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1 JOHDANTO 

Tässä kandidaadintyössä tarkasteltava kromikonvetteri sijaitsee Torniossa Outokumpu 

Stainless Oy:n tehtaalla. Teräksen valmistus Torniossa on aloitettu 1976 ja tämän 

jälkeen teräksen valmistusprosessi on kehittynyt huomattavasti. Tornion tehtaaseen 

kuuluvat ferrokromisulatto, terässulatto, hiomo, kuumavalssaamo ja kylmävalssaamo. 

Terästehtaan läheisyydessä sijaitsee myös Kemissä Elijärven kaivos, josta saadaan 

kromimalmia terässulaton tarpeisiin. Outokummulla oleva kromikonvetteri on hyvin 

vähän käytetty muualla maailmassa, mutta Tornion tehtaalla käytettynä se tehostaa 

prosessia huomattavasti.  

Kromikonvertteri sijaitsee terässulaton linja 1:n alkupäässä. Kromikonvertterissa  

lasketaan ferrokromisulatolta saatavan kromisulan piipitoisuutta puhaltamalla siihen 

happea. Prosessin aikana syntyy kuonaa, jonka tarkastelu on tämän työn pääaiheena. 

Ruostumatonta terästä valmistaessa kuona on olennainen osa prosessin onnistumisen ja 

sen toiminnan kannalta.  

Työssä tutkitaan kolmea eri puhallusta, jotka on suoritettu kromikonvertterissa. Näistä 

puhalluksista on tutkittu kuonan koostumuksia, ja valittu neljä pääkomponenttia. Työn 

tavoitteena on esittää näiden komponenttien osuudet faasipiirroksissa. Näiden piirrosten 

avulla havainnollistettaan, miten kuonan koostumus on muuttunut prosessin aikana. 

Kromikonvertterin päätarkoitus on poistaa piitä terässulasta. Kun terässulasta 

hapetetaan pois piitä hapen avulla syntyy piidioksidia, joka siirtyy kuonafaasiin. Tällöin 

erityisesti piipitoisuus kuonassa on erityisen tarkastelun alla tässä työssä. Tuloksissa 

myös pohditaan millainen faasipiirros kuvaa parhaiten todellista tilannetta. 
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2 TERÄSSULATON LINJA 1 

Kromikonvertteri eli CRK-konvertteri sijaitsee Outokummun ruostumattoman teräksen 

valmistuslinjan (ks. kuva 1) alkupäässä ja sen panoskoko on 90 tonnia. 

Kromikonvertteri mahdollistaa ferrokromin käytön sulana ja näin ollen säästää 

huomattavasti energiaa. Ongelmana ferrokromisulan jatkojalostuksessa on kuitenkin sen 

korkea piipitoisuus. Kromikonvertterin tarkoitus on siis laskea ferrokromisulan 

piipitoisuutta ennen kuin se sekoitetaan valokaariuunin sulaan sen kromipitoisuuden 

nostamiseksi. Tällöin kromikonvertteri toimii myös puskurina ja helpottaa 

tuotannonohjausta, sillä sinne on mahdollista varastoida sulaa. (Heikkinen & Fabritius 

2012, Heikkinen 2013, Metallinjalostajat 2014, Oulun yliopisto 2017b, Outokumpu 

2018, Roininen et al. 2011) 

Kun kromisula saapuu ferrokromitehtaalta terässulatolle, se panostetaan nosturin avulla 

kromikonvertteriin, jossa sen piipitoisuutta lasketaan ja teräksen lajista riippuen 

panostetaan eri seosaineita. Sulan hiilipitoisuus laskee tässä vaiheessa, mikä on haluttua 

lopputuloksen kannalta. Tällöin teräkseen puhalletaan lanssilla ja suuttimien kautta 

happea, argonia ja ilmaa ajotavasta riippuen. Kromikonvertterilta sula panostetaan 

valokaariuunin senkkaan, minkä jälkeen valokaariuuni kaataa senkkaan oman sulansa, 

joka koostuu pääasiassa sulatetusta kierrätysteräksestä. Kromikonvertterin ja uunin 

sulan suhde tässä sulassa on noin yksi kolmasosa CRK:n sulaa ja kaksi kolmasosaa 

valokaariuunin sulaa. Kun käytetään CRK:n sulaa jatkamaan uunin sulaa, puolittuu 

uunin sulatusaika noin puolestatoista tunnista neljäänkymmeneenviiteen minuuttiin. 

Kromikonvertteri tässä tapauksessa nopeuttaa prosessia huomattavasti. (Heikkinen & 

Fabritius 2012, Heikkinen 2013, Metallinjalostajat 2014, Oulun yliopisto 2017b, 

Outokumpu 2018, Roininen et al. 2011) 

Tämän jälkeen terässula panostetaan AOD-konvertteriin, jossa sen hiilipitoisuus 

lasketaan haluttuun arvoon, joka voi olla jopa 0,010 % halutusta teräslaadusta riippuen. 

Tällöin sulan piipitoisuutta lasketaan entisestään ja lopuksi hiilenpoiston aikana 

kuonautuneet kromin oksidit pelkistetään. Pelkistyksen aikana kuonassa oleva 

kromioksidi palautetaan teräkseen piin avulla. AOD:n toimintaperiaate on sama kuin 

CRK:n eli sulaan syötetään seosaineita jäähdyttämään sulaa ja puhalletaan happea ja 
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argonia lanssilla ja suuttimien kautta. AOD:n prosessivaihe kestää yleensä noin tunnin, 

mutta voi viedä huomattavasti kauemmin, jos tuotantolinjan alkupäästä tuleva sula ei 

ole halutunlaista. AOD:lta terässula viedään senkka-asemalle, jossa sulaan lisätään loput 

seosaineet ja lämmitetään terässula haluttuun lämpötilaan. Senkka-asema toimii myös 

puskurina prosessissa, ja sinne varastoidaan sulaa, sillä valua ei oi ole kannattavaa 

aloittaa, jos ei sulaa ole tarpeeksi. (Heikkinen & Fabritius 2012, Heikkinen 2013, 

Metallinjalostajat 2014, Oulun yliopisto 2017b, Outokumpu 2018, Roininen et al. 2011) 

Yleensä yksi valu on noin viisi sulatusta pitkä, mutta tämä vaihtelee paljon riippuen 

teräslajista ja alkupään tuottamasta sulan määrästä. Nopea prosessin eteneminen ja 

uunin lyhyet sulatusajat mahdollistavat jatkuvavalun käytön. Jatkuvavalussa terässula 

lasketaan valusenkan pohjassa olevasta reiästä välialtaaseen ja siitä vesijäähdytteiseen 

kokilliin. Kokillissa aihio saa halutun muodon, jolloin valunauhan pinta jähmettyy ja 

sisusta pysyy sulana. Tästä syystä on hyvin tärkeää, että sula on oikean lämpöistä 

saapuessaan valuun. Valunauhan siirtyessä toisiojäähdytysaluelle sen pintaa 

jäähdytetään vesisuihkulla ja tämän jälkeen valunauhan jähmetyttyä kokonaan se 

leikataan halutun pituisiksi aihioiksi polttoleikkuukoneella ja asetetaan jäähtymään 

odottamaan hiontaa. (Metallinjalostajat 2014, Oulun yliopisto 2017b, Outokumpu 2018, 

Roininen et al. 2011) 

Jatkuvavalukonetta lukuunottamatta jokaisessa edellämainitussa prosessissa terässula 

kuonataan, eli kuona erotetaan teräksestä ja terässulasta otetaan näyte, joka 

analysoidaan laboratoriossa. Joistain sulatuksista otetaan myös kuonanäyte, koska 

kuonan koostumus on hyvin tärkeää prosessin hallinnan kannalta. Kuona erotellaan 

sulasta joko kaatamalla konvertterista tai valokaariuunista tai laappaamalla. Tämä on 

mahdollista, koska kuona nousee sulan teräksen pinnalle. Kuonan tärkein tehtävä 

prosessin aikana on vastaanottaa syntyviä hapetustuotteita ja suojata terästä ilman 

hapettavalta vaikutukselta. Kuona myös suojaa konvertterien ja valokaariuunin 

vuorausta. (Metallinjalostajat 2014, Oulun yliopisto 2017b, Outokumpu 2018, Roininen 

et al. 2011) 

Kun kuona on eroteltu terässulasta kuonapatoihin, kuonapadat siirretään kuonakoneilla 

jatkokäsittelyyn. Jokaisen prosessipaikan kuona on erilaista, ja tämä tulee ottaa 
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huomioon jatkokäsittelyssä. Suurin osa näistä kuonista koostuu kalsiumoksidista, 

piioksidista, magnesiumoksidista ja alumiinioksidista. Jatkokäsitelyssä kuona 

käsitellään siten, että se voidaan uusiokäyttää. Loput kuonasta voidaan käyttää 

esimerkiksi maanrakennuksessa täyteaineena.  (Metallinjalostajat 2014, Oulun yliopisto 

2017b, Outokumpu 2018, Roininen et al. 2011) 

 

Kuva 1. Luonnoskuva linja 1:n prosessiketjusta (Oulun yliopisto 2017b). 
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3 KROMIKONVERTTERI 

3.1 Kromikonvertteri 

Ferrokromisulaton ja terässulaton sijoittuminen lähekkäin Outokummun Tornion 

tehtailla mahdollistaa sulan ferrokromin panostuksen ja ferrokromikonvetterin käytön 

terässulaton linja 1:llä. Kromikonvertterin käyttö Tornion tehtaalla säästää energiaa ja 

parantaa tuotantokapasiteettia huomattavasti, koska ferrokromi saapuu sulana 

ferrokromisulatolta, eikä energiaa ja aikaa kulu sen uudelleensulatukseen. Ongelmana 

ferrokromisulassa on kuitenkin sen hyvin korkea piipitoisuus, jonka alentaminen AOD-

prosessissa pidentäisi merkittävästi puhallusaikoja. Tästä syystä käytetään 

ferrokromikonvertteria. (Heikkinen & Fabritius 2012, Heikkinen 2013, 

Metallinjalostajat 2014) 

Ferrokromikonvertteri on valmistettu teräksestä ja sen sisusta on vuorattu tiilillä (ks. 

kuva 2). Tiilet kuluvat prosessissa ja ne vaihdetaan noin 50-80 sulatuksen välein. Ennen 

konvertterin käyttöä se lämmitetään polttimien avulla hitaasti 1600 asteen lämpötilaan. 

Tämä lämmitys kestää noin vuorokauden. Prosessin aikana tiilet kuluvat ja liukenevat 

terässulaan ja tämä tulee ottaa huomioon, kun valitaan, mitä tiiliä käytetään. Uuden 

vastavuoratun konvertterin panoskoko on 90 tonnia, mutta konvertterin tilavuus kasvaa, 

kun sitä käytetään. Konvetterin pohjassa on viisi suutinta, joista puhalletaan eri 

prosessikaasuja prosessin aikana, myös silloin kun prosessi ei ole käynnissä. Suuttimista 

puhalletaan ilmaa, jotta ne eivät sulaisi umpeen. Konvertterin päällä on suuaukko, josta 

terässula kaadetaan sisään ja ulos. Prosessin aikana sulaan puhalletaan happea 

suuaukosta happilanssilla. (Heikkinen & Fabritius 2012, Heikkinen 2013, 

Metallinjalostajat 2014) 

Hapen puhaltaminen terässulaan laskee sulan piipitoisuutta, ja tässä työssä 

tarkastelluissa sulatuksissa piipitoisuus laski 2,4-4,5 prosentista 0,2 prosenttiin. Happea 

puhaltaessa myös sulan hiilipitoisuus laskee 4,7-7,0 prosentista 3,0 prosenttiin. Piin ja 

hiilen eksoterminen reaktio vapauttaa energiaa. Tämä energia käytetään 

kierrätysteräksen, kalkin ja dolomiittikalkin sulatukseen. Kierrätysterästä lisättäessä 

terässulan kromipitoisuus laskee noin 45 prosentista 35 prosenttiin. Kalkki ja 
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dolomiittikalkki ovat prosessissa kuonanmuodostajia. Näitä aineita lisätään prosessissa 

suhteessa siihen, paljonko ferrokromisulaa on. Kierrätysterästä lisätään 550 kg ja 

kuonanmuodostajia 150 kg jokaista ferrokromitonnia kohden. (Heikkinen & Fabritius 

2012, Heikkinen 2013, Metallinjalostajat 2014) 

Jokaisen puhalluksen jälkeen terässulasta otetaan teräsnäyte ja mitataan lämpötila. 

Näyte lähetetään laboratorioon, jossa se analysoidaan. Analyysitulosten perusteella 

päätetään terässulan mahdollisista jatkokäsittelyistä, jos sulan koostumus ei ole 

halutunlaista. Terässulasta voidaan kromikonvertterilla ottaa myös kuonanäyte, joka 

analysoidaan myös laboratoriossa. Tästä analyysistä saadaan teräsanalyysiä täydentävää 

tietoa prosessista. Kun terässula on koostumukseltaan oikeaa, konvertterista kaadetaan 

ylimääräinen kuona kuonapataan ja terässula kaadetaan senkkaan, jossa se viedään 

valokaariuunille nosturilla. (Heikkinen & Fabritius 2012, Heikkinen 2013, 

Metallinjalostajat 2014) 

 

Kuva 2.  Poikkileikkauskuva kromikonvertterista. (Heikkinen & Fabritius, 2012). 
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3.2  Kromikonvetterikuonat 

Kromikonvertteriprosessin puhalluksen aikana syntyy kuonaa, mikä sisältää pääasiassa 

CaO:a, MgO:a, SiO2:a ja Al2O3:a. Kuonassa on myös pieniä määriä muita 

komponentteja kuten TiO2:a, FeO:a ja Cr2O3:a. Kuonien tehtävänä teräksen 

valmistuksessa on kerätä yhteen faasiin komponentit, jotka eivät päädy teräsfaasiin. 

Kuonalla voidaan myös ohjata komponentien jakautumista kuona- ja teräsfaaseihin, 

suojata terästä hapettumiselta ja suojata konvertterin vuorausta puhalluksen aikana. 

Kuonan on oltava tällöin emäksistä, sillä happamat kuonat kuluttavat konvertterin 

emäksistä vuorausta. Kun teräksestä erotetaan piitä, puhalletaan siihen happea ja 

tapahtuu reaktio, jossa syntyy hapanta SiO2 –komponenttia yhtälön (1) mukaan. (Oulun 

yliopisto 2017a, Pretorius & Marr 1995, Pretorius & Nunnington 2000, Pretorius & 

Nunnington 2002, Roininen et al. 2011) 

Si +  O2 = SiO2     (1) 

Konvertteriin panostetaan puhalluksen aikana kalkkia ja dolomiittikalkkia, jotka 

suojelevat konvertterin vuorausta lisäämällä kuonan emäksisyyttä. Mikäli sulan 

piipitoisuus laskee prosessin aikana liian matalaksi, alkaa kromi hapettua ja kuonaan 

syntyy kromioksideja. Hapettumisreaktiossa vapautuu hyvin suuria määriä energiaa. 

Kromikonvertterilla tätä energia käytetään kierrätysteräksen sulatukseen. Terässulan 

pitäminen halutussa lämpötilassa suojaa konvetterin vuorausta. (Oulun yliopisto 2017a, 

Pretorius & Marr 1995, Pretorius & Nunnington 2000, Pretorius & Nunnington 2002, 

Roininen et al. 2011) 

Teräs ja kuona on helppo erotella prosessin lopuksi, koska kuona on kevyempää kuin 

teräs ja se kelluu terässulan pinnalla. Kuona kaadetaan konvertterista suoraan 

kuonapataan. Tämä on mahdollista tehdä silmämääräisesti sillä teräs- ja kuonasula ovat 

eri värisiä, kun niitä katsotaan tummentavan visiirin läpi.  (Oulun yliopisto 2017a, 

Pretorius & Marr 1995, Pretorius & Nunnington 2000, Pretorius & Nunnington 2002, 

Roininen et al. 2011)  
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4 FERROKROMIKONVERTTERIN LASKENNALLINEN 

KUONAREITTI 

4.1 Tarkastelutapa 

Tarkasteltiin kolmen kromikonvetteripuhalluksen kuonankoostumuksia. Jokaisesta 

puhalluksesta valittiin tarkastelupiste alusta, lopusta ja kaksi samoin väliajoin kesken 

puhalluksen. Näistä pisteistä luettiin kuonan neljän keskeisimmän komponentin, 

magnesiumoksidin (MgO), piidioksidin (SiO2), kalsiumoksidin (CaO) ja 

alumiinioksidin (Al2O3), pitoisuudet. Erityisesti piidioksidi on tärkeässä asemassa, sillä 

kromikonvertterilla on tarkoitus pelkistää pii terässulasta kuonaan. Määritetyt 

koostumukset esitettiin faasipiirroksissa, joissa kolme komponenttia ovat muuttujia ja 

neljäs komponentti on vakio-osuutena.  Vakio-osuuksiksi valittiin alumiinioksidi ja 

magnesiumoksidi. Käytettävissä olevista faasipiirroksista valittiin ne, joissa MgO ja 

Al2O3 esiintyvät vakiopitoisuuksilla 15 % ja 5 %, koska nämä kaksi olivat lähimpänä 

arvoja, jotka esiintyivät tarkasteltujen puhallusten kuonissa. Voidaan kuitenkin olettaa 

tuloksissa olevan epätarkkuuksia, sillä alumiinioksidi ja magnesiumoksidi eivät esiinny 

tutkittavissa pisteissä näissä oletetuissa vakio-osuuksissa. Faasipiirokset saatiin kirjasta 

Slag Atlas (Verein Deutscher Eisenhüttenleute 1995). Kunkin sulatuksen neljä valittua 

koostumuspistettä merkittiin faasipiirroksiin ja määritettiin kuonareitti, jonka pohjalta 

arvoitiin kuonan käyttäytymistä puhalluksen aikana. Luvuissa 4.2 – 4.4 esitetyissä 

taulukoissa ensimmäisissä (taulukot 2, 5 ja 8) on otettu huomioon kaikki kuonassa 

esiintyvät komponentit ja jälkimmäisissä (taulukot 3, 6 ja 9) vain neljä tutkittavaa 

komponenttia. Faasipiirroksissa pisteet ja kuonareitit on esitetty eri väreillä taulukossa 1 

esitetyllä tavalla. 

Taulukko 1. Käytetyt värikoodit faasipiirroksissa. 

1. piste Punainen 

2. piste Vihreä 

3. piste Sininen 

4. piste Violetti 

Kuonareitti Keltainen 
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4.2 Puhallus 80021 

Puhalluksen 80021 alussa sulan lämpötila oli 1482 °C. Kuonan massa alussa oli 2960 

kg ja teräksen massa 46450 kg. Puhalluksen aikana tehtiin 9 panostusta, jotka on esitetty 

taulukossa 4. Puhalluksen lopussa sulan lämpötila oli 1632 °C. Kuonan massa oli 

lopussa 15792 kg  ja teräksen massa 68326 kg. Taulukon 3 mukaiset koostumuspisteet 

ja näistä muodostuva kuonatie on koottu kuviin 3 ja 4, joissa on esitetty Al2O3-CaO-

MgO-SiO2-systeemin faasipiirrokset vakiopitoisuuksilla Al2O3 = 5 % ja MgO= 15 %. 

Taulukko 2. Kuonan koostumus puhalluksessa 80021. 

Aika CaO 

(kg) 

CaO 

 (%) 

SiO2 

(kg) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(kg) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(kg) 

Al2O3 

(%) 

0 990,0 33,45 600,0 20,27 510,0 17,23 520,0 17,57 

08:24 3463,0 41,11 1986,4 23,58 2232,2 26,50 520,0 6,17 

16:51 6793,0  46,29 3852,9 26,26 3100,1 21,13 520,0 3,54 

25:15 6793,0 43,01 4960,6 31,41 3100,1 19,63 520,0 3,29 

 

Taulukko 3. Kuonan koostumus puhalluksesta 80021 neljän pääkomponentin osalta. 

Aika CaO 

(kg) 

CaO 

 (%) 

SiO2 

(kg) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(kg) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(kg) 

Al2O3 

(%) 

0 990,0 37,79 600,0 22,90 510,0 19,47 520,0 19,85 

08:24 3463,0 42,22 1986,4 24,22 2232,2 27,22 520,0 6,34 

16:51 6793,0  47,62 3852,9 27,00 3100,1 21,73 520,0 3,65 

25:15 6793,0 44,1858 4960,6 32,27 3100,1 20,165 520,0 3,38 

 

Taulukko 4. Panostukset puhalluksessa 80021 

Prosessivaihe Syötetty aine Syötetyn aineen määrä (kg) 

2 Dolomiittikalkki 3600 

2 Dolomiittikalkki 3556,77 

3 Murskattu kierrätysteräs 4400 

3 Murskattu kierrätysteräs 4400 

3 Murskattu kierrätysteräs 4400 

4 Kalkki 2420,82 

4 Murskattu kierrätysteräs 4400 

4 Murskattu kierrätysteräs 4400 

5 Murskattu kierrätysteräs 2529,97 
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Kuva 3. Kuonan koostumuksen muutokset puhalluksessa 80021 esitettynä Al2O3-CaO-

MgO-SiO2-faasipiiroksessa, jossa on 5 % vakio-osuus Al2O3:a. 

 

Kuva 4. Kuonan koostumuksen muutokset puhalluksessa 80021 esitettynä Al2O3-CaO-

MgO-SiO2-faasipiiroksessa, jossa on 15 % vakio-osuus MgO:a. 
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4.3 Puhallus 80025 

Puhalluksen 80025 alussa sulan lämpötila oli 1492 °C. Kuonan massa alussa oli 

2960 kg ja teräksen massa 74950 kg. Puhalluksen aikana tehtiin 4 panostusta, jotka on 

esitetty taulukossa 7. Puhalluksen lopussa sulan lämpötila oli 1649 °C. Kuonan massa 

oli lopussa 9661 kg ja teräksen massa 81937 kg. Taulukon 6 mukaiset koostumuspisteet 

ja näistä muodostuva kuonatie on koottu kuviin 5 ja 6, joissa on esitetty Al2O3-CaO-

MgO-SiO2-systeemin faasipiirrokset vakiopitoisuuksilla Al2O3 = 5 % ja MgO= 15 %. 

Taulukko 5. Kuonan koostumus puhalluksessa 80025. 

Aika CaO 

(kg) 

CaO 

 (%) 

SiO2 

(kg) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(kg) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(kg) 

Al2O3 

(%) 

0 990,0 33,45 600,0 20,27 510,0 17,23 520,0 17,57 

5:45 1778,3 35,36 1493,3 29,69 1059,0 21,06 520,0 10,34 

11:30 4223,2 46,14 2313,3 25,27 1816,2 19,84 520,0 5,68 

17:21 4223,2 43,71 2803,1 29,01 1816,2 18,80 520,0 5,38 

 

Taulukko 6. Kuonan koostumus puhalluksesta 80025 neljän pääkomponentin osalta. 

Aika CaO 

(kg) 

CaO  

(%) 

SiO2 

(kg) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(kg) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(kg) 

Al2O3 

(%) 

0 990,0 37,79 600,0 22,9 510,0 19,47 520,0 19,85 

5:45 1778,3 36,67 1493,3 30,79 1059,0 21,83 520,0 10,72 

11:30 4223,2 47,60 2313,3 26,07 1816,2 20,47 520,0 5,86 

17:21 4223,2 45,11 2803,1 29,94 1816,2 19,40 520,0 5,55 

 

Taulukko 7. Panostukset puhalluksessa 80025 

Prosessivaihe Syötetty aine Syötetyn aineen määrä (kg) 

2   Dolomiittikalkki 3600 

4   Kalkki 1577,21 

4  Murskattu kierrätysteräs 4400 

5   Murskattu kierrätysteräs 4166,45 
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Kuva 5. Kuonan koostumuksen muutokset puhalluksessa 80025 esitettynä Al2O3-CaO-

MgO-SiO2-faasipiiroksessa, jossa on 5 % vakio-osuus Al2O3:a. 

 

Kuva 6. Kuonan koostumuksen muutokset puhalluksessa 80025 esitettynä Al2O3-CaO-

MgO-SiO2-faasipiiroksessa, jossa on 15 % vakio-osuus MgO:a. 
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4.4 Puhallus 80026 

Puhalluksen 80026 alussa sulan lämpötila oli 1520 °C. Kuonan massa alussa oli 

2960 kg ja teräksen massa 46863 kg. Puhalluksen aikana tehtiin 5 panostusta. jotka on 

esitetty taulukossa 10. Puhalluksen lopussa sulan lämpötila oli 1642 °C. Kuonan massa 

oli lopussa 9851 kg ja teräksen massa 57641 kg. Taulukon 9 mukaiset koostumuspisteet 

ja näistä muodostuva kuonatie on koottu kuviin 7 ja 8, joissa on esitetty Al2O3-CaO-

MgO-SiO2-systeemin faasipiirrokset vakiopitoisuuksilla Al2O3 = 5 % ja MgO= 15 %. 

Taulukko 8. Kuonan koostumus puhalluksessa 80026. 

Aika CaO 

(kg) 

CaO 

 (%) 

SiO2 

(kg) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(kg) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(kg) 

Al2O3 

(%) 

0 990,0 33,45 600,0 20,27 510,0 17,23 520,0 17,57 

5:09 2844,7 40,88 1592,0 22,88 1801,7 25,89 520,0 7,47 

10:21 4326,5 45,68 2525,1 26,66 1817,3 19,19 520,0 5,49 

15:27 4326,5 43,92 2870,9 29,14 1817,3 18,45 520,0 5,28 

 

Taulukko 9. Kuonan koostumus puhalluksesta 80026 neljän pääkomponentin osalta. 

Aika CaO 

(kg) 

CaO  

(%) 

SiO2 

(kg) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(kg) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(kg) 

Al2O3 

(%) 

0 990,0 37,78 600,0 22,90 510,0 19,46 520,0 19,85 

 5:09 2844,7 42,10 1592,0 23,56 1801,7 26,66 520,0 7,70 

10:21 4326,5 47,09 2525,1 27,48 1817,3 19,78 520,0 5,66 

15:27 4326,5 45,38 2870,9 30,11 1817,3 19,06 520,0 5,45 

 

Taulukko 10. Panostukset puhalluksessa 80026. 

Prosessivaihe Syötetty aine Syötetyn aineen määrä (kg) 

2 Dolomiittikalkki 3600 

3 Murskattu kierrätysteräs 4400 

4 Kalkki 1695,43 

4 Murskattu kierrätysteräs 4400 

5 Murskattu kierrätysteräs 3524,64 

 

 



17 

 

 

Kuva 7. Kuonan koostumuksen muutokset puhalluksessa 80026 esitettynä Al2O3-CaO-

MgO-SiO2-faasipiiroksessa, jossa on 5 % vakio-osuus Al2O3:a. 

 

Kuva 8. Kuonan koostumuksen muutokset puhalluksessa 80026 esitettynä Al2O3-CaO-

MgO-SiO2-faasipiiroksessa, jossa on 15 % vakio-osuus MgO:a. 
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4.5 Tulosten tarkastelu 

Kuonakoostumuksia tarkasteltiin käyttäen faasipiirroksia, joissa on otettu huomioon 

vain neljä pääkomponenttia eli CaO, SiO2, MgO ja Al2O3. Jokaisen puhalluksen alussa 

näitä komponentteja on esiintynyt lähes saman verran, eli CaO 38 m-%, SiO2 22 m-%, 

MgO 20 m-% ja Al2O3  20 m-%. Eroa alkukonsentraatioissa on eri puhallusten välillä 

noin 2 m-%. Myös jokaisen puhalluksen eri komponenttien pitoisuudet lopussa ovat 

hyvin lähellä toisiaan. Tällöin näitä neljää komponenttia esiintyy seuraavasti CaO 45 m-

%, SiO2 31 m-%, MgO 20 m-% ja Al2O3 4 m-%. Myös loppukonsentraatioissa eroa on 

noin 2 m-% puhallusten välillä.  

Faasipiirroksista huomataan, että kaikkien kolmen puhalluksen kuonareitti on lähes 

samanlainen. Ainoaksi suureksi eroksi kuonareitissä ilmenee puhalluksen 80025 toinen 

valittu mittauspiste ajanhetkellä 5:45. Tällä hetkellä kuonan SiO2-pitoisuus on 30 m-%, 

joka on 6 m-% korkeampi kuin muissa tarkastelluissa puhalluksissa. Tässä pisteessä 

myös Al2O3-pitoisuus on korkeampi kuin muissa puhalluksissa, ja eroa on noin 

3-4 m-%. Sen sijaan CaO- ja MgO-pitoisuudet ovat molemmat noin 4-5 m-% 

matalammat. Kolmannessa mittauspisteessä nämä erot kuitenkin pienenevät eri 

sulatusten välillä. 

Puhalluksen 80025 pisteessä kaksi voidaan olettaa käyneen joku ei haluttu tapahtuma 

sillä piipitoisuus on noussut huomattavasti ja piipitoisuuden noustessa kuonan 

happamuus nousee. Kuonan happamuuden tiedetään lisäävän konvertterin kulumista. 

Näin korkea piipitoisuus puhalluksen aikaisessa vaiheessa myös johtaa siihen, että 

kromi alkaa pelkistyä teräsfaasista kuonafaasin. 

Kuten edellä todettiin, on faasipiirroksiin valittu vakio-osuudet Al2O3 5 m-% ja MgO 

15 m-%. Puhallusten kuonakoostumuksia tarkastellessa havaitaan, että Al2O3:n massa 

pysyy koko puhalluksen samana, mutta pitoisuus vaihtelee välillä 3-20 m-%. MgO:n 

massa vaihtelee puhalluksen aikana pitoisuuden ollessa välillä 19-27 m-%. MgO:n 

vaihteluväli on tällöin pienempi ja sen voidaan olettaa paremmin vastaavan oletettua 

vakio-osuutta faasipiirroksessa. Tässä työssä paras vakio-osuus MgO:lle olisi ollut 

20 %, mutta tälläistä faasipiirrosta ei löytynyt, minkä vuoksi jouduttiin käyttämään 
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faasipiirrosta, jossa MgO:n vakio-osuus on edellä mainittu 15 %, mikä huonontaa 

tulosten tarkkuutta. Sen sijaan Al2O3:n vakio-osuudelle löytyi paremmin todellisuutta 

vastaava kuvaaja. Näiden faasipiirrosten ongelmana kuitenkin on Al2O3 pitoisuuden 

suuri vaihteluväli todellisessa kuonassa. 

Tässä työssä faasipiirokset, joissa MgO on esitetty vakio-osuutena ovat tarkempia 

kuvaamaan kuonareittiä. MgO:n suurin poikkema on 12 m-% ja Al2O3 suurin 

poikkeama on 15 m-%. Myös MgO:n pienempi vaihteluväli tekee siitä tarkemman 

kuvaamaan kuonareittiä. Suurimmat virheet kuonareitissä tulevat valituista piirroksista 

ja niiden rajoitusta. Myös piirtäjän virheistä syntyy hiemat virhettä, mutta tässä työssä 

se ei ole merkittävää tulosten kannalta. 
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5 YHTEENVETO 

Kromikonvertteri on prosessivaihe, jossa Outokummun ferrokromitehtaalta saapuvan 

kromisulan pii- ja hiilipitoisuutta lasketaan. Piipitoisuuden laskeminen tapahtuu 

puhaltamalla terässulaan happea, jolloin pii ja monet muut komponentit hapettuvat 

teräsfaasista kuonafaasiin. 

Tässä työssä kuvataan terässulatto linja 1:n prosessia ja perehdytään kromikonvertterin 

toimintaan tarkemmin. Lisäksi kerrotaan miten kuonan koostumus vaikuttaa 

kromikonvertteriin ja prossessin etenemiseen. 

Kuonan koostumusta kuvataan neljän pääkomponentin avulla. Nämä neljä 

pääkomponenttia esitetään faasipiirroksissa, joissa on valittu neljä pistettä tasaisin 

väliajoin. Faasipiirroksien pohjaksi on valittu kaksi piirrosta, jossa toisessa on vakio-

osuus MgO:a ja toisessa vakio-osuus Al2O3:a. Lopuksi on mietitty mitä piirroksista 

saadaan selville ja kumpi niistä on tarkempi tässä tapauksessa. 
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