arh & Tehovnik 2007). Kromin pelkistymisreaktio piin avulla on 

(Arh & Tehovnik 2007): 

2Cr2O3 + 3[Si] = 4[Cr] + 3SiO2     (10) 

3.6.3 Paineen vaikutus kromin käyttäytymiseen 

Paineella on välillisesti vaikutusta kromin käyttäytymiseen. Mikäli valokaariuunissa on 

huomattavaa alipainetta, vuotoilmaa pääsee enemmän uuniin kasvattaen kromin 

hapettumisreaktion todennäköisyyttä. Lisäksi korkeiden yli- ja alipaineiden aikana 

savukaasuja virtaa enemmän primäärikanavaan vieden lämpöä mukanaan, mikä hidastaa 

kuonan lämpötilan nousua. Kun lämpötilat kasvavat teräksen sulatuksessa, 

kromioksidien aktiivisuus laskee vähän. (Xiao & Holappa 1993) Suuremman aktiivisuu-

den omaava kuona parantaa kromin pelkistämistä kuonasta. (Arh & Tehovnik 2007) 
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4 SAVUKAASUT 

Savukaasusysteemin ensisijainen tarkoitus on poistaa valokaariuunissa syntyvät kaasut, 

polttaa vaaralliset kaasut kuten CO ja suodattaa pois pölyt (Bekker et al. 2000). 

Savukaasuja syntyy valokaariuunissa paljon eri palamisreaktioiden ansioista, joista 

kerrottiin tarkemmin kappaleessa 3. Sulatuksen aikana muodostuneet savukaasut ovat 

ympäristölle haitallisia, sillä ne sisältävät suuren määrän pienhiukkasia, häkäkaasua ja 

vetyä (Trivellato & Labiscsak 2015). Ympäristöhaitallisuutensa takia savukaasut 

pyritään kokonaisuudessaan keräämään ja käsittelemään savukaasulaitoksella.  

4.1 Savukaasukanava ja savukaasulaitos 

Savukaasut kerätään primääri- ja sekundäärikanavan avulla savukaasulaitokselle, jossa 

ne käsitellään. Kyseessä on pohjaratkaisultaan DES eli direct evacuation system –

järjestelmä. Kuvaan 7 on piirretty molemmat kanavat laitteineen sekä savukaasulaitos. 

Seuraavissa kappaleissa on perehdytty tarkemmin molempien kanavien rakenteisiin ja 

jäähdytysmenetelmiin sekä käyty lyhyesti läpi savukaasulaitoksella imutehojen 

vaihteluun huomioitavat asiat.  

 

Kuva 7. Savukaasukanavat ja savukaasulaitos.  
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4.1.1 Primäärikanava 

Primäärikanava on VKU2:n holvissa kiinni oleva sekä sen päälle käännettävä 

vesijäähdytetty savukaasukäyrä ja siitä jatkuva savukaasukanava, joiden näkyvät osat on 

merkitty kuvaan 7 punaisella. Kanava on alkuosistaan vesijäähdytetty savukaasujen 

korkean lämpötilan ja jälkipalamisesta johtuvan lämpöenergian takia (Taverna & 

Pollicino 2001). Savukaasut johdetaan primäärikanavaan sulan teräksen ja holvin 

väliseen tilaan luodulla alipaineella, joka on saatu aikaan keskipakopuhaltimilla. 

Travellaton ja Labiscsakin (2015) mukaan savukaasuista poistuu noin 95 % 

primäärikanavan kautta. Alipaineen ja hallin ilmanpaineen ero lisää uunin sisään 

virtaavan vuotoilman määrää, sillä valokaariuuni ei ole sulatuksen aikana täysin tiivis. 

(Travellato & Labiscsak 2015) Kuten kuvasta 7 voi nähdä, pääsee vuotoilmaa 

VKU2:een lähinnä kaato- ja elektrodiaukoista. Kääntyvän käyrän ja savukaasukanavan 

välisen raon suuruus vaikuttaa jälkipalamiseen imettävän vuotoilman määrään. 

Tarkoituksena on imeä riittävästi happea, jotta hiilimonoksidi palaisi hiilidioksidiksi. 

(Hasannia & Esteki 2008) Jos rako on riittävän suuri, on imettävän vuotoilman massa 

yleensä sama kuin valokaariuunista tulevien savukaasujen massa. Lisäksi 

primäärikanavaan vedettävä vuotoilma viilentää valokaariuunista imettäviä savukaasuja. 

(Jones et al. 1998, s. 581) Diplomityön loppuvaiheessa VKU2:n käyrän toimintaa 

muutettiin siten, että raon suuruutta pystytään säätelemään sulatusten aikana kahteen 

asentoon. Toimintoa ei kuitenkaan testattu tässä diplomityössä. 

Alkuvaiheeseen kanavaa on rakennettu karkeaerotin, jossa suurimmat komponentit eli 

metalli- ja kuonapisarat erotetaan painovoiman avulla savukaasusta. Kaasumaiset 

komponentit ja hienommat kiintoainepartikkelit jatkavat jäähtyen vesijäähdytteistä 

savukaasukanavaa puhallusilmajäähdyttimille. (Oinas 2009, Taverna & Pollicino 2001) 

Kahdessa rivissä olevat kahdeksan puhallinta jäähdyttävät savukaasuja ulkoilman avulla 

(Honeywell 2015, Oinas 2009). Ensimmäinen puhallusilmajäähdytin käynnistyy, kun 

savukaasujen lämpötila jäähdytyksen jälkeisessä lämpöanturissa nousee 110 ˚ C:seen, 

toinen 115 ˚C:ssa, kolmas 120 ˚C:ssa ja viimeinen 125 ˚C:ssa. 

Puhallusilmajäähdyttimiltä ohjataan savukaasut teräskanavaa pitkin savukaasulaitoksen 

suodatinpusseille (Oinas 2009, Taverna & Pollicino 2001). Primäärikanavan lämpötilan 

hallinta on erittäin tärkeää, koska materiaalien takia teräskanavaa edeltävän hälytyksen 

lämpötilaraja on 550 ˚ C:tta ja suodatinpusseja edeltävän 125 ˚ C:tta. Lisäksi molempiin 
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lämpöantureihin on asetettu pysäyttämisrajat: teräskanavaan 600 ˚C:een ja 

suodatinpusseille 130 ˚C:een. Mikäli pysäyttämisraja ylittyy, sulatusprosessi 

pysäytetään automaattisesti ja savukaasujen jäähtymistä joudutaan odottamaan. 

(Kunelius 2015b).   

4.1.2 Sekundäärikanava 

Sekundäärikanavan alkuna toimii sulatusalueen hallin kattoon asennettu huuva, joka 

ottaa talteen VKU2:sta ulos päässeen savukaasun muun ilman mukana (vihreällä 

kuvassa 7). Viileämpää hallin ilmaa imetään sekundäärikanavaan primäärikanavan 

savukaasujen jäähdyttämistarkoituksessa. Huuvasta kaasut johdetaan teräskanavaa 

pitkin savukaasulaitokselle, jossa kanava yhdistyy pääkanavaksi primäärikanavan 

kanssa ennen suodatinpusseja. Pääkanavassa on läppä, jonka kautta on mahdollista imeä 

viileämpää ilmaa jäähdyttämään savukaasuja. (Taverna & Pollicino 2001) Läppää 

kuitenkin käytetään vain äärimmäisissä tilanteissa, koska sen kautta kanavaan pääsee 

kosteutta, joka reagoi haitallisesti savukaasujen mukana kulkeutuneen kalkin kanssa 

(Harri, 2015). Lisäksi romukorien kuivausilma johdetaan kattohuuvan kanssa samaan 

kanavaan jo tehdashallin katolla. (Taverna & Pollicino 2001, Kunelius 2015b) 

4.1.3 Savukaasulaitos 

Savukaasulaitoksella olevien suodatinpussien avulla savukaasuista poistetaan 

pienhiukkaset (Bekker et al. 2000). Kokonaisuudessaan suodatinpusseja on kahdeksan 

kahdessa rivissä. Ne on sijoitettu ennen keskipakopuhaltimia, koska savukaasujen 

sisältämien pienhiukkasten määrä on vähäinen eikä rajoita imutehoja. Suodatinpusseissa 

on lisäksi automaattinen puhdistusjärjestelmä, jonka avulla on mahdollista puhdistaa 

pusseja myös toiminnan ollessa käynnissä. (Taverna & Pollicino 2001) Suodatinpussit 

voivat syttyä tai räjähtää, jos hiilimonoksidin määrä savukaasussa on liian korkea. 

Lisäksi korkea lämpötila voi vahingoittaa suodatinpusseja, jolloin savukaasua ei 

välttämättä saada puhdistettua ympäristölainsäädännön mukaisesti. (Bekker et al. 2000) 

Suodatinpusseista pienhiukkaset siirretään kuljettimien avulla siiloon ja sieltä konttiin 

kuljetettavaksi jatkokäsittelyihin. Kontit on sijoitettu puntarien päälle pölyjen määrän 

mittaamiseksi. Puhdistettu savukaasu päästetään suodatinpusseista syöttökammion 

kautta keskipakopuhaltimille, josta savukaasut jatkavat kuilun kautta ilmakehään. 

(Taverna & Pollicino 2001) 
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4.2 Savukaasuanalysaattori 

Tärkeimpiä savukaasusta tutkittavia kaasuja ovat hiilimonoksidi, hiilidioksidi, happi, 

typpi ja argon, joita mitataan reaaliaikaisesti VKU2:lla (Juntunen & Leinonen 2005). 

Näytteiden kerääminen aloitetaan, kun VKU2:een on syötetty 35 MWh sähköenergiaa. 

(Honeywell 2016) Savukaasusta kerätään noin 30 s välein näyte vesijäähdytetyllä 

ruostumattomasta teräksestä valmistetulla näytteenottosondilla. (Kunelius 2016) 

Näytteenottimen toimintoja suojataan yläosan peittävällä ilmajäähdytetyllä 

suojakotelolla ja sitä suojaavalla eristetyllä palolevyllä. (Oinas 2009) Näyte otetaan 

keskeltä primäärikanavaa heti kääntyvän kanavan alusta, koska ennen 

näytteenottopaikkaa sijaitsevasta raosta pääsee kanavaan vuotoilmaa, joka virtaa aluksi 

reunoilla ennen sekoittumistaan uunin savukaasujen kanssa (kuva 7) (Kupari 2001). 

Savukaasut imetään putkistossa olevien neljän keraamisen suodattimen läpi 

jäähdyttimelle keskipakopuhaltimien avulla. Jäähdyttimellä savukaasusta poistetaan 

myös kosteutta ennen massaspektrometria. (Juntunen & Leinonen 2005, Kupari 2001, 

Oinas 2009) Näytelinja on saattolämmitetty kosteuden tiivistymisen välttämiseksi. 

Savukaasu on näytehuoneeseen saapuessaan noin 70 ˚ C:sta. (Oinas 2009)  

Massaspektrometrillä pystytään tunnistamaan sekä alkuaineita että yhdisteitä. Se 

perustuu neutraalien molekyylien tai atomien ionisoitumiseen elektrodisuihkun avulla ja 

niiden erottamiseen magneettikentässä massa/varaussuhteen mukaan. Eri radoille 

ajautuvat ionit iskeytyvät metalliselle detektorille, josta heikot virrat vahvistetaan 

havaittaviksi signaaleiksi. Magneettikenttää muutetaan yhtä monta kertaa kuin 

tutkittavien komponenttien määrä on kaasussa. (Kupari 2001) Massaspektrometria 

käytettiin aiemmin vuorotellen VKU2:n ja AOD2:n savukaasuille. Nykyään 

molemmilla linjoilla ovat omat massaspektrometrit, mutta VKU2:n massaspektrometri 

toimii varalaitteena AOD2:lle. (Kunelius 2015b) Lisäksi analysaattoriin kuuluu 

puhdistuspuhalluksiin käytettävät puhdistusventtiilit ja painesäiliö. (Juntunen & 

Leinonen) Jokaisen näytteenottosyklin jälkeen näytelinja ja sondi puhdistetaan ns. 

takaisinpuhallus instrumentti-ilmalla. Puhdistussekvenssi koostuu näytelinjan koko 

pituudeltaan puhdistavasta osuudesta sekä pulssimaisesta primäärisuotimen ja sondin 

puhdistuksesta. (Kupari 2001) VKU2:n savukaasuanalysaattori on esitetty kuvassa 8.    
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Kuva 8. Primäärikanava savukaasuvirtauksineen ja savukaasuanalysaattori. 

 

Suurimmat ongelmat savukaasuanalysaattorin käytössä ovat olleet näytteenottosondin 

tukkeutuminen ja analysointilinjan vuodot. Näytteenottosondin tukkeutumisen oletetaan 

johtuvan lähinnä uuniin injektoidusta kalkista, joka kosteuden myötä kovettuu sondin 

sisälle. Juntusen ja Leinosen (2005) mukaan kalkki ei kuitenkaan yksin tuki sondia vaan 

mukana on myös metallisia komponentteja. Tukkeumapöly voi olla peräisin uunista 

tulevasta pölystä tai puhdistuksen aikana putkistosta irtoavasta pölystä. Tukkeuma on 

mahdollista huomata savukaasuanalyysistä, kun analyysi jää samaksi eikä vaihteluita 

ole havaittavissa. Lisäksi savukaasuanalysaattorin ohivirtaus alkaa hälyttämään 

valvomossa riittämättömän savukaasunäytteen takia. Tukkeumaa puhdistettaessa 

analysaattorihuoneessa saattoi irrota muovinen näyteputki paineen kasvun takia. 

(Juntunen & Leinonen 2005) Näytteenottosondin tukkeutumista on pyritty estämään 

keskeyttämällä savukaasuanalyysit kalkin panostamisen ajaksi (Juntunen & Roininen 

2008). Myös toisen korin panostuksen ajaksi käynnistyy edellä mainitut toimenpiteet, 

mikä johtaa analyysin katkeamiseen ja välin interpolointiin.  
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Linjaan tulleet vuotokohdat päästävät näytteen sekaan ilmaa, mikä sekoittaa 

mittaustuloksia. Vuotokohdat näkyvät analyysissa, kun hapen määrä ei laske missään 

sulatuksen vaiheessa lähelle nollaa. Vuoto voidaan paikallistaa paineistamalla linja N2- 

kaasulla ja tarkkailemalla painehäviöitä. Mikäli paine ei pysy, etsitään vuotokohta. 

Ennen vesijäähdytteisen näytteenottosondin käyttöönottoa, terässondilla oli tapana 

kulua lyhyeksi kuumissa savukaasuvirtauksissa. Lyhyempi sondi otti näytteen 

korkeammalta, läheltä reunoilla kulkevaa vuotoilmaa, mikä sotki savukaasunäytettä. 

(Juntunen & Leinonen 2005)  
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5 IMUTEHOT 

Imutehojen avulla säädetään valokaariuunista ja sulatushallin katosta imettävien 

savukaasujen ja ilman määrää. Lisäksi pieni osa imusta ohjataan romun kuivaukseen, 

jos se on käytössä. Imutehojen määrää VKU2:sta ja kattohuuvasta säädellään 

savukaasukanavien välisillä säätöpelleillä sekä savukaasulaitoksella sijaitsevien 

keskipakopuhaltimien avulla. Seuraavissa kappaleissa on perehdytty säätöpeltien 

sijainteihin ja toimintaan, keskipakopuhaltimien rakenteeseen, imutehojen säätöön sekä 

imutehoja rajoittaviin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin.  

5.1 Säätöpeltien sijainti ja toiminta 

Savukaasukanavissa on kaksi säätöpeltiä, joiden avulla säädetään keskipakopuhaltimien 

synnyttämän imun tehokkuuden jakautumista savukaasukanavien kesken. Ensimmäinen 

ja VKU2:n säädön kannalta tärkein sijaitsee primääri- ja sekundäärikanavien 

risteyskohdassa. Sen avulla määritellään VKU2:een primäärikanavan kautta menevän 

imutehon määrä. Kuten kuvasta 9 näkyy, panostuksen aikana säätöpelti lähes sulkee 

primäärikanavan imun, koska primäärikanavan käyrä nostetaan sen ajaksi ylös. Myös 

kalkin injektoinnin aikana primäärikanavan säätöpellin aukon koko käy pienempänä. 

(Honeywell 2015)  

Toinen säätöpelti on sijoitettu sekundääri- ja romun kuivaukseen johtavien kanavien 

risteyksen jälkeen sekundäärikanavaan. Suurin osa (lähes 70 %) primäärikanavalta 

jäävistä imutehoista ohjataan sekundäärikanavaan. Loput imutehoista päästetään 

romukorien kuivauspaikoille. Ensisijaisesti imutehot ovat tarkoitettu valokaariuunin 

savukaasujen imemiseen, joten primäärikanavan säätöpelti on tärkeässä roolissa. Sen 

avulla pystytään nopeasti vaikuttamaan valokaariuuniin luodun alipaineen suuruuteen. 

(Honeywell 2015)  
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Kuva 9. Kahden sulatuksen aikaiset primäärikanavan säätöpellin aukon koko ja käytetyt 

jänniteportaat. 

5.2 Keskipakopuhaltimet 

Kolme keskipakopuhallinta on sijoitettu suodatinpussien jälkeen savukaasulaitokselle. 

Keskipakopuhaltimissa on vastasuuntaiset lavat tehon parantamiseksi. Niiden 

pyörimisnopeuden avulla säädetään imun voimakkuutta savukaasukanavissa. (Taverna 

& Pollicino 2001) Pääasiallinen tarkoitus on pitää savukaasulaitoksella -18 mbar paine 

(Harri 2016). Syöttökammio jakaa suodatinpusseilta tulevat savukaasut tasaisesti 

käytössä oleville keskipakopuhaltimille turbulenssin pienentämiseksi. Turbulenssin 

vähentäminen lisää keskipakopuhaltimien tehokkuutta ja vähentää paineen putoamista 

koko systeemissä. Keskipakopuhaltimet on sijoitettu betonibunkkereiden sisälle 

melusaasteen vähentämiseksi. (Taverna & Pollicino 2001) 

Jokaisen keskipakopuhaltimen edessä on kaksi läppää, jotka suljetaan, kun kyseinen 

puhallin ei ole käytössä. Läpät pidetään täysin avoimina vain, jos puhallin on ohjauksen 

alaisena tai se toimii täydellä teholla. Mikäli imutehon tarve on pieni sulatuksen aikana, 

voi yksittäinen puhallin mennä valmiustilaan. Valmiustilassa puhaltimen 

pyörimisnopeus on minimissään 400 rpm, kun se täydellä teholla toimiessaan saavuttaa 

990 rpm kierrosnopeuden. Valmiustilaan laitetaan jokainen puhallin vuorollaan, jolloin 

puhaltimille saavutetaan parempi käyttövarmuus.  (Taverne & Pollicino, 2001)   
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5.3 Imutehojen säätely 

VKU2:ssa imutehojen säädöt ovat pääasiassa sidottu jänniteportaisiin kuvan 10 

mukaisesti. Jänniteportaat on jaettu 9 osaan, joista jokaiselle on mahdollista määrittää 

imutehot kuluvan ajan suhteen. Muutettavia asetusarvoja ovat alipaineen määrä ja sen 

alkamisajankohta jänniteportaan käyttöönottoajasta lähtien. Asetetun alipaineen 

saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi säädetään automaation avulla lähinnä 

primäärikanavan säätöpellin aukon kokoa sekä tarvittaessa keskipakopuhaltimien 

määrää ja pyörimisnopeutta. Lisäksi kuvan 10 alaosissa on nähtävissä kalkin 

injektoinnin ajaksi määritetty -1,40 mbar alipaine. Säädön tarkoituksena on parantaa 

kalkin jäämistä valokaariuuniin ja vähentää savukaasuanalysaattorille johtavan 

näytteenottosondin tukkeutumista. Savukaasuanalysaattorin toiminta myös pysäytetään 

kalkin injektoinnin ajaksi. Sulatuksen alussa on erikseen määritelty -1,00 mbar alipaine 

ensimmäisiksi 2 min. Sen avulla taataan alipaineen riittävän hidas muodostaminen.  

 

Kuva 10. Alipaineen säätäminen VKU2:lla. 

 

Savukaasukanavaan on lisätty kaksi painemittaria, joiden avulla tarkkaillaan imujen 

toimimista koko kanavan pituudelta. Ensimmäinen niistä sijaitsee karkeaerottimella 

primäärikanavan alkupuolella ja toinen pääkanavassa ennen turvaläppää. (Taverna & 

Pollicino 2001) Ohjaukseen tarvittavan alipaineen mittaus saadaan karkeaerottimella 
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sijaitsevasta painemittarista (Immonen 2016). Koska uunin alipaineen ohjauksessa 

käytettyä alipainetta ei mitata VKU2:n sisältä, tapahtuu mittauksessa jatkuvaa virhettä. 

VKU2:n sisältä mittaavan paineanturin toiminta ei ole luotettavaa vaikeiden 

olosuhteiden kuten suuren pölymäärän takia (Immonen 2016). Lisäksi VKU2:n paineen 

mittaus on kiinnitetty holviin, jolloin uunin alaosissa olevien aukkojen kohdalla paine 

on selkeästi matalampi. Tämä johtaa vuotoilmojen suurempaan imuun esim. 

kaatoaukosta. Vuotoilmojen virtausmäärä valokaariuunin aukkojen kohdalta on 

verrannollinen valokaariuunin ja ympäröivän paineen erotuksen neliöjuureen. Se on 

kuitenkin pienempi sulatuksen alkuvaiheessa, jolloin romut toimivat vastuksena 

vuotoilmojen virtaukselle. (Jones et al. 1998, s. 581) 

Jos savukaasukanavien vesijäähdytetyissä osissa kiertävän veden lämpötila uhkaa 

nousta höyrystymislämpötilan yläpuolelle, vähenee keskipakopuhaltimien nopeus 

automaattisesti. Imutehojen automaatiosäädöksiin on lisätty myös ajastin, joka 

käynnistyy VKU2:n tehojen sammuessa kesken sulatuksen. Sen tarkoituksena on 

vähentää imutehoja, kun valokaariuunissa ei ole ollut tehoja päällä riittävän pitkään 

aikaan. Imutehojen vähentäminen säästää lämpöenergiaa kaasujen pysyessä suurelta 

osin valokaariuunissa sekä hidastaa jäähtymistä ja hapettumista. (Taverne & Pollicino 

2001, Kunelius 2016)  

Kuvasta 10 huomataan, että alipaineen pyynti on korkeintaan -1,65 mbar. Kun taas 

Bekker et al. (2000) mukaan tutkitulta terässulatolta annettiin ohjeeksi pyrkiä 

säätelemään alipainetta – 5 Pa:ssa, joka vastaa -0,05 mbar. Suurin ero Bekker et al. 

tutkiman ja VKU2:n savukaasukanavien välillä on jäähdytys, joka on tutkimuksissa 

vesi-ilmajäähdytys. VKU2:lla käytetään puhallinilmajäähdytystä. Lisäksi Jones et al. 

(1998, s.581) mukaan DES (Direct evacuation system) savukaasunpoistojärjestelmissä 

valokaariuunin paine vaihetelee -0,09 ja -0,18 mmHg välillä. Muunnetttuna 

millibaareiksi saadaan -0,12 ja -0,24, jotka ovat selkeästi nykyisiä pyyntiarvoja 

pienempiä. Japanissa tehtyjen useiden kokeiden mukaan ylipaineella ajettu 

valokaariuuni säästää vuodessa tehoja noin 10 - 20 kWh tonnia kohti. (Jones et al. 1998, 

s.581) 
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5.4 Imutehoa rajoittavat tekijät 

Imutehon säädön kaksi päätavoitetta ovat yhtä tärkeitä, mutta vaikuttavat säätöön 

ristiriitaisesti. Tavoitteet ovat prosessin tehokkuuden parantaminen ja ympäristön 

suojelu. (Bekker et al. 2000) Imutehon tarkoituksena on alipaineen avulla vetää 

ympäristölle haitallisisia savukaasuja primäärikanavaan, jotta ne eivät pääse vuotamaan 

sulaton ympäristöön (Hasannia & Esteki 2008; Bekker et al. 2000). Tästä syystä 

imutehojen pitäisi olla riittävän suuria. Osa sulatuksen aikana muodostuvista pölyä 

sisältävistä savukaasuista kuitenkin pääsee valokaariuunin aukoista, kuten elektrodien 

väleistä, hallin puolelle. (Bekker et al. 2000) Halliin vuotava savukaasu imetään kattoon 

rakennetulla huuvalla savukaasulaitokselle. Joissain tapauksissa VKU2 on tuottanut niin 

paljon savukaasuja halliin, että operaattorien näkyvyys kaatoaukolle on ollut liian 

heikko kaatamisen aloittamiseksi. Tällainen on viivyttänyt prosessia ja lämmityksen 

jatkumisen takia nostanut sulan lämpötilan liian korkeaksi. (Kunelius 2015a) 

Savukaasujen korkeassa lämpötilassa olevat CO –yhdisteet voivat aiheuttaa 

turvallisuus- ja terveysongelmia sulatolle, minkä takia alipaineen suuruus on tärkeä 

pitää riittävänä koko sulatuksen ajan. (Bekker at al. 2000)  

Toisaalta alipaineen pitää olla riittävän pieni, jotta savukaasujen mukana ei häviäisi 

paljoa energiaa (Hasannia & Esteki 2008). Energiaa häviää valokaariuuniin pääsevien 

vuotoilmojen lämmittämiseen (Bekker et al. 2000) sekä primäärikanavaan vedettävien 

komponenttien ja yhdisteiden mukana, jotka palavat vasta primäärikanavassa (Trivellato 

& Labiscsak 2015). Energian pysyminen valokaariuunissa nopeuttaisi sulatusprosessia, 

koska sulateräs saavuttaisi siten nopeammin vaaditun kaatolämpötilansa. Paremmin 

kontrolloidun prosessin avulla alipainetta voidaan pitää pienemmällä, jolloin hukataan 

vähemmän energiaa. (Bekker et al. 2000) Lisäksi VKU2:n savukaasukanavassa on kaksi 

lämpötilarajoitusta: ensimmäinen raja on vesijäähdytyksen loputtua 600 ˚C ja toinen 

ennen savukaasulaitoksen suodatuspusseja 130 ˚C (kuvassa 6 lämpötilan mittaukset). 

Rajoitusten avulla pyritään turvaamaan savukaasukanavan toimiminen toivotulla 

tavalla. Imutehojen pitäminen aina sulatuksen vaiheeseen sopivana säästää energiaa 

sekä varmistaa riittävän työturvallisuuden ja ympäristöstä huolehtimisen.  



   38 

5.5 Imutehoon vaikuttavat tekijät 

Hasanniahin ja Estekin (2008) mukaan imutehoa voitiin väliaikaisesti säätää 

suuremmaksi, kun lisätään ”mittaamattomia” määriä kuten injektoidaan hiiltä. Tällä 

tavalla niiden aiheuttama savukaasumäärän lisääntyminen saataisiin paremmin 

hallintaan. Seosaineiden lisääminen voidaan huomioida säädöissä, jos lisäysaika pysyy 

sulatuksista riippumatta lähes samana. Ainoastaan ongelmia aiheuttavan kalkin 

lisäyksen ajaksi ovat primäärikanavan imutehot huomioitu pienentämällä niiden määrää 

(Kunelius 2015a).  

Tehokkaan jälkipalamisen aikaansaamiseksi imutehoon vaikuttaa primäärikanavan 

alussa olevan raon koko. Mitä kovempi imuteho on, sitä suurempi raon on oltava. 

(Trivellato & Labiscsak 2015) Raon kokoa ei tuotantokokeiden aikaan vielä säädelty 

Outokummun VKU2:ssa, joten jälkipalamisen kannalta happea saattoi olla liikaa tai 

liian vähän primäärikanavan alkuosissa. Tämä voi johtaa jälkipalamisen siirtymiseen 

pitemmälle savukaasukanavaan. Toisaalta mikäli ilmaa on tarpeettoman paljon, se 

viilentää savukaasuja nopeammin, mutta samalla vie imutehoja pois VKU2:en sisältä 

pienentämällä alipainetta. Nykyään VKU2:lla on mahdollisuus säätää raon kokoa 

kahteen eri asentoon. 
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6 ERI SAVUKAASUPRAKTIIKOITA 

Pääasiallisesti savukaasujen poistossa on käytössä ainakin kahdenlaisia ajopraktiikoita. 

Ensimmäisessä ajopraktiikassa imetään suurin osa savukaasuista primäärikanavan 

kautta savukaasulaitokselle, jolloin valokaariuunin sisällä pyritään ylläpitämään pientä 

alipainetta. Toisessa ajopraktiikassa imetään primäärikanavan kautta mahdollisimman 

pientä määrää ja annetaan uunin toimia ylipaineella. Kahden esitellyn ajopraktiikan 

välineistön erona on valokaariuunin kotelointi, joka mahdollistaa suuremman 

savukaasumäärän päästämisen ulos valokaariuunista. Kahden ajopraktiikan etuja ja 

haittoja on esitelty seuraavissa kappaleissa.  

6.1 Valokaariuunin ajaminen alipaineella 

Valokaariuuniin luodaan alipaine primäärikanavan imutehojen avulla.  Alipaineen 

avulla varmistetaan savukaasujen päätyminen primäärikanavaan ja sitä kautta 

savukaasulaitokselle (Jones et al. 1998 s. 581).  Riittävän suuren alipaineen luominen 

valokaariuunin sisälle on tärkeää, sillä sen avulla estetään savukaasujen vuotaminen 

ulos myös elektrodien rei’istä sekä kaatoaukosta (Toulouevski & Zinurov 2013, s. 266). 

Tämä kuitenkin johtaa sisäänvirtaavien vuotoilmojen määrän kasvuun ja 

lämpöhäviöihin. Vuotoilmojen määrän kasvu lisää hapettumisreaktioiden ja 

savukaasujen määrää. Lämpöhäviöitä sen sijaan koituu vuotoilmojen lämmittämiseen 

käytettävän energian muodossa ja savukaasujen suuren poistumismäärän takia. Lisäksi 

primäärikanavan imutehojen määritteleminen riittävän alipaineen saavuttamiseksi on 

hankalaa, koska paine valokaariuunin sisällä vaihtelee reaktioiden takia. (Jones et al. 

1988 s. 580-581) 

Tässä savukaasupraktiikassa sekundäärikanavan kautta vedetään suuret määrät ilmaa ja 

vähän savukaasuja, koska imettävän alueen tilavuus on suuri. Tyypillisesti 

sekundäärikanavan kattohuuva on kiinnitettynä hallin kattoon (Jones et al. 1998 s. 579). 

Toulouevskin ja Zinurovin (2013, s. 252-253) mukaan valokaariuunista ulospääsevan 

savukaasun määrä on noin 15 - 20 % primäärikanavaan imettävien savukaasujen 

määrästä, kun Travellaton ja Labiscsakin (2015) mukaan primäärikanavaan imetään 95 

% savukaasuista. Kuitenkin sekundäärikanavan kautta savukaasulaitokselle imettävien 

kaasumassojen määrä voi ylittää kaksitoistakertaisesti primäärikanavan savukaasujen 
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määrän. (Toulouevski & Zinurov, 2013, s. 252-253) Erityisesti romujen panostamisen ja 

sulan kaadon aikana savukaasut leviävät halliin pakottaen imutehojen lisäämisen 

sekundäärikanavaan. Valtava puhdistettavan ilman määrä aiheuttaa suuret kustannukset 

savukaasulaitokselle (Toulouevski & Zinurov, 2013, s. 268).  

6.2 Koteloidun valokaariuunin ajaminen pienillä primäärikanavan 

imutehoilla 

Savukaasupraktiikan ideana on antaa valokaariuunissa tapahtuvien reaktioiden ohjata 

prosessia. Valokaariuunista imetään savukaasuja primäärikanavan kautta vähän, jotta 

lämpöhäviöt valokaariuunista olisivat mahdollisimman pienet. (Ikäheimonen 2016, 

Jones et al. 1998 s. 585) Tarkoituksena on kuitenkin saada kerättyä osa savukaasuista ja 

pölyistä suoraan valokaariuunista, joten esimerkiksi eräällä tätä savukaasupraktiikkaa 

käyttävällä sulatolla noin 20 % kokonaisvirtauksesta tuli primäärikanavan kautta 

(Ikäheimonen 2016). Koska valokaariuuni toimii tyypillisesti ylipaineella ainakin 

sulatuksen alkuvaiheessa, sisään pääsevien vuotoilmojen määrä on tällä ajopraktiikalla 

lähes olematonta.  

Suurempi osa savukaasuista imetään kuitenkin sekundäärikanavan kautta. 

Sekundäärikanavan huuva on asennettu kotelon kattoon. Valokaariuunin koteloinnin 

ansiosta sekundäärikanavaan imettävän alueen tilavuus on huomattavasti pienempi kuin 

edellisessä ajopraktiikassa, jolloin käsiteltävän savukaasun määräkin on selkeästi 

alipaineista DES – järjestelmää pienempi. Sen avulla säästetään niin savukaasujen 

suodattamisen kuin imupumppujen tai -puhaltimien käyttökustannuksissa. Lisäksi 

kotelointi vähentää meluhaittaa ja parantaa työntekijöiden hengitysilman laatua. 

Koteloinnin huonoja puolia ovat panostamisen hidastuminen ja valokaariuunin 

huoltojen hankaloituminen. Lisäksi kotelo ei välttämättä mahdu valokaariuunin 

ympärille hallin rakenteen takia. (Jones et al. 1998 s.585) 
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7 TUOTANTOKOKEET 

Tuotantokokeiden tavoitteena on muokata uunin alipaineen säätötaulukon arvoja 

vastaamaan paremmin valokaariuunin palamisreaktioissa muodostuvien savukaasujen 

määrää. Savukaasujen muodostumisen määrä ei ole vakio sulatusten aikana, mistä 

syystä reaktioiden liittäminen eri sulatuksen vaiheisiin mahdollistaisi riittävän imutehon 

tarpeen määrittelemisen sulatusten ajaksi. Romujen eroista ja muiden seosaineiden 

käytettävyydestä johtuen reaktioiden tapahtumisaikaa ei voida kuitenkaan tarkalleen 

määritellä, mikä tulee huomioida taulukon säätöarvojen aikaa päätettäessä. Aiemmin 

uunin alipaineen säätötaulukon arvoja oli muokattu vain vähän. Silloin oli huomattu 

pienemmille jänniteportaille asetettujen pienempien alipaineen pyyntiarvojen 

vähentäneen kromin kuonautumista lyhyellä aikavälillä (Kunelius 2015b). 

Tuotantokokeiden suoritus jakaantui lopulta neljään vaiheeseen.  Esivaiheessa kerättiin 

ja analysoitiin referenssimateriaalia joulukuun ajalta. Ensimmäisessä varsinaisessa 

tuotantokoevaiheessa tutustuttiin tuotannollisista syistä uunin alipaineen 

säätötaulukkoon ja sekundäärikanavan säätöpellin vakioasentoon tehtyjen muutosten 

vaikutuksiin sekä säädeltiin sen pohjalta sekundäärikanavan säätöpeltiä. Toinen vaihe 

koostui kolmen eri uunin alipaineen säätötaulukon vertaamisesta. Vertailua tehtiin 

samoista romueristä saaduille tasesulatusten datoille. Viimeisessä kolmannessa 

tuotantokoevaiheessa kerättiin kahdella säätötaulukolla dataa aluksi viikon ajalta ja 

muokattiin sitten toista taulukoista saadun datan perusteella. Muokatulla uunin 

alipaineen säätötaulukolla kerättiin sen jälkeen viikon verran dataa muutosten 

vaikutusten näkemiseksi. Taulukkoon 1 on merkitty tuotantokokeiden vaiheet lyhyine 

selityksineen. 
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Taulukko 1. Tuotantokokeiden vaiheet 

Vaihe Sisältö 

0 Referenssimateriaalin kerääminen joulukuun ajalta ja datan analysointi 

1 
Uunin alipaineen säätötaulukon muutosten vaikutusten arviointi ja 

sekundäärikanavan säätöpellin perusasennon muuttaminen 

2 
Kolmen eri uunin alipaineen säätötaulukon M, U ja A vertaaminen 

tasesulatuksilla 

3 

Kahdella eri säätötaulukolla M ja U datan keruu viikon ajalta, toisen 

säätötaulukon muuttaminen säätötaulukoksi X ja viikon verran uuden 

säätötaulukon X testaamista  
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8 REFERENSSIMATERIAALI 

Aiempaa tutkimusta savukaasujen imutehoista ei ole tehty Outokummun VKU2:lla. 

Vuoden 2014 aikana asennetut pohjahuuhtelu- ja kylkipoltinjärjestelmät muuttivat 

VKU2:n olosuhteita sen verran, että savukaasujen imutehojen optimoimiselle oli 

tarvetta. Lisäksi aiemmin toiminnassa ollut savukaasuanalysaattori oli ollut poissa 

käytöstä yli puoli vuotta. Edellä mainittujen syiden seurauksena tarkoituksena oli kerätä 

ajankohtaista referenssimateriaalia kuukauden ajalta tuotantokokeita varten. 

Referenssimateriaalista saadun tiedon avulla pyrittäisiin muokkaamaan uunin alipaineen 

säätötaulukkoa, jonka mukaan säädellään primäärikanavan imutehokkuutta VKU2:ssa.  

8.1 Referenssimateriaalin keruu 

Savukaasuanalysaattori saatiin toimimaan marraskuun 19. päivänä, jolloin 

referenssimateriaalien keruu aloitettiin. Koska materiaalia kertyi ongelmitta 

tammikuulle asti, päätettiin joulukuun aikana kerättyä dataa pitää referenssimateriaalina. 

Kyseisenä aikana toiminnassa oli alla olevan taulukon 2 mukaiset alkuperäiset uunin 

alipaineen säädöt. Ensimmäiset panostuksen jälkeiset 120 s karkeaerottimella tähdättiin 

-1,00 mbar, jonka jälkeen taulukko 2 tuli käyttöön. Lisäksi kalkin injektoinnin ajaksi oli 

säädetty oma arvonsa eli -1,40 mbar. Alkuperäisiä arvoja sisältävää uunin alipaineen 

säätötaulukkoa merkitään jatkossa säätötaulukko A:na. 

Taulukko 2. Alkuperäinen uunin alipaineen säätötaulukko. Merkitään säätötaulukko 

A:na jatkossa.  

Jännite-
porras 

Alipaine 
(mbar) 

Aika 
(s) 

Alipaine 
(mbar) 

Aika 
(s) 

Alipaine 
(mbar) 

Aika 
(s) 

Alipaine 
(mbar)  

Aika 
(s) 

Alipaine 
(mbar) 

Aika 
(s) 

1, 2 -0.75 0 -0.75 240 -0.75 480 -0.75 720 -0.75 960 

3, 4 -0.95 0 -0.95 240 -0.95 480 -0.95 720 -0.95 960 

5, 6 -1.15 0 -1.15 240 -1.15 715 -1.1 720 -1.1 960 

7, 8 -1.2 0 -1.2 240 -1.2 480 -1.15 720 -1.15 960 

9, 10 -1.3 0 -1.25 240 -1.25 480 -1.25 720 -1.2 960 

11, 12 -1.35 0 -1.35 90 -1.3 480 -1.3 720 -1.3 960 

13, 14 -1.45 0 -1.45 240 -1.45 480 -1.45 720 -1.45 960 

15, 16 -1.5 0 -1.5 240 -1.5 480 -1.45 720 -1.45 960 

17, 18 -1.65 0 -1.6 450 -1.6 480 -1.65 720 -1.6 960 
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Primäärikanavan säätöpeltiä oli rajoitettu aukeamaan maksimissaan 70 % kalkin 

injektoinnin ajaksi. Sekundäärikanavan säätöpelti sen sijaan ohjattiin aukeamaan 65 % 

kalkin injektoinnin ajaksi ja muulloin 70 %. Sekundäärikanavan säätöpellin aukeamista 

muuna aikana rajoitettiin riittävän primäärikanavan imutehon turvaamiseksi.  

8.2 Referenssimateriaalista saatuja tietoja 

Referenssimateriaalia tutkittaessa huomio kiinnittyi erityisesti ylilämpöihin, uunin ja 

karkeaerottimen paineen eroihin sekä primäärikanavan säätöpellin toimintaan. 

Primäärikanavan säätöpellin toimintaa tutkittaessa huomattiin sekundäärikanavan 

säätöpellin datan puuttuminen. Sekundäärikanavan säätöpellin asentoa mitataan 

reaaliaikaisesti, mutta saatuja mittaustuloksia ei ollut aiemmin tallennettu. Mittausdataa 

alettiin keräämään tammikuun puolivälissä ja sitä voidaan tarkastella siitä syystä vain 

tuotantokokeiden osalta. Referenssimateriaalista on lisäksi tutkittu kaatolämpötilojen 

vaihtelua ja kuonautuneen kromin määriä. 

8.2.1 Ylilämmöt savukaasukanavassa 

Savukaasukanavien ylilämpöjen aiheuttamat häiriöt tallentuvat automaattisesti 

häiriönhallintaan. Pysäyttäviä häiriöitä kirjattiin joulukuun 2015 aikana 70 kpl:tta joko 

pölynpoistoon tai jäähdytysjärjestelmien primäärikanavalle. Keskimääräinen kesto 

molemmissa tapauksessa oli 4 min ja kokonaiskestoltaan häiriöihin kului 5 tuntia 12 

min. Häiriöstä jopa 63 kpl:tta tuli ylilämmöistä pölynpoistossa juuri ennen 

suodatinpusseja. Kyseisessä mittauspisteessä mittaus tapahtuu neljällä lämpöanturilla. 

Kolme lämpöanturia on asetettu kanavan yläosaan rinnakkain ja yksi mittaa lämpötilaa 

kanavan alaosasta. Useamman anturin avulla saadaan kerättyä tarkempaa savukaasujen 

lämpötilaa isosta savukaasukanavasta. Mittauspaikkaan mennessä primääri- ja 

sekundäärikanava ovat yhdistyneet, mutta savukaasut eivät ole kunnolla sekoittuneet 

keskenään. Pysäyttämisraja kyseisellä mittauspisteellä on 130 ˚C:tta ja hälytysraja on 5 

˚C:tta matalampi.   

Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta savukaasujen korkeat lämpötilat ennen 

suodatinpusseja eivät olleet nousseet lähellekään ylähälytysrajoja primäärikanavan 

vesijäähdytetyn osan lopussa (kuva 11). Sen sijaan jäähdyttimien jälkeen mitattu 
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savukaasujen lämpötila oli vähintään toisessa jäähdytyskanavista korkea, lähellä 150 

˚C:tta. Kuvan 11 yläkuvaajaan on merkitty lämpötila primäärikanavan vesijäähdytyksen 

lopussa ja alempi kuvaa lämpöanturien suurinta lukemaa ennen suodatinpusseja. 

Molemmat kuvaajat on rajattu ylähälytysrajalta ylälukitusrajalle ja tarkasteluvälinä on 

joulukuu 2015. Jokainen viiva kuvaa yhtä ylilämpöhälytystä, joten niitä voi olla 

tapahtunut useita saman sulatuksen aikana. Kuvaajiin on merkitty keltaisella kaikki 

primäärikanavan vesijäähdytyksen lopussa mitatut ylilämpöhälytykset. 

   

 

Kuva 11. Ylilämpöjä primäärikanavan vesijäähdytetyn osan lopussa (a) ja ennen 

suodatinpusseja (b). 

 

Tarkasteltaessa lähemmin ylilämpöjä aiheuttaneita perättäisiä sulatuksia, huomattiin 

niiden raaka-aineiden tulleen usein samasta kierrätysteräksen ostoerästä. Mahdollisuus 

on, että savukaasuja muodostuu tietyissä erissä niin paljon, etteivät ne pala riittävän 

ajoissa savukaasukanavassa ehtiäkseen jäähtyä kunnolla ennen suodatinpusseja.  

Palamiseen vaikuttaa suurelta osin käyrän raon suuruus (Hasannia & Esteki 2008), jota 

Outokummun VKU2:lla pystytään sulatuksen aikana säätämään kahteen asentoon. 

Säätö tuli käyttöön vasta diplomityön kokeellisten osuuksien jälkeen. Rakoa 

suurentamalla pystyttäisiin imemään enemmän vuotoilmoja, jolloin palaminen 

tapahtuisi suurella todennäköisyydellä aikaisemmin. Toisaalta imutehoja vähentämällä 
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kuumaa savukaasua vedettäisiin primäärikanavan kautta vähemmän ja suurempi osa 

siirtyisi sekundäärikanavan imettäväksi. Sekundäärikanavan kautta imettävä 

savukaasumassa ehtii paremmin jäähtyä ennen savukaasukanavaan päätymistä.    

Suodatinpusseja edeltäviä lämpöantureita tarkastellessa oli nähtävissä selkeitä eroja 

lämpötilojen välillä, mikä viittaa laminaariseen virtaukseen. Sama laminaarisuus on 

VKU2:n ja AOD2:n päivämiehen mukaan nähtävissä palaneiden suodatinpussien 

paikasta, sillä suodatinpussit palavat aina samasta paikkaa keskeltä suppiloita (Harri, 

2016). Primääri- ja sekundäärikanavan yhdistymiskohtaan on pyritty saamaan 

sekoittumista aikaiseksi savukaasukanavan reunoihin laitettujen viiden metallisen 

siivekkeen avulla (Harri, 2016; Vaara, 2001). Mikäli savukaasut saataisiin paremmin 

sekoittumaan, pystyttäisiin viileämmän ja voluumiltaan suuremman sekundäärikanavan 

savukaasujen avulla laskemaan lämpötila suodatinpusseille sopivalle tasolle. 

Sekoittimen valintaa rajoittaa kuitenkin imutehokkuuden säilyminen, sillä turbulenttiset 

virtaukset vähentävät imutehokkuutta selkeästi.  

Kun lämpötiloja vertailtiin valokaariuunissa käytettyihin jänniteportaisiin, todettiin 

lämpötilojen olevan usein kuumimmillaan jänniteportaan 18 loppupuolella kuten 

kuvasta 12 on nähtävissä. Kuvassa 12 näkyvän ensimmäisen sulatuksen aikainen 

suodatinpusseja edeltävän lämpötilan (punainen) huippukohta ajoittuu jänniteportaan 18 

viimeisille ajominuuteille. Huippukohdat on merkitty kuvaan punaisilla nuolilla ja 

keltaisella on merkitty alue suodatinpusseja edeltävän lämpötilan hälytysrajalta 

pysäytysrajalle. Ensimmäisessä sulatuksessa toinen romukori on voitu panostaa heti 

ylilämpöjen hälytyksen jälkeen, jolloin ylimääräisiä häiriöistä johtuvia viivästyksiä ei 

ole tullut. Sen sijaan kuvan 12 toisessa sulatuksesta on merkitty kestoltaan 4 min häiriö, 

joka näkyy kuvaajan ensimmäisenä jänniteportaiden pudotuksena. Toinen pudotus 

johtuu toisen romukorin panostuksesta. Mikäli jälkimmäisen sulatuksen lämpötilojen 

nousua pystyttäisiin siirtämään muutamalla minuutilla myöhemmäksi, saataisiin 

erillisten häiriöiden määrää vähennettyä. Aikaisemmin prosessissa mitatun 

primäärikanavan vesijäähdytetyn loppuosan lämpötila on sen sijaan ollut alle 490 ˚C:tta 

kummassakin sulatuksessa. Korkein siitä mitattu lämpötila on ollut 60 ˚C:tta 

mittauspisteen ylähälytysrajaa matalampi.       
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Kuva 12. Jänniteportaiden vertailu primäärikanavan vesijäähdytyksen lopun sekä 

suodantinpusseja edeltävän lämpötilan kanssa kahden eri sulatuksen ajalta.  

 

8.2.2 Uunin ja karkeaerottimen paineiden erot 

Uunin alipaineen säätötaulukon pyyntiarvot ohjaavat karkeaerottimen painetta uunin 

paineen sijaan. Syynä tähän on uunin painemittauksen epäluotettavuus valokaariuunissa 

olevan pölyn takia. Uunin ja karkeaerottimen paineita vertailtaessa oli tärkeää 

huomioida eri mittausyksiköt; uunin painetta mitataan mmH2O:ssa ja karkeaerotinta 

mbar. Kuviin 13 ja 14 on uunin paine muunnettu mbar paremman vertailtavuuden 

saavuttamiseksi. Uunin ja karkeaerottimen paineet jänniteporraspareittain suhteellisen 

keskihajontansa funktiona on merkitty kuvaan 13. Siitä huomataan, että uunin ja 

karkeaerottimen paineet ovat kaukana toisistaan. Lisäksi uunin paineen keskiarvot 

jänniteportailla 15/16 ja 17/18 ovat lähellä nollaa eli hallin ilman painetta, mikä viittaa 

reaktioiden aiheuttamaan ylipaineeseen. Jänniteporraspareilla 1/2 sekä 9/10 on uunin 

paineen osalta heikoimmat suhteelliset keskihajonnat. Sama koskee jänniteporrasparin 

1/2 karkeaerottimen paineen suhteellista keskihajontaa. Keskihajonnan suuruus johtuu 

jänniteportaiden vähäisesti käytöstä.  
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Kuva 13. Uunin ja karkeaerottimen mitattujen paineiden keskiarvot 

jänniteporraspareittain verrattuna suhteelliseen hajontaan. 

 

Kierrätysteräksen alassulatuksen aikana uunin paine on tyypillisesti vähän ylipaineella, 

kuten kuvasta 14 on nähtävissä. Ylipaine johtuu valokaariuunissa tapahtuvista 

kemiallisista reaktioista. Kun uunissa on selkeästi ylipainetta, ei karkeaerotinkaan 

saavuta pyyntiarvojaan jänniteportaalla 18. Pyyntiarvot olivat -1.65 ja -1.60 mbar välillä 

jänniteportaille 17/18, kun mitatun jänniteporrasparin keskiarvo oli -1,33 mbar. 

Matalammilla jänniteportailla lämmönnostovaiheessa karkeaerottimen paine kasvaa 

uunin alipaineen säätötaulukon mukaisesti vähän, kun taas uunin paine laskee samaan 

aikaan alipaineelle. Sulatuksen aikana uunin alipaine lähestyy pienimmilläänkin arvoa   

-0,2 mbar. Karkeaerottimen paineessa näkyvät suuret nousut johtuvat primäärikanavan 

sulkeutumisesta ja käyrän kääntymisestä VKU2:n holvin aukaisun ajaksi. Sulatusten 

loppupuolella on lisäksi nähtävissä karkeaerottimen paineessa nousu samaan aikaan, 

kun uunin paine laskee lähes karkeaerottimen lukemiin. Tapahtuma on merkitty kuvaan 

14 oranssilla nuolella. Se johtuu kaadosta, jonka aikana primäärikanavan käyrä jää 
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paikoilleen eikä primäärikanavan säätöpelti sulkeudu. Edellä mainittujen johdosta 

karkeaerottimen paine kasvaa aluksi ja laskee sitten hetkeksi ennen holvin aukeamisen 

aiheuttamaa paineen nousua. Sen sijaan uunissa paine laskee kuuman kuonan ja 

terässulan valuessa ulos valokaariuunista.  

 

Kuva 14. Uunin ja karkeaerottimen paineiden vertailu kahden sulatuksen ajalta. 

 

Lisäksi on huomioitava, että karkeaerottimen painekaan ei saavuta kaikilla 

jänniteportailla säätötaulukossa olevia pyyntiarvoja. Kuten kuvasta 15 voidaan nähdä, 

isoilla jänniteportailla pyyntiarvojen keskiarvo on selkeästi mitattua keskiarvoa 

matalampi. Pienemmillä jänniteportailla tilanne on päinvastainen. Ero pyyntiarvojen ja 

mitattujen keskiarvojen välillä pienemmillä jänniteportailla ei kuitenkaan ole suuri. 

Selkeä ero suurilla jänniteportailla johtuu alasulatusvaiheen reaktioiden aiheuttamasta 

paineen kasvusta.  
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Kuva 15. Joulukuun 2015 aikana mitattujen karkeaerottimen paineen ja säätötaulukon 

pyyntiarvojen keskiarvot. 

 

8.2.3 Primäärikanavan säätöpelti 

Primäärikanavan säätöpellin toimintaan vaikuttavat pääasiassa uunin alipaineen 

säätötaulukko, karkeaerottimen paine, kalkin injektointi ja holvin aukaisut. Lisäksi 

sekundäärikanavan säätöpellin aukon koot ja keskipakopumppujen toiminnat 

aiheuttavat muutoksia. Kuvaan 16 on otettu jänniteportaat sulatuksen etenemisen 

hahmottamiseksi sekä merkitty kirkkaammalla keltaisella holvin aukioloajat, jotka 

näkyvät primäärikanavan säätöpellin sulkeutumisina. Kalkin injektointi on korostettu 

vaaleammalla keltaisella. Kyseisenä aikana primäärikanavan säätöpellin asento on 

rajoitettu 70 %, mutta tyypillisesti primääripelti pienentää aukon kokoaan alle 60 %. 
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Kuva 16. Primäärikanavan säätöpellin toiminta kahden sulatuksen aikana. 

Kirkkaammalla keltaisella merkitty holvin aukioloajat ja vaaleammalla kalkin 

injektoinnit. 

 

Primäärikanavan säätöpellin avulla säädetään nopeiten karkeaerottimen painetta, mikä 

on nähtävissä kuvasta 16. Karkeaerottimen paineen ja primäärikanavan säätöpellin 

kuvaajat ovat lähes toistensa peilikuvat. Suurin eroavaisuus on kaatojen aikana, jolloin 

karkeaerottimen paine kasvaa primäärikanavan säätöpellin muuttumattomuudesta 

huolimatta. Toinen selkeämpi eroavaisuus on karkeaerottimen alipaineen pienemmät 

muutokset, kun säätöpellin aukon kokoa on suurennettu yli 60 %. Verrattaessa 

primäärikanavan säätöpellin kuvaajaa jänniteportaisiin, voidaan huomata säätöpellin 

aukeavan isommaksi lähinnä jänniteportaan 18 kohdalla. Silloin alipaineen pyyntiarvot 

ovat matalimmillaan eikä karkeaerotin niitä useinkaan saavuta. Kuten edellisessä 

kappaleessa 8.2.2 todettiin, jänniteportaan 18 aikana uunissa on ylipaine suurimmillaan. 

Se nostaa myös jonkin verran karkeaerottimen painetta. Reaktioiden vähennettyä 

sulatusvaiheen lopussa laskee myös karkeaerottimen paine, vaikka primäärikanavan 

säätöpellin asennossa ei tapahdu muutoksia.  
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Lisäksi sekundäärikanavan säätöpellin avaaminen heikentää imutehoja 

primäärikanavassa, mistä johtuen primäärikanavan säätöpelti reagoi avautumalla 

suuremmaksi. Sama reagointi pätee myös keskipakopumppujen toiminnasta johtuviin 

muutoksiin. Mikäli niiden imuteho laskee, aukeaa primäärikanavan säätöpelti 

suuremmalle alipaineen säätötaulukon pyyntiarvojen saavuttamiseksi.   

8.2.4 Savukaasuanalyysit 

Tyypillinen savukaasujen koostumus sulatuksen aikana on nähtävissä kuvasta 17. 

Suoremmat viivat kuvaajassa 17 kuvaavat aikoja, jolloin näytteitä ei oteta. Niihin 

lukeutuvat sulatusten välinen aika, panostukset, sulatus ennen kuin 35 MW 

energiamäärä on saavutettu, kaato sekä korin panostuksen jälkeiset 10 min, jolloin 

savukaasujen joukossa on paljon pölyä. Suurimmat vaihtelevuudet koostumuksessa 

osuvat lämmönnostovaiheen alkuun, jolloin polttimet vaihtavat hapen injektointi -

vaiheelle. Ne alkavat tyypillisesti siitä, kun jänniteportaita pudotetaan 18 alemmille 12 

tai 8 ja päättyvät 5 - 15 min ennen kaatoa. Kuvan 17 sulatuksessa kuona on kuohunut 

vähän sulatuksen lopussa. Kuonan kuohuessa joko häkäkaasun, hiilidioksidin tai 

molempien osuudet kasvavat lyhyeksi aikaa yli 25 % ja samaan aikaan typen osuus 

vähenee noin 50-60 %. Argonin osuus pysyy koko sulatuksen ajan lähellä nollaa. Hapen 

ja hiilidioksidin osuudet vaihtelevat suurelta osin keskenään. Tyypillisesti happea on 

vähän, kun se on palanut häkäkaasun kanssa hiilidioksidiksi. Hiilidioksidin määrää 

rajoittaa häkäkaasun muodostuminen ja hapen määrä valokaariuunissa. Kuvan 17 

sulatuksessa vähäinen häkäkaasun muodostumisen on rajoittanut hiilidioksidin määrää. 

Yleensä hiilidioksidin määrä käy vähintään 10 % lämmönnostovaiheen alkupuolella 

ennen kuin vähenee lämmönnostovaiheen loppua kohden. Tämän jälkeen hiilidioksidin 

määrä kohoaa selkeästi vain kuonan kuohuessa.   
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Kuva 17. Savukaasujen koostumus yksittäisen sulatuksen aikana. 

 

8.2.5 Kromin kuonautuminen 

VKU2:n kuonamäärää määritetään laskennallisesti panostetun kalsiumoksidin määrän 

avulla. Laskentaan käytettiin kaavaa (11). 

𝐾𝑢𝑜𝑛𝑎𝑚ää𝑟ä =
𝐶𝑎𝑂−𝑚ää𝑟ä

𝐶𝑎𝑂−𝑝𝑖𝑡𝑜𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠
=

𝑚𝐾𝑎𝑀𝑢∗𝑆𝐾𝑎𝑀𝑢∗𝑃𝐾𝑎𝑀𝑢+𝑚𝑇𝑖𝑀𝑢∗𝑆𝑇𝑖𝑀𝑢∗𝑃𝑇𝑖𝑀𝑢+𝑚𝐷𝑂𝐿∗𝑆𝐷𝑂𝐿∗𝑃𝐷𝑂𝐿

𝑃𝐶𝑎𝑂,𝑛ä𝑦𝑡𝑒
 ,  (11) 

jossa m on panostetun raaka-aineen määrä (kg), S on raaka-aineiden saanti kuonaan (%) 

ja P kalsiumoksidin pitoisuus kyseisessä raaka-aineessa. KaMu on kalkkimursketta, 

TiMu tiilimursketta ja DOL dolomiittia. Niitä kaikkia käytetään kuonan 

muodostamiseen valokaariuunissa. Näytteellä tarkoitetaan laappausta ennen otettavaa 

kuonanäytettä. Laskennan perusteella joulukuussa 2015 kromioksidia kuonautui yhden 

sulatuksen aikana keskimäärin 1294 kg vaihteluvälin ollessa suuri 210 - 4105 kg. 

Keskihajonta oli ± 674 kg. Tyypillisimmin suurempi kuonamäärä sisälsi myös 

enemmän kromioksidia. Kromioksidin määrä kuonamäärän funktiona on nähtävissä 

kuvasta 18. Kromioksidilla ei sen sijaan ollut nähtävissä selkeää korrelaatiota 

kuonautuneiden pii- ja alumiinioksidien määrien kanssa. 
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Kuva 18. Kromioksidin määrä kuonamäärän funktiona. 

 

8.2.6 Hapen injektointi 

VKU2:ssa happea injektoidaan lämmönnostovaiheen alussa kemiallisen energian 

tuottamiseksi piitä polttamalla. Samalla palaa myös muita alkuaineita, kuten hiiltä. 

Joulukuun alusta yhdeksänteen päivään asti hapen kokonaisvirtaus oli korkeimmillaan 

noin 3800 Nm3/h, kun myöhemmin sitä nostettiin peräti 5800 Nm3/h tasolle. Hapen 

injektoinnit kestävät sulatuksen loppuvaiheessa 1 - 7 min. Hapen injektoinnin aikana 

hapettumisreaktioiden määrä kasvaa, mikä lisää valokaariuunista poistuvien 

savukaasujen määrää väliaikaisesti.  Koska injektoinnin aloitusajankohta on 

riippuvainen sekä valokaariuuniin syötetystä energian määrästä että valokaaren 

stabiilisuudesta, sen aloitusajankohta vaihtelee suuresti. Kuvasta 19 on nähtävissä, mikä 

jänniteporras on ollut käytössä hapen injektoinnin aloituksen aikana joulukuussa 2015. 

Vaikka selkeästi useimmiten hapen injektointi aloitetaan jänniteportailla 6, 8 tai 12, niin 

imutehojen lisääminen kaikille edellä mainituille kolmelle jänniteportaalle ei ole 

järkevää lämpöhäviöiden takia. Kun lisäksi injektoinnin kesto vaihtelee, ei hapen 

injektointia pystytä huomioimaan uunin alipaineen säätötaulukkoa muutettaessa.   
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Kuva 19. Hapen injektoinnin aloituksen aikana käytössä olleet jänniteportaat 

 

8.2.7 Kaatolämpötilat 

VKU2:lla sulan teräksen kaatolämpötilan tavoitteena on 1570 ˚C:tta (Kunelius 2015c). 

Se mitataan laappaus – paikalla kuona- ja teräsnäytteenottojen yhteydessä. Sulan 

teräksen kaatolämpötila kuitenkin vaihteli joulukuun 2015 aikana 1484 ˚C:sta aina 1706 

˚C. Mitä korkeampi kaatolämpötila on, sitä enemmän energiaa tuotettua terästonnia 

kohti on jouduttu käyttämään. Tämän takia huomioidaan vain energian kulutus tuotettua 

terästonnia kohti. 
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9 TUOTANTOKOKEIDEN VALMISTELU 

Ennen tuotantokokeiden aloitusta laadittiin tuotantokoesuunnitelma tutkittavista 

muutoksista ja muutoksien tavoitteista. Lisäksi pohdittiin uusia pyyntiarvoja uunin 

alipaineen säätötaulukkoon. Uusien arvojen tarkoituksena on vastata paremmin VKU2:n 

imutehojen tarpeeseen sulatuksen eri vaiheissa.   

9.1 Tuotantokoesuunnitelma 

Referenssimateriaalista saatujen tietojen perusteella tehtiin liitteenä 2 löytyvä 

tuotantokoesuunnitelma. Tuotantokoesuunnitelmassa määriteltiin teorian ja 

referenssimateriaalin pohjalta viisi testattavaa kohdetta:  

1. Uunin paineen käyttäminen säädön mittauksena 

2. Ennen suodatinpusseja mitattavien ylilämpöjen vähentäminen: 

a. Korkeimman jänniteportaan 18 imutehojen lisääminen alkuminuuteille 

b. Sekundäärikanavan imutehojen suhteellinen kasvattaminen 

3. Kromin palamisen vähentäminen sulatuksen loppuvaiheesta 

4. Lämpöenergian säästäminen sulatuksen aikana 

Ensimmäinen testattava asia oli uunin paineen mittauksen käyttäminen uunin alipaineen 

säätötaulukon ohjauksessa. Kuten kappaleessa 8.2.2. kerrottiin uunin ja karkeaerottimen 

paineet eivät selkeästi korreloi keskenään, mistä johtuen säätötaulukolla määritellään 

suurelta osin vain primäärikanavan alipaine. Uunin paineen vaihtelu oli kuitenkin 

todella pientä karkeaerottimen paineeseen verrattuna, joten paineen paikkansa 

pitävyyttä tarvittiin vielä tarkistaa. Mittaustulokset ovat kaikesta huolimatta sulatuksesta 

toiseen hyvin samantyyppisiä, mikä viittaa painemittarin toimivuuteen.  

Toisen kohdan tarkoituksena on puuttua VKU2:n savukaasukanavissa ilmeneviin 

ylilämpöihin. Ylilämmöt aiheuttavat prosessissa turhia häiriöitä, joten niiden 

vähentämisellä tehostettaisiin tuottavuutta. Lisäämällä imutehoja jänniteportaan 18 

ensimmäisille 300 s, saadaan hallista käyrän raon kautta imettyä lisää vuotoilmaa 

savukaasujen palamisreaktioiden tapahtumiseksi aiemmin savukaasukanavassa. Siten 

savukaasut ehtisivät viilentyä paremmin ennen suodatinpusseja. Lisäksi savukaasujen 
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syntyminen on silloin suurimmillaan, joten samalla saataisiin vähennettyä savukaasujen 

määrää hallissa. Toinen tapa on lisätä sekundäärikanavan suhteellista osuutta 

imutehoista. Tavoitteena on imeä viileämpää savukaasujen ja halli-ilman seosta 

enemmän, jolloin se kanavoiden yhdistyessä viilentäisi primäärikanavasta tulevaa 

kuumaa savukaasuseosta riittävät 10 - 20 ˚C:tta.  

Kolmantena pyrittäisiin vähentämään kromin kuonautumista sulatuksen loppuvaiheesta. 

Referenssidatan mukaan uunissa on silloin alipaine suurimmillaan. Alipaineen ansiosta 

vuotoilmoja imetään enemmän VKU2:n sisälle, mikä mahdollistaa kromin palamisen. 

Loppuvaiheen alipaineen vähentämiseksi karkeaerottimen alipaineen suuruutta 

kannattaisi loppuvaiheessa vähentää. Uunin ja karkeaerottimen paineen mittauksista 

kuitenkin huomattiin, ettei karkeaerottimen paineen pyyntiarvolla välttämättä ole suurta 

merkitystä uunin paineelle. Tästä syystä pyyntiarvoa joudutaan etsimään testaamalla. 

Viimeisen kohdan tarkoituksena oli kokonaisuudessaan keskittyä vähentämään 

imutehoja määrää. Imutehojen minimoimisella koko sulatuksen ajalta olisi mahdollisuus 

säästää lämpöenergiaa ja siten vähentää tehojen tarvetta.    

Tuotantokoesuunnitelmaa muutettiin lopulta ennen tuotantokokeiden alkua jättämällä 

kohdat 1 ja 2b toteuttamatta. Uunin paineen mittauksen käyttämistä säädön ohjauksessa 

ei testattu, koska painemittari tukkeutuu helposti pölyistä ja saattaa prosessimiesten 

mukaan näyttää liian korkeaa ylipainetta sen takia. Lisäksi uunin paineen mittausta oli 

aiemmin käytetty säätötaulukon ohjaussäätönä, mutta siitä oli aiheutunut liian kovat 

imut ja käyrän tukkeutuminen (Harri 2016). Päätettiin keskittyä muokkaamaan 

pelkästään karkeaerottimen painetta ohjaavaa uunin alipaineen säätötaulukkoa. 

Sekundäärikanavan imutehojen suhteellista osuutta ei lisätty, koska se heikentäisi 

merkittävästi primäärikanavan imutehoja suurimmilla jänniteportailla. Tämä kävi ilmi 

ensimmäisen tuotantokoevaiheen aikana, kun sekundäärikanavan aukon kokoa oli sen 

sijaan jouduttu pienentämään tuotannollisista syistä. 
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9.2 Alipaineen säätötaulukon muokkaaminen 

Muokattavan uunin alipaineen säätötaulukon pohjana käytettiin aikaisempaa 

säätötaulukkoa. Suunnitelmana oli paremmin hyödyntää pyyntiarvojen muuttumista 

ajan suhteen, jolloin imutehokkuuden säätö noudattaisi tarkemmin valokaariuunissa 

tapahtuvia reaktioita. Aluksi tutkittiin referenssimateriaalin keräilyajalta 

jänniteportaiden käyttökertoja ja niiden kestoa. Kun käytetyimpien jänniteportaiden 

kestot olivat selvillä, pyrittiin selvittämään niiden sulatuksen aikainen käyttöajankohta 

ja silloin tapahtuvat reaktiot valokaariuunissa.   

9.2.1 Jänniteportaiden käyttökerrat ja kesto 

Kaikkia jänniteportaita 2-18 ei käytetä sulatusten aikana yhtä pitkään vaan osa toimii 

muutaman sekunnin siirryttäessä alemmilta jänniteportailta ylemmille ja taas takaisin. 

Kun tutkittiin 10 s välein eri jänniteportaiden päällä olo -aikaa, saatiin alla oleva 

taulukko 3. Jokainen 10 s välein mitattu piste huomioitiin, kun kyseinen jänniteporras 

oli ollut käytössä. Erot olivat selkeitä. Erityisesti jänniteportaita 4, 5, 6 ja 18 käytetään 

paljon, yhteensä yli 76,6 % kokonaisajasta. Lisäksi jänniteportaat 8 ja 12 ovat käytössä 

pitempiä aikoja sulatusten lämmönnostovaiheissa. Jatkotutkimuksissa päätettiin 

huomioida vain yli 3 % saaneet jänniteportaat, joita oli 7 kpl:tta. Edellä mainittujen 

jänniteportaiden lisäksi jänniteporras 16 hyväksyttiin mukaan pienestä käyttöprosentista 

huolimatta, koska sitä käytetään jänniteportaan 18 sijasta ylilämpöjen aikana. 

Taulukkoon 3 on merkitty tummimmalla sävyllä käytetyimmät portaat ja vaaleammilla 

loput tarkempaan tutkimukseen otettavat. Uunin alipaineen säätötaulukossa 

jänniteportaat on lajiteltu pareittain, joten vain jänniteportaiden 1/2, 9/10 ja 13/14 rivit 

voitiin jättää huomioimatta. Kuitenkin edellä mainittujen jänniteportaiden ensimmäiset 

alipaineen pyyntiarvot oli tärkeä sovittaa viereisten rivien pyyntiarvojen väliin, jotta 

säätöön ei tulisi turhaa värähtelyä.   
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Taulukko 3. Jänniteportaiden käyttöajat ja kestot.  

 

Eniten käytetyille seitsemälle jänniteportaalle laskettiin lisäksi keskiarvo yhtäjaksoiselle 

kestolle. Koska jokaisella jänniteportaalla oli paljon kestoltaan lyhyitä käyttöaikoja, 

rajattiin datasta pois alle 30 s kestävät käyttöajat. Alle 30 s käyttökerroilla ehditään 

käyttää vain taulukon ensimmäistä alipaineen pyyntiarvoa, joten niillä ei ole suurta 

merkitystä taulukon muuttamisessa. Lyhyitä käyttöjä tulee esimerkiksi nostettaessa 

jänniteportaita porausvaiheen 5 portaalta sulatuksen 18 portaalle. Lisäksi kuudella 

tutkitulla jänniteportaalla oli yksittäisiä hyvin pitkiä käyttöaikoja, jotka rajattiin pois 

tarkemman keskiarvon saamiseksi. Nämä rajaukset on merkitty taulukon 3 sarakkeeseen 

”Rajoitukset kestossa”. Eniten käytetyillä myös käyttökertojen kestot olivat muita 

pidempiä. On kuitenkin nähtävissä, että eniten käytettyjen jänniteportaiden 5 ja 18 

käyttökerrat ovat kestoltaan lyhyempiä kuin seuraavaksi käytetyimpien jänniteportaiden 

4 ja 6. Kestojen pituuksia on selitetty tarkemmin seuraavassa kappaleessa, jossa 

perehdytään jänniteportaiden käyttöihin ja tarkoituksiin sulatusten aikana.  

Jännite-
porras 

Tutkittu 
aikaväli 

Mittaus-
pisteiden 
määrät Päällä (%) 

Tärkeys-
järjestys 

Keskiarvo 
kestosta (s) 

Rajoitukset 
kestossa  

1 1.-31.12.2015 4 0.001       

2 1.-31.12.2015 1658 0.619       

3 1.-31.12.2015 256 0.096       

4 1.-31.12.2015 42987 16.050 3 714.9 30<x<5000 

5 1.-31.12.2015 78192 29.194 1 542.5 30<x<10000 

6 1.-31.12.2015 37372 13.953 4 673.7 30 <x< 1600 

7 1.-31.12.2015 1312 0.490       

8 1.-31.12.2015 17505 6.536 5 239.2 30<x<1100 

9 1.-31.12.2015 1187 0.443       

10 1.-31.12.2015 1473 0.550       

11 1.-31.12.2015 2284 0.853       

12 1.-31.12.2015 17298 6.458 6 234.4 30<x<1200 

13 1.-31.12.2015 1167 0.436       

14 1.-31.12.2015 1936 0.723       

15 1.-31.12.2015 2110 0.788       

16 1.-31.12.2015 9784 3.653 7 172.2 x>30 

17 1.-31.12.2015 4548 1.698       

18 1.-31.12.2015 46638 17.413 2 473.8 30<x<1400 



   60 

9.2.2 Jänniteportaiden käyttö sulatusten aikana 

Jänniteporras 4 on käytössä lähinnä kaatojen ja pitkien odotusten aikana, mutta sitä 

saatetaan käyttää myös panostuksessa. Kaadon aikana sekoittuminen sekä kuonan että 

metallisulan osalta ja keskenään on tehokkaampaa, joten pelkistymistä ja toisaalta myös 

hapettumista tapahtuu paljon. Molemmissa tapauksissa syntyy savukaasuja hiilen 

palaessa hiilimonoksidiksi ja jatkaessa palamistaan hiilidioksidiksi saatavilla olevan 

hapen määrästä riippuen. Lisäksi typpeä, vetyä ja happea vapautuu terässulasta ja 

kuonasta. Kromia saadaan kaadon aikana pelkistettyä. Kaadon aikaisista savukaasuista 

ei saada analyysiä, koska primäärikanava ei käänny VKU2:n mukana vaan jää 

paikoilleen. Kaikki kaadon aikana muodostuneet kaasut karkaavat halli-ilmaan ja ne 

imetään sekundäärikanavan kautta savukaasulaitokselle. Panostusvaiheessa kaikki 

imutehot voisi keskittää sekundäärikanavaan sulkemalla primäärikanavan säätöpelti. 

Tällä hetkellä primäärikanavan säätöpelti jää noin 40 % auki (kuva 14, kpl 8.2.3). 

Jänniteporras 5 on käytössä panostusvaiheessa, porausvaiheessa sekä odotusten aikana. 

Panostusvaiheen aikana muodostuu enemmän pölyjä, jotka holvin aukiollessa leviävät 

halli-ilmaan. Niitä pyritään imemään sekundäärikanavan kautta. Porausvaiheissa osa 

höyrystyvistä metalleista palaa elektrodien vierestä, mutta muuten savukaasuja syntyy 

vähäisiä määriä. Uunin alipaineen pyyntiarvot eivät jänniteportaan 5 aikana tarvitse olla 

suuria. Sama koskee jänniteporrasta 6, joka on tyypillisesti päällä lämmönnostovaiheen 

loppupuolella. Lämmönnostovaiheessa pyritään saavuttamaan terässulan kaatolämpötila 

sekä välttämään kromin hapettuminen ja nouseminen kuonaan. Liialliset imutehot 

aiheuttaisivat lämpöhäviöitä sekä suuremman vuotoilmamäärän pääsemistä VKU2:een. 

Yleensä ainakin osa hapen injektoinnista tapahtuu jänniteportaan 6 ollessa päällä. 

Hapen injektoinnin aikana palamisreaktioita (kpl 3.2) tapahtuu enemmän, mikä on 

nähtävissä savukaasuissa olevien hiilimonoksidien ja –dioksidien suhteellisten määrien 

kasvuna. Samaan aikaan typen suhteellinen osuus vähenee. Myös happea ja vetyä 

vapautuu savukaasuihin enemmän. Hapen injektoinnin ajaksi primäärikanavan 

imutehojen nostaminen olisi hyödyllistä, mutta sen aloitusajankohta vaihtelee liikaa 

asian huomioimiseksi taulukon pyyntiarvoissa. Muuten savukaasuja muodostuu 

selkeästi alassulatusvaihetta vähemmän. 
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Jos lämmönnoston loppuvaiheeseen tarvitaan enemmän energiaa, pidetään 

jänniteporrasta 8 pidempään päällä vähentäen samalla jänniteportaan 6 käyttöaikaa. 

Samalla tavoin kuin jänniteportaalla 6, happea saatetaan injektoida jänniteportaan 8 

ollessa päällä, mikä lisää savukaasujen määrää. Muuten savukaasuja muodostuu 

vähäisiä määriä hapetusreaktioiden ja kuonassa tapahtuvien pelkistysreaktioiden 

tuloksena. Jänniteportaan 8 alipaineen pyyntiarvojen tulee olla suurempia kuin alempien 

jänniteportaiden ja niitä kannattaa pienentää keston pidetessä lämpöenergian 

säästämiseksi. Samalla tavoin voi toimia jänniteportaan 12 kohdalla. Sitä käytetään 

alassulatusvaiheen loppupuolella ja/tai lämmönnostovaiheen alkupuolella. Kuten 

edellistenkin jänniteportaiden kohdalla hapen injektointi voi alkaa myös tällä 

jänniteportaalla. Muuten savukaasuja muodostuu vähäisiä määriä reaktioiden 

seurauksena.  

Jänniteporrasta 16 käytetään pidempiä aikoja vain vähän, sillä sitä pidetään päällä 

ylilämpöhälytysten ilmetessä. Sen erityisenä tavoitteena on ylläpitää sulatuksen 

jatkumista, mutta samalla jäähdyttää savukaasuja tai vähentää valokaarten seinille 

heijastamaa lämpöä. Savukaasujen määrä riippuu käytön ajankohdasta, mutta 

tyypillisesti savukaasujen muodostuminen on jänniteportaan 16 aikana voimakasta. 

Savukaasuja muodostuu lähinnä sulamisen yhteydessä tapahtuvien 

hapettumisreaktioiden sekä romun sekaan päätyneiden epäpuhtauksien takia. Myös 

VOC:ja ja NOx:ja syntyy tänä aikana. VKU2:ssa on tyypillisesti ylipainetta, joten 

savukaasuja työntyy ulos suurempia määriä. Koska suurin paine-ero muodostuu 

primäärikanavan alipaineen ja uunin ylipaineen välille, suurin osa savukaasuista pyrkii 

primäärikanavaan. Tästä syystä uunin alipaineen pyyntiarvojen tulee olla suuret, mutta 

ei yhtä suuret kuin jänniteportaalla 18. Kun karkeaerottimen alipainetta vähennetään, 

pitäisi savukaasuja virrata vähemmän primäärikanavaan. Silloin savukaasut ehtisivät 

paremmin jäähtyä primäärikanavassa ennen suodatinpusseja. Tästä syystä parin 

minuutin käytön jälkeen alipaineen pyyntiarvoja olisi tarvetta vähentää. Mikäli 

tämäkään ei riitä, alipaineen pyyntiä pitäisi vähentää entisestään muutamiksi 

minuuteiksi sulatuksen jatkumisen turvaamiseksi. Sen jälkeen on tarpeellista kasvattaa 

pyyntiarvoja, jotta siirtyminen takaisin jänniteportaalle 18 helpottuisi.  

Alassulatusvaihe tapahtuu lähinnä jänniteportaalla 18. Sen tarkoituksena on 

mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti saada romut sulatettua. Alassulatuksen 
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yhteydessä tapahtuu kappaleessa 3.2 mainittuja hapettumisreaktioita, höyrystyy 

metalleja kuten Zn, palaa romuun tarttuneita epäpuhtauksia, muodostuu sekä VOC:ja 

että NOx:ja ja mahdollisesti myös dioksiineja. Pölyäkin leijailee alkuvaiheessa paljon. 

Tämän takia uunin alipaineen pyyntiarvot pitävät olla suurimmillaan jänniteportaalla 18. 

Koska ensimmäisen puolentoista minuutin aikana karkeaerottimen alipaine vasta kasvaa 

lähemmäksi pyyntiarvoaan, voi seuraava pyyntiarvo olla sitäkin suurempi. Myös 

savukaasujen määrä kasvaa alun minuuttien jälkeen suurimmilleen. Sulan määrän 

kasvaessa loppua kohden muodostuu vähemmän savukaasuja, koska reaktiopinta-ala 

pienenee, happea on vähemmän tarjolla ja kaasuyhdisteillä kestää pidempään nousta 

pintaan. Tästä syystä jänniteportaan 18 käytön loppuvaiheessa uunin alipaineen 

pyyntiarvoja voidaan pienentää.     

9.2.3 Uudet ohjausarvot sisältävä säätötaulukko U 

Huomioiden edellisissä kappaleissa mainitut jänniteportaiden käyttökerrat, kestot ja 

niiden käyttötarkoituksen sulatusten aikana, saatiin luotua alla oleva taulukko 4. 

Taulukkoa 4 merkitään jatkossa säätötaulukko U:na uuden säätötaulukon mukaan. 

Säätötaulukkoon on merkitty oranssilla jänniteportaiden 5/6 toinen aika, koska se 

muutettiin ensimmäisten testauskertojen jälkeen 240 s. Syynä tähän oli porausvaiheen 

jatkuminen selkeästi yli 90 s. Muutos pienempään alipaineeseen juuri ennen alipaineen 

kasvattamista, aiheutti turhaa viivästystä jänniteportaan 17/18 pyyntiarvojen 

saavuttamiselle.  

Taulukko 4. Uusi uunin alipaineen säätötaulukko. Oranssilla merkitty aika muutettiin 

myöhemmin 240 s.  

Jännite-
porras Alipaine 

Aika 
(s) Alipaine 

Aika 
(s) Alipaine 

Aika 
(s) Alipaine 

Aika 
(s) Alipaine 

Aika 
(s) 

1, 2 -0.75 0 -0.75 240 -0.75 480 -0.75 720 -0.75 960 

3, 4 -0.95 0 -0.9 90 -0.85 240 -0.8 540 -0.75 960 

5, 6 -1.10 0 -1.05 90 -1.0 360 -0.95 600 -0.95 720 

7, 8 -1.20 0 -1.15 240 -1.10 420 -1.1 600 -1.1 720 

9, 10 -1.3 0 -1.25 240 -1.25 480 -1.25 720 -1.2 960 

11, 12 -1.35 0 -1.3 240 -1.3 480 -1.3 720 -1.3 960 

13, 14 -1.45 0 -1.45 240 -1.45 480 -1.45 720 -1.45 960 

15, 16 -1.5 0 -1.45 120 -1.4 240 -1.5 480 -1.5 960 

17, 18 -1.6 0 -1.7 90 -1.6 300 -1.65 480 -1.6 600 
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10 OLOSUHTEIDEN MUUTOKSET JA VAIKUTUKSET 

TUOTANTOKOKEISIIN 

Tuotannossa tehtyihin kokeisiin vaikuttaa pitkälti tuotannon sen hetkinen tila ja 

muuttujien vaihtelun suuruus. Prosessissa tapahtuu aina muutoksia laitteiden 

toimivuuden ja raaka-aineiden vaihteluiden myötä. Kun yllättäviä tilanteita tapahtuu, 

prosessiin saattaa tulla uusia muutoksia nopeallakin tahdilla. Kesken tuotantokokeiden 

tulleet muutokset yleensä vaikuttavat kerättyyn dataan, jolloin niiden tulkitseminen 

monimutkistuu. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu olosuhteiden muutoksia, jotka ovat 

vaikuttaneet tuotantokokeisiin, datan saatavuuteen sekä tulkittavuuteen. 

10.1 Sään vaikutukset 

Sään osalta, varsinkin lumen, jään ja veden kertyminen kierrätysteräksen joukkoon, 

haittaa ja pahimmillaan hidastaa sulatusprosessia. Kierrätysteräksen kastumista pyritään 

ensisijaisesti vähentämään tyhjentämällä ne laivasta suoraan romulaareihin, jolloin 

vettä, lunta tai jäätä ei pääse niiden joukkoon. Kierrätysterästen joukkoon kertynyt 

kosteus sen sijaan poistetaan romun kuivauksella, joka parhaimmillaan vie vain vähän 

imutehoja savukaasukanavista. Pahimmillaan romukorien tehoton kuivaaminen 

viivästyttää sulatuksen aloitusta tai toisen korin panostusta. Lisäksi kierrätysteräksen 

sekaan jäänyt lisäkosteus saattaa aiheuttaa räjähdyksiä panostettaessa, minkä takia 

kuivausta jatketaan tarpeen vaatiessa viivästyksistä huolimatta. Kaikissa tapauksissa 

kosteammat raaka-aineet lisäävät savukaasujen muodostumista valokaariuunissa.  

Koska erityisesti lumen päätyminen ja jään muodostuminen kierrätysterästen sekaan oli 

tuotantokokeiden alkamisen aikana iso ongelma, pohdittiin ratkaisuksi kahden erillisen 

uunin alipaineen säätötaulukon luomista. Toinen suurempia alipaineita pyytävä 

taulukko olisi käytössä märkiä kierrätysteräksiä sulatettaessa, jolloin vältyttäisiin 

savukaasujen kerääntymiseltä VKU2:n halliin. Taulukoita olisi helppo vaihtaa yhdellä 

napilla, jos toinen tehtäisiin uunin ja toinen karkeaerottimen painemittauksille. Asian 

toimimiseksi pitäisi testata uunin painemittauksen soveltumista säätötaulukon 

ohjaavaksi mittaukseksi. 
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10.2 Tuotannosta johtuvat muutokset ennen tuotantokokeiden alkua 

Juuri ennen tuotantokokeiden alkua 2.2. VKU2:n uunin alipaineen säätöä ja 

sekundäärikanavan pellin ohjausta jouduttiin muuttamaan imutehokkuuden 

riittämättömyyden takia. Edeltävän yön ja aamun sulatusten aikana savukaasuja oli 

kerääntynyt halliin huomattavia määriä ja uunin paineet olivat korkeat yli 2 mmH2O:ta, 

vaikka primääripelti oli 100 % auki. Sulaton päivätyöntekijä muutti sekä uunin 

alipaineen säätötaulukkoa että sekundäärikanavan säätöpellin asentoa. Vaikka 

muutoksia ei tehtykään tasesulatuksille enkä osallistunut niiden suunnitteluun, päätettiin 

taulukkoon ja sekundäärikanavan säätöpellin asentoon tehtyjä muutoksia pitää 

ensimmäisenä tuotantokokeena. Muutokset on kuvattu tarkemmin kappaleessa 11.1.  

10.3 Muiden projektien vaikutukset  

Samaan aikaan ensimmäisten tuotantokokeiden kanssa oli tuotannossa käynnnissä 

projekti, jonka tarkoituksena oli tehostaa sulaton toimintaa. Projektista saatujen tulosten 

pohjalta muutettiin VKU2:n armien reagointinopeutta siten, että saman impedenssin 

ylläpitämiseksi elektrodit seuraavat nopeammin kierrätysteräksen pintaa. Samaan aikaan 

vähennettiin sulatuksiin käytettävän ruostumattoman ostoteräksen määrää. Molempien 

muutosten vaikutusten suuruutta sulatuksiin käytetyn ajan ja tehon suhteen pyrittiin 

tutkimaan keräämällä uudestaan dataa säätötaulukolla M ja vertailemalla sen muutoksia 

aiemmin samalla taulukolla kerättyyn dataan. Molemmat muutokset tehtiin 22.2. 

Tuotantokokeiden ensimmäisen vaiheen loppupuolella aloitettiin VKU2:lla toista 

lopputyötä koskevat tuotantokokeet. Niiden tarkoituksena oli tutkia VKU2:n kaadon 

aikaisen kuohumisen vähentämistä suihkuttamalla kaadon aikana kuonapatjaan eri 

seoksia. Näiden tuotantokokeiden mahdolliset vaikutukset koskevat vain kaatosenkasta 

kerättävien kuona- ja teräsnäytteiden analyysejä, joten kokeiden aiheuttamat muutokset 

tutkittavassa datassa ovat helposti huomioitavissa.  
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10.4 Savukaasuanalysaattorin poistaminen käytöstä 

Automaatioon asennetun savukaasuanalysaattorin näytteenoton ohjelma häiritsi 

elektrodien vesijäähdytyksen automaatio-ohjelmaa, mistä syystä se poistettiin käytöstä 

3.3.  Koska savukaasuanalyysin käytöstä poistamisesta ei ilmoitettu eikä sitä huomattu 

ajoissa, kolmannen tuotantokoevaiheen kahden viimeisen kokeen osalta ei 

savukaasuanalyysejä ole tutkittavaksi.   
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11 ENSIMMÄINEN TUOTANTOKOEVAIHE 

Ensimmäinen tuotantokoevaihe koostui kahdesta tuotantokokeesta. Tuotantokokeessa 

1a oli olosuhteiden pakosta muutettu sekä uunin alipaineen säätötaulukkoa että 

sekundäärikanavan säätöpellin asentoa. Olosuhteiden tasaantumisen ja muutosten 

vaikutusten huomioimiseksi dataa kerättiin viikon verran. Tuotantokoe 1b oli kestoltaan 

lyhyempi ja siinä muutettiin vain sekundäärikanavan säätöpellin asentoa. 

11.1 Tuotantokoe 1a 

Tuotantokokeen 1a arvot saatiin kokeellisen tarkastelun tuloksena. Sulaton 

päivätyöntekijä oli aluksi lisännyt imutehoja asettamalla uunin alipaineen 

säätötaulukkoon taulukossa 5 näkyvät arvot. Taulukkoon 5 on merkitty keltaisella 

muutetut pyyntiarvot. Ne ovat aikaisempia alipaineen pyyntiarvoja suuremmat 

lukuunottamatta jänniteportaan 17/18 neljättä arvoa -1,6 mbar, jota nostettiin 0,05 mbar 

verran. Erityisen suurta eroa on jänniteportaiden 3/4, 5/6, 7/8 ja 9/10 pyyntiarvoilla, 

joita laskettiin parhaimmillaan 0,2 mbar. Haastatellun päivätyöläisen mukaan suurten 

jänniteportaiden alipaineen pyyntiarvojen suurentamisella ei ole suurta merkitystä, 

koska savukaasukanavan keskipakopumppujen imutehokkuus ei riitä laskemaan 

painetta alle -1,65 mbar karkeaerottimella, kun valokaariuunissa on reaktioiden takia yli 

1 mmH2O:n ylipaine.  Sen sijaan pienemmillä jänniteportailla pyrittiin lisäämään 

imutehokkuutta. (Harri 2016) Taulukkoa 5 merkitään jatkossa säätötaulukkona M 

muutetun säätötaulukon mukaan. 

Taulukon muutos ei ollut riittävän tehokas, mistä syystä sekundäärikanavan säätöpeltiä 

oli säädetty pienemmälle. Kun se aiemmin oli ollut 70 % auki muuna aikana, muutettiin 

aukon koko tähtäämään 60 %:iin. Sekundäärikanavan säätöpellin pienentäminen 

mahdollistaa suuremman imutehokkuuden primäärikanavaan. Ensimmäisen 

tuotantokokeen aikana tehtiin 103 sulatusta. 
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Taulukko 5. Imutehokkuuden nostamiseksi säädetyt uunin alipaineen säätötaulukon 

arvot. Merkitään säätötaulukko M. 

Jännite-
porras 

Alipaine 
Aika 
(s) 

Alipaine 
Aika 
(s) 

Alipaine 
Aika 
(s) 

Alipaine 
Aika 
(s) 

Alipaine 
Aika 
(s) 

1, 2 -0.75 0 -0.75 240 -0.75 480 -0.75 720 -0.75 960 

3, 4 -1.15 0 -1.15 240 -1.1 480 -1.1 720 -1.1 960 

5, 6 -1.3 0 -1.25 240 -1.2 715 -1.1 720 -1.1 960 

7, 8 -1.35 0 -1.3 240 -1.3 480 -1.3 720 -1.3 960 

9, 10 -1.35 0 -1.35 240 -1.35 480 -1.35 720 -1.35 960 

11, 12 -1.35 0 -1.35 90 -1.35 480 -1.35 720 -1.35 960 

13, 14 -1.45 0 -1.45 240 -1.45 480 -1.45 720 -1.45 960 

15, 16 -1.55 0 -1.55 240 -1.5 480 -1.45 720 -1.45 960 

17, 18 -1.7 0 -1.65 450 -1.65 480 -1.6 720 -1.6 960 

 

11.2 Tuotantokokeen 1a tulokset 

Tuotantokokeen 1a tulokset olivat osittain ristiriitaiset teorian kanssa, sillä suuremmista 

imutehoista huolimatta valokaariuunin paine oli ollut tutkittavissa jänniteporraspareissa 

korkeampi tuotantokoe 1a:n aikana kuin referenssimateriaalin aikana. Se on nähtävissä 

kuvasta 20, johon on merkitty tutkittavien jänniteporrasparien uunin ja karkeaerottimen 

paineiden keskiarvot joulukuun 2015 ja tuotantokoe 1a:n ajalta. Valokaariuunissa on 

ollut korkeammat paineet siitäkin huolimatta, että karkeaerottimen paine on keskimäärin 

ollut matalampi kaikissa jänniteporraspareissa. Syynä ristiriitaisuuteen voi olla se, 

etteivät tehot riitä laskemaan VKU2:n painetta halutulle tasolle vaan imevät lisää 

vuotoilmaa primäärikanavan raosta imutehojen lisääntyessä. Lisäksi uunin paineen 

mittauksen olosuhteista johtuvat ongelmat voivat aiheuttaa hajontaa. Kaikkien 

jänniteporrasparien paineiden keskiarvojen suhteelliset hajonnat ovat pysytelleet alle   

17 %. 
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Kuva 20. Joulukuun 2015 ja tuotantokoe 1a:n uunin sekä karkeaerottimen paineiden 

keskiarvot jänniteporraspareittain. 

 

Kun verrataan säätötaulukon M karkeaerottimen keskiarvoa mitattuun keskiarvoon 

tuotantokokeen 1a aikana kuvassa 21, nähdään karkeaerottimen saavuttaneen 

pyyntiarvonsa pienemmillä alle 13 jänniteportailla. Sen sijaan jänniteporraspareilla 

15/16 ja 17/18 arvot jäävät kauas tavoitteestaan, vaikka sekundäärikanavan säätöpellin 

aukon kokoa pienennettiin paremman imutehon aikaansaamiseksi primäärikanavaan. 

Kuvasta 21 huomataan, että valokaariuunissa on kyseisten jänniteportaiden aikana ollut 

ylipainetta. Se vaikuttaa selkeästi karkeaerottimen paineeseen vähentäen pyyntiarvojen 

saavutettavuutta. Samaa oli todennut päivämies muuttaessaan säätötaulukon ja 

sekundäärikanavan säätöpellin arvoja.  
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Kuva 21. Tuotantokokeen 1a mitatun karkeaerottimen ja pyyntiarvojen keskiarvot. 

 

Sulatusten kestoja laskettaessa huomioitiin vain aika, jolloin tehot olivat päällä. 

Saatujen tulosten perusteella sulatusten kesto oli keskimäärin kasvanut 36 s tuotantokoe 

1a:n aikana, mikä johtui lähinnä pienempien jänniteportaiden 4, 5 ja 6 kestojen 

kasvamisesta. Jokaisen joulukuun 2015 ja tuotantokoe 1a:n aikana tehdyn sulatuksen 

tärkeimpien jänniteportaiden kestot on merkitty kuvaan 22. Toisaalta kuvasta 22 

huomataan, että suurimpien jänniteportaiden kestot ovat olleet selkeästi lyhyempiä 

tuotantokoe 1a:n aikana verrattaessa joulukuuhun 2015. Sähköenergiaa oli käytetty 

kaadettua tonnia kohti keskimäärin 489 kWh/t per sulatus, mikä on lähes saman verran 

kuin referenssimateriaalin keruun aikainen 480 kWh/t. Molemmissa keskihajonta on 

ollut vähäistä alle 37 kWh/t. Kun huomioitiin sulatuksen kaatolämpötila, saatiin jokaista 

kaadetun tonnin yhtä lämpötila-astetta kohti käytetty sähköenergian määrä. Tuotantokoe 

1a:n aikana keskiarvo oli 307 Wh/t°C ja joulukuun 2015 aikana 300 Wh/t°C. Jokaisen 

tuotantokoe 1a:n ja joulukuun 2015 aikana tehdyn sulatuksen sähköenergian käyttö 

suhteutettuna kaatolämpötilaansa on merkitty kuvaan 23. Suurempien jänniteportaiden 

käytön lyhentymisen myötä säästetty energia on todennäköisesti kadonnut alempien 

jänniteportaiden suuremmista imutehoista johtuvan lämpöhäviöiden takia. Se pidentää 

pienempien jänniteportaiden käyttöaikaa.   
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Kuva 22. Tuotantokoe 1a:n ja joulukuun 2015 aikana tehtyjen sulatusten 

jänniteportaiden kestot. 

 

Kuva 23. Tuotantokoe 1a:n ja joulukuun 2015 aikana tehtyjen sulatuskohtaiset 

sähköenergian määrät kaatolämpötilan funktiona. 
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Primäärikanavan säätöpellin aukon koko oli kasvanut keskimäärin yli 8,5 % -yksikköä 

64,6 %:iin. Arvoa kasvattaa pienemmille jänniteportaille määritellyt selkeästi 

matalammat alipaineen pyyntiarvot, joiden saavuttamiseksi primäärikanavan säätöpelti 

oli enemmän auki. Arvoa varmasti vähentää sekundäärikanavan säätöpellin aukon koon 

pienentäminen, sillä se lisää primäärikanavan imutehokkuutta vähentäen 

primäärikanavan säätöpellin aukon koon suurentamisen tarvetta. Sekundäärikanavan 

säätöpelti oli keskimäärin ollut 68 % auki. Pienimmillään säätöpelti oli ollut 61 % auki, 

mikä vastaa sekundäärikanavan säätöpellin muuksi ajaksi määriteltyä 60 %.  

Kuvaan 24 on merkitty jokaisen joulukuun 2015 ja tuotantokoe 1a:n aikana tehtyjen 

sulatusten kuonautuneen kromioksidin määrät kuonan määrän funktiona. Kuonautuneen 

kromioksidin määrän vaihteluväli on molemmissa samanlainen, mutta joulukuun 2015 

aikana kromioksidia on kuonautunut yleensä alle 1750 kg. Sen sijaan tuotantokoe 1a:n 

aikana sulatukset ovat selkeästi jakaantuneet kuonautuneen kromioksidin suhteen 

laajalle eivätkä korreloi selkeästi kuonan määrään. Suuremmalla otannalla tuotantokoe 

1a:n tulokset voisivat painottua enemmän yhdelle alueelle. On kuitenkin oletettavaa, 

että suuremmat imutehot lisäävät vuotoilmojen takia myös kromioksidin kuonautumista. 

Ero joulukuun 2015 ja tuotantokoe 1a:n kuonautuneen kromioksidin määrän suhteen ei 

kuitenkaan ole selkeä.  

 

Kuva 24. Joulukuun 2015 ja tuotantokoe 1a:n kuonautuneen kromioksidin määrät 

sulatuksissa. 
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Kuona on kuohunut tai savukaasuja on muodostunut kerralla paljon valokaariuunissa 

selkeästi useammassa sulatuksessa ensimmäisen tuotantokokeen aikana verrattuna 

referenssimateriaaliin. Kuvaan 25 on merkitty kaksi sulatusta, joista toisessa 

kuohuminen tai savukaasujen muodostuminen on tapahtunut aikaisemmin 

lämmönnostovaiheen alkupuolella. Hiilimonoksidin ja hiilidioksidin suhteellisten 

määrien kasvu sekä typen suhteellisen määrän laskeminen kertovat savukaasujen 

äkillisestä muodostumisesta. Suurempi alipaine on todennäköisesti vetänyt enemmän 

vuotoilmoja VKU2:een ja lisännyt siten hapettumisreaktioita, joka on mahdollisesti 

aiheuttanut yhdessä oikeiden kuonan ominaisuuksien kanssa kuonan kuohumisen. 

Vaikka savukaasujen muodostumista on selkeästi tapahtunut enemmän 

savukaasuanalyysien hiilidioksidin, hiilimonoksidin ja typen määristä päätellen, ei 

kaikissa tuotantokokeen 1a sulatuksissa olosuhteita ole saatu kuohumisen kannalta 

otollisiksi.  

 

Kuva 25. Tuotantokokeen 1a aikana tehtyjen kahden sulatuksen savukaasuanalyysit. 

 

Tuotantokokeen 1a aikana tuli 19 kappaletta ylilämpöhälytyksiä pölynpoistoon. Niiden 

keskimääräinen kesto oli 2 min ja yhteensä prosessi oli niiden takia hälytystilassa 54 

min. Niistä kuitenkin vain kolme kappaletta oli pysäyttäviä hälytyksiä. Pysäyttävien 

hälytysten kokonaiskesto oli 3 min. Yhdeksän kappaletta hälytyksistä oli tullut viiden 

peräkkäisen sulatuksen aikana. Panoslaskelmista saatujen tietojen mukaan neljään 

sulatukseen edellä mainituista oli käytetty samaa ostoerää, mikä viittaa 

huonompilaatuiseen kierrätysteräkseen. Kuvaan 26 on merkitty savukaasuista mitattu 
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korkein lämpötila ennen primäärikanavan jäähdytysosan loppua suodatinpusseja 

edeltävän  korkeimman lämpötilan funktiona. Siitä huomataan, ettei suodatinpusseja 

edeltävän lämpötilan hälytysrajan 125 °C:ta ylitys ole usein ylittänyt jäähdytysosan 

lopun lämpötilan ylähälytysrajaa 550 °C:ta. Lisäksi kuvasta on nähtävissä, että 

primäärikanavan jäähdytysosan mittauspisteen korkeimmat lämpötilat ovat suhteellisesti 

painottuneet vähän korkeammalle joulukuun 2015 aikana verrattuna tuotantokoe 1a:han. 

Sen sijaan ennen suodatinpusseja vaihteluväli on ollut lähes sama. Voidaan olettaa 

tuotantokoe 1a:n suurempien jänniteportaiden imutehokkuuden lisäämisen vaikuttaneen 

osittain lämpötiloihin kierrätysteräksen laadun lisäksi. Suurempien imutehojen avulla on 

pystytty imemään raosta enemmän vuotoilmaa sekä jälkipalamiseen että savukaasujen 

jäähdyttämiseksi.  

 

Kuva 26. Savukaasujen huippulämpötila ennen primäärikanavan jäähdystysosan loppua 

suodatinpusseja edeltävän huippulämpötilan funktiona tuotantokoe 1a:n ja joulukuun 

2015 aikana. Kuvaajaan on merkitty ylilämpöjen hälytysrajat keltaisella ja pysäytysrajat 

punaisella. 
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11.3  Tuotantokoe 1b ja sen tulokset 

Tuotantokokeen 1b aikana muutettiin vain sekundäärikanavan säätöpellin asentoa. 

Muutokset johtuivat operaattoreiden huomioista. Heidän mukaansa savukaasuja oli 

kerääntynyt enemmän hallin kattoon eikä sekundäärikanavan imutehot riittäneet enää 

puhdistamaan hallin ilmaa ennen seuraavan sulatuksen alkua. Parin sulatuksen aikana 

tehdyn tarkkailun perusteella oli nähtävissä, ettei karkeaerottimen paine saavuttanut 

taulukossa määriteltyjä arvoja korkeimmalla jänniteportaalla, jos uunissa oli selkeästi 

ylipainetta. Alipaineen pyyntiarvoa ei saavutettu siitäkään huolimatta, että 

sekundääripeltiä oli pienennetty 60 % primäärikanavan imutehojen parantamiseksi. 

Lisäksi huomattiin, että sekundäärikanavan säätöpellin muuttuessa 65 % kalkin 

injektoinnin ajaksi ei karkeaerottimen paineelle tapahtunut selkeitä muutoksia. 

Primäärikanavan säätöpellin asento ei myöskään reagoinut sekundäärikanavan 

säätöpellin muutoksiin.   

Aluksi sekundäärikanavan säätöpellin asento muutettiin takaisin alkuperäiseen 70 %. 

Karkeaerottimen ja uunin paineita seurailtiin seuraavan sulatuksen ajan. Koska 

karkeaerottimen paine ei saavuttanut arvojaan kuin pienempien (alle 9) jänniteportaiden 

kohdalla, päätettiin kompromissina testata 66 % aukon kokoa. Uutta säätöpellin asentoa 

tarkkailtiin seuraavien kahden sulatuksen aikana. Karkeaerottimen paine ei vieläkään 

saavuttanut korkeiden jänniteportaiden arvoja, kun VKU2:ssa mitattiin selkeää 

ylipainetta. Pyyntiarvojen saavuttaminen ei kuitenkaan eronnut suuresti 60 % -arvolla 

saavutetuista tuloksista, joten 66 % pyyntiarvo jätettiin voimaan loppujen 

tuotantokokeiden ajaksi. 66 % pyyntiarvo vaikutti automaatiossa näkyvän reaaliaikaisen 

mittauksen mukaan saavuttavan arvon 67 %. Lisäksi aiemmin oli huomattu, että 

sekundäärikanavan säätöpellin asento vaikutti olevan 66 % auki kalkin injektoinnin 

aikana, vaikka asetettu arvo oli 65 %. Näiden perusteella todettiin sekundäärikanavan 

säätöpellin asennon saavuttavan lähes aina 1 % suuremman aukon koon kuin 

ohjausarvo.   
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12 TOINEN TUOTANTOKOEVAIHE 

Toinen tuotantokoe aloitettiin kaksi päivää ensimmäisten tuotantokokeiden jälkeen. 

Siinä testattiin kolmea eri uunin alipaineen säätötaulukkoa perättäisille tasesulatuksille. 

Ensimmäinen säätötaulukko oli alkuperäinen säätötaulukko A (taulukko 1, kpl 8.1), 

joka oli ollut käytössä referenssimateriaalin keruun aikana. Toinen säätötaulukko M 

(taulukko 5) oli käytössä ensimmäisessä tuotantokoevaiheessa ja kolmannen 

säätötaulukon U pyyntiarvojen valinnasta kerrottiin kappaleessa 9.2.   

12.1 Tuotantokoesulatusten valinta 

Testattaviksi sulatuksiksi valittiin perättäiset tasesulatukset, joihin oli käytetty samaa 

kierrätysteräserää. Tasesulatuksilla määritellään romuerien koostumukset ja niistä 

maksettavat hinnat. Niihin panostetaan vain yhden romuerän tavaraa ja tunnettuja 

seosaineita. Samasta kierrätysteräserästä tehtävät tasesulatukset ovat keskenään niin 

samanlaisia sulatuksia kuin tuotannossa on mahdollista tehdä. Tuotantokokeisiin 

valittiin vain yhden tai kahden korin tasesulatukset, koska suurempia määriä sulatetaan 

vain harvoin. Ideana oli vaihtaa säätötaulukkoa jokaiseen sulatukseen, jotta jokaista 

säätötaulukkoa voisi vertailla vierekkäisiin.  

12.2 Sulatusten seuraamisen aikana tehdyt huomiot 

Uunin alipaineen säätötaulukkoa vaihdettiin jokaiseen perättäiseen tasesulatukseen ja 

niiden toimimista seurattiin sekä kameroiden että automaation näyttöjen avulla. 

Automaation näytöistä tarkkailtiin erityisesti uunin ja karkeaerottimen paineiden 

vaihteluita verrattuna uunin alipaineen säätötaulukon pyyntiarvoihin sekä lämpötilan 

nousua jäähdyttimen jälkeisissä lämpöantureissa. Kun savukaasujen lämpötila 

jäähdyttimen jälkeen nousi yli 150 °C:seen toisessa haarautuneesta kanavasta, oli 

savukaasujen lämpötila ennen suodatinpusseja lähellä ylähälytysrajaa tai sen yli. Lisäksi 

lämpötilahälytysten ilmetessä seurailtiin kaikkia primäärikanavan lämpötiloja 

kokonaisuuden hahmottamiseksi. Kuten kappaleessa 8.2.1. todettiin, primäärikanavan 

jäähdytetyn osan lopussa mitattu savukaasujen lämpötila ei useimmiten ole korkea, 

vaikka ylilämmön hälytysraja ennen suodatinpusseja ylittyy. Sen sijaan ennen 
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suodatinpusseja olevasta neljästä lämpöanturista tyypillisesti vain yksi tai kaksi mittasi 

hälytysrajan ylittäviä lämpötiloja. Savukaasukanavan pohjalla olevan lämpöanturin 

mittaama lämpötila oli poikkeuksetta vähintään 30 °C:tta matalampi kuin ylempien 

lämpöantureiden.  

Karkeaerottimen paine seuraili kohtuullisella viiveellä uunin alipaineen säätötaulukon 

pyyntiarvoja, kun jänniteporras oli 12 tai matalampi. Suuremmilla jänniteportailla 

valokaariuunissa sulatuksen aikana tapahtuvat reaktiot aiheuttavat korkeampaa painetta, 

joka estää myös karkeaerottimen paineen putoamisen pyydetylle tasolle. 

Karkeaerottimen paine pysytteli noin -1,25 ja -1,40 mbar välissä korkeimmilla 

jänniteportailla. Kun pyyntiarvo oli kaikilla taulukoilla alle -1,55 mbar, ei 

karkeaerottimen paine saavuttanut sitä kuin vasta ensimmäisen tai toisen romukorin 

alassulatuksen loppuvaiheessa. Silloin uunin paine oli tyypillisesti laskenut alle 1 

mmH2O:n eli 0,1 mbar. Uunin paine pysytteli kaikilla taulukoilla samanlaisissa 

lukemissa, joten eroja ei selvästi ollut nähtävissä. Vaikka karkeaerottimen paine ei 

saavuttanut uunin alipaineen säätötaulukon pyyntiarvoa, primäärikanavan pelti ei usein 

auennut suuremmalle. Kun se aukesi lähelle 100 %, oli karkeaerottimen paine 

huomattavasti lähempänä pyyntiarvoaan. Primäärikanavan pellin sulkeutuessa kokonaan 

kasvoi savukaasulaitoksella suodatinpussialueen paine -18 mbar -9 mbariin.  

Säätötaulukkoja A ja U käytettäessä oli usein huomattavissa savukaasujen kertymistä 

hallin katon rajaan. Tätä tapahtui varsinkin kokeiden alkuaikoina, jolloin 

kierrätysterästä jouduttiin usein kuivattamaan kosteuden kertymisen takia. Savuja pääsi 

kerääntymään varsinkin pienemmillä jänniteportailla, joilla alipaineen pyyntiarvot olivat 

säätötaulukkoa M pienemmät. Savukaasujen kertyminen katonrajaan ei ollut runsasta 

eikä haitannut prosessin toimintoja, joten se pysytteli sallittavian rajojen sisäpuolella. 

Hapen injektoinnin aiheuttamat reaktiot olivat nähtävissä hetkellisesti runsaampina 

savukaasumäärinä. Lisäksi säätötaulukon U jänniteporrasparin 5/6 toisen alipaineeen 

pyyntiarvon -1,05 mbar aika 90 s muutettiin 240 s, sillä imut pienenivät turhaan 

porausvaiheen lopussa juuri ennen siirtymistä isommille jänniteportaille ja suuremmalle 

imuteholle.  
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12.3 Johtopäätökset toisesta tuotantokokeesta 

Toisessa tuotantokokeessa kerättiin dataa 12 päivän ajan, joista vain viitenä päivänä tuli 

kokeeseen sopivia tasesulatuksia. Sekä säätötaulukolla U että M dataa saatiin kerättyä 

10 tasesulatuksesta, kun taas säätötaulukkoa A käytettiin vain kuudelle tasesulatukselle. 

Ero johtuu yhdestä kierrätysteräserästä tehtyjen tasesulatusten määristä, sillä 

tasesulatuksia oli välillä kaksi tai viisi kappaletta. Silloin referenssimateriaalissa 

käytettyä säätötaulukkoa testattiin vähiten. Lisäksi VKU2:n prosessimiehet tekivät 

tarpeen vaatiessa ajotapaan muutoksia kierrätysteräserän ensimmäisen tasesulatuksen 

jälkeen. Tällaisia muutoksia olivat sulatukseen käytetyn energian vähentäminen korkean 

kaatolämpötilan takia sekä seosaineiden määrien muuttaminen teräsanalyysien 

perusteella. Sulatuksen keskeyttäviä häiriöitä ja odotuksia sekä vuoronvaihtoja tapahtui 

myös kesken tasesulatusten, mikä voi näkyä muutoksina edellisiin sulatuksiin 

verrattuna. Luotettavien tietojen saamiseksi sulatuksia pitäisi kerätä paljon, jotta 

muutoksien vaikutukset eivät vääristäisi tuloksia. Tuotantokokeita päätettiin muuttaa, 

jotta dataa saataisiin kerättyä riittävästi. Jatkossa yksittäisillä säätötaulukoilla 

kerättäisiin dataa pidemmältä jaksolta ajotapaan tehtyjen pienien muutosten 

aiheuttamien erojen minimoimiseksi. Seuraavassa kappaleessa käsitellään toisen 

tuotantokokeen tuloksia suuntaa-antavasti. 

12.4 Tuloksia toisesta tuotantokokeesta 

Tasesulatuksista saatua dataa vertailtiin vain viereisten eri uunin alipaineen 

säätötaulukoilla tehtyjen sulatusten kanssa.  Vertailupareja kertyi yhteensä 20 

kappaletta. Tutkimuksessa huomioitiin vain mitattavien muuttujien keskiarvojen välillä 

olevat selkeät eroavaisuudet. Tehojen käytön suhteen eroavaisuuksia oli 11 parissa. 

Säätötaulukossa U oli neljässä tapauksessa viidestä käytetty vähemmän tehoa verrattuna 

säätötaulukkoon M. Sen sijaan säätötaulukon A kanssa oli yhtä paljon tapauksia, joissa 

oli suuremmat tehot, kuin tapauksia, joissa oli pienemmät tehot. Yllättäen uunin paineen 

osalta tapaukset jakaantuivat tasan sekä säätötaulukoiden M ja U että A ja U osalta. 

Primäärikanavan säätöpellin aukon koko oli ollut isompi viidessä tapauksessa kuudesta 

säätötaulukolla M verrattaessa säätötaulukkoon U. Lisäksi primäärikanavan jäähdytetyn 

osan loppupuolelta mitattu savukaasujen lämpötilan keskiarvo oli ollut säätötaulukolla 

U matalampi kuin säätötaulukoilla M ja A. Samoin oli savukaasujen lämpötilan 



   78 

keskiarvo ennen suodatinpusseja ollut matalampi säätötaulukolla U kuin kahdella 

muulla. Muutoin erot olivat yksittäistapauksia. Tarkasteltaessa yksittäisiä sulatuksia 

huomio kiinnittyi myös toisen romukorin panostuksen kestoihin. Niiden vaihtelut olivat 

perättäisilläkin sulatuksilla suuria jopa yli 10 min. Erot saattavat johtua 

kierrätysteräksen jäämisestä holvin väliin tai liian korkean kierrätysteräskasan 

muodostumisesta, mitkä estävät valokaariuunin holvin sulkeutumisen. Mitä pidempään 

holvi on auki, sitä enemmän lämpöenergiaa poistuu prosessista. Panostuksen erot 

vaikuttavat siten sulatusta kohti käytetyn sähköenergian määrään. 
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13 KOLMAS TUOTANTOKOEVAIHE 

Kolmannessa tuotantokoevaiheessa testattiin säätötaulukoita M ja U viikon verran. 

Kerätystä datasta saatujen tietojen perusteella muutettiin säätötaulukkoa U ja merkittiin 

uutta säätötaulukkoa X:ksi. Sen jälkeen säätötaulukkoa X testattiin viikon ajan riittävän 

datan keräämiseksi. VKU2:een panostettavan ruostumattoman ostoteräksen määrän 

vähentäminen sekä armien reagointinopeuden muuttaminen juuri ennen säätötaulukko 

U:n testaamista, pakottivat pitämään säätötaulukkoa M vielä uuden viikon verran 

muutosten aiheuttamien vaikutusten minimoimiseksi. Seuraavissa kappaleissa on 

vertailtu säätötaulukko M, U ja X mitattua dataa keskenään sekä referenssimateriaaliin 

ja tuotantokokeeseen 1a.  

13.1 Säätötaulukon U muokkaaminen säätötaulukoksi X 

Säätötaulukon M ollessa käytössä saatiin dataa kerättyä 178 sulatuksesta ja 

säätötaulukolla U 129 sulatuksesta. Kerätyn datan perusteella sulatusten kesto ja 

kaadettua tonnia kohti käytetyn sähköenergian määrä olivat säätötaulukon U testin ajalta 

huonommat kuin säätötaulukon M. Lisäksi kromioksida oli kuonautunut vähän 

enemmän useammalla sulatuksella kuin säätötaulukon M aikana. Edellä mainitut arvot 

viittaavat suurempiin lämpöhäviöihin, vaikka maltillisimmilla lämmönnostovaiheen 

arvoilla oli tarkoitus pyrkiä päinvastaiseen. Kromin kuonautuminen tapahtuu sulatuksen 

loppupuolella, kun happea on liikaa tarjolla. Suurempi alipaine valokaariuunin sisällä 

lisää vuotoilmojen virtaamista sinne. Tästä syystä alipainetta sulatuksen loppupuolelta 

pystyttäisiin vähentämään kasvattamalla uunin alipaineen säätötaulukon pienempien 

jänniteportaiden pyyntiarvoja lähemmäksi hallin ilmanpaineen arvoa. Kuten kuvasta 27 

näkyy, sulatuksen loppupuolella valokaariuuniin muodostuu tyypillisesti alipainetta 

sekä säätötaulukon U että M pyyntiarvoilla. 

Säätötaulukolla U on myös huomattavissa selkeämpi alipaineen heittely sulan 

keräännyttyä valokaariuunin pohjalle. Heittelyn syytä ei ole tiedossa, mutta se on 

todennäköisesti aiheuttanut suuremmat lämpöhäviöt sekä kuonautuneen kromioksidin 

määrän kasvut. Kuvaan 27 on merkitty nuolella aika, jolloin tehot ovat olleet poissa 

päältä korin panostuksen takia. Lisäksi huomattiin, ettei ero taulukoiden välillä ole 

riittävän suuri saatujen paineen arvojen perusteella. Uunin alipaineen kaikilta alle 12 
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jänniteportailta päätettiin vähentää enimmällään 0,25 mbar alipainetta. Kun muutos 

tehtiin, saatiin säätötaulukko X, jonka pyyntiarvot on merkitty alla olevaan taulukkoon 

6. Säätötaulukolla X kerättiin dataa 141 sulatuksesta. 

 

Kuva 27. Yksittäisten sulatusten uunin paineet säätötaulukoilla U ja M. 

 

Taulukko 6. Uunin alipaineen säätötaulukko X. 

Jännite-
porras Alipaine 

Aika 
(s) Alipaine 

Aika 
(s) Alipaine 

Aika 
(s) Alipaine 

Aika 
(s) Alipaine 

Aika 
(s) 

1, 2 -0.75 0 -0.75 240 -0.75 480 -0.75 720 -0.75 960 

3, 4 -0.85 0 -0.8 90 -0.80 240 -0.75 540 -0.75 960 

5, 6 -0.95 0 -0.90 90 -0.90 360 -0.85 600 -0.85 720 

7, 8 -1.10 0 -1.05 240 -1.0 420 -1.0 600 -0.95 720 

9, 10 -1.25 0 -1.20 240 -1.20 480 -1.20 720 -1.2 960 

11, 12 -1.35 0 -1.3 240 -1.3 480 -1.3 720 -1.3 960 

13, 14 -1.45 0 -1.45 240 -1.45 480 -1.45 720 -1.45 960 

15, 16 -1.5 0 -1.45 120 -1.4 240 -1.5 480 -1.5 960 

17, 18 -1.6 0 -1.7 90 -1.6 300 -1.65 480 -1.6 600 

 

13.2 Uunin ja karkeaerottimen paineet 

Säätötaulukkojen M, U ja X uunin paineita vertaillaan yhden sulatuksen ajalta kuvassa 

28. Siitä on nähtävissä, että säätötaulukolla X uunin paine sulatuksen lopulla saatiin 

lähelle hallin ilmanpainetta. Sulatuksen alussa uunin paine saavutti samoja arvoja kuin 
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säätötaulukoilla M ja U. Kuitenkaan paine ei heitellyt yhtä paljon säätötaulukolla X 

kuin kahdella muulla, mikä viittaa parempaa kierrätysteräksen laatuun. Nuolilla on 

merkitty jokaisen sulatuksen toisen korin panostusaika, joka näkyy paineen tasaisena 

viivana nolla-kohdasssa. Holvin ollessa auki paineanturi siirtyy sivuun eikä pysty 

mittaamaan uunin painetta.  

 

Kuva 28. Säätötaulukoiden M, U ja X aikana mitatut uunin paineet yhden sulatuksen 

ajalta. 

 

Samoin kuin tuotantokoe 1a:n ja joulukuun 2015 aikana säätötaulukoita M, U ja X 

testattaessa kahden isoimman jänniteporrasparin pyyntiarvojen keskiarvot ovat mitattuja 

keskiarvoja korkeammat. Pienemmillä portailla tilanne kääntyy toisinpäin. 

Säätötaulukoilla M, U ja X pyyntiarvojen ja mitattujen keskiarvojen erot pienemmillä 

portailla ovat suuremmat kuin joulukuun 2015 aikana. Kuvaan 29 on kuvattu 

karkeaerottimen pyyntiarvojen ja mitatun paineen keskiarvot säätötaulukko U:n aikana. 

Säätötaulukkojen M ja X vastaavat kuvaajat löytyvät liitteenä 3.  
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Kuva 29. Karkeaerottimen pyyntiarvojen ja mitatun paineen keskiarvot säätötaulukko 

U:n aikana. 

 

Uunin ja karkeaerottimen paineiden eroja tutkittiin jänniteporraspareittain säätötaulukon 

säätöjen takia. Lähempään tarkasteluun otettiin vain kappaleessa 9.2.1 määritellyt kuusi 

tärkeintä jänniteporrasparia: 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 15/16 ja 17/18.  Kuvaan 30 on esitetty 

jänniteporrasparin 5/6 ollessa käytössä mitattujen uunin paineiden keskiarvot. 

Suhteelliset hajonnat olivat kohtuulliset, alle 12,5 %. Kuvasta 30 huomataan, että 

säätötaulukon X ollessa käytössä karkeaerottimen paine on ollut selkeästi muita 

korkeampi  -1 mbar. Sen avulla uunin paine on pysynyt koko joukon korkeimpana 

lähellä hallin ilman painetta. Säätötaulukon M aikana karkeaerottimessa on mitattu 

matalimmat paineet, mutta niiden avulla ei ole saavutettu matalampia paineita uuniin. 

Uunin paineen keskiarvo säätötaulukolla M oli toiseksi korkein. Tuotantokoe 1a:n  

aikainen karkeaerottimen keskiarvo pitäisi olla matalampi kuin säätötaulukolla M, 

koska niissä käytettiin samaa säätötaulukkoa ja sekundäärikanavan säätöpellin asento 

oli tuotantokoe 1a:n aikana 6 % -yksikköä pienempi kuin säätötaulukolla M. 

Pienemmällä sekundäärikanavan säätöpellin asennolla pitäisi saavuttaa suuremmat 

imutehot primäärikanavaan. Imutehokkuuden lisäksi karkeaerottimen paineeseen 

vaikuttavat sulatukseen käytettyjen raaka-aineiden määrä ja laatu. Uunin ja 

karkeaerottimen paineiden erotus on pienin säätötaulukolla X, mikä vahvistaa 

imutehojen muutosten vaikuttaneen halutulla tavalla. Jänniteportaiden 3/4 ja 7/8 osalta 

saatiin samankaltaisia tuloksia. Niiden diagrammit löytyvät liitteestä 4.  
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Kuva 30. Uunin ja karkeaerottimien mitattujen paineiden keskiarvot jänniteportaiden 5 

tai 6 ollessa päällä eri tuotantokoeaikoina. 

 

Jänniteporrasparilla 11/12 (liite 5) paineiden erot karkeaerottimessa eri tuotantokokeilla 

tasoittuivat. Keskimäärin karkeaerottimen paine pysytteli lähellä -1,37 mbar muiden 

paitsi säätötaulukko M ollessa käytössä. Sen aikana karkeaerottimen paine oli 

keskimäärin pysytellyt -1,41 mbar. Kuitenkin uunin paineissa oli selkeämpiä eroja; 

tuotantokokeella 1a paine oli vähän yli ja säätötaulukolla X samaa luokkaa hallin ilman 

paineen kanssa sekä muilla noin -0,05 mbar alipaineella. Kuvassa 31 on 

jänniteporrasparin 17/18 datan keskiarvot eri tuotantokokeille. Karkeaerottimen 

paineiden osalta huomataan, että säätötaulukoilla M, U ja X on lähes yhtä matalat 

mitatut alipaineiden keskiarvot. Niiden pyyntiarvojen erot ovat lähes yhtä pienet. Uunin 

paineet sen sijaan ovat pyörineet hallin ilman paineen tasolla tuotantokokeen 1a uunin 

paineen keskiarvoa lukuunottamatta. Siinä keskiarvo on  0,075 mbar ylipaineella. 

Korkea ylipaine viittaa suureen määrään reaktioita alassulatusvaiheessa, mikä johtuu 

tyypillisesti laadullisesti huonommasta kierrätysteräksestä. Korkea uunin paineen 

keskiarvo selittää myös tuotantokoe 1a:n karkeaerottimen paineen korkeampaa 

keskiarvoa verrattuna säätötaulukkoon M. Jänniteporrasparilla 15/16 oli nähtävissä 

samankaltaiset tulokset (liite 5). Ainoana erona oli säätötaulukkojen M ja U aikana 

mitatut 0,02 mbar matalammat uunin paineen keskiarvot.  
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Kuva 31. Karkeaerottimen ja uunin paineen keskiarvot jänniteportaiden 17 ja 18 aikana 

eri tuotantokokeissa. 

13.3 Sulatusten ja jänniteportaiden kestot 

Sulatusten kestoihin laskettiin vain tehot päällä –aika. Saadut tulokset on merkitty 

kuvaan 32. Keskimäärin sulatuksissa oli kulunut eniten aikaa tuotantokoe 1a:n aikana, 

jolloin imutehokkuus primäärikanavassa on ollut suurimmillaan. Sen sijaan 

säätötaulukolla X sulatusten kesto on keskimäärin ollut neljä minuuttia vähemmän. 

Osittain tulos on selitettävissä kierrätysteräksen paremmalla laadulla. Lisäksi pienten 

jänniteportaiden käytön aikana saavutetuilla korkeammilla paineilla on saatu 

vähennettyä lämpöhäviöitä. Matalammista säätötaulukon pyyntiarvoista huolimatta 

säätötaulukon M sulatusten keston keskiarvo on säätötaulukkoa U pienempi. Edellisessä 

kappaleessa todettiin uunin paineen keskiarvon olleen säätötaulukolla U matalampi 

jokaisessa jänniteporrasparissa, mikä on varmasti lisännyt vuotoilmojen määrää uunin 

sisällä. Säätötaulukoilla M, U ja X ovat sulatusten kestot olleet keskimäärin yli 

minuutin vähemmän kuin alkuperäisen säätötaulukon aikana joulukuussa 2015.  
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Kuva 32. Sulatusten kestojen keskiarvot eri tuotantokokeilla. 

 

Kun tarkasteltiin kestoja alassulatuksen ja lämmönnostovaiheen aikoina säätötaulukoilla 

M, U ja X, saatiin alla olevat kuvaajat 33 ja 34. Kuvassa 33 on alassulatusvaiheessa 

käytettyjen jänniteportaiden kestot. Jokainen piste kuvaa yhtä yhtäjaksoista aikaa 

jänniteportaalla, joten yhden sulatuksen aikana on voinut tulla useampi merkintä. 

Lisäksi alle 30 s kestoja ei ole huomioitu. Jänniteportailla 12 ja 18 kaikkien kolmen 

säätötaulukon aikana kestojen vaihteluväli on ollut hyvin samanlainen. 

Säätötaulukkojen M ja U aikana jänniteportaalla 18 useampi kerta on kestänyt yli 500 s 

kuin säätötaulukon X aikana, kuitenkaan ero ei ole huomattava. Jänniteporrasta 16 on 

käytetty lyhyempiä aikoja, vähemmän tai molempia säätötaulukolla X verrattuna 

säätötaulukkojen M ja U testiaikaan. Ero säätötaulukkoon U ei ole suuri, mikä johtuu 

samoista suurten jänniteportaiden pyyntiarvoista. Koska jänniteporrasta 16 käytetään 

lähinnä ylilämpöjen aikana, viittaa säätötaulukon X tulos ylilämpöjen vähenemiseen.  

Erot säätötaulukoiden välillä alassulatuksessa käytettyjen jänniteportaiden 

pyyntiarvoissa eivät ole isoja, mikä näkyy tuloksesta.   
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Kuva 33. Alassulatuksessa käytettyjen jänniteportaiden 12, 16 ja 18  yhtäjaksoisten 

käyttökertojen kestot säätötaulukoiden M, U ja X aikana. 

 

Lämmönnostovaiheessa oletuksena oli, että säätötaulukon X korkeammat 

karkeaerottimen pyyntiarvot lyhentäisivät lämmönnostovaiheen kestoa lämpöhäviöiden 

vähenemisen takia. Kuvassa 34 lämmönnostovaiheen keston lyhenemistä ei kuitenkaan 

ole nähtävissä, sillä sekä jänniteportaalla 8 että 6 käyttökertojen kestot ovat jakautuneet 

aika tasaisesti samalle vaihteluvälille. Koska VKU2:lla jänniteportaita ohjataan 

dynaamisella elektrodien säätöjärjestelmällä, saattaa sulatuksen aikana jänniteporras 

muuttua sekunnin ajaksi toiselle portaalla nollaten keston laskennan. Tästä syystä 

lämmönnostovaiheen kokonaiskestoa ei voida päätellä pelkkien jänniteportaiden 

yhtäjaksoisten kestojen avulla. Jänniteportaita 4 ja 5 käytetään paljon panostuksen, 

kaadon tai odotuksen aikana, joten niihin on huomioitu myös tehot pois päältä –aika. 

Kuten kuvasta 35 nähdään säätötaulukon X aikana jänniteportaan 4 kestot eivät ole 

hajaantuneet yhtä pitkälle kuin muilla kahdella. Sen sijaan elektrodien 

porausvaiheessakin käytettävän jänniteportaan 5 kestot ovat hajaantuneet suuremmalle 

vaihteluvälille kaikilla kolmella. Suurin osa kestoista on säätötaulukolla X ollut 

lyhyempiä kuin säätötaulukolla M, jonka aikana imutehot olivat kovemmat.  
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Kuva 34. Lämmönnostovaiheessa käytettyjen jänniteportaiden 6 ja 8 yhtäjaksoiset 

kestot säätötaulukoilla M, U ja X. 

 

 

Kuva 35. Jänniteportaiden 4 ja 5 kestot säätötaulukoilla M, U ja X. 

13.4 Sähköenergian kulutukset 

Sähköenergian käyttö laskettiin kaadettua tonnia ja yhtä lämpöastetta kohti. Taulukkoon 

7 on koottu referenssimateriaalien ja tuotantokokeiden sähköenergian käytön keskiarvot 

ja –hajonnat. Tulokset ovat teorian kanssa yhtenevät lukuunottamatta säätötaulukon U 

tulosta. Joulukuuhun 2015 verrattuna käytetyn sähköenergian määrät kasvoivat 

tuotantokoe 1a:n aikana suuremman imutehon takia. Kun sekundäärikanavan säätöpeltiä 
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suurennettiin tuotantokoe 1a:n aikaisesta 60 %:sta säätötaulukon M 66 %, on 

sähköenergian kulutuskin laskenut. Säätötaulukolla U on korkeammat paineen 

pyyntiarvot pienillä jänniteportailla, jolloin sähköenergiaa olisi pitänyt säästyä 

lämmönnostovaiheessa säätötaulukkoon M verrattuna. Kuitenkin sähköenergian kulutus 

on kasvanut hiukan. Säätötaulukolla X on selkeästi pienimmät imutehot sulatuksen 

lämmönnostovaiheessa, minkä avulla sähköenergiaa on kulunut vähiten jokaista 

kaadetun tonnin yhtä lämpöastetta kohti.  

Taulukko 7. Käytetyn sähköenergian määrät kaadettua tonnia ja yhtä lämpöastetta kohti. 

 

Joulukuu 
2015 

Tuotanto-
koe 1a 

Säätö-
taulukko M 

Säätö-
taulukko U 

Säätö-
taulukko X 

Keskiarvo 
(Wh/t·°C) 

300,2 307,0 300,4 301,7 294,2 

Keskihajonta 0,0238 0,0176 0,0221 0,0285 0,0181 

 

Sama tilanne on nähtävissä kuvasta 36, jossa on vertailtu joulukuun 2015 ja 

säätötaulukon X aikaisiin sulatuksiin käytettyä sähköenergian määrää 

kaatolämpötiloihin. Säätötaulukon X sulatukset ovat kerääntyneet pääasiassa 440 - 490 

kWh/t välille, kun joulukuussa sähköenergiaa oli käytetty useimmiten 440 - 530 kWh/t. 

Kaatolämpötilat ovat molemmilla pysyneet suurimmaksi osaksi 1550 - 1625 °C välillä, 

mitkä ovat aika lähellä haluttua 1570 °C kaatolämpötilaa.  Säätötaulukkojen M ja U 

sulatukset olivat levinneet hyvin samalla tavalla säätötaulukon X kanssa. 
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Kuva 36. Joulukuun 2015 ja säätötaulukon X aikaisten sulatusten sähköenergian määrät 

kaatolämpötilan funktiona. 

13.5 Sulatusten lämpötilat 

Kuvaan 37 on merkitty säätötaulukkojen M, U ja X aikana tehtyjen sulatusten 

savukaasujen korkein lämpötila ennen suodatinpusseja primäärikanavan jäähdytysosan 

savukaasujen korkeimman lämpötilan funktiona. Lisäksi kuvaan on merkitty 

mittauspisteiden savukaasujen lämpötilojen ylähälytysrajat oranssilla ja pysäytysrajat 

punaisella. Kuten kuvasta 37 on nähtävissä, yksikään sulatus ei ole pysähtynyt 

primäärikanavan jäähdytysosan savukaasujen lämpötilan noustessa yli pyäytysrajan. 

Sen sijaan säätötaulukkojen M ja U aikana suodatinpusseja edeltävässä mittauspisteessa 

savukaasujen lämpötila on noussut liian korkeaksi useissa sulatuksissa.  

Säätötaulukon M testauksen aikana pysäyttäviä hälytyksiä ylilämmöistä 

savukaasukanavissa tuli neljä kappaletta, joiden keskimääräinen kesto oli 2 min ja 

kokonaiskesto 10 min. Kaksi hälytyksistä tapahtui saman sulatuksen aikana, mutta 

muuten kyseessä oli yksittäistapauksia. Säätötaulukon U kahdeksan päiväisen testin 

aikana ylilämpöhälytyksiä tuli neljä kappaletta, joiden kokonaiskesto oli 1 min 40 s. 

Niistä kolme oli kahdessa perättäisessä sulatuksessa ja jokaisen kesto oli alle 20 s. 

Säätötaulukon X testausviikon aikana ei tullut yhtään ylilämpöhälytystä. Tarkasteltaessa 

pitemmällä aikavälillä 14.3.-1.4., hälytyksiä oli tullut 21 kappaletta. Niiden 

keskimääräinen kesto oli vajaa 3 min ja kokonaiskesto 56 min. Hälytykset olivat 
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tapahtuneet viitenä päivänä tyypillisesti peräkkäisille sulatuksille, mikä viittaa 

huonoihin kierrätysteräslaatuihin. Kuvaan 37 on merkitty säätötaulukon X osalta vain 

varsinaisen testiviikon aikana tulleet korkeimmat savukaasujen lämpötilat. 

 

Kuva 37. Säätötaulukkojen M, U ja X savukaasujen lämpötilat ennen suodatinpusseja 

primäärikanavan jäähdytetyn osan savukaasujen lämpötilan funktiona. Kuvaajaan on 

merkitty keltaisella lämpötilan ylähälytysrajat ja punaisella pysäytysrajat. 

 

Säätötaulukon X aikana sulatusten korkeimmat lämpötilat ovat olleet matalampia kuin 

säätötaulukoilla M ja U. Samaan viittaa ylilämpöhälytysten puuttuminen testausajalta. 

Kuvasta 37 voidaan nähdä, että erityisesti säätötaulukon U aikana lämpötilat ovat olleet 

säätötaulukkoja M ja X korkeammat. Säätötaulukon M aikana sulatusten korkeimmat 

lämpötilat ovat jakaantuneet tasaisemmin koko vaihteluvälille. Vaihteluväli on 

säätötaulukkojen M ja U aikana ollut lähes sama, kun taas säätötaulukolla X 

vaihteluväli on ollut yli 10 °C pienempi. Savukaasujen lämpötilat ovat eniten nousseet 

100 - 110 °C välillä ennen suodatinpusseja ja 325 – 420 °C välillä primäärikanavan 

jäähdytysosan lopussa. Säätötaulukon X savukaasujen lämpötiloja vertailtiin kuvassa 38 

referenssimateriaalin savukaasujen lämpötiloihin. Säätötaulukolla X savukaasujen 

korkeimmat lämpötilat ennen suodatinpusseja ovat olleet selkeästi kokonaisuutena 

matalammat kuin joulukuussa 2015. Eroon vaikuttavat imutehojen lisäksi 

kierrätysteräksen laatu ja kosteuden väheneminen raaka-aineissa. 
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Kuva 38. Joulukuun 2015 ja säätötaulukon X sulatusten korkeimmat lämpötilat 

primäärikanavan jäähdytysosan lopussa suodatinpusseja edeltävän lämpötilan funktiona. 

Ylilämpörajat merkitty keltaisella ja pysäytysrajat punaisella. 

 

Ylilämpöhälytyksiä ei kokonaisuudessaan pystytä poistamaan pelkällä säätötaulukon 

muokkaamisella, koska sen vaatimat radikaalimmat muutokset kasvattaisivat 

lämpöhäviöitä, kromin kuonautumista tai savukaasujen kerääntymistä halliin. Muita 

keinoja ylilämpöjen välttämiseksi ovat muun muassa primäärikanavan raon 

suurentaminen, primäärikanavan säätöpellin koon pienentäminen väliaikaisesti sekä 

VKU2:n koteloiminen. Edellä mainittuja ehdotuksia on esitelty tarkemmin kappaleessa 

16.  

13.6 Kromin kuonautuminen 

Kromin kuonautumista tapahtuu lähinnä lämmönnostovaiheessa, jolloin ylenmääräinen 

happi voi polttaa kromia terässulasta. Siitä syystä vuotoilmojen määrää pyrittiin 

vähentämään imutehojen pienentämisellä lämmönnostovaiheessa. Säätötaulukolla M 

sekundäärikanavan säätöpellin koon suurentaminen on vähentänyt vuotoilmojen määrää 

pienentämällä primäärikanavan imutehokkuutta. Imutehojen pienentyminen on 

vähentänyt kuonautuneen kromioksidin määrää. Tilanne on nähtävissä kuvasta 39, jossa 

on vertailtu tuotantokoe 1a:n ja säätötaulukon M aikaisten sulatusten kuonautuneen 
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kromioksidin määrää kuonan määrään. Säätötaulukon M kuonautuneen kromioksidin 

määrät ovat painottuneet alle 1800 kg, kun taas tuotantokoe 1a:n aikana määrä on 

jakaantunut tasaisemmin 500-3000 kg väliin.  

 

Kuva 39. Tuotantokoe 1a:n ja säätötaulukon M aikaisten sulatusten kuonautuneen 

kromioksidin määrät kuonan määrään vertailtuna. 

 

Säätötaulukolla U kuonautuneen kromioksidin määrä oli kerääntynyt kahteen ryhmään, 

joista suuremmassa kromioksidia oli kuonautunut alle 1400 kg ja pienemmässä 1700 – 

2100 kg. Vertailtaessa säätötaulukkoon M vähän korkeampaa toista ryhmää 

lukuunottamatta erot eivät olleet huomattavia. Säätötaulukon X aikana kromioksidia 

kuonautui useimmiten alle 1500 kg, mutta kuten kuvasta 40 on nähtävissä tulokset ovat 

hajaantuneet enemmän kuin säätötaulukolla M. Pääasiallisesti kromioksidia on 

kuonautunut vähemmän säätötaulukon X aikana muihin verrattuna, mikä tukee teoriaa 

imutehojen pienentämisen vaikutuksista.  
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Kuva 40. Kuonautuneen kromioksidin määrä kuonan määrään verrattuna 

säätötaulukkojen M ja X aikaisissa sulatuksissa. 

13.7 Primääri- ja sekundäärikanavan säätöpellit 

Säätötaulukon M testauksen aikana primäärikanavan säätöpelti on ollut selkeästi 

enemmän auki kuin referenssimateriaalissa, mutta vähemmän kuin tuotantokokeen 1a 

aikana. Tuotantokokeiden primääri- ja sekundäärikanavien säätöpeltien asentojen 

keskiarvot on merkitty taulukkoon 8. Kun huomataan, että sekundääripelti 

asetusarvostaan riippumatta on keskimäärin ollut enemmän auki tuotantokeen 1a aikana 

verrattuna säätötaulukko M:n testiin, voidaan todeta primäärikanavan säätöpellin 

asentojen keskiarvojen eron johtuvan lähinnä siitä. Kun sekundäärikanavan säätöpelti 

on pienemmällä, lisääntyy primäärikanavan imutehokkuus kanavan säätöpellin ollessa 

auki.  

Tuotantokokeen 1a aikana sekundäärikanavan säätöpellin piti muuna aikana pyrkiä 

arvoon 60 %, kun taas säätötaulukko M:n testin aikana arvoon 66 %. Mitattujen 

asentojen keskiarvon perusteella tilanne on ollut päin vastainen. Primäärikanavan 

säätöpelti on selkeästi ollut säätötaulukon U sulatusten aikana pienimmällä noin 54 % 

auki, vaikka sekundäärikanavan säätöpellin asennossa ei säätötaulukkoja M ja U 

käytettäessä ole juurikaan eroa. Primäärikanavan säätöpelti pyrkii aukeamaan 

suuremmalle, kun karkeaerottimen paine ei saavuta pyyntiarvoa. Primääri- ja 

sekundäärikanavien säätöpeltien käytös oli säätötaulukolla X samantyyppistä kuin 
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säätötaulukolla U. Muita ajanjaksoja pienemmät primäärikanavan säätöpellin aukon 

keskiarvot viittaavat säätötaulukoilla U ja X helpommin saavutettuihin karkeaerottimen 

alipaineen arvoihin.  

Taulukko 8. Primääri- ja sekundäärikanavien säätöpeltien aukon kokojen keskiarvot (%) 

tuotantokokeissa. 

 
Joulukuu 

2015 
Tuotanto-

koe 1a 
Säätö-

taulukko M 
Säätö-

taulukko U 
Säätö-

taulukko X 

Primäärikanavan 
säätöpellin asennon 

keskiarvo 
56,09 64,64 62,5 53,99 52,99 

Sekundäärikanavan 
säätöpellin asennon 

keskiarvo 
- 67,87 66,88 66,87 67,00 

 

13.8 Savukaasuanalyysit 

Kesken kolmannen tuotantokoevaiheen savukaasuanalysaattori poistettiin käytöstä, 

joten ainoastaan säätötaulukolla U kerätyltä ajanjaksolta on savukaasuista kerätty 

näytteitä. Savukaasuanalyyseistä on kuitenkin nähtävissä hapen säilyminen jatkuvasti 

lähes 20 %. mistä voidaan päätellä savukaasukanavassa olleen vuotokohdan. Kuvassa 

41 on yhden päivän ajalta kerättyjen sulatuksien savukaasuanalyysit. 

 

Kuva 41. Yhden päivän aikana kerättyjen sulatusten savukaasuanalyysit säätötaulukon 

U testien aikana. 
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14 TUOTANTOKOKEIDEN TULOKSET JA 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kaikissa tehdyissä tuotantokokeissa on käynyt selväksi, että uunin paine ei seuraa 

karkeaerottimen painetta varsinkaan sulatuksen alkuvaiheessa. Muutosta lähemmäksi 

karkeaerottimen paineen arvoja tapahtuu sulatuksen lopussa lämmönnostovaiheen 

alkaessa, jolloin uunin paine pysyttelee alle 1 mmH2O. Silloin alipaineen tarve 

valokaariuunissa ei kuitenkaan ole suuri, koska hapen injektointia lukuunottamatta 

savukaasujen muodostumista tapahtuu vähän ja alipaineen takia sisään virtaava 

vuotoilma hapettaa myös kromia. Alipaineen vähentäminen sulatuksen loppuosista 

säätötaulukon X testaamisen aikana vähensi kromin kuonautumista, mikä oli 

tuotantokoesuunnitelman kolmannen kohdan tavoite. Lisäksi sulatuksen keston 

keskiarvo oli pudonnut 3,5 minuutilla alkuperäisestä, mikä kertoo sulatuksen 

tehostumisesta. Se osoittaa tuotantokokeen kohdan neljä osittaisen saavuttamisen, koska 

sulatuksen keston lyhentyminen viittaa lämpöhäviöiden pienentymiseen. On kuitenkin 

huomattava raaka-aineiden suuri vaikutus, johon matalammat lämpötilatkin 

säätötaulukolla X viittaavat. Kohtaa neljää ei kokonaan saavutettu, koska imutehoja 

lisättiin isoimmille jänniteportaille. Alipaineen pyyntiarvoja eli imutehoja kasvattamalla 

lisätään kuitenkin kuonan kuohumisen mahdollisuutta ja siten korkeampien 

jänniteportaiden käyttöä, sillä säätötaulukon M ollessa käytössä kuonaa oli kuohunut 

selkeästi enemmän kuin referenssimateriaalin aikana.  

Vaikka karkeaerottimella ei pystytä täysin kontrolloimaan uunin alipainetta, vähentää 

oikea-aikainen imutehokkuuden lisäys savukaasujen määrää hallissa sekä 

lämmönhukkaa sulatuksessa. Karkeaerottimen paineen huomattiin saavuttavan heikosti 

uunin alipaineen säätötaulukon pyyntiarvot sulatuksen alkuvaiheessa, mikä johtuu 

imutehokkuuden riittämättömyydestä sekä primääri- että sekundäärikanavaan. Mikäli 

imutehokkuutta pystytään jatkossa lisäämään, on tarpeellista tarkistaa uunin alipaineen 

säätötaulukon arvot liiallisen imun välttämiseksi. Alkuvaiheen ensimmäisen noin 

kymmenen minuutin jälkeen karkeaerotin saavuttaa hyvin uunin alipaineen 

säätötaulukon arvot primäärikanavan säätöpellin aukon koon vaihteluiden avulla. 

Primäärikanavan säätöpellin asentoa rajoittaa kuitenkin kalkin injektointi. Lisäksi 

sekundäärikanavan säätöpellin asennon muutokset vaikuttavat nopeasti primäärikanavan 

imutehokkuuteen. Mitä suurempi sekundäärikanavan säätöpellin aukon koko on, sitä 
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enemmän imutehoa menee sen kautta suurempaan sekundäärikanavaan. Ensimmäisen 

tuotantokoevaiheen aikana sekundäärikanavan säätöpellin muuna aikana -asento 

vakiinnutettiin 66 % päällekkäisten muutosten välttämiseksi. Asento on taannut 

tuotantokokeissa riittävän imutehokkuuden primäärikanavaan, sillä vaikka 

karkeaerottimen paine ei ole saavuttanut uunin alipaineen pyyntiarvoja, ei halliin ole 

kerääntynyt liiaksi savua.  

Tuotantokoesuunnitelman kohta kaksi koskien panostuksen jälkeisten lämpötilojen 

laskemista lämpötilarajojen sisäpuolelle onnistui kohtuullisesti, sillä pysäyttävien 

ylilämpöhälytysten määrä tuotantokokeiden aikana on selkeästi vähentynyt. Niitä tuli 

ensimmäisen ja kolmannen tuotantokoevaiheen aikana yhteensä 32 kappaletta. Lukuun 

on laskettu mukaan säätötaulukon X varsinaisen testiviikon jälkeiset 21 

ylilämpöhälytystä. Tuotantokoevaiheidein yhteiskesto oli siten 50 päivää. Joulukuun 

aikana häiriöitä oli 70 kappaletta ja niiden yhteiskesto oli yli 5 tuntia. Tuotantokokeiden 

aikana ylilämpöhäiriöiden kesto oli lyhentynyt, sillä prosessi oli pysähdyksissä 1h 10 

min. Tämä voi osaltaan johtua tuotantokokeiden suoritusajasta, koska ylilämpöjä tulee 

enemmän talviaikana kuin tuotantokokeiden loppuvaiheessa maaliskuussa. Eniten 

merkitystä on kuitenkin raaka-aineiden laadulla, kuten viimeisestä säätötaulukko X:n 

testauksesta huomattiin. Varsinaisen testiviikon aikana ei ollut ilmennyt ylilämpöjä, 

mutta seuraavalla viikolla niitä ilmeni peräti 21 kappaletta, vaikka mitään muutoksia 

prosessiin ei savukaasujen osalta tehtykään. Ylilämpöjen aiheuttamia häiriöitä ei 

kokonaisuudessa voida pelkällä uunin alipaineen säätötaulukoilla poistaa vaan siihen 

vaaditaan muitakin muutoksia.  
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15 EHDOTUKSIA JATKOA VARTEN 

Uunin alipaineen säätötaulukkoa oli varsin hankala saada soveltumaan sekä märille että 

kuiville romuille, sillä märkien romujen ollessa kyseessä pyyntiarvot olisivat voineet 

olla matalampia imutehokkuuden tehostamiseksi. Tätä varten pitäisi olla mahdollista 

luoda toinen uunin alipaineen säätötaulukko, joka voitaisiin tällaisissa tilanteissa ottaa 

käyttöön. Sen voisi luoda samalla tavalla vaihdettavaksi kuin tämän hetkinen uunin 

paineen ja karkeaerottimen paineen mittauksen vaihtaminen. Lisäksi hapen injektoinnin 

ajaksi olisi hyvä asettaa samanlainen vakioalipaineen arvo kuin sulatuksen alussa on. 

Silloin pystyttäisiin takaamaan riittävät imut primäärikanavaan. Hapen injektoinnin alku 

on riippuvainen valokaariuunin olosuhteista, joten sitä ei tällä hetkellä pystytä 

huomioimaan uunin alipaineen säätötaulukossa. Varsinkin lämmönnostovaiheen 

loppupuolella tapahtuvalle hapen injektoinnille eivät imut ole riittävät.  

Primäärikanavan säätöpellin toimintaa koskien ilmeni kaksi ehdotusta. Ensimmäinen 

koskee imutehokkuuden maksimoimista sekundäärikanavaan kaadon tapahtuessa. Tällä 

hetkellä primäärikanavan säätöpelti jää auki valokaariuunin kaadon ajaksi, mikä 

vähentää sekundäärikanavan imutehokkuutta. Panostuksen aikana savukaasuja 

kuitenkin muodostuu paljon sekoittumisen takia ja niiden imeminen hallin ilmasta on 

tärkeää. Primäärikanavan säätöpellin voisi ohjata sulkeutumaan viiveellä, kun 

valokaariuunin taso alkaa kallistumaan. Viiveen aikana primäärikanava ehtisi jäähtyä 

tarpeeksi, mutta ei veisi paljoa imutehokkuutta. Nykyisessä järjestelmässä primääripelti 

sulkeutuu holvin auetessa. Toisen primäärikanavan säätöpeltiä koskevan ehdotuksen 

tarkoituksena on vähentää ylilämmöistä tapahtuvia pysäyttäviä häiriöitä. Yleensä häiriöt 

ilmenevät juuri ennen toisen romukorin panostamista tai yhden korin sulatuksissa ennen 

jänniteportaiden laskua lämmönnostovaiheen alussa. Jos ylilämpöjen aiheuttamaa 

häiriötä saisi vähän myöhennettyä, ei sitä tapahtuisi välttämättä lainkaan. 

Primäärikanavan säätöpelti voisi vähentää imutehoja pienentämällä aukon kokoa 

ylilämpöhälytyksen ilmetessä. Silloin sitä kautta imettäisiin vähemmän kuumia 

savukaasuja suodatinpusseille. Tämä lisäisi väliaikaisesti savukaasujen poistumista 

valokaariuunista halliin, mikä johtaisi sekundäärikanavaan vedettävien savukaasujen 

määrän kasvuun. Savukaasut kuitenkin ehtisivät jäähtyä ennen sekundäärikanavaan 

päätymistä.  
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Toinen mahdollisuus vähentää ylilämpöhälytysten määrää on ostaa laitteisto, jonka 

avulla primäärikanavan raon kokoa voidaan muuttaa tarvittaessa. Monissa artikkeleissa 

(mm. Hasannia & Esteki 2008; Trivellato & Labiscsak 2015) painotettiin raon 

merkitystä savukaasujen jälkipalamisessa ja siten lämpötilan laskemisessa. Mikäli 

raosta saadaan riittävästi vuotoilmaa imettyä primäärikanavaan, palavat vety ja 

hiilimonoksidi jo käyrän alkuvaiheessa ehtien jäähtyä riittävästi ennen suodatinpusseja. 

Pahinta on palamisen tapahtuminen primääri- ja sekundäärikanavan 

yhdistymiskohdassa, koska siitä matkaa herkästi palaville suodatinpusseille on vähän 

eikä matkalla ole erillistä jäähdytysjärjestelmää. Jäähdytysjärjestelmä ei lisäksi ole 

tarpeellinen, jos kanavien yhdistymiskohdassa savukaasut sekoittuisivat keskenään. 

Sekundäärikanavasta virtaa enemmän viileämpää ilmaseosta, jonka määrä riittäisi 

viilentämään primäärikanavan kuumia savukaasuja riittävät 10 - 20 °C:tta. Tämä vaatisi 

kuitenkin paremman sekoittimen kuin VKU2:n savukaasulaitoksella on. Lisäksi pitäisi 

tarkistaa, onko kanavien yhdistymiskohdasta riittävästi matkaa suodatinpusseille 

riittävän sekoittumisen varmistamiseksi. Sekoitinta valittaessa on kuitenkin huomioitava 

sen vaikutukset savukaasukanavien imutehokkuuteen.  

Yksi vaihtoehdoista on VKU2:n kotelointi, jolloin valokaariuunia voitaisiin ajaa 

ylipaineella. Ylipaineella ajettaessa energian säästöt ovat olleet jopa 20 kWh/ton 

(Fruehan, 1998, s. 585). Primäärikanavasta imettäisiin tasaisesti mahdollisimman 

vähäinen määrä, jolloin primäärikanavan alipaine ei pääsisi vaikuttamaan 

valokaariuunin toimintaan. Valokaariuunista ulos päässeet savukaasut saataisiin 

tarkemmin kerättyä kotelon sisältä ja puhdistukseen imettävien ilmamassojen määrä 

vähenisi huomattavasti (Fruehan, 1998, s.585). Toulouevskin ja Zinurovin (2013) 

mukaan valokaariuunista ulospääsevan savukaasun määrä on noin 15-20 % 

primäärikanavaan imettävien savukaasujen määrästä. Kuitenkin sekundäärikanavan 

kautta savukaasulaitokselle imettävien kaasumassojen määrä voi ylittää 

kaksitoistakertaisesti primäärikanavan savukaasujen määrän. (Toulouevski & Zinurov, 

2013, s. 252-253) Savukaasujen määrän väheneminen säästäisi savukaasulaitoksen 

käyttökuluja ja parantaisi imutehojen riittävyyttä savukaasujen puhdistuksessa. Lisäksi 

kotelointi ei haittaa metallurgista toimintaa ja vähentää meluhäiriöitä. Mahdollisia 

haittapuolia ovat mm. huoltotoimenpiteiden vaikeutuminen, uunin panostamisen 

hidastuminen sekä koteloinnin mahdollinen sopimattomuus nykyiseen pohjaratkaisuun. 

(Fruehan, 1998, s.585)       
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16 YHTEENVETO 

Savukaasujärjestelmän tarkoituksena on imeä valokaariuunissa sulatuksen aikana 

muodostuvat savukaasut ja pölyt sekä ohjata ne savukaasulaitokselle puhdistettaviksi. 

Imutehojen määrän tarve vaihtelee pitkälti sulatuksessa tapahtuvien reaktioiden 

mukaan, sillä sulatuksen alkupuolella muodostuu kaasuja erilaisissa 

hapettumisreaktioissa, höyrystyy metalleja, palaa romuun tarttuneita epäpuhtauksia, 

muodostuu sekä VOC:ja että NOx:ja ja mahdollisesti myös dioksiineja. Osa 

muodostuneista savukaasuista on ympäristölle haitallisia, joten niiden määrää 

rajoitetaan erilaisilla säädöksillä ja laeilla.  

Sulatuksen loppupuolelle lämmönnostovaiheeseen päästessä suurin osa reaktioista on jo 

tapahtunut ja savukaasujen muodostuminen on selkeästi vähentynyt. 

Lämmönnostovaiheessa on tarkoitus nostaa terässulan lämpötila tavoiteltuun 1570 °C 

kaatolämpötilaansa sekä välttää raaka-aineiden hapettumista. Alipaineen ollessa 

suurimmillaan valokaariuunin ja ympäristön välille muodostuu paine-ero, jonka 

tasoittamiseksi uunin raoista virtaa sisään vuotoilmaa. Vuotoilman määrän 

lisääntyminen valokaariuunissa edistää epätoivottuja reaktioita kuten kromin 

kuonautumista. Sitä tapahtuu sulatuksen loppuvaiheessa, kun happea on riittävästi 

tarjolla. Hapettunut kromi nousee kuonaan ja poistuu sen mukana sivutuotteisiin. 

Happea injektoidaan tarkoituksellisesti valokaariuuniin lämmönnostovaiheessa 

kemiallisen energian vapauttamiseksi piitä polttamalla. Samalla piin määrä saadaan 

riittävän matalaksi seuraavalle prosessivaiheelle. 

Outokummun VKU2:n savukaasujärjestelmä käsittää primääri- ja sekundäärikanavat, 

joihin luodaan imutehoa suodatinlaitoksen jälkeen sijaitsevilla kolmella 

keskipakopumpulla. Keskipakopumput luovat järjestelmään alipaineen, jonka 

aiheuttaman paine-eron avulla saadaan savukaasut virtaamaan savukaasulaitokselle 

päin. Alipaineen imutehokkuutta primääri- ja sekundäärikanavassa säädetään 

keskipakopumppujen määrän ja pyörimisnopeuden lisäksi kahdella säätöpellillä. Niistä 

ensimmäinen sijaitsee primäärikanavan alussa ja toinen pidemmällä 

sekundäärikanavassa. Primäärikanava alkaa suoraan valokaariuunin holvista, johon on 

kiinnitetty vesijäähdytetty käyrä. Sekundäärikanava sen sijaan imee huuvan avulla ilma-

kaasuseosta sulatusalueen hallin katosta. Sekundäärikanavan säätöpeltiä on rajoitettu 
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aukeamaan kalkin injektoinnin ajaksi 65 % ja tähtäämään muuna aikana 70 %. 

Jälkimmäinen rajoitus muutettiin 66 % tuotantokokeiden aikana. Primäärikanavan 

säätöpelti on näistä kahdesta tärkeämpi, sillä sen avulla säädetään imutehokkuutta 

suoraan valokaariuunista. Primäärikanavan säätöpeltiä ohjataan uunin alipaineen 

säätötaulukon avulla. Sen lisäksi se sulkeutuu uunin panostamisen ajaksi ja avautuu 

maksimissaan 60 % kalkin injektoinnin aikana.  

Uunin alipaineen säätötaulukolla määritellään karkeaerottimen paine sulatuksen aikana. 

Sen tarkoituksena olisi säätää nimensä mukaisesti uunin painetta, mutta 

tuotantokokeissa saatujen tulosten perusteella sillä on vain vähän vaikutusta uunin 

paineeseen varsinkin sulatuksen alkupuolella. Lämmönnostovaiheessa uunin paine 

laskee lähemmäksi karkeaerottimen painetta, sitä kuitenkaan saavuttamatta. Uunin 

alipaineen säätötaulukko on jaettu pareittaisiin jänniteportaisiin, joiden keston mukaan 

voidaan määritellä alipaineen pyyntiarvot karkeaerottimelle. Alipaineen kestoajan 

avulla oli myös mahdollisuus huomioida savukaasujen määrän muodostuminen. 

Ainoastaan hapen injektointia ei pystytty tuotantokokeissa tarkemmin määrittelemään, 

sillä sen aloitus on riippuvainen panostettua tonnia kohti käytetystä energiasta sekä 

valokaaren stabiilisuudesta. 

Tuotantokokeissa muutettiin aluksi sekundäärikanavan säätöpeltiä aukeamaan 66 % 

muuna aikana lukuunottamatta kalkin injektointia ja romujen panostusta. Rajoituksen 

avulla varmistettiin riittävä imuteho halliin ja primäärikanavalle. Sen jälkeen testattiin 

kolmea uutta säätötaulukkoa, joiden pyyntiarvot erosivat toisistaan. Viimeisimmällä 

säätötaulukolla X saatiin parhaimmat tulokset. Sen isompien jänniteportaiden 

pyyntiarvot olivat alkuperäistä säätötaulukkoa matalammat ja pienempien 

jänniteportaiden pyyntiarvot taas korkeammat. Isompien jänniteportaiden matalammilla 

pyyntiarvoilla saatiin imettyä enemmän vuotoilmaa primäärikanavan alussa olevasta 

raosta, minkä avulla varmistettiin jälkipalamisen tapahtuminen riittävän ajoissa 

savukaasukanavassa ja viilennettiin kuumia savukaasuja. Tämä näkyi pysäyttävien 

ylilämpöhälytysten määrän laskuna sekä uunin ja karkeaerottimen paineiden erona. 

Pienempien jänniteportaiden korkeammilla pyyntiarvoilla vähennettiin lämpöhäviöitä ja 

vuotoilmojen määrää lämmönnostovaiheessa. Tämä näkyi kaadettua tonnia kohti 

käytetyn sähköenergian määrän laskuna ja vähentyneenä kuonautuneen kromioksidin 

määränä. Lisäksi sulatuksen kestoa saatiin lyhennettyä.  
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Kuva 42. Ellinghamin diagrammi (mukaillen Hasegawa 2014) 
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