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Monet kiintoaineprosessit ovat toimintaperiaatteiltaan vanhoja ja yksinkertaisesti toimivia. 

Työn kirjallisuusosassa esitellään murskauksen, jauhatuksen ja luokituksen periaatteet sekä 

yleisimpiä laitteita. Näiden prosessien kehitystyö on viime vuosina ollut varsin vähäistä johtuen 

todennäköisesti siitä, että laitteet ovat olleet varsin hyvin toimivia. Tämän vuoksi myös 

uudempien tutkimusjulkaisujen määrä on rajallinen. Kuitenkin optimaalisilla prosessien 

toimintaparametrien arvoilla voidaan tehostaa niiden toimintaa ja siten säästää esimerkiksi 

energiankulutuksessa. Eri yksikköprosessien parametrien vaikutusta kokonaisprosessin 

toimintaan voidaan tutkia prosessisimulointia hyödyntäen.  

Kiintoaineprosessien simulointiin soveltuvia kemian prosessiteollisuuden yleisohjelmistoja, 

jotka mahdollistavat myös kiintoaineprosessien simuloinnin, on varsin vähän, mutta on 

olemassa myös erillisiä ainoastaan kiintoaineprosessien simulointiin tarkoitettuja ohjelmia. 

Tämän työn tavoitteena on selvittää, kuinka hyvin Aspen Plus –ohjelmalla voidaan mallintaa 

muutamia kiintoaineprosesseja. Tutkittavina prosesseina ovat avoimen piirin kuulamylly- ja 

vasaramyllyjauhatukset sekä suljetun piirin kuulamyllyjauhatus. Suljetussa piirissä 

luokitukseen käytetään seulaa. Simulointituloksia verrataan kuulamyllyllä ja vasaramyllyllä 

tehtyjen jauhatusten tuloksiin.   

Työn simulointiosassa tutkitaan, millaisia tuotteiden partikkelikokojakaumia eri 

ominaisenergiankulutuksen arvoilla jauhatuksista saadaan. Lisäksi tutkitaan, kuinka veden 

lisääminen syöttövirtaan vaikuttaa jauhatusten tuloksiin.  

Tuloksista nähdään, että Aspen Plus –ohjelmalla voidaan mallintaa kiintoaineprosesseja vain 

rajallisesti. Partikkelikokojakaumien arvot poikkeavat todellisista arvoista huomattavasti, koska 

ohjelma tekee paljon oletuksia, esimerkiksi pyörimisnopeuden ja partikkelimuotojen suhteen.  
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Many solid processes are old and simply functional. In this work the principles and the most 

common devices of crushing, grinding and classification, are discussed. The development of 

these processes in recent years was rather small, probably due to the fact that the devices have 

been effective. Therefore, the number of newer research publications is also limited. However, 

optimum values for process operating parameters can enhance their performance and save 

energy consumption, for example. The effect of different unit process parameters on the entire 

process can be examined by using process simulation. 

There are not many general software for the chemical process industry which allows the 

simulation of solid processes, but there are also simulation software which are only for solid 

processes. This work is to find out how well the Aspen Plus can model a few solid processes. 

The processes under study are an open circuit ball mill grinding and hammer mill grinding and 

a closed circuit ball mill grinding. Screen is used for the classification in the closed circuit. 

The simulation results are compared with results which are made with ball mill grinding and 

hammer mill grinding.  

Simulation is made with different specific power values and the particle size distributions are 

the results. In addition, this works is to find out how adding water to feed stream affects to the 

closed ball mill circuit’s results.  

The results show that Aspen Plus can only model solid processes in a limited way. The values 

of particle size distribution are significantly different from the actual values because the 

software makes a lot of assumptions, for example in terms of rotation speed and particle 

shape.  
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1 Johdanto 

Jauhatus on yksi prosessiteollisuuden tärkeimpiä yksikköprosesseja, koska usein on tarvetta 

muokata materiaalia pienemmäksi (Lukkarinen, 1985).  Jauhatuksen avulla saadaan esimerkiksi 

erotettua arvomineraalipartikkelit peruskivestä. Prosessiteollisuuteen liittyy oleellisesti myös 

prosessisuunnittelu. 

Prosessisuunnittelun tarkoituksena on suunnitella sellainen prosessi, joka toimii 

mahdollisimman hyvin. Tämän takia prosessisuunnittelussa käytetään apuna 

simulointiohjelmistoja, joiden avulla voidaan mallintaa prosessi ja tutkia sen toimintaa.  

Kiintoaineprosesseja sisältävän prosessin simulointiin soveltuvan ohjelmiston valinnassa 

ongelmana on, että on olemassa ohjelmistoja tietyille yksikköprosesseille, mutta yleensä 

halutaan simuloida koko laajempi prosessi yhdellä kertaa. Tällaisia kiintoaineprosessimalleja 

sisältäviä yleisohjelmistoja on vain vähän, ja ohjelmistojen simulointi tapahtuu hyvin karkealla 

tasolla.  Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi partikkelit oletetaan usein pallomaisiksi ja tehdään 

ylipäätään paljon yksinkertaistuksia. Mikäli simulointiohjelmat saataisiin mallintamaan tarkasti 

kiintoaineprosesseja, helpottuisi näiden kiintoainevirtoja sisältävien prosessien suunnittelu 

huomattavasti.  

Tässä työssä tutkitaan, kuinka hyvin Aspen Plus -simulaatio-ohjelmalla voidaan mallintaa 

muutamia kiintoaineprosesseja. Kiintoaineprosessien yksikköoperaatioista käsitellään 

murskaimia, jauhimia, seuloja ja luokittimia. Murskaimista käsiteltävinä ovat leukamurskain ja 

kartiomurskain sekä jauhimista vasaramylly ja kuulamylly. Työ koostuu kirjallisuusosasta ja 

simulointiosasta. Kirjallisuusosassa esitellään valitut yksikköprosessit ja niiden tärkeimmät 

toimintaparametrit. Tämän lisäksi esitellään yleisesti prosessisimulointia ja kemian 

prosessiteollisuuden yleisimpiä simulointiohjelmistoja. Työn simulointiosan tavoitteena on 

selvittää, kuinka hyvin Aspen Plus mallintaa jauhatuspiirien toimintaa. Ohjelmalla saatuja 

simulointituloksia verrataan kuulamyllyllä ja vasaramyllyllä tehtyjen kokeiden tuloksiin. 
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2 Yksikköprosessit 

Kokonaisprosessi koostuu useista eri vaiheista ja näitä vaiheita kutsutaan yksikköprosesseiksi. 

Yksikköprosesseissa ei tapahdu kemiallista reaktiota, mutta niissä voi tapahtua fysikaalisia 

reaktioita, kuten kuivamista. (McCabe, 1993) Yksikköprosessit voidaan jakaa viiteen 

pääluokkaan joita ovat aineensiirto, lämmönsiirto, virtausoperaatiot, termodynaamiset 

operaatiot sekä mekaaniset operaatiot, joita tässä tutkielmassa tutkitaan tarkemmin. Mekaanisiin 

operaatioihin kuuluvat esimerkiksi murskaus, jauhatus, seulonta ja luokitus. 

 

2.1 Murskaimet 

Teollisuudessa voidaan haluta esimerkiksi murskata suuret kivilohkareet jauheeksi. Koska 

hienonnuslaitteilla on tietty optimaalinen toiminta-alue, tämä ei onnistu suoraan yhdellä 

hienonnusprosessilla. Ensin lohkareet täytyy murskata pienemmiksi paloiksi murskaimilla, 

minkä jälkeen vasta voidaan jauhaa hienoksi jauhimilla. Suuret lohkareet murskataan ensin 

primäärimurskaimella usein noin 150-250 mm kiviksi. Yleisimmin primäärimurskaimina 

käytetään leukamurskainta ja kartiomurskainta (Johansson et al., 2017).  Nämä palat voidaan 

murskata sekundaarimurskaimella noin 6 mm rakeiksi ja nämä voidaan syöttää jauhimelle. 

(McCabe, 1993) Tässä tutkielmassa tutkitaan leukamurskaimen ja kartiomurskaimen toimintaa.  

 

2.1.1 Leukamurskain 

Leukamurskaimia käytetään usein karkeamurskaukseen, joten tällöin ne sijoittuvat 

murskauspiirin alkupäähän. Leukamurskaimia ovat kierto- eli kitamurskaimet sekä varsinaiset 

leukamurskaimet ja näistä esimerkkeinä Blake ja Kue-Ken. (Hukki, 1964) Näissä kaikissa 

murskaus tapahtuu puristamalla hienonnettava aines liikkuvan leuan avulla kiinteää leukaa 

vasten. Koneen käyttölaitteiden pyörittämän epäkeskon ja työnninlaattojen avulla saadaan 

liikkuvan leuan liike aikaan. Blake-tyyppisessä murskaimessa on kaksi työnninlaattaa mutta 

kiertomurskaimissa vain yksi. Leukamurskaimissa murskaus tapahtuu ainoastaan silloin kun 
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liikkuva leuka etenee kohti kiinteää leukaa, eli korkeintaan 50 % käyttöajasta. 

Kiertomurskaimen ja Blake-murskaimen murskaussuhde on noin 7:1. (Lukkarinen, 1985) 

Blake-tyyppinen murskain on saanut nimensä amerikkalaisen Whitney Blaken mukaan. Blake 

keksi murskaimen vuonna 1858 ja tyypillinen leukamurskain on kantanut siitä asti hänen 

nimeään. (Lukkarinen, 1985) Kuvassa 1 on esitetty Blake-tyyppinen murskain.  

 

 

Kuva 1  Blake-tyyppinen leukamurskain, jossa on kaksi työnninlaattaa. (“Blake Jaw 

Crusher - Mineral Processing / Metallurgy,” n.d.) 

 

Kiertomurskaimet ovat tyypillisiä esimurskaimia. Esimurskaimilla murskataan suurimmat 

lohkareet pienemmäksi, jotta niitä voidaan käyttää seuraavissa yksikköprosesseissa. Ne tekevät 

suurimman työn ja ne toimivat aina avoimessa murskauspiirissä, eli esimurskaimen jälkeiseltä 

seulalta ei tule palautusta takaisin esimurskaimelle. (Wills, 2006) Niiden mekanismi on 

yksinkertaistettu siten, että epäkesko on sijoitettu liikkuvan leuan kannatusakselille ja toinen 

tukipiste on yksi ainoa työnninlaatta, jonka toinen reuna nojaa koneen runkoon. (Hukki, 1964; 

Lukkarinen, 1985) Kuvassa 2 on esitetty kiertomurskaimen rakenne. 
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Kuva 2 Leikkaus kitamurskaimesta. (Kurttio, 2012)  

 

Leukamurskaimen toimintaan vaikuttavia parametreja ovat kita-aukon koko, asetuskoko, 

pyörintänopeus ja kiertomurskaimissa myös kiintoleuan korkeus. Kita-aukon koolla 

määritellään, kuinka suuria lohkareita leukamurskaimeen voidaan syöttää ja se valitaan aina 

suurimman lohkareen mukaan. Asetuskoolla säädellään halutun tuotteen kokoa. Tuotteen koko 

on 20–35 % karkeampaa kuin murskaimen asetuskoko pienimmillään. Pyörintänopeudella 

vaikutetaan siihen, kuinka nopeasti leuka liikkuu. Mitä nopeammat kierrokset, sitä useammin 

liikkuva leuka käy kiinteän leuan luona murskaamassa. Tyypillinen pyörintänopeus on 150 

kierrosta minuutissa, mutta pienemmillä leukamurskaimilla se voi olla nopeampi. Kiintoleuan 

korkeudella voidaan vaikuttaa murskaimen kapasiteettiin. Korkeuden kasvaessa myös 

kapasiteetti kasvaa. (Lukkarinen, 1985) 
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2.1.2 Kartiomurskain 

Kartiomurskaimessa murskaus tapahtuu kiinteän murskauskartion ja liikkuvan kartion välissä. 

Kartiomurskaimen murskausperiaate on samanlainen kuin leukamurskaimessa, mutta 

olennaisin ero rajoittuu siihen, kuinka liikkuvan osan liike on saatu aikaan. Kartiomurskaimessa 

murskaus tapahtuu jatkuvasti, kuitenkin vain puolella vaippojen murskauspinnalla, mutta 

leukamurskaimessa murskaus tapahtuu koko pinnan alueella vain 50 % käyttöajasta (Hukki, 

1964) Kartiomurskaimintyyppejä ovat muunmuassa karamurskain, Symons-murskain ja 

karamurskaimesta kehitetty muunnelma hydrocone-murskain.  

Karamurskaimessa murskauskartio on ripustettu yläpäästään murskaimen rakenteeseen ja sen 

murskaussuhde on noin 8:1. Symons-murskaimessa murskauskartio lepää pallolaakerin varassa 

ja se on eniten käytetty murskaintyyppi väli- ja hienomurskaukseen. Nykyisin siitä on kehitetty 

kolme päätyyppiä: Standard, Short Head ja Gyradisc. Murskaustuotteen hienousaste kasvaa 

edellä mainitussa järjestyksessä. Standard-murskaimen murskaussuhde on 6-8:1, Short Headin 

4-6:1 ja Gyradiscin 6:1. Lisäksi Standard-tyypistä valmistetaan seitsemää ja Short Head-

tyypistä kuutta kokoa. Koko ilmoitetaan liikkuvan kartion alareunan läpimittana, joten koon 

kasvaessa myös kapasiteetti kasvaa. (Lukkarinen, 1985) Kuvassa 3 on esitetty molempien 

murskainten periaatteet. 

 

Kuva 3  Karamurskaimen ja kartiomurskaimen toiminnan periaatekuva.  

  (Lukkarinen, 1985) 
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Karamurskaimen toimintaan vaikuttavia parametreja ovat murskaimen koko, syöttöaukon 

pituus ja asetus, joka tarkoittaa vaippojen pienintä keskinäistä etäisyyttä. Lisäksi 

karamurskaimen toimintaan vaikuttaa epäkeskisyys. Symons-kartiomurskaimen toimintaan 

vaikuttavia parametreja ovat niin ikään koko, syöttöaukon pituus, asetus sekä lisäksi myös 

päätyyppi ja kidan muoto. Murskaimen koolla vaikutetaan siihen, kuinka suuria partikkeleja 

murskaimeen voidaan syöttää ja syöttöaukon pituudella siihen, kuinka paljon partikkeleja 

voidaan syöttää. Asetuskoolla ja epäkeskisyydellä vaikutetaan tuotteen hienouteen. Näiden 

pienentyessä myös tuotteen partikkelikoko pienenee. Symons-kartiomurskaimissa päätyyppi ja 

kidan muoto vaikuttavat siihen, kuinka hienoa lopputuotetta halutaan. (Lukkarinen, 1985) 

 

2.2 Jauhimet 

Ensin murskaimella pienennetyt lohkareet voidaan jauhaa jauhimilla halutun kokoiseksi 

tuotteeksi. Tämä on hienontamisen viimeinen vaihe ja se on prosessiteollisuuden yksi 

tärkeimpiä yksikköprosesseja (Lukkarinen, 1985). Jauhimet ovat yleisesti rumpumyllyjä. 

Rumpumyllyissä jauhatus perustuu myllyn rungon pyörimiseen jolloin jauhinkappaleet jauhavat 

materiaalia. (Wills, 2006) Materiaali voidaan jauhaa joko kuivana tai märkänä. Tässä 

tutkielmassa tutkitaan vasaramyllyn ja kuulamyllyn toimintaa.  

 

2.2.1 Vasaramylly 

Vasaramyllyn hienontuminen perustuu ainoastaan iskuun ja hankaukseen, eikä puristukseen 

kuten yleisemmin murskauksessa. Se koostuu jauhatuskammiosta ja pyörivästä teräosasta. 

Teräosassa on usein kolme tai useampia teriä, jotka voivat olla kiinnitetty lukitusti paikalleen 

tai saranoilla, jolloin liian kovilla partikkeleilla terä voi taipua ja ei tapahdu vahinkoa. 

Jauhatuskammio on muotoiltu vastaamaan teriä, joten materiaali hienontuu joko vasaralevyjen 

iskuista tai hankautumalla jauhatuskammion ulkokehää vasten. Vasaramyllyn alaosaan laitetaan 

halutun kokoinen sihti, joten tuote ei poistu ennen kuin se on saavuttanut vaaditun 

partikkelikoon. (Coulson, 1978) Kuvassa 4 on esitetty vasaramylly. 



11 
 

 

Kuva 4  Vasaramylly. (Koch, 2012) 

 

Vasaramyllyn toimintaan vaikuttavia parametreja ovat pyörimisnopeus, myllyn koko, terien 

lukumäärä, jauhettava materiaali sekä haluttu partikkelikoko, jota säädetään sihdillä. Myllyn 

pyörimisnopeuden kasvaessa myös jauhaminen nopeutuu ja tällöin saadaan halutun kokoista 

tuotetta nopeammin. Myös terien lukumäärän kasvaessa jauhaminen tehostuu. Käytettäessä 

alhaisempia pyörimisnopeuksia ja vähemmän teriä myllyn vaatiman energian tarve alenee. 

Tällöin myös terät eivät kulu yhtä nopeasti. Myllyn koon kasvaessa sen kapasiteetti kasvaa ja 

sihdin avulla voidaan määrittää tuotteen maksimipartikkelikoko.  

 

2.2.2 Kuulamylly 

Kuulamylly on vaakasuoran akselin ympäri pyörivä rumpu, joka pyörii halutulla nopeudella ja 

siinä käytetään jauhinkappaleina metallisia kuulia. Jauhinkappaleet saatetaan kuvan 5 

mukaiseen liiketilaan, jolloin jauhautuminen perustuu iskuihin, puristukseen ja hiertoon. 
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Kuva 5   Jauhinkappaleiden ja jauhettavan materiaalin käyttäytyminen myllyssä. (Kurttio, 2012) 

 

Kuulamyllyjä on kahdenlaisia, ylite- ja arinamyllyjä, joista ylitemyllyt ovat yleisempiä. 

Ylitemyllyt ovat jatkuvatoimisia myllyjä, joissa poistopään kaula-aukon läpimitta on suurempi 

kuin syöttöpään ja täten tuotteen poisto tapahtuu poistopään kautta. (Hukki, 1964; Lukkarinen, 

1985) Kuvassa 6 on esitetty leikkaus ylitemyllystä.  

 

Kuva 6  Leikkaus ylitemyllystä. (Kurttio, 2012) 

 

Arinamyllyissä on yksi tai useampi arina, joiden kautta tapahtuu tuotteen poisto. Mikäli arinat 

on sijoitettu myllyn kehälle, useimmiten lähelle poistopäätä, kutsutaan myllyä 

kehäpoistomyllyksi. Arina voi olla sijoitettu myös päätyyn, jolloin se on myllyn sisäpuolella 

lähellä poistopäätyä. Arina on suunniteltu niin, että se ei läpäise jauhinkappaleita vaan 

ainoastaan tuotteen. Myllyn pyöriessä sisäpuolisena nostolaitteena toimii arinan ja päätyseinän 

väliin tukisäleistä muodostuva siipipyörä, jonka avulla nostettu liete valuu poistopään kaula-
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aukosta ulos. Näin toimivaa myllyä kutsutaan matalapoistomyllyksi. (Hukki, 1964) Kuvassa 7 

on esitetty leikkaus arinamyllystä. 

 

Kuva 7 Leikkaus arinamyllystä, jossa A jauhettavan materiaalin syöttöpää, B jauhetun 

materiaalin poistopää, 1 jauhinkappaleet ja 2 arina, jonka kautta jauhettu 

materiaali poistetaan. (Kurttio, 2012) 

 

Putkimyllyksi kutsutaan myllyä, jonka pituus on suuri myllyn läpimittaan verrattuna. Kahteen 

tai useampaan osaan jaettua putkimyllyä kutsutaan yhdysmyllyksi. Yhdysmyllyssä eri 

osastoissa on erikokoiset jauhinkappaleet. Tämä mahdollistaa sen, että jo jauhettua materiaalia 

voidaan jauhaa pienemmillä jauhinkappaleilla, jotta lopputuotteesta saataisiin hienompaa. 

Esimerkiksi karkeajauhatuksessa käytetään suuria jauhinkappaleita ja jo osittain jauhetussa 

tuotteessa käytetään pienempiä jauhinkappaleita. Väliseinät toimivat samalla tapaa kuin 

arinamyllyn arinaseinä, eli siipipyörän avulla jauhettu materiaali nostetaan poistopään kaula-

aukosta ulos. Kuvassa 8 on esitetty leikkaus yhdysmyllystä. 

 

Kuva 8  Leikkaus 3-osastoisesta yhdysmyllystä. (Hukki, 1964) 
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Kuulamyllyjen toimintaan vaikuttaa suuresti jauhinkappaleiden valinta. Käytettävien 

jauhinkappaleiden kokoon vaikuttaa jauhettavan materiaalin syöttökarkeus sekä tuotteen 

hienous, eli karkeaa materiaalia täytyy jauhaa suuremmilla jauhinkappaleilla kuin vähemmän 

karkeaa materiaalia. Suuremmilla jauhinkappaleilla ei taas saada niin hienoa tuotetta kuin 

pienemmillä jauhinkappaleilla, joten siksi yhdysmyllyillä saadaan karkeammastakin 

materiaalista hienoa lopputuotetta sen sijaan, että käytettäisiin kahta tai kolmea peräkkäistä 

erillistä kuulamyllyä. Jauhinkappaleiden lisäksi myllyn toimintaan vaikuttaa sen koko ja 

pyörimisnopeus. Myllyn koko ja pyörimisnopeus vaikuttavat myllyn kapasiteettiin. Koon ja 

pyörimisnopeuden kasvaessa myös kapasiteetti suurenee. Pyörimisnopeus on tyypillisesti 60–

85 % kriittisestä nopeudesta, eli nopeudesta jolloin sisäkehään nojaava kappale ei enää irtoa 

kehältä myllyn pyöriessä (Hukki, 1964; Lukkarinen, 1985). Mikäli pyörimisnopeus on alhainen, 

eivät partikkelit hienonnu enää yhtä tehokkaasti. Myös liian suuri pyörimisnopeus huonontaa 

hienonnustehokkuutta, koska tällöin partikkelit eivät irtoa myllyn kehältä.  

Kuulamyllyn ominaisenergiankulutus lasketaan myllyn tehontarpeen perusteella. Kuulamyllyn 

ominaisenergian ja hienonnussuhteen välillä todettu olevan suhde. Hienonnussuhde voidaan 

laskea jakamalla syötön keskikoko tuotteen keskikoolla. Kuvassa 9 on esitetty 

hienonnussuhteen ja ominaisenergiankulutuksen suhde yksipartikkelisen valssimyllylle ja 

kuulamyllylle. Kuvasta nähdään, että hienonnussuhteen ollessa 2,5 ominaisenergiankulutus on 

noin 2 kWh/t. 
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Kuva 9 Hienonnusuhteen ja ominaisenergiankulutuksen suhde. (Fuerstenau & 

Abouzeid, 2002) 

Jauhatuspiirejä ovat avoin sekä suljettu jauhatuspiiri. Esimerkiksi kuulamyllyt toimivat usein 

suljetussa jauhatuspiirissä. Suljetussa jauhatuspiirissä myllyn jälkeen on luokitin, josta karkea 

materiaali johdetaan takaisin myllyyn ja hieno materiaali on lopputuotetta. Luokituksessa 

voidaan käyttää seuloja tai luokittimia. Avoimessa piirissä myllyn jälkeen ei ole luokitinta vaan 

lopputuote saadaan suoraan myllystä. 

 

2.3 Seulat 

Seulonta on prosessi, jossa partikkelit erotetaan toisistaan niiden koon perusteella. Riittävän 

pienet partikkelit läpäisevät seulan, mutta aukkokokoa suuremmat partikkelit jäävät seulalle. 

Katkaisuraja ei ole koskaan terävä johtuen siitä, että osa aukkokokoa pienemmistä partikkeleista 

jää karkeaan fraktioon, koska kaikki pienet partikkelit eivät pääse seulapinnalle saakka 

suurempien partikkelien täyttäessä seulan pinnan. Myös aukkokokoa suuremmat partikkelit 

voivat läpäistä seulan, jos esimerkiksi partikkeli on muodoltaan pitkä mutta kapea. Seulontaa 

voidaan tehostaa täryyttämällä, jolloin pienemmät partikkelit pääsevät paremmin seulapinnalle 

asti. Yksittäinen seula voi jakaa partikkelit vain kahteen fraktioon, ja tällöin tunnetaan vain joko 
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partikkelikoon ylä- tai alaraja ja toinen on tuntematon. Mikäli tahdotaan tietää molemmat rajat, 

täytyy syöttö johtaa useamman erikokoisen seulan läpi.  (McCabe, 1993) Seulonta voidaan 

tehdä ennen tai jälkeen murskauksen, edellisessä tapauksessa riittävän hieno materiaali saadaan 

erotettua ennen murskausta, jolloin säästetään murskaimen kuluvia osia sekä parannetaan sen 

kapasiteettia. Jälkimmäisessä tapauksessa etuna on se, että murskauksen jälkeen ylitteeseen 

menevät partikkelit voidaan palauttaa vielä uudestaan murskaimeen ja näin saadaan varmasti 

halutun kokoista tuotetta. (Hukki, 1964; Lukkarinen, 1985) Viime vuosina ja etenkin karkeiden 

mineraaliprosessien tuotteiden fraktioinnissa ja luokituksessa käytettävää seulontaa on tutkittu 

vain vähän, joka ilmenee siihen liittyvän kirjallisuuden vähyytenä. 

Seulonta voidaan tehdä joko kuivaseulontana tai märkäseulontana. Mikäli seulottava materiaali 

on karkeaa, ei kuiva- ja märkäseulonnan välillä ole suurta eroa. Hienoseulonnassa erot ovat 

suuremmat. (Hukki, 1964; Lukkarinen, 1985) Märkäseulonnalla saavutetaan parempi 

erotustehokkuus kuin kuivaseulonnassa, koska kostea kiintoaines jauhautuu paremmin. 

Kuivaseulontaa käytetään yleensä 5 mm partikkelikokoon saakka, jonka jälkeen on järkevämpää 

käyttää märkäseulontaa, jolloin päästään 100 µm partikkelikokoon saakka. Tosin tällöin 

seulontakapasiteetit putoavat nopeasti. Täysin kuivaa tai märkää ainesta seulottaessa voidaan 

pienillä kapasiteeteilla erikoisseuloja käyttäen päästä jopa 40 µm partikkelikokoon 

asti.(Coulson, 1991; Wills, 2006) 

Kuivaseulonnassa käytettävä kiinteä säleikkö on yksinkertaisin seula. Se muodostuu ryhmästä 

yhdensuuntaisia sopivaan kaltevuuteen asennettuja säleitä tai palkkeja. Kaltevuus määräytyy 

tavoitteen mukaan, tavallisesti se on 35-45°. Karkean materiaalin käsittelyä varten on 

suunniteltu tärysäleiköt, joilla on kaksi tehtävää. Ne erottavat pääosin hienon aineksen karkeasta 

sekä voivat toimia esimerkiksi seuraavan murskaimen syöttölaitteena. Niissä voi olla useampia 

porrastuksia, jolloin taipumus tukkeutua vähenee. Lisäksi on liikkuvat seulat, jotka koostuvat 

seulakorista, epäkeskoakseleista, käyttölaitteista sekä seulan rungosta. Mekanismin rakenne on 

periaatteessa sama kuin tärysäleiköissä. (Hukki, 1964; Lukkarinen, 1985) 

Märkäseulonnassa voidaan soveltaa erityyppisiä tavanomaisia seuloja siten, että seulottavaa 

materiaalia pestään seulapinnan yläpuolelle sijoitetun vesiputkiston avulla. Suihkutuksessa on 

huomioitava, että suihkut tulevat koko putken pituudella samalla voimakkuudella ja 
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rinnakkaisten suihkujen tulee muodostaa yhtenäinen nesteverho. (Hukki, 1964; Lukkarinen, 

1985) Märkäseulonnan hyötyjä on, että saadaan pestyä ei-toivottuja aineita pois materiaalista 

sekä myös pölyn hallinta paranee. 

Märkäseulonnassa voidaan käyttää esimerkiksi Derrick-seulaa tai kaariseulaa. Kuvassa 10 

esitetyssä Derrick-seulassa syöttö johdetaan kolmeen eri kohtaan seulalla ja seula tekee 3600 

lyhyttä iskua minuutissa. Tätä seulaa käytetään usein hienojen aineiden märkäseulonnassa. 

(Lukkarinen, 1985) Kaariseula tunnetaan myös nimellä DSM-seula, jossa liete virtaa 

syöttölaatikon jälkeen tasaisena virtana seulakaarelle. Seulakaarella karkea aines ja pieni osa 

vedestä kulkee kaaren yli ja hieno aines ja suurin osa vedestä valuu säleiden läpi alla olevaan 

laatikkoon. Sieltä saadaan johdettua tuote ulos. (Hukki, 1964; Lukkarinen, 1985) Kuvassa 11 

on esitetty kaariseula. 

 

Kuva 10  Derrick-seula (Derrick Corporation, 2015) 
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Kuva 11 Kaariseula. (Dione oil Ltd, 2016) 

 

Seulapinnan valintaan vaikuttavat seulottavan materiaalin laatu, karkeus, seulontatavoite sekä 

seulontalaitteen vaatimukset. Seulapinnan aukot ovat joko pyöreitä, neliömäisiä tai suorakaiteen 

muotoisia. Seulat ovat rakennettu kulutusta kestävästä materiaalista, kuten teräksestä ja niiden 

aukot on sijoitettu usein geometrisesti. Ominaisuuksien parantamiseksi seulat voidaan myös 

päällystää kumilla. Seulan toimintaan vaikuttavia parametreja ovat seulatyyppi ja seula-aukon 

koko. (Hukki, 1964; Lukkarinen, 1985) 

 

2.4 Luokittimet 

Luokitus on menetelmä, jossa hienojakoinen materiaali lajitellaan kahteen tai useampaan 

jakeeseen partikkelien vajoamisominaisuuksien perusteella väliaineessa. Väliaineina voidaan 

käyttää joko vettä tai ilmaa. (Lukkarinen, 1985) Luokitus eroaa seulonnasta siinä, että 

seulonnassa ylitteenä saadaan karkea aines kun taas luokituksessa ylitteenä saadaan hieno aines, 

ja päinvastoin. Luokituksessa samanmuotoisista ja saman ominaispainon omaavista 

partikkeleista suuremmat vajoavat pieniä nopeammin. Eri ominaisuuspainoa omaavat 

partikkelit vajoavat niiden efektiivisiä ominaispainoja vastaavassa suhteessa. Partikkelien 

muoto vaikuttaa vajoamisnopeuteen niin, että pallomaiset partikkelit vajoavat nopeammin kuin 
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epäsäännöllisen muotoiset. Väliaineen ominaisuudet vaikuttavat partikkelin vajoamisnopeuteen 

eli väliaineen tiheyden ja viskositeetin kasvaessa myös vajoamisvastus kasvaa. (Hukki, 1964) 

Luokittimet jaotellaan hydraulisiin ja pneumaattisiin luokittimiin riippuen käytettävästä 

väliaineesta. Hydraulisissa luokittimissa väliaineena käytetään vettä ja niiden luokitus perustuu 

painovoimaan ja/tai keskipakoisvoimaan. Hydraulisia luokittimia ovat esimerkiksi 

hydrosykloni, spiraaliluokitin ja raappaluokitin. Kuvassa 12 esitetyn hydrosyklonin luokitus 

perustuu siihen, että sykloniin syötetään tasaisena virtana lietettä, joka paineen alaisena joutuu 

nopeaan kiertoliikkeeseen syklonin seinälle. Karkea aines sekä pieni osa hienoa ainesta etenee 

kartion spiraalimaista rataa seuraten syklonin pohjalle ja purkautuu aliteaukosta ulos. Lietteessä 

pysynyt hieno aines purkautuu pyörreputkeen ja siitä yliteputken kautta ulos. Syklonin 

toimintaan voidaan vaikuttaa syklonin koolla, syöttönopeudella ja – paineella. Usein liete 

syötetään 3-4 m/s nopeudella syöttöpaineen ollessa 0,4-1,0 baria, jolloin keskipakovoima on 

riittävä luokituksen kannalta. Tätä painetta käytetään matalapaine-sykloneissa ja joissakin 

tapauksissa käytetään suurempia paineita, kuten 2-3 baria. (Hukki, 1964) 

 

Kuva 12 Hydrosykloni, jossa A lietteen syöttö, B ylite, eli hieno aines, C alite, eli karkea 

aines, 1 syöttökammio, 2 pyörreputki, 3 yliteputki, 4 kartio ja 5 aliteputki 

(Pihkala, 2003) 
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Pneumaattisissa luokittimissa väliaineena käytetään ilmaa ja luokitus perustuu partikkelien 

erilaiseen laskeutumisnopeuteen ilmassa. Pneumaattiset luokittimet voidaan jakaa painovoima- 

ja keskipakoluokittimiin. Painovoimaluokittimet voidaan jakaa vielä pääryhmiin joita ovat, 

poikkivirta-, vastavirta- ja sik-sak-luokittimet. (Lukkarinen, 1985) Kuvassa 13 on esitetty 

painovoimaluokittimien periaatteita. 

 

Kuva 13 Painovoimaluokittimien periaatteita. a. Poikkivirtaluokitin, b. 

Vastavirtaluokitin, c. Sik-sak-luokitin. (Lukkarinen, 1985) 

 

Keskipakoluokittimiin kuuluu syklonit, windsichterit, spiraaliluokittimet ja tuulikaapit. Kuvassa 

14 olevan syklonin luokitus perustuu siihen, että luokitettava aine syötetään syöttöputken kautta 

jakolevylle, josta aine leviää ulospäin kaikkiin suuntiin. Alhaalta tuleva ilmavirta vie suuren 

osan hienosta aineksesta mukanaan ja karkea aines vajoaa alaspäin karkealuokitteen 

poistoputkea kohti. Ilmavirran mukana mennyt aines joutuu tuulettimien vaikutuspiiriin, jolloin 

siitä karkein osa erottuu ja yhtyy alaspäin vajoavan karkean aineksen mukaan. Hieno aines 

jatkaa matkaa ylemmälle tuulettimelle, josta kiintoaines erottuu vaipan sisäpuolelle ja kulkeutuu 

sitä pitkin alas hienoluokitteen poistoputkelle ja ulos syklonista. (Hukki, 1964; Lukkarinen, 

1985; Pihkala, 2003) 
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Kuva 14 Sykloni, jossa A syöttö, B karkealuokite, C hienoluokite, 1 jakolevy, 2 

tuulettimet ja 3 ilmakiertosäleikkö (Pihkala, 2003) 

 

Luokituksessa tärkeä käsite on luokittimen erotusraja. Se kertoo partikkelikokorajan, jota 

suuremmat partikkelit joutuvan karkealuokitteeseen ja pienemmät partikkelit 

hienoluokitteeseen. (Lukkarinen, 1985) Luokittimien toimintaan vaikuttavia parametreja ovat 

siis luokiteltavan materiaalin partikkelien koko, muoto ja tiheys, väliaineen tiheys ja 

viskositeetti sekä käytettävän luokittimen tyyppi.  
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3 Prosessisimulointi 

Yleisesti simuloinnilla tarkoitetaan todellisuuden mallintamista. Prosessisimulointia käytetään 

suunnitteluun, kehittämiseen ja prosessien optimointiin. Prosessisimuloinnin avulla voidaan 

myös arvioida prosessin kannattavuutta ilman isoja investointikustannuksia. Simuloinnin 

tarkkuudella on tällöin suuri merkitys, mallintaako simulaatio todellisuutta riittävän tarkasti 

toimivuuden ja taloudellisuuden kannalta. 

Prosessisimuloinnin käyttö yleistyy koko ajan ja lisäksi simuloinnin tarkkuus paranee samalla 

kun tietokoneet kehittyvät. Simulointiohjelmistoista saadaan entistä tarkempia, kun niihin 

saadaan lisättyä kaikki todellisessakin prosessissa vaikuttavien parametrien huomiointi. Tänä 

päivänä prosessisimulointi on oleellinen osa prosessisuunnittelua ja simulointiohjelmistot ovat 

suunnittelussa käytettävä työkalu.  

Simulointi on kannattavaa tapauksissa, kun esimerkiksi kokeelliset testit olisivat erittäin kalliita, 

vaikeita tai vaarallisia. Myös vanhan prosessin optimointi on kannattavaa tehdä simuloimalla. 

Prosessisimulointiohjelmistoissa yksikköoperaatiot yhdistetään toisiinsa prosessivirtojen avulla 

ja sen jälkeen ohjelmisto laskee materiaali ja energiatasapainon. Suurissa prosesseissa nämä 

laskut olisivat erittäin työläitä laskea ilman ohjelmistoja. (Anwar, 2011) 

 

3.1 Kemian prosessiteollisuuden yleisimmät simulointiohjelmistot 

Simulointiohjelmistot koostuvat graafisesta käyttöliittymästä, yksikköoperaatioiden 

toimintamalleista, aineominaisuuksien tietokannasta ja laskenta-algoritmeista.  Graafisen 

käyttöliittymän avulla piirretään todellista prosessia vastaava prosessikaavio, joka sisältää 

yksikköprosessit sekä materiaalivirrat. Valitut yksikköprosessit sisältävät niitä kuvaavat mallit. 

Prosessi ratkaistaan iteratiivisesti valitun laskenta-algoritmin mukaan. 

Kemian prosessiteollisuuden simulointiohjelmistoilla on omat soveltuvuusalueet ja 

käyttökohteet. Useimmiten simulointiohjelmat ovat perusperiaatteeltaan joko steady-state tai 

dynaamisia prosessisimulaattoreita. On olemassa myös ohjelmia, jotka ovat sekä steady-state 

että dynaamisia prosessisimulaattoreita. Steady-state prosessisimulaattoreissa huomioidaan 
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vain massa- ja energiatasapainot ja laskenta tapahtuu tietyllä ajanhetkellä, mutta dynaamisissa 

prosessisimulaattoreissa otetaan huomioon myös ajan vaikutus. Dynaamiset 

prosessisimulaattorit ovat enemmän hyödynnettyjä perinteisiin steady-state simulaattoreihin 

verrattuna (Ingham, 1994). Ohjelmistojen valmistajilla on yleensä perussimulointiin soveltuva 

yleisohjelmisto ja sen lisäksi voi olla tarkempaan simulointiin tarkoitettuja erikoisohjelmia, 

jotka soveltuvat vain tietyille prosesseille, kuten esimerkiksi hiilivetyprosesseille. Kemian 

prosessien laskentaan on olemassa useita simulointiohjelmistoja ja yleisimmät niistä ovat 

CADSIM Plus, CHEMCAD, DESIGN II, HSC Chemistry, ProSim ja Aspen. Aspenilla on useita 

eri tarkoituksiin suunniteltuja ohjelmistoja, joista yleisohjelma on Aspen Plus, jonka lisäksi on 

erikoisohjelmistoja. Aspen Plus on esitetty seuraavassa kappaleessa. Metsäteollisuuden 

prosesseille on kehitetty omat ohjelmansa, joita ovat esimerkiksi Balas, WinGems ja FlowMac. 

Puunjalostusteollisuuden prosessivirrat ja komponentit poikkeavat varsinaisista 

kemianteollisuuden prosesseista ja näin ollen vaativat omia erikoisohjelmistoja. 

CADSIM Plus on dynaaminen prosessisimulaattori, jolla voidaan suorittaa lämpö- ja 

materiaalitasapainot mille tahansa kemialliselle prosessille. Sillä voidaan myös kehittää 

monimutkaisia dynaamisia simulaatioita ja suorittaa reaaliaikaista optimointia. (Systems, n.d.) 

CHEMCADilla on tarjota kuusi eri ohjelmistoa haluttuun tarpeeseen. Steady-state ja 

dynaamisien prosessien simulointiin on suunniteltu omat ohjelmistot joita ovat CC-STEADY 

STATE ja CC-DYNAMICS. Lämmönvaihtimien tarkempaan simulointiin suunniteltu 

ohjelmisto on CC-THERM, ja CC-SAFETY NET on suunniteltu turvalaitteiden simulointiin. 

Fyysisten ominaisuuksien ja faasitasapainotietojen simulointiin suunniteltu ohjelmisto on CC-

FLASH. Panos tislauskolonnien simulointia varten on ohjelmisto CC-BATCH. (“CHEMCAD 

- Chemstations’ integrated suite of chemical process engineering software,” n.d.)  

DESIGN II on dynaaminen prosessisimulaattori, joka on tarkoitettu kemiallisiin- ja 

hiilivetyprosesseihin. Se sisältää myös petrokemialliset ja kaasunkäsittely prosessit. Sitä ei 

voida käyttää panossimulointiin eikä vahvojen elektrolyyttien ja putkistoverkostojen 

simulointiin. (“WinSim Inc. Process Simulation,” n.d.) 

HSC Chemistry on steady-state prosessisimulaattori, jossa yhdistyvät kemialliset, 

termodynaamiset ja mineraalijalostuksen piirteet. HSC Chemistry sisältää moduuleja 
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mineraalien käsittelyyn ja partikkelien laskentaan liittyen, joten myös tämä ohjelmisto soveltuu 

kiintoaineprosessien simulointiin. (“HSC Chemistry,” n.d.) 

ProSim on steady-state prosessisimulaattori, jolla voidaan simuloida kemiallisia prosesseja sekä 

energia- ja elintarviketeollisuuden prosesseja. Sitä voidaan käyttää myös tehtaan 

energiatehokkuuden parantamiseen ja ympäristövaikutusten arviointiin. (“PROSIM: chemical 

process simulation software and services – Engineering Process Solutions and Services,” n.d.) 

 

3.1.1 Aspen Plus 

Aspen Plus on vuonna 1981 perustetun AspenTechin tekemä simulointiohjelmisto. ASPEN on 

lyhenne sanoista Advanced System for Process Engineering. AspenTech synty Massachusetts 

Institute of Technologyn (MIT) ja Yhdysvaltain energiaministeriön yhteistyöprojektina. 

(Aspentech, 2017) Ohjelmistolla voidaan suunnitella nopeasti uusia prosesseja, minkä vuoksi 

yritykset pystyvät lanseeraamaan uusia tuotteita markkinoille perinteisiä menetelmiä 

nopeammin.  

Aspen Plus -ohjelmisto on steady-state prosessisimulaattori, joka on suunniteltu kemiallisten, 

petrokemiallisten ja jalostamoiden prosesseihin. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää polymeeri-, 

metalli-, hiilivoima ja mineraaliteollisuudessa. Sillä voidaan simuloida kiinteitä, neste- sekä 

kaasuvirtoja. (Anwar, 2011) Kiintoaineprosessien simulointi Aspenilla ei vastaa täysin 

todellisuutta, koska mallit ovat yksinkertaistettuja perustuvat teoreettisiin perusyhtälöihin. 

Aspen Plus -ohjelmalla voidaan simuloida suuriakin prosesseja hyvällä tarkkuudella. Sen 

kirjastoista löytyy kaikki yleisimmät kemianteollisuuden prosesseissa tarvittavat 

yksikköoperaatiot. Lisäksi sillä on laaja datapankki, josta löytyvät termodynaamiset ja 

fysikaaliset ominaisuudet. Ohjelmistolla voidaan suunnitella prosesseja sekä suorittaa laajan 

prosessin optimoinnin ja kustannusanalyysin, joiden avulla yritykset pystyvät arvioimaan 

prosessin kannattavuutta. 
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Aspen Plus -ohjelmistolla on monia erilaisia ala-ohjelmia moninaisten prosessin tarkasteluun ja 

optimointiin. Taulukossa I on esitetty vapaavalintaisia lisäsovelluksia sekä niiden käyttökohteita 

Aspen Plus-ohjelmistolle. 

 

Taulukko I Aspen Plus-ohjelmiston lisäsovellukset ja käyttökohteet (Aspentech, 2012, 

muokattu) 

Lisäsovellus Käyttökohteet 

Aspen Plus 

Dynamics 

Turvallisten ja hallittujen tutkimusten toteuttaminen, varoventtiilien 

mitoitus sekä muutosten, käynnistyksen ja sammuttamisen käytäntöjen 

optimointi. 

Aspen Rate-

Based 

Distillation 

Kolonnien suoritustehon tarkka arviointi erilaisilla käyttöparametreilla ja 

käyttöehdoilla. 

Aspen Batch 

Modeler 

Panosreaktoreiden ja -kolonnien mallintaminen. 

Aspen Polymers Alkuperäisen Aspen Plus-ohjelmiston laajentaminen valmiilla paketilla, 

johon kuuluvat polymeerien termodynaamiset metodit ja datat, arvio-

perusteiset polymerisaatioreaktiomallit sekä kirjasto, joka kattaa erilaiset 

teollisuusprosessien mallit. 

Aspen  

Distillation 

Synthesis 

Ajatuksen tasolla olevan suunnittelun visualisointi ja analyysi sekä 

monimutkaisille sekoituksille käytettävien tislaushankkeiden vianetsintä. 

Aspen Energy 

Analyzer 

Energiatehokkuuden arviointi sekä lämmönvaihtoverkoston suunnittelun 

optimointi. 

Aspen Custom 

Modeler 

Erityisprosessien laitteistomallien kehittäminen. 
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Taulukossa II on esitetty Aspen Plus-ohjelmistoon integroituja erillisiä ohjelmia sekä niiden 

käyttökohteita. 

 

Taulukko II Aspen Plus-ohjelmistoon integroituja erillisiä ohjelmia sekä niiden 

käyttökohteita (Aspentech, 2012, muokattu) 

Erillinen ohjelma Käyttökohteet 

Aspen Simulation 

Workbook 

Päätöksentekoa tukevat suunnittelulaskelmat ja -mallit 

tehdasoperaatioissa. 

Aspen Online 

Deployment 

Mallien sijoitus oikea-aikaisiin sovelluksiin, datan 

täsmäytys,  laitteiston monitorointi sekä operaattorien tiedoitus. 

Aspen Exchanger 

Design & Rating 

Olemassa olevien lämmönvaihtimien suoritustehon arviointi sekä 

uusien vaihtimien optimaalinen suunnittelu. 

Aspen Process 

Economic Analyzer 

Ajatuksen tasolla olevien suunnitelmien arviointi pääoman ja 

operointikustannusten suhteen sekä suunnitteluprosessien 

taloudellinen optimointi. 

 

SIMULOINTIOSA 

4 Työn tarkoitus 

Työn simulointiosassa tutkittiin Aspen Plus -ohjelman soveltuvuutta muutamien 

kiintoaineprosessien simulointiin. Simuloitavat prosessit olivat avoimessa piirissä toimivat 

kuulamylly- sekä vasaramyllyjauhatukset ja suljetussa piirissä toimiva kuulamyllyjauhatus. 

Suljetussa piirissä luokituksessa käytettiin seulaa. Saatuja simulointituloksia verrattiin 

avoimessa piirissä tehtyihin laboratoriojauhatuksiin kuulamyllyllä ja vasaramyllyllä.   
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5 Kuulamylly- ja vasaramyllyjauhatuskokeet 

Kuulamyllysimulointien tarkoituksena oli vertailla simulointituloksia kolmeen pilot-

mittakaavan myllyllä toteutettuun koejauhatustulokseen. Koejauhatuksissa käytetyn myllyn 

halkaisija oli 30,8 cm ja siinä käytettiin sekakuulapanosta, jonka pienimmän kuulan halkaisija 

oli 2,0 cm ja suurimman 4,0 cm. Kuulia laitettiin myllyyn 20 kg. Lähtöaine oli tehty käsin 

seulomalla 3,15 mm seulalla, joten syötettävän kalkkikivimurskeen kaikki partikkelit olivat 

pienempiä kuin 3,15 mm. Käytetyt myllyn pyörimisnopeudet olivat 41, 53 ja 65 rpm vastaten 

50,65 ja 80 % myllyn kriittisestä pyörimisnopeudesta. Kokeista saadut tulokset on esitetty 

taulukossa III. 

Taulukko III Kuulamyllyllä tehtyjen jauhatustulosten seula-analyysit. 
 

Massaosuus, % 

Seulakoko, mm Lähtöaine 41 rpm 53 rpm 65 rpm 

0 13,04 14,94 19,83 3,86 

0,075 7,04 13,84 13 29,95 

0,125 7,65 15,36 17,4 21,37 

0,25 10,24 13,04 14,28 15,51 

0,5 14,5 10,05 8,68 8,31 

1 20,53 12,92 10,08 7,99 

2 26,99 19,85 16,73 13,01 

 

 

Vasaramyllysimulointien tuloksia verrattiin kolmeen eri jauhatuskokeeseen, joissa muuttujana 

oli poistosihdin aukkokoko. Ensimmäisessä kokeessa sihdin aukkokoko oli 4 mm, toisessa 2 

mm ja kolmannessa 1 mm. Käytetyssä myllyssä halkaisija oli 20 cm ja vasaroiden lukumäärä 3. 

Syötettävän kalkkikivimurskeen kaikki partikkelit olivat pienempiä kuin 12 mm. Kokeissa 

mitattiin myllyn tehontarvetta energiankulutusmittarilla, jonka avulla voitiin laskea kunkin 

kokeen ominaisenergiankulutus. Kokeista saadut tulokset on esitetty taulukossa IV. 
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Taulukko IV Vasaramyllyllä tehtyjen murskaustulosten seula-analyysit kolmella eri 

poistoaukon sihtikoolla. 
 

Massaosuus, % 

Seulakoko, mm Lähtöaine Aukkokoko, 4 mm Aukkokoko, 2 mm Aukkokoko, 1 mm 

 

0 0,01 15,91 24,93 31,83 

0,5 0,01 11,9 11,05 13,52 

0,1 0,01 3,4 3,78 1,95 

0,125 0,022 11,37 14,197 20,85 

0,25 0,016 12,16 15,01 19,92 

0,5 0,015 7,87 8,766 10,09 

0,71 0,031 15,24 16,186 1,79 

1,4 0,032 - 5,45 0,022 

2 0,116 22,15 0,62 0 

4 0,414 0 0 0 

8 0,324 0 0 0 

 

Kokeissa myllyn tehontarvetta seurattiin energiankulutusmittarilla. Kuluneen ajan ja 

tehontarpeen keskiarvon avulla määritettiin kunkin kokeen ominaisenergiankulutus, jotka on 

esitetty taulukossa V. 

Taulukko V Ominaisenergiankulutus eri poistosihdin aukkokoon arvoilla. 

Sihdin aukkokoko 4 mm 2 mm 1 mm 

Ominaisenergiankulutus, kWh/t 21,18 17,91 15,47 
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6 Kiintoaineprosessien simuloiminen 

Simuloinnit sekä kuulamyllylle että vasaramyllylle suoritettiin kalkkikivellä, jota oli käytetty 

myös materiaalina koejauhatuksissa. Kiintoaineprosesseja simuloitaessa Aspenissa tulee 

komponentin tyypiksi valita Solid, jolloin ohjelma käsittelee sitä tavallisena kiintoaineena. 

Laskentamenetelmäksi valittiin Aspen Plus:n IDEAL -menetelmä, joka soveltuu ideaalisten 

prosessien simulointiin. Virtamalliksi valittiin MIXCIPSD, joka soveltuu kiintoainevirtojen 

laskentaan käyttäen määritettyjä partikkelikokojakaumatietoja. Malli antaa myös tuloksena eri 

virtojen laskennalliset kokojakaumat. 

 

6.1 Avoimen jauhatuspiirin simuloiminen 

Kuvassa 15 on esitetty kuulamyllyllä ja vasaramyllyllä tehtyjen jauhatusten virtauskaaviot. 

 

Kuva 15  Aspenissa käytetyt kuulamyllyn (vas) ja vasaramyllyn (oik) virtauskaaviot 

Aspen-ohjelmiston vastaavilla laitekuvakkeilla esitettyinä. 
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Aluksi annetaan laskennan vaatimat syöttövirtojen parametrit, jotka olivat molemmille 

simuloinneille syötön massavirta, lämpötila ja paine sekä lähtöaineen partikkelikokojakauma. 

Koesimuloinneissa käytetyt arvot ovat esitetty kuvissa 16 ja 17. 

 

Kuva 16 Kuulamyllyn simuloinnissa käytetyt syöttövirran parametrit. 
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Kuva 17 Vasaramyllyn simuloinnissa käytetyt syöttövirran parametrit. 

 

Kuulamyllyn ulostulon partikkelikokojakauman laskemismenetelmäksi valittiin laitekohtaisia 

arvoja käyttävä menetelmä (Select equipment), koska se soveltui parhaiten käytettävissä oleviin 

lähtötietoihin.  Vasaramyllylle käytettiin ominaisenergiankulutuksen arvoilla suoritettavaa 

menetelmää, koska se soveltui tähän tapaukseen parhaiten. Vasaramyllyn ulostulon 

partikkelikokojakauma voitiin määrittää jauhatustehon ja kertymäfunktion avulla. 

Kertymäfunktio oli oletusarvoisesti Rosin Rammler Sperling Bennet, jota käytetään tuotteen 

partikkelikokojakauman laskentaan ja sen parametri RRSB -hajontaparametri. 

Hajontaparametrin oletusarvona oli 1.  Parametri on mallin partikkeleiden hajontaa kuvaava 

eksponentin arvo ja mitä suurempi tämä arvo on, sitä kapeampi on tuotteen kokojakauma.  

Vasaramyllyllä tehtyjen jauhatusten tuloksissa oli ilmoitettu käytetyt 

ominaisenergiankulutukset, jolloin simulointi tehtiin samoilla arvoilla. Näiden lisäksi simulointi 
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tehtiin myös 5 kWh/t ja 10 kWh/t ominaisenergiankulutuksen arvoilla, koska tällöin saatiin 

enemmän koetuloksia vastaavia simulointituloksia.  

Jauhatuslakina käytettiin Bondin lakia, koska se soveltuu 0,05-50 mm:n partikkelikokoalueelle. 

Murskaimia simuloitaessa mekaaninen hyötysuhde on usein 0,8. Simuloinnissa käytettiin 

kalkkikivelle Bond Work Indeksin arvoa 13,333 kWh/t.  

 

6.1 Suljetun jauhatuspiirin simuloiminen 

Suljetun jauhatuspiirin virtauskaavio on esitetty kuvassa 18. 

 

Kuva 18 Aspenissa käytetyn kuulamyllyn suljetun piirin virtauskaavio Aspen-

ohjelmiston vastaavalla laitekuvakkeella esitettynä. 

 

Syöttövirran ja myllyn parametrit määritetään samalla tapaa kuin avoimessa piirissä. Seulan 

toimintaparametreina simuloinnissa ovat laskentamalli, katkaisukoko, erotuksen terävyys ja 

märkäseulonnassa nesteen jakautumiseen vaikuttava parametri. Koska käytännössä seulonnassa 
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osa aukkokokoa pienemmistä partikkeleista jää ylitteeseen ja päinvastoin, kuvaa laskentamalli 

tätä ilmiötä. Käytetty partikkeleiden erottumista kuvaava malli, joka laskee erotustehokkuuden 

kokoluokittain oli Whiten ja katkaisukooksi määritettiin 0,5 mm. Erotuksen terävyyden arvoksi 

voidaan valita luku 1 ja 6 väliltä. Mitä isompi arvo, sitä lähempänä ideaalista erotusta ja sitä 

vähemmän karkeassa virrassa on aukkokokoa pienempiä partikkeleita ja hienossa isompia. 

Käytetty erotuksen terävyyden arvo oli 4. Märkäseulonnassa nesteen jakautumiseen vaikuttava 

parametri määritettiin karkeaan virtaan jäävään osuuteen ja arvo oli 0,2. 

Suljetun piirin simulointi suoritettiin myös märkänä lisäämällä syöttövirtaan 2000 kg/h vettä. 

Näin saadaan selville, ottaako Aspen Plus –ohjelma huomioon veden vaikutuksen 

jauhatuksessa. 

 

7 Simulointitulokset 

Kuulamyllyn simuloinnit suoritettiin viidellä eri ominaisenergiankulutuksen arvolla, jotka 

olivat 2, 4, 6, 8 ja 10 kWh/t. Kirjallisuuden perusteella valittiin 2 kWh/t ominaisenergian arvo 

ja hienomman tuotteen saamiseksi simuloinnit suoritettiin suuremmilla ominaisenergian 

arvoilla (Fuerstenau & Abouzeid, 2002). Aspenissa ei ole mahdollisuutta määrittää myllyn 

pyörimisnopeutta, joten laskentatuloksia saatujen tuotteen kokojakaumien yhtenevyyttä eri 

ominaisenergiankulutusarvoilla verrataan eri pyörimisnopeksilla saatuihin kokojakaumiin. 

Avoimen piirin kuulamyllyjauhatuksen tuotteiden kokojakaumien tulokset ovat esitetty 

taulukossa VI ja suljetun piirin tulokset taulukossa VII.  
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Taulukko VI Avoimen piirin kuulamyllyjauhatusten tuotteiden kokojakaumien tulokset eri 

ominaisenergiankulutuksilla laskettuina. 
 

Massaosuus, % 

Seulakoko, mm 2 kWh/t 4 kWh/t 6 kWh/t 8 kWh/t 10 kWh/t 

0 13,04 16,84 24,44 32,72 41,27 

0,075 6,14 9,62 12,88 15,62 17,54 

0,125 13,53 19,46 23,39 24,97 24,22 

0,25 20,72 24,84 23,85 19,57 14,09 

0,5 24,50 20,71 13,05 6,62 2,79 

1 17,66 7,83 2,33 0,50 0,08 

2 4,41 0,69 0,06 0,00 0,00 

 

 

Taulukko VII Suljetun piirin kuulamyllyjauhatusten tuotteiden kokojakaumien tulokset eri 

ominaisenergioilla laskettuina. 
 

Massaosuus, % 

Seulakoko, mm 2 kWh/t 4 kWh/t 6 kWh/t 8 kWh/t 10 kWh/t 

0 22,09 26,27 30,99 36,47 42,70 

0,075 13,09 14,64 16,10 17,44 18,49 

0,125 27,32 28,11 28,18 27,39 25,59 

0,25 31,84 27,49 22,71 17,66 12,75 

0,5 5,64 3,49 2,00 1,04 0,47 

1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Suljetun kuulamyllyjauhatuspiirin märkäjauhatusprosessin simulointitulokset on esitetty 

taulukossa VIII. 
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Taulukko VIII Suljetun märän piirin kuulamyllyjauhatusten tuotteiden simuloidut 

kokojakaumat eri ominaisenergioilla laskettuina. 
 

Massaosuus, % 

Seulakoko, mm 2 kWh/t 4 kWh/t 6 kWh/t 8 kWh/t 10 kWh/t 

0 23,30 29,02 35,88 44,01 52,79 

0,075 13,56 15,53 17,32 18,64 19,09 

0,125 27,63 28,25 27,52 25,11 21,21 

0,25 30,59 24,67 18,17 11,84 6,79 

0,5 4,91 2,53 1,11 0,40 0,11 

1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Avoimen kuulamyllyjauhatuspiirin parhaiten yhteensopivat simulointitulokset ja 

laboratoriokoetulokset ovat esitetty taulukossa IX. 

Taulukko IX Simuloitujen kokojakaumien vertailu koejauhatuksessa eri pyörimisnopeuksilla 

saatuihin kokojakaumiin. 
 

Massaosuus, % 

Seulakoko, 

mm 

2 kWh/t n = 41 rpm 6 kWh/t n = 53 rpm 10 kWh/t n = 65 rpm 

0 13,04 14,94 24,44 19,83 41,27 3,86 

0,075 6,14 13,84 12,88 13 17,54 29,95 

0,125 13,53 15,36 23,39 17,4 24,22 21,37 

0,25 20,72 13,04 23,85 14,28 14,09 15,51 

0,5 24,50 10,05 13,05 8,68 2,79 8,31 

1 17,66 12,92 2,33 10,08 0,08 7,99 

2 4,41 19,85 0,06 16,73 0,00 13,01 
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Taulukon IX tuloksista voidaan päätellä, että pyörimisnopeuden kasvaessa 

ominaisenergiankulutus kasvaa, mutta samalla saadaan tuotettua hienompaa tuotetta. Eli 

ohjelma huomioi myllyn pyörimisnopeuden ominaisenergian arvossa. 

Kuiva- ja märkäjauhatusten tuotteiden kokojakaumien tulokset eri ominaisenergiankulutuksen 

arvoilla ovat esitetty taulukossa X. 

Taulukko X Suljettujen kuiva- ja märkäjauhatuspiirien simuloidut kokojakaumat eri 

ominaisenergiankulutuksen arvoilla. 
 

Massaosuus, % 

2 kWh/t 4 kWh/t 6 kWh/t 8 kWh/t 10 kWh/t 

Seulakoko 

mm 

Kuiva 

jauhatus 

Märkä 

jauhatus 

Kuiva 

jauhatus 

Märkä 

jauhatus 

Kuiva 

jauhatus 

Märkä 

jauhatus 

Kuiva 

jauhatus 

Märkä 

jauhatus 

Kuiva 

jauhatus 

Märkä 

jauhatus 

0 22,09 23,30 26,27 29,02 30,99 35,88 36,47 44,01 42,70 42,70 

0,075 13,09 13,56 14,64 15,53 16,10 17,32 17,44 18,64 18,49 18,49 

0,125 27,32 27,63 28,11 28,25 28,18 27,52 27,39 25,11 25,59 25,59 

0,25 31,84 30,59 27,49 24,67 22,71 18,17 17,66 11,84 12,75 12,75 

0,5 5,64 4,91 3,49 2,53 2,00 1,11 1,04 0,40 0,47 0,47 

1 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Taulukon X tuloksista huomataan, että märkäjauhatuksella saadaan suljetussa piirissä aina 

hienompaa tuotetta, riippumatta ominaisenergiankulutuksesta. 

Vasaramyllyjauhatuksen simuloinnille käytettiin kokeissa mitattujen ominaisenergiakulutuksen 

arvoja 15.47, 17.91 ja 21.18 kWh/t sekä lisäksi myös 5 ja 10 kWh/t arvoa, koska näillä 

alhaisemmilla ominaisenergianarvoilla saatiin koejauhatuksiin verrattavia tuloksia. 

Vasaramyllyjauhatuksen tulokset ovat esitetty taulukossa XI. 
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Taulukko XI Vasaramyllyjauhatusten simuloidut tulokset eri ominaisenergioilla laskettuina. 
 

Massaosuus, % 

Seulakoko, mm 5 kWh/t 10 kWh/t 15,47 kWh/t 17,91 kWh/t 21,18 kWh/t 

0 11,10 29,73 52,98 62,56 73,68 

0,5 9,86 20,89 24,91 23,42 19,39 

0,1 4,51 7,99 6,95 5,44 3,37 

0,125 18,98 24,26 12,86 7,84 3,43 

0,25 24,69 14,20 2,25 0,73 0,13 

0,5 12,02 2,27 0,05 0,01 0,00 

0,71 15,11 0,66 0,00 0,00 0,00 

1,4 2,81 0,01 0,00 0,00 0,00 

2 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Vasaramyllyn simulointituloksista parhaiten laboratoriokoetuloksia vastaavat tuotteiden 

kokojakaumat on esitetty taulukossa XII. 
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Taulukko XII Simuloitujen kokojakaumien vertailu koejauhatuksessa eri poistosihdin 

aukkokoilla saatuihin kokojakaumiin. 

 
Massaosuus, % 

Partikkelikoko, mm 5 kWh/t Aukkokoko, 

4 mm 

10kWh/t Aukkokoko, 

2 mm 

Aukkokoko, 

1 mm 

0 11,10 15,91 29,73 24,93 31,83 

0,5 9,86 11,9 20,89 11,05 13,52 

0,1 4,51 3,4 7,99 3,78 1,95 

0,125 18,98 11,37 24,26 14,197 20,85 

0,25 24,69 12,16 14,20 15,01 19,92 

0,5 12,02 7,87 2,27 8,766 10,09 

0,71 15,11 15,24 0,66 16,186 1,79 

1,4 2,81 - 0,01 5,45 0,022 

2 0,90 22,15 0,00 0,62 0 

4 0,00 0 0 0 0 

8 0,00 0 0 0 0 

 

Taulukosta XII huomataan, että alhaisemmilla ominaisenergioilla simuloidut tulokset vastaavat 

parhaiten koejauhatusten tuloksia. Simuloinnilla saadaan huomattavasti hienompaa tuotetta 

kuin koejauhatuksissa. Tämä voi johtua siitä, että laboratoriomylly oli varsin pieni, joten sen 

energiankulutus suhteessa kapasiteettiin saattaa olla suurempi kuin isommalla 

prosessimittakaavan myllyllä. 

 

7.1 Simulointitulosten vertailu kirjallisuudessa esitettyihin tuloksiin 

Tässä kappaleessa vertaillaan saatuja ominaispinta-aloja kirjallisuudessa esitettyihin tuloksiin.  
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Tässä työssä simulointituloksista eri ominaisenergiankulutuksen arvoilla saadut ominaispinta-

alat ovat esitetty taulukossa XIII sekä kuvaajina kuvassa 20. 

 

Taulukko XIII Simuloitujen kuulamyllyjauhatustuotteiden ominaispinta-alat eri 

ominaisenergiankulutuksen arvoilla.  
 

Ominaispinta-ala, cm2/g 

Kokeessa käytetty 

ominaisenergia 

2 kWh/t 4 kWh/t 6 kWh/t 8 kWh/t 10 kWh/t 

Avoin jauhatuspiiri 1295 1663 2195 2718 3215 

Suljettu jauhatuspiiri 1247 1727 2181 2632 3079 

 

 

Kuva 20 Suljetun ja avoimen jauhatuspiirin ominaispinta-alan muutos 

ominaisenergiankulutuksen funktiona. 

 

Assaad et al. (2009) ovat tutkineet, kuinka kuulamyllyn ominaisenergian kasvattaminen 

vaikuttaa sementin hienontumiseen. Tutkimuksessa he seurasivat ominaispinta-alan 

muuttumista jauhatuksen ominaisenergiankulutuksen kasvaessa, minkä tulokset ovat esitetty 

taulukossa XIV. Ominaisenergia kasvaa lineaarisesti ominaispinta-alan kasvaessa. 
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Taulukko XIV Sementin ominaispinta-alan arvot eri ominaisenergiankulutuksen arvoilla. 

(Assaad et., al. 2009) 

Ec 

(kWh/t) 

4,2 8,4 16,76 20,9 29,3 33,5 37,7 46,1 50,3 58,7 71,2 82,6 

Blaine 

(cm2/g) 

1835 2560 3390 3665 3865 4150 4260 4620 4670 4835 4995 5200 

 

Assaad et al. (2009) totesivat tutkimuksessaan, että ominaispinta-ala kasvoi lineaarisesti 

ominaistehon kasvaessa aina 20 kWh/t asti. Simuloinnilla saaduissa tuloksissa esiintyy sama 

trendi kuin kirjallisuudesta saaduissa tuloksissa. Koska simuloinnissa on käytetty kalkkikiveä 

ja kirjallisuudessa sementtiä, niin numeeriset arvot eivät ole suoraan vertailukelpoisia, mutta 

peruskäyttäytyminen on. Kuvasta 20 nähdään, että simuloiduissa kokeissa ominaistehon 

kasvaessa ominaispinta-ala kasvaa lineaarisesti. 

 

8 Johtopäätökset ja tulosten tarkastelu 

Työssä suoritettiin simuloinnit Aspen Plus -ohjelmalla avoimen ja suljetun piirin 

kuulamyllyjauhatuksille. Simuloitujen kuulamyllyjauhatusten tuloksia verrattiin 

laboratoriokokeiden tuloksiin sekä simulointituloksia keskenään. Aspenissa ei ole 

mahdollisuutta määrittää myllyn pyörimisnopeutta, joten laskentatuloksia saatujen tuotteen 

kokojakaumien yhtenevyyttä eri ominaisenergiankulutusarvoilla verrattiin eri 

pyörimisnopeuksilla saatuihin kokojakaumiin. Taulukosta IX huomataan, että 

simulointitulokset vastasivat laboratoriokokeissa saatuja kokojakaumia paremmin pienemmillä 

kokoluokilla, eli 0,125 mm kokoon asti. Simuloinnissa kuulamylly jauhaa kaikilla 

ominaisenergian arvoilla huomattavasti tehokkaammin suuremmat partikkelit kuin 

laboratoriokokeissa käytetty mylly. 2 kWh/t ominaisenergialla jauhettaessa ei pienimissä 

kokoluokissa tapahdu laskennallista hienontumista, kun taas ominaisenergian kasvaessa 
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hienontuminen lisääntyy.  Tämä johtuu siitä, että pieni jauhatusteho ei riitä pienten 

partikkeleiden hienontamiseen, eli mitä hienompaa tuotetta halutaan, sitä suurempi on 

energiantarve. 

Simuloitaessa suljettua kuulamyllyjauhatuspiiriä taulukon X tuloksista nähdään, että 

luokittimena toimivan seulan katkaisuraja 0,5 mm ei ole terävä, joka vastaa todellisuutta, joten 

tämän perusteella seulamallin voidaan todeta toimivan ainakin jossakin määrin. Osa karkeasta 

fraktiosta ajautuu hienoon fraktioon ja toisinpäin. Myllyn ominaisenergian kasvaessa myös 

katkaisurajaa suurempien partikkelien massaosuus pienenee, eli mylly jauhaa tuotteen 

hienommaksi. Tässäkin simuloinnissa 0,125-0,25 mm partikkelikokoalueen massaosuus on 

tasainen ja sitä pienemmät partikkelien massaosuudet kasvavat ominaisenergian kasvaessa. 

Suljetun jauhatuspiirin simuloinnissa jo 2 kWh/t arvolla saadaan kasvatettua pienimmän 

partikkelikokoalueen massaosuutta. Pienimpien kokoluokkien osuus tuotevirrassa kasvaa, kun 

luokituksen jälkeen karkea fraktio kierrätetään takaisin myllyyn. Taulukosta IX huomataan, että 

veden lisääminen syöttövirtaan tehosti jauhatuspiirin toimintaa ja saatiin samalla 

jauhatusteholla hienompaa lopputuotetta kuin kuivajauhatuksessa. Tämä tulos vastaa myös 

todellisuutta, koska märkäjauhatus kuluttaa vähemmän energiaa kuin kuivajauhatus ja Apenin 

jauhatusmalli huomioi tämän. 

Tutkittaessa simuloitujen jauhatusten tuotteiden ominaispinta-alojen muutosta kuulamyllyn 

ominaisenergiankulutuksen funktiona havaittiin tuotteen ominaispinta-alan kasvavan 

lineaarisesti ominaisenergian funktiona, jonka tulos on samansuuntainen Assaad et al. (2009) 

esittämien tulosten kanssa.  

Vasaramyllyn simulointi tehtiin vain avoimessa piirissä. Simulointituloksia verrattiin 

laboratoriokokeiden tuloksiin. Simuloinnit suoritettiin eri ominaisenergiankulutuksen arvoilla, 

jotka valittiin laboratoriokokeiden perusteella sekä hakemalla parhaiten laboratoriotuloksia 

vastaavat simulointitulokset. Aspenissa ei määritetty vasaramyllyn halkaisijaa, vasaroiden 

lukumäärää eikä sihdin aukkokokoa, joten laskentatuloksia saatujen tuotteen kokojakaumien 

yhtenevyyttä eri ominaisenergiankulutusarvoilla verrattiin eri poistosihdin aukkokoilla 

saatuihin kokojakaumiin. Taulukosta XI huomataan, että laboratoriokokeista saaduilla 

ominaisenergioilla simuloitaessa suurin osa partikkeleista oli pienempää kuin 0,05 mm. 



42 
 

Simuloitaessa 21,18 kWh/t ominaisenergialla noin 93 % tuotteen partikkeleista oli pienempää 

kuin 1 mm. Simulointitulosten partikkelikokojakaumat vastaavat laboratoriokokeiden 

partikkelikokojakaumia parhaiten pienemmissä kokoluokissa. 5 kWh/t ominaisenergialla 

simuloidut tulokset vastaavat eniten 4 mm sihdillä tehtyä koetta ja 10 kWh/t ominaisenergialla 

simuloidut tulokset 1 mm sihdillä tehtyä koetta, koska ne eroavat keskiarvoisesti noin 6 % 

laboratoriokokeiden arvoista.  

Tulosten perusteella voidaan todeta, että ohjelma soveltuu hienonnusprosessien karkeaan 

simulointiin, mutta ei sovellu prosessien ilmiöiden tutkimiseen, koska malleissa tehdään hyvin 

paljon yksinkertaistuksia ja ne huomioivat vain hyvin rajoitetusti laitteiden toimintaparametreja. 

Esimerkiksi kuulamyllyn laskennassa voidaan määrittää ainoastaan myllyn halkaisija, mutta ei 

jauhinkappaleiden kokoa tai myllyn pyörimisnopeutta, joiden kuitenkin tiedetään vaikuttavan 

paljon jauhautumiseen. Tosin pyörimisnopeus tulee tämän työn perusteella jollakin tavalla 

huomioiduksi ominaisenergiankulutuksessa. Toisin kuin myllyillä, seulonnan simuloinnissa 

käyttäjä voi määritellä useita eri seulonnan hyvyyteen liittyviä parametreja, joten tämän vuoksi 

ohjelmalla voidaan todennäköisesti mallintaa tarkemmin seuloja kuin myllyjä. Tämä kuitenkin 

vaatisi jatkotutkimuksia, joissa keskityttäisiin paremmin vain seulontaprosessin simulointiin.  

Aspen Plus –ohjelma kuitenkin soveltuu riittävällä tarkkuudella myös kiintoaineprosesseja 

sisältävien laajempien prosessien simulointiin. 

Kuulamyllyn jatkotutkimuskohteena olisi verrata simulointituloksia tehdasmittakaavan 

jauhatustuloksiin. Vasaramyllyn simuloinnin jatkotutkimuskohteena olisi simulointi käyttäen 

laitekohtaisia parametreja.  Tällöin valittaisiin partikkeleiden erottumista kuvaava funktio ja 

partikkelin rikkoutumista kuvaavan funktion lisäksi myllyn pyörimisnopeus, halkaisija ja 

vasaroiden lukumäärä. Lisäksi malli tarvitsee tiedot materiaalin lujuudesta ja rikkoutumisen 

kynnysenergiasta. Näin eri mallien antamia tuloksia voitaisiin sitten vertailla keskenään. 
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