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Työn tavoitteena oli kehittää Outokummun Tornion sulattolinja 2 valukoneen välialtaan
sulkeumien erottelukykyä testaamalla erilaisten välialtaan virtauksenohjainten käyttöä
valun aikana. Teräslajiksi tutkimukseen valittiin 1.4301 austeniittinen teräs, jonka yksi
lopputuotteen toimitustila on kiiltohehkutettu. Kiiltohehkutetut tuotteet ovat peilimäisiä
ja ne tyypillisesti hankitaan esteettisiin kohteisiin. Sulkeumapuhtauden hallinta on näissä
tuotteissa olennaisen tärkeää, sillä lopputuotteessa sulkeumat näkyvät erilaisina pinnan
laadun ongelmina, kuten naarmuina ja tummempina kohtina.
Työssä sulkeumapuhtaus pyrittiin todentamaan sekä aihiosta otetuista näytteistä että
vastaavista teräsnauhoista otetuista näytteistä. Fyysisten näytteiden lisäksi verrattiin
Saksan kylmävalssaamoiden laatupalautetta saatuihin tuloksiin. Tutkimus tehtiin
käyttäen optista valomikroskooppia. Työn aikana kokeiltiin kolmea erilaista virtauksen
ohjainta välialtaassa ja myös verrattiin tilannetta ilman virtauksen ohjainta toteutettuun
valuun. Nämä kolme koesarjaa muodostivat tutkimuksen perustan, jonka tehtävänä oli
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niin merkittäviä, että niiden vuoksi kannattaa muuttaa nykyistä tuotantopraktiikkaa?
Työn tuloksena saatiin näytesarjat sulkeumista aihioissa ja lopputuotteessa kolmella eri
tuotantopraktiikalla. Lisäksi tultiin tulokseen, että välialtaan virtauksenohjaimen käytöllä
saavutetaan niin merkittäviä laadullisia parannuksia, että kustannukset maksavat itsensä
takaisin sulkeumista johtuvien laatureklamaatioiden vähentymisenä. Virtauksenohjaimia
on testattu kolmea erilaista tyyppiä, joista yksi ohjain vaikuttaa tulosten kannalta
lupaavimmalta. Tällä hetkellä 2B pinnanlaadullisissa teräksissä ei ole syytä käyttää
virtauksenohjainta valun aikana. Välialtaan virtauksenohjainten käytöllä voidaan
saavuttaa positiivisia tuloksia myös muiden teräslajien kanssa, mutta ne vaativat
lisätutkimuksia käytön avulla saaduista hyödyistä.
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The objective of this Thesis was to achieve better cleanliness on austentic stainless steels
by improving Outokumpu Tornio Steel Melting Shop production line 2 with tundish flow
control devices. The studied steel grade was austenite stainless steel EN 1.4301, which is
often used for bright annealing. The attention was to test the effect of three different
model of tundish flow control devices and compare the results, what is the best design to
use for Bright annealing products. Bright annealing demands especially high steel
cleanliness, because inclusion defects are easily visible on the mirror-like surface. The
steel cleanliness was verified from samples taken from slabs and cold rolled coil sample.
In addition, all samples were compared with data from Germany´s cold rolling mills
surface inspection. If samples from slabs and coils were great and Germany´s inspection
were good, the end-product quality were approved.
The research was implemented with LOM (light optical microscope) and part of samples
were taken through SEM (scanning electron microscope)-method too. The target was
developed same kind of research than Sangbeom et al. Technology to Control Inclusions
in Stainless Steels, at year 2018. The slab samples were taken from inner bow, after that
they were cut smaller parts to achieve 50 x 50 mm sample for observing. Before observing
the samples were polished after 1 mm depth milling of the surface. The inclusions, which
were bigger than 10µm or more, were calculated in this research.
The result of research was that there is significance for tundish flow control especially
for bright annealing products. All samples were cleaner from inclusions with flow control
devices. The situation without flow control is not disaster, but especially for bright
annealing products the flow control was important. These results were taken only for
grade EN 1.4301 and other grades need more research and samples. The results look great
for tested steel grade.
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MERKINNÄT JA LYHENTEET
AOD

argon oxygen decarburization

CFD

laskennallinen virtauksen mallinnus (computational fluid
dynamics)

Deoksidaatio

korkean happiaffiniteetin omaavan seosaineen lisäystä
teräkseen, joka voi aiheuttaa kemiallisella koostumuksellaan
sulkeumia

Eksogeeninen

ulkosyntyinen

Endogeeninen

sisäsyntyinen

EXPGPD

eksponentiaalinen jakauma

GPD

yleinen pareto jakauma

Kokilli

sula teräs valetaan valunauhaksi kokillin avulla, valumuotti

Kurominen

valuputken tukkeutuminen johtuen pääsääntöisesti teräksen
alilämpöisyydestä

Likviduslämpötila

alkuainekohtainen aineiden ja partikkeleiden jähmettymisen
aloituslämpötila

LOM

light optical microscope

PBM

population balance model, partikkelikannan tasapainomalli

Reoksidaatio

epästabiilien oksidien aiheuttamaa teräksen uudelleen
hapettumista

RTD-käyrä

nesteen viipymäajan jakauma astiassa

SEM

scanning electron microscope

Senkka-asema

prosessipaikka, jonka tehtävänä on teräksen seostuksen
täsmäys sekä puskurivaraston ylläpito valukonetta varten

SEV

yleinen maksimiarvojakauma

Skolla

jähmettyneen teräksen ja tulenkestävien materiaalien
muodostama kova rakenne esimerkiksi välialtaan päällä

VOF

virtauksen voimakkuuden kaava

Valokaariuuni

pata, jossa raaka-ainetta sulatetaan valokaarella

”( )”

kuona - ja/tai tulenkestävä (yhtälöiden yhteydessä)

”[ ]”

teräs (yhtälöiden yhteydessä)

7

1

JOHDANTO

Sulkeumat ovat tavallisesti pieniä epämetallisia partikkeleita teräksessä ja lähes aina
haitaksi lopputuotteen ominaisuuksille lukuun ottamatta joitakin poikkeuksellisia
teräslajeja, joissa sulkeumia käytetään lujittamaan terästä ja parantamaan
työstettävyyttä. Teräksen laadulle haitallinen sulkeumakoko määräytyy lopputuotteen
käyttötarkoituksen mukaan. Sulkeumia on kuitenkin eri kokoisia ja ne koostuvat eri
alkuaineista.

Sulkeumat syntyvät deoksidaation, reoksidaation tai sulkeumakuvan muokkauksen
seurauksena. Tyypillisesti ne ovat kuitenkin oksideja, nitridejä tai sulfideja.
Sulkeumapuhtautta voidaan mitata esimerkiksi teräksen happipitoisuudella, mikä
perustuu siihen, että vapaat oksidit pyrkivät muodostamaan muiden sulassa metallissa
olevien alkuaineiden kanssa sidoksia. Nämä alkuaineet voivat olla joko sulaan
seostettuja seosaineita tai vuorauksen eroosion takia irronneita partikkeleita.

Sulkeumia voidaan poistaa tai niiden kasvua kontrolloida teräksen valmistuksen eri
prosessivaiheissa. Tässä työssä tavoitteena on parantaa ruostumattomien terästen
sulkeumapuhtautta lisäämällä teräksen viipymäaikaa jatkuvavalukoneen välialtaassa.
Tällä hetkellä Tornion tehtaiden tuotantolinjan kaksi välialtaassa ei ole ylimääräisiä
virtausta ohjaavia rakenteita tai inerttikaasukäsittelyä. Sulkeumapuhtauden hallinta
tapahtuu siis pääsääntöisesti aiemmissa prosessivaiheissa AOD-konvertterissa sekä
senkkakäsittelyssä huuhtelemalla ja kuonapraktiikan hallinnalla. Tässä työssä tutkitaan
erilaisten virtauksen ohjaimien vaikutusta teräksen viipymisen pidentämiseen
välialtaassa. Diplomityöhön on valittu teräslajiksi ruostumaton austeniittinen teräs,
jonka käsittelyssä ei käytetä booria. Boorikäsittelyn puuttumisen vuoksi
kuonapraktiikka on tavallisesta poikkeava, eikä kuona sido yhtä voimakkaasti senkassa
sulan päällä peitosteena käytetyn kalkin käytöstä johtuvaa pölyä. Jotta virtauksen
ohjaimen vaikutus käytännön pinnanlaatuun voitaisiin todentaa luotettavasti, on
tutkittavan materiaalin käsittelytilaksi valittu kiiltohehkutettu Outokummun Saksan
kylmävalssaamoilla valmistettava BA-laatu. Koemateriaalin tarkan rajauksen vuoksi
pystytään tarkastelemaan vain rajattua otantaa valuista. Rajauksen vuoksi opinnäytetyön
suoritusaika on tavallista pidempi, koska koemateriaalin rajallinen tilausohjautuva
tuotanto aiheuttaa omat haasteensa tutkimuksen aikataululle.
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Teräksen sulkeumapuhtaus pyritään todentamaan aihionäytteistä tekemällä aihion
pinnasta 50 x 50 mm koepala, joka tutkitaan optisella mikroskoopilla. Aihionäyte
pyritään ottamaan väliaihiosta mieluiten valun viiden ensimmäisen senkan aihiosta.
Koejärjestelyt toistetaan Technology to Control Inclusions in Stainless Steel tutkimuksen (Sangbeom Leen et al. 2018) mukaisesti. Teräksen sulkeumapuhtautta
aihionäytteestä optisella mikroskoopilla tullaan todentamaan tutkimalla sulkeumien
määrää sekä kokojakaumaa näytepaloissa. Lisäksi tutkitaan kylmänauhoissa esiintyvien
sulkeumamäärien yhteyttä aihionäytteestä havaittuihin määriin. Kylmänauhojen
näytteinä toimivat vetokoesauvat ja niistä tehdyt edustavat näytepalat. Työssä myös
analysoidaan Saksan kylmävalssaamoilta saatava laatupalaute ja virtauksen ohjauksen
vaikutus siinä havaittavaan sulkeumapuhtauteen.

Työssä esitellään sulkeumapuhtauteen keskeisesti vaikuttavat sulaton prosessit, jonka
jälkeen käsitellään sulkeumien syntyminen ja niiden poistaminen teräksestä. Lisäksi
työssä esitellään koejärjestelyt, sulkeumapuhtauden analysointimenetelmät sekä
analysointitulokset. Lopuksi analysoidaan Saksan kylmävalssaamon laatupalaute ja sen
korrelaatio saavutettuihin tuloksiin.

Työn keskeisin tavoite on tuottaa laadukas ja luotettava tutkimus välialtaan
virtauksenohjainten eroista sekä perustella sulkeumapuhtauden avulla niiden käyttö
väliallasprosessissa. Lisäksi tavoitteena on löytää testausmenetelmä, jonka tulokset
olisivat relevantteja lopputuotteen sulkeumapuhtauden kanssa. Tämä esimerkiksi
aihiosta otettava näyte voisi määritellä tuotteen lopullisen laadun, kuten tälläkin hetkellä
esimerkiksi sekvenssin sisällä sekoitusaihioista määritellään teräslaji jo terässulatolla,
joten se voidaan mahdollisimman tarkasti ohjata oikeaan lopputuotekategoriaan ja
asiakkaalle, jolle teräslaji ja sen laatu on riittävä. Tuotantoketjun alussa testaaminen
ohjaa tuotteet kohti oikeaa käyttötarkoitusta ja vähentää reklamaatiota lopputuotteessa.
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2

JALOTERÄSSULATON PROSESSIT

Aluksi esitellään jaloterässulaton tuotantoprosessi läpileikkauksena ja ohuesti käydään
läpi ne prosessipaikat, joiden merkitys teräksen sulkeumapuhtauden kannalta on
merkittävä. Tavoitteena on esitellä prosessin kulku painottaen olennaisimpia laatuun
vaikuttavia tekijöitä kokonaiskuvassa.

Ruostumatonta terästä valmistetaan Torniossa kahdella linjalla. Linjat eroavat toisistaan
kapasiteetin ja valmistusmenetelmänsä puolesta. 1-linjalla terästä valmistetaan 90
tonnin panoskoolla seostamalla kromi teräkseen ennen AOD-konvertteriin kaatoa
siirtosenkassa, jossa noin 30 tonnia kromisulaa ja 30 tonnia uunisulaa sekoitetaan ja
tämän jälkeen panostetaan AOD-konvertteriin. Loput panoksen painosta muodostuu
AOD:n jäähyistä ja seostuksista. Kromisula on ennen seostusta uunisulan kanssa
täsmätty tavoitteeseen kromikonvertterissa. Viereinen Ferrokromitehdas tuottaa
kromisulaa lopputuotteenaan.

2- linjalla terästä valmistetaan 150 tonnin panoskoolla kierrätysteräksestä. (Outokumpu
Tornio Works, 2013) Seosaineena kromi tulee pääasiassa raaka-aineen mukana, joka
sulatetaan valokaariuunissa. Vähissä määrin palakromia voidaan seostaa joko
panostuskoriin tai uuniin tarvittaessa. AOD -konvertterissa sulasta metallista tehdään
terästä, kun sen hiilipitoisuus täsmätään lajille ominaiseksi. AOD-konvertterissa lisätään
myös tarvittavia seosaineita sulaan teräkseen. Senkka-asemalla ennen valua tehdään
lopullinen täsmäys teräksen koostumukseen sekä pidetään valukoneen sulan teräksen
puskurivarastoa yllä. Kuvassa 1 on kuvattuna terässulaton prosessit järjestyksessä.
Tässä opinnäytetyössä keskitymme 2-linjan valmistusprosessin kehittämiseen.

Kuva 1. Tornion terässulaton linjan 2. tuotantokaavio (muokattuna lähteestä Teräskirja
2009)
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2.1 Valokaariuuni
Valokaariuuniin panostetaan kierrätysteräspanos, johon lisätään siiloista seosaineita
sekä kuonanmuodostajia. Panos sulatetaan elektrodeilla korkeassa lämpötilassa.
Energiatehokkuuden parantamiseksi sulatukseen tuodaan lisää energiaa
maakaasupolttimilla. Nykypäivänä valokaariuunin tehtävä on pääasiassa
kierrätysteräksen sulatus sekä tavoitehiilipitoisuuteen tähtääminen. Tavoitehiilipitoisuus
voidaan saavuttaa ”mustan” teräksen puolella mellottamalla jo uunissa, mutta Tornion
tehtailla molemmilla tuotantolinjoilla tavoitehiilipitoisuuteen päästään huolellisilla
raaka-ainevalinnoilla. Helposti hapettuvat ja höyrystyvät alkuaineet saadaan poistetuksi
valokaariuunin prosessissa. Rautaa raskaampia metalleja, kuten Cu, Sn tai As, ei voida
prosessissa poistaa, vaan ne niiden pitoisuuksien hallinta on tapahduttava jo raakaainekäsittelyn aikana. (Teräskirja, 2009)

Valokaariuunin prosessiaika pitäisi olla mahdollisimman lyhyt, jotta tuotantotahti
pysyisi sopivana muihin prosessivaiheisiin nähden ja pystyttäisiin valukoneella
valamaan mahdollisimman pitkiä sekvenssivaluja. (Teräskirja, 2009)

2.2 AOD-Konvertteri
AOD-Konvertteri on tulenkestävillä tiilillä vuorattu astia, johon prosessikaasut
johdetaan seinämien läpi suutinten kautta konvertterin alaosasta tai lanssin avulla
konvertterin päältä. Prosessivaihetta kutsutaan mellotukseksi ja se tapahtuu hapen ja
inertin kaasun seoksella. Hapen pitoisuutta syöttökaasuissa täytyy laimentaa inertillä
kaasulla, jolloin reaktion C+𝑂2 ↔ 𝐶𝑂2 tasapainoa saadaan siirrettyä lähtöaineiden
puolelle. Tämän seurauksena häkäkaasun/hiilidioksidin osapaine alenee ja hiilen
palaminen tehostuu. Tämä estää myös kromin liiallista hapettumista ja kuonautumista.
Prosessivaiheeseen kuuluu mellotuksen lisäksi kuonan pelkistys sekä rikin poisto.
Kuonan pelkistyksellä on merkitys käsittelyn loppuvaiheessa, koska metallien
hapettumista kuonaan ei voida kokonaan estää. Pelkistyksessä esimerkiksi kuonaan
hapettunut kromi pelkistetään takaisin teräkseen. Kuonan koostumus on oltava sopiva,
jotta prosessivaiheessa rikinpoisto onnistuu. Kuonan muodostuksessa käytetään kalkkia
ja juoksevuutta muokataan kalsiumfluoridilla. (Teräskirja 2009, Meskanen & Toivonen
b) 2009.)
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AOD-käsittely laskee sulan hiilipitoisuutta noin 2 prosentista alle 0,05 prosenttiin. Kun
raaka-aineeseen on saavutettu haluttu hiilipitoisuus, pelkistetään syntynyt kuona piillä
tai alumiinilla, jotta voidaan torjua metallitappioita. Näistä tärkeimmät ovat kromi, rauta
sekä mangaani. Pelkistyksen seurauksena myös sula deoksidoituu, mikä on tärkeää
sulkeumapuhtauden kannalta. (Roininen et al. 2011)

2.3 Senkkakäsittely
Senkka-asemalla terästä jatkokäsitellään valusenkassa. Tavoitteena on saada
koostumukseltaan ja lämpötilaltaan tasalaatuinen sula, joka on puhdas haitallisista
kaasuista sekä epäpuhtauksista. Terästä voidaan senkka-asemalla tiivistää pienellä
määrällä joko piitä tai alumiinia. (Teräskirja 2009: 45)

Senkkakäsittelyssä tavallisimmat prosessivaiheet ovat kaasuhuuhtelu, jonka päätehtävä
on tehdä teräksestä tasalaatuista sekä langansyöttö, jonka avulla alkuainepitoisuudet
täsmätään sopivaksi. Senkkakäsittelyn onnistuminen on yksi olennainen osa
sulkeumapuhtaan teräksen teossa. Torniossa 2-linjalla inertin kaasun huuhtelu senkassa
olevaan sulaan voidaan tehdä joko senkan pohjassa olevan pohjahuuhtelukiven avulla
tai senkkaan laskettavan huuhtelulanssin avulla. Sulan huuhtelu pyritään aina tekemään
pohjahuuhtelukiven avulla, sen tehokkaamman sekoitusvaikutuksen vuoksi.
Huuhtelulanssin mukana erilaisia sulkeumia voi päätyä teräkseen, eikä sekoitustulos ole
tasainen. Pohjahuuhtelukiven huuhteluvoimakkuutta voidaan säätää 30 – 1000 litraan
minuutissa. Tavoitteena voidaan pitää rauhallista ja pitkää huuhtelua ilman maksimi
kapasiteetin käyttöä. Tällainen huuhtelu on sulkeumien poiston ja seosaineiden
sekoittumisen kannalta huomattavasti edullisempaa. (Vaara, haastattelu, 11.3.2019)

Senkkauunin elektrodeilla voidaan tarvittaessa lämmittää sulaa ja täsmätä sen
lämpötilaa valua varten. Sulan lämmittämisen ja seosaineiden lisäämisen kannalta
kuonapraktiikalla on olennainen vaikutus senkka-asemalla senkkauunin toimintaan ja
seostuskäsittelyissä onnistumiseen. Käytännössä tavoitteena on sula pintakuona, joka
kuitenkin on kerroksena niin paksu, että se suojaa teräksen pintaa hapettumiselta.
(Vaara, haastattelu, 11.3.2019) Tällainen pintakuona edesauttaa sulkeumien tarttumista
kuonaan ja poistumista sulasta. (Moilanen 2014)
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2.4 Jatkuvavalu
Jatkuvavalussa teräs lasketaan senkasta välialtaan kautta vesijäähdytettyyn
kuparikokilliin. Prosessi on esitetty kuvassa 2. Kokillin pohjaan asennetaan ennen valua
aloitusketju sekä siihen kiinnitetty aloituspää, jonka avulla aloitetaan kokillin
täyttymisen jälkeinen valunauhan vetäminen kokillin läpi. Aihion kiinnitarttumisen
estämiseksi kokilli on jatkuvassa edestakaisessa liikkeessä samanaikaisesti valunauhan
kanssa. Voiteluaineena käytetään kokillissa sulalle pinnalle levitettävää valupulveria.
Valupulveri myös edistää lämmönsiirtymistä kokillissa tasaisemmin. Kokillin muoto
määrittää valunauhan muodon. Aihion pintakerros ≤ 15 − 25 𝑚𝑚 jähmettyy kokillissa,
mutta valunauhan sisäinen jähmettyminen tapahtuu vasta sekundaarijäähdytysalueella.
Teräsaihioon muodostunut kuori ja valukoneen tukirullastot estävät valunauhan
puhkeamisen ferrostaattisen paineen vaikutuksesta, prosessia havainnollistetaan kuvassa
3. Toisiojäähdytyksen jälkeen sijaitsevalla polttoleikkauskoneella valunauha leikataan
tilattua mittaa vastaavaksi jatkokäsittelytuotteiksi. (Teräskirja 2009)

Kuva 2. Valuprosessi (muokattu lähteestä Yogeshwar & Toshihiko 2008)

Sula on sulkeumien kannalta valmis tuote valukoneella. Pääsääntöiset toimet
sulkeumien syntymisen estämiseen tehdään ennen sulan lähetystä valuun. (Yogeshwar
& Toshihiko 2008)
Perinteisesti valukoneella välialtaan rooli on ollut olla välisäiliö ennen kokillia. Ennen
aihioksi valamista, voidaan kuitenkin vielä vaikuttaa jo olemassa olevien sulkeumien
poistumiseen erilaisilla ratkaisuilla välialtaassa. Välialtaan rakennetta tai muotoa
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voidaan modifioida siten, että sulan viipymää välialtaassa saadaan pidennettyä. Sopivia
rakenteita sulkeumien poistoon välialtaassa mallinnetaan vesimallinnuksen avulla
tapauskohtaisesti. (Sahai & Ahuja 1986; Sahai & Toshihiko 1995)

Kuva 3. Aihion jähmettyminen kauttaaltaan tapahtuu
sekundäärijäähdytysvyöhykkeellä. Teräksen sulkeumat nousevat valunauhassa pintaan,
eli sisäkaaren puolelle. (Hooli 2018) Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa näytteet otetaan
sisäkaaren pinnasta, koska oletettavasti siellä on aihiossa eniten sulkeumia.
2.5 Hionta
Hiontaan ohjataan tuotannosta algoritmin avulla ne aihiot, jotka täyttävät hionnan
kriteerit. Kriteeri voi täyttyä joko lajin, valun hidastuksen tai tilauksen perusteella.
Jokaisen aihion pinta tarkastetaan laser-valaisulaitteeseen perustuvan valokuvauksen
avulla. Tallennus tehdään pilveen ja operaattorit voivat katsoa aihion pintaa onlinetilassa selaimen kautta. (Hooli 2018)

Prosessidatasta voidaan kuvauksen avulla seuloa ne tapaukset, joissa jokin tapahtuma
on vaikuttanut aihion laatuun heikentävästi. Tavoitteena on saada ne tapaukset kiinni,
jotka voivat aiheuttaa vikoja valssaamoilla, näistä vioista esimerkkinä tartuntavika
aihion sisäkaaren puolella kuvattuna valukoneen jälkeen kuvassa 4. Kuvantaminen ja
datan lisääntyminen kertoo tulevaisuudessa, millaiset viat ovat kriittisiä laadun kannalta.
(Hooli 2018)
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Kuva 4. Aihion sisäkaaren puolella tartuntajälki aihion pinnassa. Tämän perusteella
aihio ohjataan hiontaan. (Hooli 2018)
Aihiota hiotaan eri praktiikoilla, jotka perustuvat aihion massasta hiottavaan
prosenttimäärään. Riippuen aihion lajista tai käyttötarkoituksesta voidaan hionta
suorittaa hiomakiven eri kulmilla. Aihion hiontaan tarkoitetut ohjelmat rakennetaan
käyttötarkoituksen mukaan ja joissakin ohjelmissa hionta on erityyppinen reunoilta kuin
aihion keskeltä. Riippuen aihion lajista tai mahdollisesta tuotannollisesta
laatupoikkeamasta, hiotaan aihiosta molemmat puolet tai vain sisäkaaren puoli. Aihion
hionta toteutetaan usein aihion ollessa vielä lämmin, mutta erilaisia korjaushiontoja
voidaan suorittaa myös kylmille aihioille. Hionnan merkitys laadulle ja teräslajille on
usein tapauskohtainen, mutta tietyille teräslajeille se on välttämätöntä esimerkiksi
valssaamolla muuten esiintyvien virheiden vuoksi. Monipuolinen teräslajivalikoima
aiheuttaa monenlaisia tarpeita erityyppisille hionnoille. (Petäjäjärvi 2019)

Teräksen laatuun sekä tässä työssä tutkittavaan sulkeumapuhtauteen vaikuttavia
tekijöitä pelkästään prosessin sisällä on runsaasti. Tämän vuoksi prosessista on pyritty
tekemään mahdollisimman toistettava, jotta muuttujat pysyisivät hallinnassa ja
tutkittavina. Edellisessä prosessivaiheessa rakennetaan seuraavan prosessivaiheen
onnistumisen edellytyksiä, joten prosessia on aina tutkittava kokonaisuutena syy- ja
seuraussuhteen kautta. Sulkeumapuhtauden kannalta merkittävimpiä prosesseja ovat
AOD-prosessin, senkka-aseman käsittelyn sekä valukoneen valuprosessin hallinta
ennen aihion jähmettymistä. Lisäksi vaikuttavia tekijöitä ovat tukitoimintojen, kuten
valuastioiden vuorauksen kemiallisen koostumuksen hallinta. Jotta ymmärrettävyys
kokonaisuudesta ja muuttujien vaikutuksesta kokonaisuuteen säilyisi, on prosessia
käsiteltävä myös kokonaisvaltaisesti.
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3

TERÄKSEN SULKEUMAT

Tässä kappaleessa käsitellään teräksen sulkeumien syntymekanismia sekä niiden
vaikutusta ja mahdollisia rajoitteita lopputuotteen käyttötarkoitukseen. Erilaiset
sulkeumat syntyvät teräkseen prosessin eri vaiheissa, joten on luonnollista käsitellä
myös prosessivaiheen tyypillinen sulkeumatyyppi prosessi prosessilta. Lopuksi
käsitellään eri prosessivaiheissa käytettäviä keinoja laadun ja sulkeumapuhtauden
parantamiseksi.

Teräksen tärkeimmät ominaisuudet materiaalina ovat lujuus, sitkeys ja kestävyys.
Sitkeyteen olennaisesti liitetään ominaisuudet vedettävyys, kylmämuovattavuus sekä
lujuus matalissa lämpötiloissa. Kestävyydestä taas kertovat kulutuskestävyys,
väsymyslujuus, vetyhauraus- ja jännityskorroosiosta aiheutuva halkeilu. Sitkeyttä ja
kestävyyttä heikentävät olennaisesti suuret ei-metalliset sulkeumat. Teräkset jaetaankin
”likaisiin” ja ”puhtaisiin” teräksiin, jolloin ”puhtaan” määritelmänä ovat pienemmät
sekä rakenteeseen tasaisemmin jakautuneet sulkeumat. Näitä ”puhtaita” teräksiä
käytetään vaativissa olosuhteissa ja sovelluksissa. (Yogeshwar & Toshihiko 2008)

Epämetalliset sulkeumat ovat pääasiassa oksideja, sulfideja, nitridejä, karbideja sekä
edellisten yhdistelmiä. Sulfidit, karbidit sekä nitridit muodostuvat normaaliolosuhteissa
teräksen lämpötilan ollessa solidus ja likvidus lämpötilaa korkeammissa lämpötiloissa.
Pienilläkin epämetallisilla partikkeleilla voidaan parantaa teräksen mikrorakenteen
avulla saatavia ominaisuuksia, mutta toisaalta isot oksidi- tai sulfidisulkeumat pitäisi
poistaa teräksestä teräksen sulassa olomuodossa, jotta ne eivät aiheuttaisi
jälkikäsittelyissä tai käyttötarkoituksessa ongelmia myöhemmin. Käytännössä puhtailla
teräksillä ongelmalliset sulkeumat ovat oksidisulkeumia, sillä sulfideista johtuvat
sulkeumat teräksen mikrorakenteessa kertovat enemmän puutteellisesta rikinpoistosta
aikaisemmissa prosessivaiheissa. (Yogeshwar & Toshihiko 2008)

Oksidisulkeumat jaetaan kahteen alalajiin: endogeeniset sulkeumat ja eksogeeniset
sulkeumat. Endogeeniset sulkeumat syntyvät sulan teräksen käsittelyprosessien jälkeen
sulaan jäävästä happipitoisuudesta, joka muodostaa muiden sulan alkuaineiden kanssa
sulkeumia. Eksogeeniset sulkeumat ja niiden määrä ovat suoraan verrannollisia sulan
teräksen ja kuonan sekoittumiseen tai mahdollisesti tulenkestävien eristeiden eroosioon.
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Eksogeeniset sulkeumat johtuvat useimmiten sulan teräksen käsittelyprosessista ja
niiden torjunta on helpointa prosessivaiheita kehittämällä. (Millman 2004)

Teräksen laadun ja jatkokäsittelyiden kannalta haitallisimmaksi sulkeumatyypiksi on
osoittautuneet suuret ja kovat oksidit, koska ne muodostavat valssattuun tuotteeseen
pitkittäissuuntaisia nauhoja. Sulkeuman haitallisuutta arvioidessa olennaisimpia
tekijöitä ovat koko, kokojakauma, määrä, kemiallinen koostumus sekä muoto.
(Louhenkilpi 2000; Atkinson et al. 2002; Coletti et al. 2003)

3.1 Sulkeumien synty teräkseen
Sulkeumien synty voi tapahtua kolmella eri tavalla: deoksidaation, reoksidaation tai
sulkemakuvan muokkauksen seurauksena. Reoksidaatiosta peräisin olevat sulkeumat
voidaan jaotella vielä kuona-, vuoraus- tai atmosfääriperäisiin sulkeumiin. (Moilanen
2014)

Deoksidaatiosta alkunsa saavat sulkeumat ovat luonnollisia seurauksia teräksen
valmistusprosessista, koska niiden kaikki komponentit sisältyvät sulaan teräkseen ja
niiden muodostuminen on seurausta komponenttien yhdistymisestä tuotantoprosessin
aikana. Eri valmistusprosessivaiheissa sulkeumat muodostuvat eri komponenteista.
(Millman 2004; Yogeshwar & Toshihiko 2008) Deoksidaatiosulkeumat ovat yleensä
pieniä, < 25 µm mikrosulkeumia. (Heikkinen 2018)

AOD-konventterissa kuonan pelkistyksen yhteydessä pelkistimenä käytetyt materiaalit,
kuten alumiini, pii tai piimangaani muodostavat sulaan liuenneen hapen kanssa
oksidisia epämetallisia sulkeumia. Tutkimuksissa on myös havaittu mellotusvaiheen
aikana syntyvien metallioksidien, esimerkiksi Cr2O3, toimivan ydintäjinä
pelkistysvaiheessa. Tällöin sulaan liuenneet pelkistinaineet ovat erkautuneet oksideina
ydintäjien pinnalle. Johtuen tästä ilmiöstä, voi esimerkiksi kromioksidia jäädä
pelkistymättä sulkeumien sisään. (Mapelli & Nolli, 2003; Moilanen 2014)

Pii tai alumiinipelkistys AOD-konvertterissa voi pelkistää kuonasta kromioksidin lisäksi
myös muita oksideja. Pelkistysreaktion lopputuotteena syntyvä SiO 2 joko poistuu kuonaan,
tai muuttuu teräksen sulkeumaksi. (Meskanen & Toivonen, b) 2009)
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Sulkeumien tyypillinen ydintymistapa on heterogeeninen. (Louhenkilpi 2000) Jähmeän
hiukkasen ydintyminen alkaa sulassa siellä, missä paikallisesti muodostuu hilan pientä
osaa vastaava atomiryhmittymä, eli ydin. Samalla muodostuu sula/jähmeä rajapinta,
jolla on tietty energia. Kun syntyvän jähmeän hiukkasen vapaa energia on pienempi
kuin vastaavan sulan osan vapaa energia, on jähmeä ydin pysyvä ja voi alkaa
kasvamaan. Ytimenmuodostus ei ole täysin umpimähkäistä, vaan ytimiä syntyy sulassa
sellaisiin kohtiin, jossa niiden muodostuminen syystä tai toisesta aiheuttaa vain vähäisen
lisäenergian tarpeen. Tällöin puhutaan heterogeenisestä ytimen muodostuksesta, joka
tapahtuu pääasiassa muotin seinämiä tai sulassa olevia kiinteitä hiukkasia vasten.
Heterogeenistä ytimenmuodostusta voidaan edistää lisäämällä sulaan metalliin sopivia
ymppäysaineita. (Meskanen & Toivonen, a) 2009)

Hapen aktiivisuuden ollessa korkea pelkistyksen alussa, puhtaita silikaatteja muodostuu
ferropiillä pelkistettyyn austeniittiseen sekä ferriittiseen teräkseen. Kun hapen aktiivisuus
laskee reaktion edetessä, puhdas silikaatti muodostuu epästabiilimmaksi ja voi alumiinin
vaikutuksesta pelkistyä ja muodostaa sekaoksideja. Mikäli terässulaan on liuennut
korkeampi mangaanipitoisuus, se voi edistää silikaattien muodostumista sekaoksideiksi
alumiinin vaikutuksen takia. (Mapelli & Nolli 2003; Moilanen 2014)

Deoksidaatiosta esimerkkinä pelkistymisen aikana voidaan kirjoittaa yhtälöt (1) - (3):
(Park 2007)
2[𝑂] + [𝑆𝑖] ↔ (𝑆𝑖𝑂2 )

(1)

[𝑂] + [𝑀𝑛] ↔ (𝑀𝑛𝑂)

(2)

3[𝑂] + 2[𝐴𝑙] ↔ (𝐴𝑙2 𝑂3 )

(3)

Deoksidaatiota voi esiintyä myös senkkakäsittelyn aikana, mikäli kuonan juoksevuuden
tai senkan skollaantumisen vuoksi on käsittelyn aikana lisättävä ferropiitä. Tämä johtuu
siitä, että ferropiissä on usein epäpuhtautena alumiinia. Lyhyt käsittely ferropiin
lisäämisen jälkeen voi johtaa yhtälön kolme (1) reaktioon, jolloin sulkeumat jäävät
teräkseen ja siirtyvät seuraavaan prosessipaikkaan. (Park 2007)

On syytä huomioida, että tietyillä teräslajeilla käytetään alumiinia myös tiivistykseen,
jolloin näissä tapauksissa pyritään muodostamaan alumiinin ja teräkseen liuenneen
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hapen välille sidoksia. Tiivistys aiheuttaa endogeenisia sulkeumia, joita muodostuu sitä
enemmän, mitä enemmän komponentteja on tarjolla sulassa. (Louhenkilpi, 2002)
Eksogeeniset sulkeumat johtuvat prosessiin välillisesti vaikuttavista tekijöistä, kuten
kuonapraktiikasta tai tulenkestävien vuorauksien eroosiosta sekä niiden materiaaleista.
Prosessia kehittämällä voidaan vaikuttaa näihin tekijöihin, kuten esimerkiksi
vaikuttamalla metalliin kaasu- tai magneettisekoituksella, sekoituksen voimakkuudella
tai käsittelyajalla. (Millman 2004; Yogeshwar & Toshihiko 2008)

Reoksidaation seurauksena syntyy usein haitallisempia ja suurempia <200 µm
sulkeumia kuin deoksidaation seurauksena. (Hekkinen 2018) Reoksidaatiota eli teräksen
uudelleen hapettumista tapahtuu kaikissa prosessivaiheissa, joissa sula teräs on
tekemisissä tulenkestävien tuotteiden tai ilman kanssa, joskus reaktio jatkuu vielä
kokillissa asti. Reoksidaatio voi olla myös välillinen reaktio, jossa syntyy endogeenisiä
sulkeumia. Teräksen uudelleen hapettuminen heikentää aina sulkeumapuhtautta ja
muuttaa teräksen sulkeumakuvaa. (Louhenkilpi 2002) Vuorauksen materiaalilla on
olennainen merkitys reoksidaation voimakkuuteen. Magnesium pohjainen
eristemateriaali hapettaa voimakkaammin terästä luoden reoksidaatiosta johtuvia
sulkeumia. Reoksidaation suhteen kalsiumaluminaattiset piioksidi-pohjaiset
tulenkestävät tuotteet ovat vähemmän reaktiivisia. (Yan et al, 2015)
Reoksidaatiosta esimerkkiyhtälö (muokattu lähteestä Yan et al, 2015):
[𝑂] + [𝑀𝑔] ↔ (𝑀𝑔𝑂)

(4)

3.2 Spinellisulkeumat
Teräksessä voi esiintyä 𝑀𝑔𝑂 ∗ 𝐴𝑙2 𝑂3 -spinelleitä, jotka itsessään ovat sulkeumia. Nämä
ovat oksideja, joiden likviduslämpötila on korkea. Kiillotetuissa terästuotteissa
spinellisulkeumat vähentävät pinnan kirkkautta. (Park 2007; Moilanen 2014)

Aikaisempiin tutkimuksiin perustuen, spinellin muodostuminen voidaan jakaa kahteen
tyyppiin: 1 tyypin spinellisulkeumat ovat kalsiumsilikaattia, jotka koostuvat pääasiassa
spinellikiteistä ja 2 tyypin spinellisulkeumat saavat alkunsa mangaanisilikaatti
sulkeumista. (Park 2007) Reaktiot molemmille muodostumistavoille ja
todennäköisimmät prosessivaiheet, joissa nämä reaktiot tapahtuvat, on esitetty kuvassa
5.
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Kuva 5. Spinelliä muodostuu teorian mukaan kahdella tavalla: tyypin 1 sulkeumat ovat
kalsium-silikaattipohjaisia sulkeumia ja tyypin 2 sulkeumat ovat mangaanisilikaattipohjaisia sulkeumia. Molempia sulkeumatyyppejä voi muodostua AODkonvertterissa. (muokattu lähteestä Park 2007)
Kun tarkastellaan spinellin syntymistä, voidaan havaita, että MgO ja 𝐴𝑙2 𝑂3 yhdistelmät
lisääntyvät sulassa AOD-konvertterin ja välialtaan välillä. Kuvassa 6 havainnollistetaan
erilaisten sulkeumien tyypillisiä syntyvaihteita prosessissa. Tätä ilmiötä voidaan selittää
magnesiumin ja alumiinioksidin reaktiolla piin kanssa sulassa teräksessä ja se kertoo,
että mitä pidempi aika sulalla teräksellä on tulenkestävien vuorausten sekä kuonan
kanssa, sen heikommaksi sulkeumapuhtaus muodostuu. Reaktioita voidaan kuvata
yhtälöillä (5) ja (6): (Park 2007)

2(𝑀𝑔𝑂) + [𝑆𝑖] ↔ (𝑆𝑖𝑂2 ) + 2[𝑀𝑔]

(5)

2(𝐴𝑙2 𝑂3 ) + 3[𝑆𝑖] ↔ 3(𝑆𝑖𝑂2 ) + 4[𝐴𝑙]

(6)
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Kuva 6. Spinellisulkeuman muodostuminen eri prosessivaiheissa. Aihiossa sulkeuma
on pienimmillään. (muokattu lähteestä Park 2007)

Magnesiumoksidin ja alumiinioksidin yhdisteet esiintyvät todennäköisimmin
väliallasnäytteissä. Alumiinisilikaatti muodostaa sulkeumia teräkseen termodynamiikan
lain mukaan. Lisäksi alumiinioksidi nostaa merkittävästi oksidisulkeumien
likviduslämpötilaa siten, että oksidiperäiset sulkeumat kasvattavat kiteytynyttä
rakennettaan perusaineen eli teräksen ytimenmuodostusnopeutta nopeammin. (Park
2007) Kuvassa 7 on esitetty teräksen oksidien kasvumuotoja, kun sulkeumien
ydintäjänä toimii happi tai vastaavasti alumiini.
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Kuva 7. Teräksen oksidien kasvumuodot, kun happi aktiivisena alkuaineena tai
vastaavasti alumiini aktiivisena alkuaineena. (muokattu lähteestä Costa e Silva 2018)

Valukoneelle asti päätyneestä teräksestä voi havaita monen tyyppisiä sulkeumia, joiden
syntymekanismi on jokin edellä mainituista tavoista. (Park 2007) Vaikeimpia teräksen
laadullisia virheitä aiheuttavat sulkeumatyypit ovat pääsääntöisesti reoksidaation
seurauksena syntyneitä. (Millman 2004)

On tutkimuksia AOD-kuonan magnesium- ja 𝐴𝑙2 𝑂3 -pitoisuuden alentamisesta, joiden
tuloksissa toista komponenttia vähentämällä valukoneella valuputken tukkeuma väheni.
(Vaittiniemi 2011) Spinellin tai alumiinioksidin määrän vähentyminen sulassa vähentää
siis sulkeumia. (Park 2007)

3.3 Sulkeumien muokkaus
Sulkeumia voidaan muokata kalsiumkäsittelyn avulla. Tavoitteena tällöin on muokata
kiinteät alumiinioksidisulkeumat suliksi kalsiumaluminaateiksi. Sulkeumat ovat tällöin
helpompia poistaa terässulasta ja vähemmän haitallisia valussa, koska kurominen
vähenee. Lopputuotteessa kalsiumkäsittelyn jälkeen on vähemmän ominaisuuksille
haitallisia sulkeumia. (Heikkinen 2018) Kemiallista reaktiota havainnollistetaan kuvassa
8.

Kalsiumkäsittelyn onnistuminen on riippuvainen teräksen kokonaishappipitoisuudesta.
Sen perusteella lasketaan oikea määrä useimmiten lankana syötettävää kalsiumia.
Mikäli käsittely jää puutteelliseksi määrän vuoksi, on sulalla suuri riski kuroa
valuputkeen valun aikana. (Heikkinen 2018; Moilainen 2014)
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Kuva 8. Kalsiumkäsittely tiivistää erilaisia sulkeumia sulassa pienemmäksi yksiköksi,
jotka ovat vähemmän haitallisia lopputuotteessa. (muokattu lähteestä Heikkinen 2018)
3.4 Sulkeumien poisto eri prosessivaiheissa
Sulkeumapuhtauden edellytyksiä on onnistunut tiivistys AOD-konvertterissa, jossa piitä
on seostettu riittävästi, liuennen hapen sitomiseksi. Sulan teräksen deoksidoitumista
voidaan jatkaa myös senkka-asemalla seostamalla sulaan alumiinia. Näiden
prosessivaiheiden seurauksena valun aikana on vähemmän happea reagoimassa sulassa.
Pelkistävä ja emäksinen pintakuona, jossa on matala FeO ja MnO pitoisuus vähentää
riskiä kuonan aiheuttamalle reoksidaatiolle. Kuonan kyky sitoa itseensä sulkeumia
paranee, kun se on stabiilia, pelkistävää ja emäksistä. Tulenkestävien sekä peitosteiden
stabiilius laskee reaktioherkkyyttä sulan kanssa ja torjuu ilmakontaktia, joiden takia sula
voisi reoksidoitua. Kun perusedellytykset laadulle ovat kunnossa, on huolehdittava vielä
riittävästä käsittelyajasta, jotta sulkeumilla on aikaa erottua kuonaan. (Antola et al,
2018)
3.4.1 AOD-konventteri
AOD:n pelkistysvaiheessa heterogeenista ydintymistä tapahtuu kemiallisen ajavan
voiman seurauksena. Sulkeuma kasvaa aluksi 1-3 µm kokoon, tämän jälkeen kasvu
tapahtuu joko diffuusion tai yhteentörmäysten avulla. Yhteentörmäysten avulla kasvu
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on diffuusiota huomattavasti yleisempää. (Louhenkilpi 2000) Kasvuilmiöitä on esitetty
kuvassa 9.

Kuva 9. Sulkeumien syntymekanismeja sekä erilaisten sulkeumien kokoluokka
(muokattu lähteestä Lindborg & Torssell (1968))
Sulkeumien kasvua edistävät tehokas sekoitus, sulkeumien välinen pieni kostutuskulma
sekä suuri reaktiopinta-ala teräksen ja kuonan välillä. AOD-käsittelyssä kaikki edistävät
seikat toteutuvat, sen lisäksi konvertterissa on turbulenttiset olosuhteet, koska
sekoituskaasun virtausnopeudet ovat suuria. Sulkeumat poistuvat teräksestä
pääsääntöisesti kaasukuplien avulla kuonaan, vuorausten pinnalle tai kontaminoituvat
kaasukuplien kanssa. AOD-konvertterikäsittelyn aikana myös teräksen ja kuonan
välinen reaktiopinta-ala muodostuu suureksi tehokkaiden kaasuvirtausten ansiosta.
(Louhenkilpi 2000, Millman 2004)

Toisaalta liian tehokas huuhtelu AOD:ssa voi muodostaa lisää sulkeumia, kun kuona
voimakkaan huuhtelun vuoksi emulgoituu teräkseen. (Millman 2004) Voimakas
huuhtelu konvertterissa aiheuttaa myös tulenkestävien vuorausten kulumista. (Moilanen
2014)

Outokummun Tornion tehtailla on tehty tutkimusta myös AOD-käsittelyn jälkeisestä
loppuhuuhtelusta ja sen vaikutuksesta sulkeumapuhtauteen. Näissä tutkimuksissa
tutkimustulokset ovat olleet osittain ristiriitaisia keskenään niin sulkeumapuhtauden
parantumisen lopputuotteessa kuin loppuhuuhtelun vaikutuksiin poistuneiden
sulkeumien kokojakaumastakin. (Moilanen 2014) Selvää on kuitenkin se, että
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sulkeumapuhtauteen vaikuttaa olennaisesti käsittelyn kesto ja voimakkuus. (Heikkinen
2018)
3.4.2 Senkkakäsittely
Senkassa tapahtuva teräksen huuhtelu inertillä kaasulla on huomattavasti
matalatehoisempaa kuin konvertterissa tapahtuva. Kaasuhuuhtelu voidaan toteuttaa joko
huuhtelulanssin tai pohjahuuhtelukiven avulla, menetelmät esitetty kuvassa 10.
Pohjahuuhtelukivi on huomattavasti suositeltavampi tapa sulkeumien poistoon, koska
kaasuvirtaus homogenisoi tällöin teräksen lämpötilaa ja seosta koko senkan matkalta.
Korkea sekoitusvoimakkuus voi aiheuttaa senkan kuonapintaan kuonattoman silmän.
(Millman 2004) Toinen vaihtoehtoinen keino sekoituksen toteuttamiseen on
elektromagneettinen sekoitin, joka magneettikentän avulla sekoittaa sulan teräksen
partikkeleita ja näin terästä kevyemmät sulkeumapartikkelit nousevat pintaan. (Millman
2004)

Optimaaliseksi huuhtelukuplan kooksi on määritelty 2-15 mm, mutta myös 20 mm
halkaisijaltaan olevat kaasukuplat nostavat sulkeumia. Useimmiten kaasukuplat
hajoavat pienemmiksi kupliksi sulassa teräksessä. Kaasusekoitus senkassa tuo sulasta
haitalliset teräksen ominaispainoa kevyemmät partikkelit, kuten epämetalliset oksidit
pintakuonaan. Kaasusekoituksen voimakkuutta on kuitenkin vaikea säätää sopivaksi.
Tämä voi johtaa reoksidaatioon esimerkiksi kuonasta, ilmasta tai tulenkestävistä
vuorauksista. (Millman 2004)

Sulkeumien poistamista voidaan tehostaa senkka-asemalla tehokkaalla sekoituksella
aluksi ja rauhallisemmalla sekoituksella lopuksi. (Heikkinen 2018)
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Kuva 10. Teräksen kaasuhuuhtelusovellukset senkka-asemalla. (Millman 2004)
3.4.3 Väliallas
Väliallas on mahdollisuus sulkeumien poistoon ennen aihioksi valamista. Tämän vuoksi
välialtaan rooli sulkeumien poiston kannalta on kasvanut viime vuosikymmenenä
olennaisesti, koska nykyisin puhtaan teräksen vaatimukset ovat kiristyneet.
Välialtaaseen on kehitetty viimeisen kahden vuosikymmenen aikana erilaisia
sovelluksia sulkeumapuhtauden parantamista ajatellen. Suihkusuojaputken alle sijoitetut
virtauksen ohjaimet ovat ensimmäisiä sovelluksia, jonka jälkeen ovat tulleet padot ja
sulut, kaasuvirtaukset välialtaaseen, keskipakovoimaan tai pyörteisiin perustuvat
välialtaan muotoiluun vaikuttavat ratkaisut tai valulämpötilan hallinnan parantamiseen
perustuvat sovellukset. Yhtä kaikki, tavoitteena sovelluksesta riippumatta on välialtaan
viipymäajan kasvattaminen ja virtauksien ohjaamisen parantaminen. (Meijie et al. 2011)

Lähtökohta välialtaan virtauksen suunnittelulle on sen perusgeometria, jossa voidaan
vaikuttaa välialtaan pituuteen, leveyteen, syvyyteen, suihkusuojaputken
syöttökorkeuteen ja muotoihin välialtaan sisällä. Tiedetään, että syvempi väliallas yli
177 cm syvyydellä pidentää sulan viipymää altaassa ja vähentää Vortex- ilmiötä.
(Zhang & Thomas 2003)

Välialtaan geometrisen muotoilun lisäksi olennainen tekijä sulkeumapuhtauden kannalta
ovat myös tulenkestävät tuotteet, joiden kemiallinen koostumus voi olla haitallinen
sulan teräksen reoksidoitumisen kannalta. On tärkeää valita tuotettavalle teräslajille ja
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tuotesegmentille soveltuvat tulenkestävät tuotteet, sillä vuoraus voi perustua useampaan
alkuaineeseen ja vaikuttaa siten olennaisesti sulkeumapuhtauteen. (Buoro & Romanelli
2012) Kuvassa 11 on esitetty välialtaan ja siihen liittyvien virtauksen hallintaan
osallistuvien ohjauslaitteiden sijoittelua altaassa. Tutkittaessa välialtaan muotoa ja sen
merkitystä sulkeumapuhtauteen sekä viipymään altaassa, kuvassa esitetyt mitat ovat
olennaista tietoa tutkimuksen kannalta. (Mazumdar et al, 2015)

Kuva 11. Välialtaan viipymään vaikuttavia muotoja ja niiden sijainnin määritystä, kun
tehdään laskennallista arviointia virtauksesta ja välialtaan viipymästä. Kuvassa kaksi
erilaista väliallasta varusteineen. (Mazumdar et al, 2015)

Useissa terästehtaissa on saatu positiivisia tuloksia erilaisten patojen ja sulkujen
käyttämisestä välialtaassa. Patoihin on usein porattu reikiä, jolloin ne ovat toimineet
kuin suodattimet välialtaan pohjassa. Erilaiset keraamiset filtterit vaikuttavatkin olevan
tehokkaita erilaisten sulkeumien poistossa. Toisaalta niiden haittapuolena voidaan pitää
hintaa ja rajallista tehokasta vaikutusaikaa ennen tukkeutumista. (Zhang & Thomas
2003)

Prosessikokeessa, joka esitetään Meijie et al. (2011) artikkelissa, saatiin tuloksia, joissa
aihioiden sulkeumapuhtaus parani alle 20 µm sulkeumien osalta 24% ja
kokonaishappipitoisuus laski 15% pelkästään välialtaan pohjahuuhtelun avulla.
Prosessikokeen aikana pohjahuuhtelu pidensi sulan laskennallista viipymäaikaa
välialtaassa sadalla sekunnilla, joka kyseisessä tapauksessa tarkoitti 12% pidempää
viipymäaikaa. Huuhtelukaasuna käytettiin argonia ja sitä syötettiin välialtaaseen
huokoisen tulenkestävän tiilen avulla. Prosessikokeessa testattiin useiden eri
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kaasunvirtausmäärien vaikutusta lopputulokseen ja kriittiseksi pisteeksi havaittiin 4,2
N𝑚3 / h, jonka jälkeen isommilla kaasuvirtauksilla tulokset eivät parantuneet sulan
pinnan liian voimakkaan virtauksen takia. Kokeessa ollut väliallas oli kolmikammioinen
ja siihen oli asennettu kaasunhuuhtelukivien lisäksi myös virtauksen ohjain
suihkusuojaputken alapuolelle. Kokeessa havaittiin myös, että huuhtelukivien sijoittelu
välialtaassa on erittäin tärkeää, eivätkä ne saa sijaita liian lähellä stopparia ja valuputkea
kokilliin. (Meijie et al. 2011) Kaasuhuuhtelumenetelmässä on vaarana, että kaasukuplat
vievät kokilliin mukanaan sulkeumia, jotka aiheuttavat aihioon vikoja. (Zhang &
Thomas 2003)

Sangbeom et al. (2018) havaitsi tutkimuksissaan, että sulkeumapuhtauteen teräksessä
vaikuttaa myös valujärjestys sekvenssissä. Tutkimuksessa analysoitiin röntgensäteilyn
avulla välialtaan virtausta ja teräksen viskositeettia valun edetessä. Havaittiin, että
sulkeumapuhtaus huonontui olennaisesti mitä pidemmälle valu eteni. Sekvenssin
lopussa eivät pelkästään sulkeumat imeytyneet teräsvirtauksen mukana
lopputuotteeseen, vaan myös liukusuljinhiekan rippeet sekä senkkakuona aiheuttivat
epäpuhtauksia teräkseen. Senkkakuonan päätyminen aihioon havainnollistettiin
lisäämällä kuonaan ennen valua strontiumoksidia, joita havaittiin myös aihiosta
löytyneistä sulkeumista. (Sangbeom et al. 2018)

Sangbeom et al. (2018) tutkimuksen mukaan havaittiin myös tehokkaimmaksi
sulkeumien poistoon tarkoitetuksi keinoksi välialtaassa virtauksen ohjaimen käytön.
Virtauksen ohjain lisäsi sulan viipymää välialtaassa, mutta ei tukkeutunut tai
heikentänyt tehoaan sulkeumia vastaan valun edetessä. Tutkimuksessa saavutettiin
pelkällä virtauksen ohjaimen käytöllä noin 30 % parannus lopputuotteen
sulkeumapuhtauteen aikaisempaan verrattuna. Aihioiden sulkeumapuhtaus parani
tutkimuksen mukaan 50%. Kuvassa 12 on esitetty erilaisia vaihtoehtoja välialtaan
virtauksen ohjaukseen. (Sangbeom et al. 2018)
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Kuva 12. Erilaisia rakenteita välialtaassa ja niiden avulla viipymän vertailua
sulkeumapuhtauden parantamiseksi. (muokattu lähteestä Sangbeom et al. 2018)
3.4.4 Viipymän mittaus välialtaassa
Tyypillisesti neste - kaasu komponenttien keskinäistä virtausta on mallinnettu
matemaattisesti Eulerin yhtälön avulla. Tämän lisäksi voidaan käyttää virtauksen
voimakkuuden kaavaa (VOF), joka on sovellettu Eulerin kaavasta. Vertikaalisia
virtauksia voidaan analysoida CFD – mallinnuksen avulla. Mitään mallia tai
matemaattista yhtälöä ei ole voitu todistaa ”oikeaksi” tavaksi virtauksen mallinnukseen.
(Guerrero et al. 2017)

Vesimallinnuksessa, jota usein virtausten mallinnuksessa käytetään, voidaan
merkkiaineen käyttäytymistä tilavuusvirrassa kuvata joko fyysisellä tai numeraalisella
mallinnuksella. Simulaatiovaste tekniikka on sovellettu niin kutsutun C-käyrän
tallentamisesta, jota kutsutaan myös RTD käyräksi. Kuvajasta voi lukea väriaineen
konsentroitumisen määrän välialtaan tilavuuteen ja siellä esiintyviin virtauksiin. (Hackl
et al. 2019)

Guerrero et al. (2017) analysoi tutkimuksessaan Eulerin yhtälön ja VOF:n mallin välisiä
eroja. Keskimääräisiä neliövirheitä esiintyi Eulerin yhtälön avulla mallinnetuissa
laskelmissa vähemmän kuin VOF- mallinnuksella. Lisäksi Eulerin yhtälön suorituskyky
on varmempi johtuen rajatuista muuttujamäärästä. Toisaalta vain VOF-mallin avulla
kyetään ennustamaan virtauksen kuviota. (Guerrero et al. 2017)

29

Välialtaan viipymän mittaamisen käytetään yleisesti RTD-käyrää ja sen analyysiä.
(Meijie et al. 2011) RTD-käyrä, eli viipymäajan jakauma, esittää ennustetta
minimiläpimenoajasta välialtaassa valitussa valutilanteessa tai valitulla välialtaan
konstruktiolla. (Mazumar et al. 2015) RTD-käyrässä Y-akseli esittää välialtaan
virtausten suureetonta konsentroitumista ja X-akseli esittää suureetonta aikaa, RTDkäyrä on esitetty kuvassa 13, jossa on piirretty kuvaaja kahdesta erilaisesta tilasta
sekoituksen suhteen. Käyrät piirtyvät erilaisten virtausmallinnusten mukaan ja niitä
vertaillaan keskenään taulukon 1 avulla, jossa vertailun kohteena ovat minimi
viipymäaika, käyrän korkein arvo ja keskimääräinen viipymäaika. Käyrän avulla
voidaan myös vertailla kuolleen virtauksen osaa kaikesta virtauksesta sekä
tilavuusvirtauksen suurinta sekoitussuhdetta sekä keskimääräistä sekoitussuhdetta.
(Meijie et al. 2011)

Kuva 13. Välialtaan virtauksien konsentraation suhde aikaan erilaisilla virtauksen
ohjaimilla. Käyrät tarvitsevat tuekseen aina taulukon, joka esitetään alla. (muokattu
lähteestä Meijie et al. 2011)
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Taulukko 1. Kuvaan 13:n liittyvä taulukko, jossa vertaillaan eri virtauksen ohjaimien
viipymää, konsentraatiota sekä kuolleen virtauksen määrää välialtaassa. (muokattu
lähteestä Meijie et al. 2011)

Matemaattisen mallinnuksen tueksi on luotu myös virtaukseen perustuva
partikkelikannan tasapainomalli (Population Balance Model, PBM). Sulkeumien määrä
sulassa teräksessä vaihtelee ajan kuluessa, koska sulkeumat liittyvät toisiinsa, tarttuvat
kiinni valussa käytettyjen tulenkestävien astioiden ja pinnoitteiden pintoihin tai terästä
kevyempinä joutuvat nosteeseen ja päätyvät peitosteeseen sulan pinnalle. Fysiikasta
tunnettua Stokesin yhtälöä muotoilemalla on saatu yhtälö laskennallisesti
samankokoisten sulkeumapartikkeleiden määrälle ja niiden säilymiselle sulassa
teräksessä, riippumatta edellä mainituista muuttujista. Yhtälöä 7 voidaan käyttää
partikkelikannan tasapainomallin luomisessa. (Mazumar et al. 2015)
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Yhtälössä merkitään yhteentörmäysten ja yhdistymisten synnyttämiä partikkeleita
termein i ja j, jotka vastaavasti vähentävät k-kokoluokkaa olevien
sulkeumapartikkeleiden määrää sulassa. Jäljelle jäävät termit kuvaavat sulkeumien
häviämistä prosessin aikana joko valuastioiden seinämiin tai virtauksen mukana
eteenpäin prosessissa. On otettava huomioon, että ytimien muodostus ja sulkeumien
kiinnittymien pintoihin riippuvat olennaisesti tarkasteltavan valuastian virtauksen
parametreista sekä muista tekijöistä, kuten sulkeumien pallomaisesta muodosta,
binäärisistä yhteentörmäyksistä, mielivaltaisista kiinteistä törmäyksistä ja muista
sulkeumien siirtymiseen vaikuttavista tekijöistä, jotka voivat vaihdella jopa
sulatuskohtaisesti. (Mazumar et al. 2015)
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Matemaattisesti Stokesin yhtälön avulla rakennettua partikkelikannan tasapainomallia
on käytettävä yhdessä muun virtausmallinnuksen kanssa, jotta se antaa luotettavia
tuloksia. Apuvälineenä partikkelikannan tasapainomallia pystytään käyttämään
välialtaan virtausmallinnuksessa. (Mazumar et al. 2015)
3.4.5 Muut sulkeumapuhtauteen vaikuttavat menetelmät valun aikana
Valun aikana tapahtuvat siirtymät aiheuttavat sulkeumia. Tällaisia siirtymiä ovat muun
muassa valun aloitus, senkan vaihto ja valun lopetus. Siirtymien aikana sulaan päätyvät
sulkeumat voivat pilata suuren määrän terästä aiheuttaen sulkeumia pitkälle matkalle
valunauhassa. Valun ensimmäisen sulatuksen vikamäärä on todettu viisi kertaa
suuremmaksi kuin seuraavat sulatukset erilaisten lopputuotteesta leikattavien nauhan
koepalojen mukaan. (Zhang & Thomas 2003)

Senkan aukeaminen ilman peitsausta parantaa teräksen sulkeumapuhtautta, sillä sulan
valutus altaaseen ilman suihkusuojaputkea valun aloituksen tai senkan vaihdon
yhteydessä voi aiheuttaa suuren määrän oksidoitunutta sulaa. Lisäksi happipeitsellä
aukaistun senkan happipitoisuus nousee yli 10 ppm verrattuna senkkaan, joka on
auennut ilman peitsausta. Myös liukusuljinhiekka on eräs sulkeumien lähde sen korkean
piioksidipitoisuuden vuoksi. (Zhang & Thomas 2003)

Ensimmäisen sulan oksidipitoisuus on aina korkeampi, kuin sekvenssissä seuraavien
johtuen esimerkiksi sulan oksidoitumisesta välialtaan vuokrauksien kanssa. Muita
keinoja sulkeumapuhtauden parantamiseen on mahdollisimman lähellä sulapintaa oleva
suihkusuojaputken purkausaukko senkan vaihtojen yhteydessä sekä argoninsyöttö
suihkusuojaputkeen, jolloin se muodostaa inertin kaasun tiivisteen alalevyn natsan ja
suihkusuojaputken väliin. Tutkimuksissa on saavutettu jopa 40 % parempia tuloksia
aihioiden oksidipitoisuuksiin inertin kaasun tiivistyksellä, kuvassa 14 esitetään
havainnollinen kuva käytännön toimista. (Zhang & Thomas 2003)
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Kuva 14. Suihkusuojaputken liitoksen suojaaminen Argon-kaasulla, suojakaasupilvi
torjuu sulan reoksidoitumista. (muokattu lähteestä Mazumdar et al. 2018)

Muita valun aikana sulkeumapuhtauteen vaikuttavia tekijöitä voidaan löytää valuputken
purkausaukkojen muotoilusta ja sen aikaan saamasta virtauksesta kokilliin sekä
valuputken kohdistamisesta. (Zhang & Thomas 2003)

Sulkeumapuhtauteen voidaan vaikuttaa niin kokonaisvaltaisilla kuin yksittäisilläkin
parannuksilla prosessin sisällä. Kokonaisvaltaisilla vaikutuskeinoilla, kuten esimerkiksi
tulenkestävien vuorauksien materiaalin vaihtamisella prosessiin sopivammaksi
lopputulos on usein laadukkaampi ja pysyvämpi. Yksittäiset parannukset tietyssä
prosessivaiheessa, kuten valukoneella argonsyöttö suihkusuojaputkeen, auttavat
lopputuloksen saavuttamisessa. Eri prosessivaiheissa syntyy eri tyyppisiä sulkeumia,
jotka voivat vaikuttaa laatuun. On tärkeää ymmärtää kaikkien laatuun vaikuttavien
sulkeumatyyppien merkitys sekä niiden torjuntakeinot. Jotta voi ymmärtää mitä yrittää
vältellä on myös tiedettävä kemialliset reaktiot lopputuloksen taustalla ja ymmärrettävä
laskennalliset tavat mitata laadukasta tekemistä.
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4

TERÄKSEN SULKEUMAPUHTAUDEN MÄÄRITTÄMINEN

Sulkeumapuhtaus on erittäin tärkeä osa laatua ja laadukasta tekemistä, joten sitä
mitataan säännöllisesti prosessin aikana jokaisen sulan tikkarinäytteen varresta
otettavalla säännöllisellä näytteellä. Tämä näyte on suuntaa antava, mutta vaikeat
ongelmat näkyvät siinä välittömästi. Tämän näytteen lisäksi voidaan myös valituille
sulaerille suorittaa muun tyyppistä sulkeumapuhtaudesta kertovaa näytteenottoa.
Standardit määrittävät teräksen laatua sekä näytteenottoa ja niiden analysointia. Tässä
kappaleessa käsitellään sulkeumapuhtauden mittaamiseen käytettyjä standardimittauksia
sekä standardin mukaista tulosten esitystapaa ja tilastollisia tapoja
valomikroskooppikuvissa esiintyvien havaintojen käsittelyyn. Lopuksi käydään läpi
kriittisyys käytetylle tutkimusmenetelmälle.

Sulkeumapuhtauden mittaamiseen käytetään usein teräksen kokonaishappipitoisuutta,
joka analysoidaan väliallasnäytetikkarin varresta LECO-analyysin avulla.
Kokonaishappipitoisuuden oletetaan korreloivan sulkeumapuhtauden kanssa, mutta
näyte sinällään tässä muodossa ei kerro sulkeumien määrää tai jakaumaa teräksessä.
(Petäjäjärvi 2019; Moilanen 2014) Mitattu kokonaishappipitoisuus on heikko
sulkeumapuhtauden mittari, sillä sen antamaan tulokseen vaikuttavat niin
näytteenottimen tyyppi kuin käytetty analysointimetodi. Nykyisin käytössä olevat
argonsuojatut näytteenottimet ovat aikaisempia paineilmakäyttöisiä näytteenottimia
tarkempia, mutta variaatio LECO-analyysissä happipitoisuuden mittaamisessa ja
analyysitarkkuudessa on luokkaa ±5 ppm alueella 20-60 ppm. Moilanen et al. vuonna
2015 tekemässä tutkimuksessa keskimääräinen vaihtelu happipitoisuudelle oli 6.1 ppm
kahdessatoista näytteessä. Välialtaasta otettava tikkarinäytteen varresta saatava LECOnäyte ei ole riittävän tarkka sulkeumapuhtauden määritystä varten. (Moilanen,
Savolainen, Heikkinen, Fabritius & Hooli 2015)

Outokummussa sulkeumapuhtauden mittaamiseen on kehitetty SULKA-analyysi, joka
pohjautuu SEM-EDS-analyysiin. Välialtaasta otetaan valun aikana näyte argonsuojatun
näytteenottimen avulla, jossa näyteputkeen muodostuu alipaine ja sula teräs imeytyy
alipaineen vaikutuksesta näytetikkarimuottiin täyttäen sen. SULKA-analyysi tehdään
väliallasnäytteen tikkarin nappiosasta. Näytteestä leikataan varsi pois sekä näytealue
nappiosasta. Analysoitava alue nappiosasta hiotaan 180 GRIT ja 600 GRIT:in
hiomalaikoilla, jonka jälkeen se puhdistetaan etanolilla. Tämän jälkeen näyte valetaan
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muoviin, jonka jälkeen vain analysoitava alue on ilman muovitusta. Lopullinen hionta
tehdään 3µm ja 1µm timanttilaikoilla. Näytealueeksi valitaan noin puolet näytenapista,
eli 5x18 mm alue, mikä on esitetty kuvassa 15. Analyysissä SEM ohjelma poimii
näytenapista valitulta alueelta 50-100 kenttää, joista jokaisesta analysoidaan kaikki
sulkeumat. Analysoitavan sulkeuman ekvivalentin ympyrän halkaisija on oltava yli 1
µm, jotta se lasketaan. Raja-arvoksi on valikoitunut 1µm siitä syystä, että sitä
pienemmällä sulkeumilla metallimatriisi häiritsee koostumuksen analysointia.
(Moilanen 2014; Moilanen, Savolainen, Heikkinen, Fabritius & Hooli 2015)

SEM-analyysin avulla saavutettu tieto sulkeumien määrästä ja jakaumasta siirretään
SULKA-ohjelmistoon, josta tulokseksi saadaan sulkeumien määrä poikkileikkauksessa
pinta-alaa kohden (kpl/ mm²), erilaisten sulkeumatyyppien osuudet, valittujen
sulkeumakomponenttien osuudet piirrettynä ternäärifaasidiagrammiin sekä sulkeumien
sijainti sekä kokojakauma näytteessä. Lisäksi voidaan jaotella sulkeumat eri ryhmiin
perusteena niiden sisältämät alkuaineet. (Moilanen 2014)

Kuva 15. Hahmotelma näytenapista ja siitä SEM-analyysin avulla analysoitavasta 5-18
mm alueesta, joka on kuvaan merkitty keltaisella. (muokattu lähteestä Moilanen,
Savolainen, Heikkinen, Fabritius & Hooli 2015)

4.1 Sulkeumapuhtauden määrittäminen valomikroskoopin avulla
Sulkeumapuhtauden määrittäminen valomikroskoopin avulla on standardoitu kahdessa
eri standardissa. Vanhentunut ja kumottu saksalainen DIN 50602-85 standardi on ollut
käytössä pitkään. (SFS-EN 50602, 1985) Nykyisin vielä voimassa oleva standardi
amerikkalainen ASTM E45-18 määrittelee sulkeumapuhtauden toteamistavaksi joko
makroskooppisen testauksen tai mikroskooppisen testausmenetelmän.
Makroskooppiseen tutkimustapaan sisältyy makroteknisen sulkeumajakauman
määrittäminen sekä kappaleen magneettisten partikkeleiden testaus. Mikroskooppiseen
tutkimustapaan on hyväksytty viisi menetelmää, joiden perusteella sulkeumat jaetaan
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muotonsa perusteella neljään kategoriaan A-D. Standardissa mikroskooppimenetelmää
on käytetty sulkeumien koon, niiden jakauman, lukumäärän sekä tyypin (A-D)
määrittämiseen. (ASTM E45-18 2018)
4.1.1 Menetelmän kuvaus
Standardissa ASTM E45-18 kuvataan mikroskooppikuvan analysointitapaa. Sulkeumat
on jaettu neljään kategoriaan (A-D), joiden vakavuutta kuvataan asteikolla 0-5, 0,5
tarkkuudella. Sulkeumatyypit ovat: A-sulfidityyppinen sulkeuma, B-alumiinatyyppinen
sulkeuma, C-silikaattityyppinen sulkeuma ja D-yleinen oksidisulkeuma.
Sulkeumatyypit on jaettu morphologian mukaan. Aikaisemmin saadut tutkimustulokset
sulkeumatyyppien morphologiasta ovat niin laajoja, että pelkästään morphologian
perusteella sulkeumat voidaan jakaa eri ryhmiin, ilman kemiallista koostumusta.
Sulkeumista puhtaimpien terästen arvostelun ankaruus voidaan laskea yhden
neljänneksen tai yhden kymmenyksen tarkkuudella. D-tyypin sulkeumien arvot eivät
voi olla välillä 0-0,5, koska yhden D-tyypin sulkeuman arvo on lähtökohtaisesti yli 0,5.
(ASTM E45-18 2018)

Näytteenvalmistuksen menetelmät on oltava tuotestandardin mukaisia. Lisäksi näytteen
valmistukseen ja analysointiin käytetyt menetelmät on kerrottava tutkimusraportissa.
Mikäli tuotestandardi vaatii, on sulkeumaindeksi ilmoitettava raportissa. Keskimääräistä
sulkeumaindeksiä varten on myös ilmoitettava keskimääräiset sulkeumaluvut luokittain
sekä vakavuusluokittain ja sulkeumien syvyys on ilmoitettava taulukossa kaksi esitetyn
tavoin. Jokainen sulkeuma tai sauvamainen sulkeuma, joka jatkuu näytekappaleen
ulkopuolelle, on esitettävä eriteltynä. Raportista on käytävä ilmi mitattu leveys ja pituus
sulkeumatyypeillä A, B ja C. Raportissa voi myös tarvittaessa esitellä sulkeumien
koostumusta, mikäli se nähdään olennaisesti tärkeäksi. Raporttiin on kirjattava
seuraavat tiedot:


testien päivämäärä



tutkijan nimi



tehdas tai tutkimuslaitos



sulatusnumero



näytekoodi

(ASTM E45-18 2018)
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Taulukko 2. Sulkeumista raportointi standardin ASTM E45-18 mukaan. Yksi mahdollinen
tulosten esittämistapa. (muokattu lähteestä ASTM E45-18 2018)

4.2 Kuvien analysointi tilastollisten menetelmien avulla
Optisten menetelmien tueksi on kehitetty tilastollisia menetelmiä, jotka voidaan jakaa
pääsääntöisesti kahteen leiriin: Yleiseen Pareto jakaumaan (GPD) ja yleiseen
maksimiarvojakaumaan (SEV). Nämä tilastolliset menetelmät on jaettu tämän lisäksi
vielä eksponentiaaliseen jakaumaan (EXPGPD) sekä tilastolliseen
maksimiarvojakaumaan (GEV). Yleinen Pareto- jakauma (GPD) on menetelmistä
lähinnä reaalimaailmaa, koska määrittelemällä alkuoletukset, se antaa ylärajan
suurimman sulkeuman koolle. Yleisen maksimiarvojakauman (SEV) sulkeumakoon
suuruuteen vaikuttaa teräspanoksen koko, joten tätä tilastollista menetelmää voidaan
käyttää lähinnä teoriatasolla. Anderson et al (2003) tekemässä menetelmien vertailussa
eksponentiaalisen jakauman (EXPGPD) menetelmä todettiin käyttökelpoisemmaksi
menetelmäksi kuin yleisen maksimiarvojakauman (SEV) menetelmä. Vertailussa
todettiin lopulta, että menetelmän valinta on eräs onnistuneen tutkimuksen
kulmakivistä. (Anderson et al. 2003)
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4.3 Valomikroskoopilla sulkeumapuhtauden määrittämisen puutteet
Näytteen poikkileikkausta tutkittaessa saadaan pinnasta ainoastaan 2D jakauma, joka ei
välttämättä vastaa näytteen 3D jakaumaa. Poikkileikkauksesta saatavan 2D-jakauman
muuntamiseksi voidaan käyttää useita eri menetelmiä. Seuraavaksi esittelen yhden
menetelmän, joka esittelynsä perusteella sopii kaikille partikkelikokojakaumille
muodosta tai koosta riippumatta. (Sahagian et al. 1998)

Todennäköisyysjakauma esitetään usein kokoluokittain. Jos kaikki näytteen sulkeumat
olisivat homogeenisiä samanlaisia palloja, 2D-jakaumaa voisi verrata kuvan 16
ylimpään riviin. Tässä tapauksessa todellisen sulkeuman halkaisija vastaisi suurimman
poikkileikkauksen halkaisijaa. Todellisuudessa sulkeumien koot vaihtelevat näytteissä.
Näytteissä esiintyvien sulkeumien kokoluokkien poikkileikkaukset voidaan jakaa
leikkaustodennäköisyyden perusteella luokkiin. Kuvassa 16 havainnollistetaan tätä
luokkiin jakoa. Todennäköisyyslaskentaa varten tarvitaan kyseisen partikkelimuodon
leikkaustodennäköisyydet. Pallon muotoiselle sulkeumalle todennäköisyys voidaan
laskea analyyttisesti, mutta muut mahdolliset partikkelimuodot vaativat numeerista
ratkaisua. Sahagian et al. 1998 tutkimusartikkelissa on esitetty eri partikkelimuodoille
numeeriset arvot. Sulkeumakokojakauman luokituksesta riippuu partikkelimuotojen
todennäköisyydet. Tässä työssä käytetään geometristä kokojakaumaa. Geometrisen
kokojakauman käyttö helpottaa näytekappaleen pinnan 2D-3D muunnosta. (Sahagian et
al. 1998)
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Kuva 16. 2D-3D muunnoksen periaate neljällä partikkelikokoluokalla jakaumassa, kun
partikkelit ovat erikokoisia palloja. (muokattu lähteestä Sahagian et al. 1998)

Menetelmän tarkoitus on, että poikkileikkauksesta löydetystä 2D-jakaumasta voidaan
poistaa suurempien partikkeleiden aiheuttamat väärät havainnot
todennäköisyyslaskennan avulla. Laskenta tapahtuu iteratiivisesti ja alkaa suurimmasta
partikkelikokoluokasta. Esimerkiksi toiseksi suurimman 3D sulkeumaluokan
lukumäärän (𝑁𝑣2 ) laskemiseksi vähennetään toiseksi suurimman 2D-sulkeumaluokan
lukumäärästä (𝑁𝐴2 ) suurimman 3D-sulkeumaluokan lukumäärä (𝑁𝑉1 ) kerrottuna
todennäköisyydellä 𝑃2 . Tällöin suurimman luokan sulkeuman poikkileikkaus kuuluu
toiseksi suurimpaan luokkaan. (Sahagian et al. 1998)

Laskennallisesti kolmen suurimman 3D-jakaumaluokan lukumäärien laskenta on
esitetty yhtälöissä (8) – (10). (Sahagian et al. 1998)
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(8)

(9)

(10)
joissa

𝑁𝑉𝑖 𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑙𝑘𝑒𝑢𝑚𝑖𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä 3𝐷 − 𝑙𝑢𝑜𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎,
𝑁𝐴𝑖 𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑙𝑘𝑒𝑢𝑚𝑖𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä 2𝐷 − 𝑙𝑢𝑜𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎,
𝑃𝑖 𝑜𝑛 𝑙𝑒𝑖𝑘𝑘𝑎𝑢𝑠𝑡𝑜𝑑𝑒𝑛𝑛ä𝑘ö𝑖𝑠𝑦𝑦𝑠,
𝐻´𝑖 𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑘𝑒𝑙𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑜𝑖𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑠.

Artikkelissa Sahagian et al. 1998 projisoitu keskikorkeus 𝐻𝑖 lasketaan valitsemalla
esitetystä taulukosta partikkelin muodon mukainen kerroin, jolla kerrotaan partikkelin
halkaisija. Pallolle kerroin on 1. Menetelmää kokeillaan tässä työssä näytteiden
sulkeumille.

Sulkeumia tutkitaan jatkuvasti terästeollisuudessa normaalin näytteenoton yhteydessä,
mutta tämä tutkimus on suppea. Tässä työssä on haluttu tutkia nimenomaan aihiosta
otettujen näytteiden ja nauhasta otettujen näytteiden eroja ja pureutua paremmin
välialtaan virtauksen ohjaimen vaikutuksiin niiden avulla. Sulkeumapuhtauden määritys
on kirjattu standardiin, ja siksi sen esittely on tärkeä osa näytteiden hankintaa ja
tulkintaa. Koska mikään tutkimus tai tutkimustapa ei ole aukoton, on tärkeää tiedostaa
myös tutkimuksen puutteet ja tapojen rajoitteet.
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5

VÄLIALTAAN VESIMALLINNUS JA KOETULOKSET

Ensin tutkimuksessa vertailtiin valuja välialtaalla, jossa ei ollut virtauksenohjainta sekä
välialtaalla, jossa käytettiin virtauksenohjainta numero 1. Myöhemmin saatiin
alihankkijan välialtaan vesimallinnustulokset ja niiden perusteella ehdotetut
virtauksenohjain mallit, joita tässä tutkimuksessa merkitään numeroin 2 ja 3.

Välialtaan vesimallinnus suoritettiin Itävallassa alihankkijan tutkimuskeskuksessa, jossa
alkuperäisestä linjalla 2 käytössä olevasta välialtaasta oli tehty suhteessa oleva
pienoismalli läpinäkyvästä muovilevystä. Välialtaan pienoismalli täytettiin vedellä,
johon syötettiin väriainetta tai komposiitista valmistettuja partikkeleita, joiden tarkoitus
on mallintaa sulkeumien kulkeutumista valutilanteessa eteenpäin prosessissa. Vesi
vastasi tutkimuksessa terästä ja komposiitista valmistettujen partikkeleiden tiheys
vastasi suhteessa laskennallista sulkeumien tiheyttä suhteessa teräkseen. Mallinnuksen
aikana mitattiin välialtaassa virtausta. Lisäksi mallinnuksella pyrittiin selvittämään
laskennallisesti ns. uuden, senkasta välialtaaseen tulevan ja vanhan välialtaassa olevan
sulan virtauksen sekoitussuhdetta, välialtaan kuollutta virtausta, sekä sulan
läpimenoaikaa välialtaassa. Vesimallinnuskokeessa käytiin kaikki vaihtoehdot läpi
alkaen valutilanteesta, jossa välialtaassa ei ole virtauksenohjainta ja päättyen
tilanteeseen, jossa kaikki kolme laskennallisesti parasta virtauksenohjainmallia oli käyty
läpi.

Välialtaan vesimallinnustulosten perusteella ilman virtauksenohjainta tapahtuvat valut
olisivat laadun kannalta erittäin huonoja, virtauksenohjain 1 parantaisi tilannetta
huomattavasti ja virtauksenohjaimet 2 tai 3 olisivat tulosten perusteella optimaalisia.
Nämä tulokset saatiin laskennallisesti mallintamalla valutilannetta pienoismallin avulla
ja laskemalla tulokset CFD-ohjelman avulla.

Taulukosta 4 on nähtävissä, että sekoitussuhde välialtaassa jää huomattavasti
matalammalle tasolle ilman virtauksenohjainta, kuin sitä käytettäessä. Korkein
sekoitussuhde saavutetaan virtauksenohjaimella 1, kun taas virtauksenohjainta 2
käytettäessä sekoitussuhteen pysyminen korkeana ja sen laskeminen loivasti aikaakselin suuntaisesti voi tuoda lupaavia tuloksia sekoitussuhteen pysyessä korkeana
pidempään.
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Taulukko 3. Kaikkien käytettyjen virtausohjaimien vertailu RTD-käyrien avulla. RTDkurvit on laskettu CFD-ohjelmaa apuna käyttäen. (Hackl et al. 2019)

Taulukossa 4 on käsitelty numeeriset arvot taulukon 3 käyrien takana. Lisäksi
taulukossa 4 esitetään sellaisia numeerisia arvoja, joita ei ole nähtävissä taulukossa 3.

Taulukko 4. CFD laskennan avulla saadut numeeriset arvot välialtaan virtauksen
viipymästä. (Hackl et al. 2019)
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Taulukossa merkinnät tarkoittavat:
𝑡𝐾𝐴 [𝑠] = 𝑣ä𝑙𝑖𝑎𝑙𝑡𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑙𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑛𝑢𝑡 𝑎𝑖𝑘𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑛 𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛𝑎
𝑡𝑚𝑖𝑛 [𝑠] = 𝑣ä𝑙𝑖𝑎𝑙𝑡𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑠𝑠ää𝑛 𝑠𝑢𝑙𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑛𝑢𝑡 𝑎𝑖𝑘𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑛 𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛𝑎
𝑉kuollut 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎𝑢𝑠 = 𝑣ä𝑙𝑖𝑎𝑙𝑡𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑛 𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛𝑎 𝑜𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑡𝑢𝑙𝑝𝑝𝑎𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎𝑢𝑠 (materiaali ei

vaihdu tai vaihtuu erittäin hitaasti)
𝑉𝑡𝑢𝑙𝑝𝑝𝑎𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎𝑢𝑠 (%) = 𝑣ä𝑙𝑖𝑎𝑙𝑡𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑦𝑠äℎ𝑡𝑦𝑣ä𝑛 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 (%)
𝑉 𝑢𝑢𝑠𝑖
𝑣𝑎𝑛ℎ𝑎

= 𝑣ä𝑙𝑖𝑎𝑙𝑡𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑢𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑛𝑘𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑢𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛 𝑗𝑎 𝑣𝑎𝑛ℎ𝑎𝑛 𝑣ä𝑙𝑖𝑎𝑙𝑡𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑜𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒
𝑉𝑝𝑦𝑠äℎ𝑡𝑦𝑣ä =𝑉ä𝑙𝑖𝑎𝑙𝑡𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑦𝑠äℎ𝑡𝑦𝑣ä𝑛 𝑗𝑎 𝑘𝑢𝑜𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑙𝑝𝑝𝑎𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒𝑙𝑢𝑘𝑢
𝑘𝑢𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡

𝑉

𝑝𝑦𝑠äℎ𝑡𝑦𝑣ä
=𝑉ä𝑙𝑖𝑎𝑙𝑡𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑦𝑠äℎ𝑡𝑦𝑣ä𝑛 𝑗𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎𝑢𝑘𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑖𝑡𝑡𝑢𝑛𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑟ä𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒
𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑖𝑡𝑡𝑢𝑚𝑖𝑛𝑒𝑛

Tuloksia tulkitessa voidaan ymmärtää, että virtauksenohjaimen tarkoitus on vähentää
välialtaassa valun aikana kuollutta tulppavirtausta, mutta lisätä hetkellisesti pysähtyvää
virtausta ja sekoitussuhdetta uuden senkasta tulevan sulan sekä vanhan jo välialtaassa
olevan sulan välille. Virtauksenohjaimella pyritään lisäämään kaiken välialtaan läpi
kulkevan sulan teräksen vähimmäisviipymää välialtaassa. Nämä seikat huomioon
ottaen, on vesimallinnustulosten kannalta selkeää, että ilman virtauksenohjainta ei
kannata valaa. Laskelmien tulosten kannalta ei ole suurta merkitystä sillä, mitä
virtauksenohjainta käyttää. Laskelmien avulla saadaan eri virtauksen ohjainten
numeerisia eroja selville.

Vesimallinnustulosten hyväksymisen jälkeen alihankkija toimitti linjan 2 välialtaaseen
mittatilaustyönä valmistetut virtauksenohjaimet, joita tässä työssä käsitellään
virtauksenohjaimina 2 ja 3.
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6

NÄYTESARJAT JA NIIDEN KESKINÄINEN VERTAILU

Sopivien valujen valinta, virtauksen ohjaimen asennus välialtaiden pohjaan ja
näytteiden hankkiminen aihioista olivat aikaa vieviä kokonaisuuksia opinnäytetyön
aikana. Näytteiden hankinnan jälkeen, niiden jatkokäsittely näytteeksi asti sekä
näytesarjojen analysointi, koejärjestelyt ja muut käytännön järjestelyt kuvataan tässä
kappaleessa.

Tässä työssä tutkitaan Saksan kylmävalssaamolle kiiltohehkutukseen toimitettavaa
teräslajia. Työn teräsnäytteet on tehty suurimmaksi osaksi taulukon 5 koostumuksen
mukaisesta 1.4301-lajin teräksestä, mutta tutkimuksen lopussa otettiin myös 1.4307teräksestä näytteitä, jotta tutkimusaikataulu olisi pitävä.

Taulukko 5. Tutkimuksen kohteena oleva teräslaji.
304L

Cr%

Ni%

C%

Si%

Mn%

P%

S%

Cu%

Fe%

MIN

17,50

8,0

-

-

-

-

-

-

-

MAX

19,50

10,50

0,03

1,0

2,0

0,05

0,02

0,5

Bal

6.1 Materiaalinäytteet ja niiden hankinta
Sulkeumapuhtauden määrittämiseen tässä työssä käytetään sekä aihioista otettuja
näytepaloja (periaate esitetään kuvassa 17), työn aikana kehitettyjä kulmapaloja ja
teräsnauhojen vetokoesauvoista leikattuja näytepaloja. Näytepaloja tarkastellaan
valomikroskoopilla viisikymmentäkertaisella suurennoksella, kuten Sangbeom L et al
tutkimuksessa vuodelta 2018. Keskenään korreloivia, eli samasta sulatuserästä otettuja
näytteitä verrataan eri prosessivaiheiden jälkeen, tavoitteena löytää korrelaatio aihion ja
teräsnauhan sulkeumien määrän suhteen. Tämä auttaisi jatkossa parantamaan
sulkeumapuhtauden arviointia jo tuotantoketjun alussa, koska se vähentäisi näin
myöhemmin puutteellisesta laadusta johtuvia hylkäyksiä tai mahdollisia
asiakasreklamaatioita. Lisäksi asiakkaalle kelpaamaton teräs ei kävisi turhia
prosessivaiheita läpi ja teräkselle pystyttäisiin löytämään soveltuva käyttötarkoitus jo
aihiona.
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Tutkimuksen lopuksi vertaillaan Outokummun Saksan valssaamoiden laatupalautetta
niiltä viikoilta, kun koesulatuksia on tehty Tornion terässulaton linjalla kaksi.
Koska siivujen leikkaaminen aihioista on aikaa vievää ja tuotantoa hidastavaa,
kehitettiin tutkimuksen aikana aihiosta otettava kulmapala, joka ei vaadi yhtä paljon
resursseja tai tuotannon pysäyttämistä kuin aihion siivujen leikkaaminen
polttoleikkauskoneella. Sulkeumapuhtauden mittaamiseen tarkoitettua kulmapalaa
esitellään kuvassa 18.

Kuva 17. Aihiosta leikatuista siivuista otettavat näytepalat ja niiden sijainnit.

Kuva 18. Aihiosta sulkeumapuhtauden tutkimusta varten leikattava kulmapala.
Tavoitteena on saada tutkittavaksi alueeksi 25-50 mm leveä aihion pinnasta oleva näyte.

Tornion Kylmävalssaamolla jokaisesta tuotetusta nauhasta otetaan teräsnauhan
valssaussuuntaan nähden poikittain vetokoesauva ja varavetokoesauva, joiden avulla
Tornion Tutkimuskeskus tekee vetokokeen. Tässä työssä on hyödynnetty
varavetokoesauvoja, sillä niitä harvoin joudutaan käyttämään vetokokeessa.
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Varavetokoesauvat on kerätty samoista nauhoista, joiden sulatuksien valussa on
käytetty välialtaassa virtauksenohjainta ja joiden aihioista on leikattu
sulkeumapuhtauden määrittämistä varten näyte.

6.2 Validi näyte ja kriittinen partikkelikoko
Tutkimuksen aluksi sovittiin näytepalojen kooksi 50 x 50 mm ja näytepinnaksi
määritettiin aihion sisäkaaren pintapuoli, kuten kuvassa 17 on nähtävänä.
Alkuperäisestä palasesta näyte leikattiin edellä esitetyn ohjeen mukaisesti
vesileikkauksen avulla. Vesileikkauksesta näytepaloihin jäi rosoinen pinta, joka ei ollut
tutkimuksen kannalta edesauttava tekijä. Tämän vuoksi näytteiden pintaa
vesileikkauksen jälkeen jyrsittiin noin 1-3 mm syvyydeltä. Alkuperäisessä Sangbeom
Leen et al (2018) tutkimuksessa näytteiden valmistusmenetelmä oli sama, ja se on
tässäkin työssä tavoitteena.

Optisessa mikroskoopissa päätettiin käyttää viisikymmenkertaista suurennosta.
Sulkeumat, joiden halkaisija on enemmän kuin 10 µm laskettiin mukaan tutkittavan
alueen sulkeumiin, kuten Sangbeom Leen et al (2018) tutkimuksessakin. Sulkeumia
voidaan luokitella lisäksi niiden sisältämien alkuaineiden mukaan eri luokkiin, jotka on
esitetty tässä työssä aiemmin. (Sangbeom et at 2018) Tällainen määritelmä ei
kuitenkaan kuulunut tämän opinnäytetyön laajuuteen, vaikka se teknisesti olisikin ollut
mahdollinen Tornion Tutkimuskeskuksessa toteuttaa.

Nauhanäytteen validius toteutettiin valitsemalla samasta sulatuksesta tehty nauhanäyte
ja leikkaamalla siitä suhteessa saman kokoinen palanen, kuin aihiosta on aikaisemmin
leikattu. Tämä tarkoitti käytännössä 10 x 10 mm kokoluokkaa olevaa nauhanäytettä.
Nauhanäytteen tutkimus suoritetaan samalla suurennoksella samassa suhteessa kuin
aihiosta otetulla näytteellä. Kriittinen partikkelikoko nauhanäytteessä on myös 10 µm
kokoinen sulkeuma, joka lasketaan mukaan alueen sulkeumiin.

Aihionäyte ja nauhanäyte eroavat toisistaan sulkeumien analysoinnin kannalta siten, että
tyypillisesti aihionäytteessä on vähemmän sulkeumia, kuin nauhanäytteessä, jossa
materiaali on venynyt ja näytteessä tarkastellaan käytännössä suurempaa aluetta ja
otantaa sulkeumien kannalta. Tämä tarkoittaa, että hypoteesin mukaan saman sulaerän
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aihionäytteissä sulkeumia on vähemmän nähtävissä kuin vastaavassa nauhanäytteessä
kylmävalssaamon jälkeen.

6.3 Koejärjestelyt
Koejärjestelyt aloitettiin valitsemalla sulatuslistasta sellainen sulasekvenssi, jossa AISI
304/1.4301 lopputuotteesta tulisi kiiltohehkutettua Saksan kylmävalssaamolla
valssattavaa tuotetta. Koejärjestelyt suoritettiin aina samalla tavalla aloittamalla
välialtaan valmistelu liitteessä 1 esitetyllä välialtaan kulutusvuorauksen massauksella.
Tämän jälkeen asennettiin välialtaaseen virtauksen ohjain liitteessä 2 esitetyllä tavalla.
Valu tapahtui normaalisti ja merkitystä aihiosta leikattiin aihion jäähdyttyä noin 100
mm mittainen siivu poikittain aihion otsapintaa vasten.

Koska edellä mainittu näytteenottotapa hidasti tuotantoa, pidätti se lopputuotteeksi
myytäviä aihioita kohtuuttoman kauan aihion välivarastoinnissa sekä aiheutti
näytekappaleen jatkokäsittelyssä ongelmia ja ylimääräisiä kustannuksia. Tästä
näytteenottotavasta luovuttiin, kun näytteistä oli hankittu 35 %. Näytteenottotavaksi
valittiin eräänlainen kulmapalatyyppinen näytekappale, jossa kulmapala leikataan
aihiosta siten, että aihion sisäkaaren puoli jää kulmapalanäytteeseen vallitsevaksi
tutkittavaksi pinnaksi. Tämän työn kuvassa 18 esitellään kulmapalatyyppinen
näytekappale. Vaihtoehtoisen ja yhtä validin näytteenottotavan kehittäminen oli myös
yksi tämän tutkimuksen tavoite.

Ennen virtauksen ohjaimien testejä aloitettiin myös argon suojakaasuverhon
syöttäminen suihkusuojaputken yläpäähän, jotta se vähentäisi ilmassa olevien happi- ja
typpimolekyylien pääsyä hallitsemattomaan kontaktiin sulan teräksen kanssa. Argon
kaasua syötettiin runkolinjasta 50 l/minuutissa, joka aiheutti suihkusuojaputken
yläpäähän kevyen puhalluksen. Kuvassa 19 on esitetty argonin syötön periaate.
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Kuva 19. Argonverho suihkusuojaputken yläpäässä suojaa terästä ylimääräiseltä
hapettumiselta. (Moilanen 2019)
6.3.1 Valu ilman virtauksenohjainta
Välialtaaseen asennettavaa virtauksen ohjainta ei ole ollut käytössä Tornion tehtaalla,
koska tuotettu laatu on ollut riittävä. Näin ollen virtauksenohjaimen käytöllä ei ole
saavutettu niin suuria taloudellisia hyötyjä, mitä on tavoiteltu. Nykyisin asiakkaiden
vaatimukset teräksen laadusta ovat tiukentuneet, joka on johtanut siihen, että aiemmin
hyvä sulkeumapuhtaus ei ole nykyisillä asiakasvaatimuksilla enää riittävää.

Välialtaat tehdään aina liitteen 1 tavoin kuivamassaamalla kulutusvuorauskerros
välialtaan seiniä suojaamaan. Riippuen monista aloituksen tekijöistä ja altaan
lämmityksen onnistumisesta, valun aloituksessa voi räiskyä sulaa terästä joko paljon tai
ei ollenkaan. Välialtaan kulutusvuorauksen paksuus vaihtelee muotin ja altaan mukaan,
kuitenkin välillä 25 – 50 mm. Riippuen valun pituudesta ja kulutusvuorauksesta sekä
välialtaan taustavuorauksen kunnosta, välialtaan skolla irtoaa joko helposti tai ei
ollenkaan. Usein lyhyiden valujen jälkeen paksulla kulutusvuorauskerroksella varustettu
allas päätyy piikkaukseen lähes poikkeuksetta. Toiset ongelmalliset kohdat
skollaantumisen kannalta altaassa voivat olla joko suihkusuojaputken kohta altaan
päädyssä tai valuputken ympärys. Tämä voi olla seuraus epätasaisesta lämpövuosta
välialtaassa valun aikana.
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Vesimallinnuksen avulla mallinnettiin tilanne, jossa välialtaassa ei ole virtauksen
ohjainta. Mallinnuksen mukaan kuumin kohta altaassa on juuri suihkusuojaputken
purkupaikka altaassa ja suurin lämpörasitus sekä kulutusvuoraukselle että muulle
vuoraukselle on selkeästi nähtävissä. Tämä voi selittää osiltaan ajoittain piikkauksia,
jotka kohdistuvat altaan päätyyn. Toisaalta virtauksen ohjaimet eivät osoittautuneet
ainakaan tämän tutkimuksen aikana absoluuttiseksi ratkaisuksi ongelmaan. Kuvassa 20
esitetään CFD-matemaattisella mallinnuksella aikaan saatu lämpövuo altaasta.

Kuva 20. Välialtaan lämpövuo valun aikana ilman virtauksen ohjainta.
6.3.2 Virtauksenohjain 1
Virtauksenohjain numero 1 oli ensimmäinen tuotteen valmistajan Bet-Ker Oy:n ja
kehitysinsinööri Petäjäjärven suunnittelema kokonaisuus. Virtauksenohjain valmistettiin
Ylivieskassa Bet-Ker:in tuotantolaitoksessa valamalla tulenkestävästä massasta
muotoonsa muotin avulla, muoto on esitetty kuvassa 21.

Kuva 21. Virtauksenohjaimen tekniset piirustukset. (Bet-Ker Oy 2018)
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Ohjain asennettiin välialtaan massattuun pohjaan ja kiinnitettiin pohjaan lämmöstä
sintrautuvan asennushiekan avulla. Virtauksenohjain pyrittiin paikoittamaan siten, että
liukusulkimen avautuessa suihkusuojaputken kärki osoittaisi kohtisuoraan virtauksen
ohjaimen pohjaan ja tällöin virtaus törmäisi suunnitellusti ohjaimen seiniin sekä
kauluksiin. Virtauksenohjain lisäisi näin sulan viipymää välialtaassa erityisesti sulan
syöttöpäässä, mutta tasaisi lämpötilaeroja myös koko välialtaan tilavuudelta. Asennettu
virtauksenohjain on esitetty kuvassa 22. Virtauksenohjaimen käyttöä on perusteltu myös
työturvallisuusseikoilla, kun altaan täytössä sularoiskeet vähenevät. Käytännössä
huomattiin virtauksenohjaimen 1 kohdalla, että sen paikoituksen onnistuessa
täydellisesti, roiskeet aloituksessa vähenivät, mutta virtauksenohjaimen paikoituksen
epäonnistuttua roiskeita oli tavallista enemmän. Tämä johtui ohjaimen leveistä
kauluksista, joihin törmätessään sula teräs roiskui aloituksessa tavallista enemmän.
Aloituksen jälkeen roiskeissa ei ollut mitään eroa ilman virtauksenohjainta valettuihin
valuihin. Valun aikana sulan pyörteet näkyivät silmämääräisesti voimakkaampana
suihkusuojaputken ympärillä – juuri siinä kohdassa, jossa ilmiön pitikin näkyä. Tämä
piti omalta osaltaan suihkusuojaputken ympäryksen paremmin skollattomana ja
suihkusuojaputken peitosteen ympäröimänä.

Kuva 22. Virtauksenohjain 1 asennettuna käyttöön.
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Valu tapahtui silmämääräisesti samanlaisena kuin ilman virtauksenohjainta. Kahden
ensimmäisen testin aikana syystä tai toisesta teräs kuitenkin jäähtyi liikaa joko senkassa,
välialtaassa tai valuputkessa ja tämä aiheutti lopulta valun keskeytyksen. Edellä
mainituissa tapauksissa oli myös muita mahdollisia osatekijöitä, kuten
pohjahuuhtelukäsittelyn puutteellisuus senkka-asemalla ja myöhästynyt valun aloitus
erinäisten käytännön syiden takia, jonka vuoksi virtauksenohjaimen käyttöä ei voida
pitää syynä valun keskeytyksiin. On kuitenkin mahdollista, että sulan lämpötilan
hallinta on tarkempaa virtauksenohjainta käytettäessä, sillä viipymäaika välialtaassa
pitenee, jolloin on teoreettinen mahdollisuus siihen, että jäähtyneempi teräsmassa
senkasta jäähdyttää muuta välialtaassa olevaa sulamassaa.

Virtauksenohjaimella 1 valettiin yhteensä 12 testivalua, joista 10 testivalusta otettiin
näytesiivu aihion otsapinnasta. Suurin osa testivaluista sujuivat tavalliseen tapaan ilman
ongelmia tai ylimääräisiä toimenpiteitä. Vaikka CFD-matemaattisissa mallinnuksissa
ennustettiinkin välialtaan kulutusvuorauksen joutuvan vähemmälle rasitukselle
lämpökuorman jakautuessa tasaisemmin koko altaan matkalle, ei skollan irtoamisessa
tai välialtaiden piikkaustarpeessa ollut eroa aikaisempaan. Näihin ongelmiin juurisyyt
löytyvät muualta kuin välialtaan sulan aikaisesta lämpökuormasta, vaikka silläkin on
asioihin luonnollisesti oma vaikutuksensa.

Kuva 23. CFD-matemaattisen mallinnuksen mukaan välialtaassa lämpövuon
jakautuminen on tasaisempaa johtuen virtauksenohjaimen käytöstä.
6.3.3 Virtauksenohjain 2
Virtauksenohjain 2 on designiltaan erilainen kuin 1. Lämpövuon tasainen jakautuminen,
joka johtuu virtauksenohjaimen käytöstä, on nähtävissä CFD-matemaattisessa
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mallinnuksessa, mikä on esitetty kuvassa 24. Käytännön testeissä huomattiin, että tämä
virtauksenohjain on huomattavasti käytännöllisempi erilaisen muotoilun vuoksi. Reunat
eivät olleet niin leveitä, mikä antoi asennukselle enemmän toleranssia. Virtauksenohjain
todella vähensi valun aloituksen roiskeita. Siinä on suunniteltuna yksi purkausaukko
kohti välialtaan stopparia. Vaikka virtauksenohjaimen 2 pinta-ala on suurempi kuin
virtauksenohjaimen 1, teräksen noste ei vaikuttanut sen käyttöön negatiivisesti. Kaikki
testit onnistuivat siten, että virtauksenohjain pysyi paikallaan koko valun ajan, minkä
takia voidaan päätellä, että asennustavan valinta on osoittautunut onnistuneeksi.

Kuva 24. Välialtaassa lämpövuo jakautui hieman eri tavalla, erilaisella virtausohjaimen
designilla.

Itse virtauksenohjaimen valmistustapa on samanlainen eli se valetaan tulenkestävästä
massasta muotoonsa. Virtauksenohjaimen asennus välialtaan pohjaan suoritettiin
samaan tapaan kuin virtauksenohjaimella 1. Asennus on kuvattu liitteessä 2.
6.3.4 Virtauksenohjain 3
Kolmas virtauksenohjain on muotoilultaan hyvin pitkälti ohjaimen 2 kaltainen. CFDmatemaattinen mallinnus on lähes identtinen toisen virtauksenohjaimen CFDmallinnuksen kanssa, mutta käytännössä sekä tuotteen käytössä huomattiin eroja. Sen
sisäseiniin on suunniteltu lisäohjaimia, jotka hieman vähensivät asennustoleranssia ja
näin ollen saattoivat olla osasyy voimakkaampaan aloituksessa esiintyneeseen teräksen
roiskuntaan. Käytössä ilmentyneen voimakkaan teräksen roiskunnan vuoksi
virtauksenohjaimen 3 suosio ei noussut niin suureksi kuin ohjaimen 2. Kolmannen
virtauksenohjaimen CFD-malli on esitetty kuvassa 25.
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Kuva 25. Kolmas virtauksen ohjain jakoi lämpövuon eri tavalla kuin kaksi edellistä.

Virtauksenohjaimen kaksi erillistä pienempää purkausaukkoa voivat mielestäni olla
jonkinmoinen riski tukkeutumiselle, mutta tällaista ilmiötä ei havaittu käytännön
testeissä.

Kokonsa puolesta virtauksenohjain 3 oli oikein mitoitettu altaan kokoon nähden.
Asennustekniikka toimi myös tämän ohjaimen kanssa pettämättömästi, eikä
virtauksenohjain noussut pintaan yhdenkään valun aikana. Myös tämän
virtauksenohjaimen asennus suoritettu samaan tapaan kuin kahden edellisen. Asennus
on kuvattu liitteessä 2.

6.4 Näytepalat aihiosta
Polttoleikkauskoneella leikattu aihion siivu toimitettiin jatkokäsittelyyn Tornion
Jaloterässtudiolle, jossa siivusta leikattiin merkityistä kohdista vesileikkauksen avulla
50 x 50 mm kokoiset näytteet, prosessi esitettynä kuvassa 26. Tämän jälkeen näytteiden
pinnasta koneistettiin 1-1,5mm, jotta pinta saatiin tasaisemmaksi näytteen seuraavaa
käsittelyä, eli hiontaa, varten.
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Kuva 26. Aihion siivun jatkokäsittelynä tehty vesileikkaus Jaloterässtudiolla.

Näytepalojen 50 x 50 mm leikkauksen ja koneistuksen jälkeen ne vietiin Tornion
Outokummun tehtaiden tutkimuskeskukseen, jossa näytepalan pinta aihion sisäkaaren
puolelta hiottiin peilikirkkaaksi koko tutkittavalta alueelta.
Hionta suoritettiin Struers Rotoforce 4 – hiontapöydällä vaiheittain. Laitteisto on
esitettynä kuvassa 25. Ensiksi näytepaloja hiottiin hiontalaikalla, jonka karheus oli 180
GRIT. Seuraavaksi hiottiin 600 GRIT:in hiontalaikalla. Viimeistelyhionta ennen
seuraavaa vaihetta suoritettiin 1000 GRIT:in hiontalaikalla. Jokainen hiontavaihe kesti
1,5 minuuttia.
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Kuva 27. Struers Rotoforce 4 hiontalaitteisto

Näytteen pinta puhdistettiin tämän jälkeen etanolilla, jotta kaikki ylimääräinen
epäpuhtaus lähtisi näytteen pinnasta. Seuraavaksi näyte käsiteltiin Struers Tegra Pol-25
Buehler Diamond Suspension -laitteella, jonka tarkoitus on saada näytteeseen peilipinta.
Ensimmäinen pinnan hionta suoritettiin 4 minuutin ajan 3µm hiontalaikalla. Tämän
jälkeen suoritettiin viimeistelyhionta 1 minuutin ajan 1 µm hiontalaikalla.

Kaikkien hiontojen jälkeen näyte puhdistettiin vielä kertaalleen etanolilla, pyyhittiin
pellavaliinalla ja asetettiin väliaikaiseen säilöön odottamaan analysointia. Näytteiden
käsittelyiden jälkeen analysoitavaksi alaksi tuli keskimäärin näytettä kohden 2450 mm²,
sillä näytteiden laidoista noin 0,5 mm – 1 mm olivat analysointikelvottomia naarmujen
tai pinnan sameuden vuoksi.
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6.5 Sulkeumien analysointi aihionäytteistä
Aihionäytteet analysointiin kahdessa erässä käytännön syiden vuoksi. Ensimmäisessä
erässä analysointiin virtauksenohjaimella 1 valetut sekä referenssinäytteet. Toisessa
erässä analysoitiin virtauksenohjaimella 2 ja 3 valetut näytteet sekä näytteet 2, 9 ja 14
ensimmäisen analysointikerran näytteistä, jotka tarvitsivat lisätutkimusta.

Mikroskooppina käytettiin ensimmäisellä kerralla AIXIO- mikroskooppia, jota
käytetään myös muiden tuotannon sulkeumanäytteiden analysoinnissa. Mikroskooppiin
valittiin objektiivi 50 ja käyttöön otettiin 100 kertainen suurennos. Toisella
analysointikerralla mikroskooppina käytettiin käänteismikroskooppi Nikon Eclipse
MA100, joka on tarkoitettu erityisesti metallisten materiaalinäytteiden tutkintaan.

Molemmilla tutkimuskerroilla näytepala asetettiin huolellisesti mikroskoopin linssin
päälle ja käytiin koko näytteen pinta läpi manuaalisesti. Näytteistä otettiin tämän lisäksi
kahdesta tai useammasta silmämääräisesti eniten sulkeumia sisältäneestä alueesta
mosaiikkikuvat, jotka tallennettiin tietokantaan myöhempiä tutkimuksia varten. Kuvassa
28 on mosaiikkikuva eräästä tutkitusta näytteestä.

Kuva 28. Mosaiikkikuva aihionäytteestä, näytteessä ei yli 10µm kokoisia sulkeumia.
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6.5.1 Sulkeumien jakautuminen aihionäytteissä
Lähtökohtaisesti sulkeumia oli näkyvissä aihionäytteissä vähän. Aihionäytteistä löytyi
kuitenkin erilaisia sulkeumia tai sulkeumasauvoja. Aihionäytteitä tarkastellessa on myös
otettava huomioon sulkeumien tarkastelu 2D pinnalta, niiden todellisuudessa
jakautuessa kappaleeseen kolmiulotteisesti. Sulkeumat olivat jakautuneet tutkittavalle
pinta-alalle suhteellisen tasaisesti, koska aihion jähmettyminen on tasaista, eikä se näin
ollen vaikuta sulkeumien keskittymiseen.

6.6 Näytepalat nauhasta
Jokaisesta kelalle asti päätyneestä nauhasta otetaan vetokoesauva sekä varmuuden
vuoksi varavetokoesauva, joita käytetään Tornion tutkimuskeskuksen omissa laadun
varmistusnäytteissä ja joiden merkitys on toimia todistuksena asiakkaalle laadusta.
Vetokoesauva otetaan valssatusta nauhasta valssaussuuntaan nähden tyypillisesti
poikittain, poikkeustapauksissa pitkittäin. Tähän tutkimukseen käytettiin poikittain
nauhasta leikattuja varavetokoesauvoja, joita käytetään poikkeustilanteessa
laadunvarmistukseen. Näitä näytteitä vertailtiin keskenään vastaavien aihionäytteiden
kanssa. Vetokoesauvoista leikattiin 30 mm x 50 mm näyte, joka tutkittiin sekä
valssaussuuntaan että leveyssuuntaan. Näytteiden reunasta noin 0,5 mm – 1 mm
riippuen näytteestä, oli analysointikelvoton naarmujen tai samean pinnan vuoksi.
Analysoitava alue näytteistä oli keskimäärin 1450 mm².

6.7 Sulkeumien analysointi nauhanäytteistä
Nauhanäytteiden analysointi tapahtui samalla tutkimuskerralla kuin aihionäytteiden
analysointi. Aluksi tarkasteltiin samasta sulaerästä otettua aihionäytettä, jonka jälkeen
siirryttiin sitä vastaavaan nauhanäytteeseen. Kaikki samasta sulatuserästä olleet aihio -ja
nauhanäytteet analysoitiin samalla kerralla yhtä aikaa, jotta voitiin vertailla
aihionäytteen ja nauhanäytteen tuloksia keskenään.

Mikroskooppina käytettiin AIXIO- mikroskooppia, jota käytetään myös muiden
tuotannon sulkeumanäytteiden analysoinnissa. Tutkimuksessa käytettiin 50 ja 100
kertaisia suurennoksia. Tämän jälkeen näytepala asetettiin huolellisesti mikroskoopin
linssin päälle ja käytiin koko näytteen pinta läpi manuaalisesti.
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6.7.1 Nauhanäytteiden valmistaminen
Vetokoesauvojen päästä leikattiin noin 30 x 50 mm kokoinen alue. Tämän jälkeen näyte
valmistettiin hiontapitimelle sopivaksi muun muassa liimaamalla sen nurjalle puolelle
kiinnityspala. Näytteen näytepinta hiottiin Struers Rotoforce 4 – hiontapöydällä
vaiheittain. Hiontalaitteisto esitetään kuvassa 25. Aluksi näytteitä hiottiin
vesihiomapaperilaikalla, jonka karheus oli 180 GRIT. Seuraavassa vaiheessa hiottiin
600 GRIT:in ja 1000 GRIT:in hiontalaikalla hienonevassa järjestyksessä. Jokainen
hiontavaihe kesti 1,5 minuuttia.

Näytteen pinta puhdistettiin hionnan jälkeen etanolilla, jotta kaikki ylimääräinen
epäpuhtaus ja rasva saataisiin pois näytteen pinnasta. Sitten näytettä kiilloitettiin Struers
Tegra Pol-25 Buehler Diamond Suspension -laitteella, jossa hiovana väliaineena
käytettiin timanttisuspensiota. Aluksi pinnan hionta suoritettiin 4 minuutin ajan 3µm
hiontalaikalla. Sitten suoritettiin viimeistelyhionta 1 minuutin ajan 1 µm hiontalaikalla.
Kaikkien hiontojen jälkeen näyte puhdistettiin vielä kertaalleen etanolilla ja pyyhittiin
pellavaliinalla. Prosessin jälkeen saavutettiin täysin peilikiiltävä, naarmuton metallipinta
analysointia varten
6.7.2 Sulkeumien jakautuminen nauhanäytteissä
Tarkasteltaessa mikroskoopilla nauhanäytteitä, niissä oli havaittavissa harvakseltaan
sulkeumia. Kuvassa 29 oleva näyte on nauhasta. Mikroskooppikuvasta on selkeästi
nähtävissä, että näytteen pintaan on tullut naarmuja. Oletan tämän johtuvan
näytteenvalmistustavasta, eikä sillä ole merkitystä materiaalin kannalta. Sulkeuman
kaltaisia pieniä pyöreitä pisteitä näytteestä löytyy neljä kappaletta tältä tutkitulta
alueelta. Kaikki sulkeumiin viittaavat havainnot kyseisessä näytteessä kuitenkin
alittavat tutkimukseen hyväksyttävät sulkeumat, jossa raja-arvona toimi 10µm.
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Kuva 29. Näyte nauhasta, näytteestä löytyy naarmuja sekä mustia sulkeuman kaltaisia
kohteita, jotka kuitenkin alittavat tutkimukseen hyväksyttävien sulkeumien kokorajan.
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7

VÄLIALTAAN VIRTAUKSENOHJAINTEN VERTAILU

Tutkimusaineisto koostuu kahdeksastatoista eri valusta, jotka on esitelty paremmin
liitteessä IV. Aihio- sekä nauhanäytteet tehtiin kaikista tutkimuksen kohteena olleista
valuista. Osassa aihionäytteitä on otettu myös useampia näytteitä eri puolelta aihion
pintaa, jotta saataisiin selville jakautuvatko sulkeumat aihiossa enemmän
keskilinjasuotautuman läheisyyteen. Tästä ilmiöstä, ei saatu näytteiden osalta viitteitä,
mutta tutkimusaineisto tämän aiheen osalta oli sen verran suppea, ettei sellaisesta voida
vetää lopullisia johtopäätöksiä sulkeumien paikoittumisesta aihiossa.

Kaikki näytteet tutkittiin valomikroskoopin avulla ja näytteiden vaikeimmista virheistä
otettiin myös kuvia. Koska kirkkaasta peilipinnasta on vaikea havaita sulkeumia,
AIXIO mikroskoopilla otettuja sulkeumakuvia käsiteltiin jälkeenpäin ImageJ-nimisellä
ilmaisohjelmalla, jonka MaxEntropy-algoritmillä sulkeumia oli helpompi havaita.
Nikon Eclipse MA100 mikroskoopilla otettuja kuvia ei tarvinnut jälkeen päin käsitellä.

7.1 Ilman välialtaan virtauksenohjainta saavutetut tulokset ja havainnot
Ilman virtauksenohjainta valettiin tähän tutkimukseen yksi valu. Tämä määrä katsottiin
riittäväksi, koska tuotantoa on tehty vuosia ilman välialtaan virtauksenohjaimia ja
lopputuotteen laatuun on haluttu parannuksia muun muassa kasvussa olleiden
reklamaatiokulujen vuoksi.

Näytteestä löytyi yhteensä 36 sulkeumaa, kaikki suhteellisen pieniä, mutta muihin
näytteisiin verrattuna sulkeumia oli paljon, ja niitä oli paikoittain jopa ryhmissä. Ilman
virtauksenohjainta valetun valun tulokset on sijoitettu vertailua helpottamaan
taulukkoon 4 ja 5 merkinnällä referenssi. Referenssin näytenumero on 6. Kuvassa 30 on
nähtävissä tyypillinen näkymä referenssinäytteestä 50 µm suurennoksella. Sulkeumia on
nähtävissä useampia. Kuvassa 31 sulkeumasta on otettu kuva lähempää, koska
sulkeuman mikrorakenne ja huokoisuus näkyvät kuvassa erinomaisesti. Kuvaa
katsellessa on ilmiselvää, että tällaiset vauriot perusmateriaalissa aiheuttavat pinnan
vaurioita lopputuotteessa.
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Kuva 30. Sulkeumia havaittiin runsaammin ilman välialtaan virtauksenohjainta
valetuista näytteistä. Satakertaisella suurennoksella näkyi myös näytteen
mikrorakennetta.

Kuva 31. Sulkeuman rakenne ja huokoisuus näkyvät hyvin tuhatkertaisella
suurennoksella. Kuva on näytteestä, jonka valmistuksessa ei ole käytetty välialtaan
virtauksenohjainta.
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7.2 Välialtaan virtauksenohjaimella 1 saavutetut tulokset ja havainnot
Virtauksenohjaimella 1 valettuja valettiin yhteensä 12 kappaletta, joista otettiin sekä
aihionäyte että nauhanäyte. Molemmista näytetyypeistä tutkittiin valomikroskoopin
avulla sulkeumia.

Tarkasteltaessa näyteaineistoa kokonaisuutena virtauksen ohjainta käytettäessä
sulkeumia oli vähemmän, mutta toisaalta ne vähäiset sulkeumat olivat hieman
suurempia kuin tilanteessa, jossa ei käytetty virtauksen ohjainta.
Käytettäessä virtauksenohjainta 1, oli sulkeumia keskimäärin 9 kpl/näyte. Sulkeumia oli
havaittavissa lähes 75% vähemmän, kuin ilman virtauksenohjaimen käyttöä.
Heikoimmissakin tapauksissa, joissa virtauksenohjainta on käytetty, on päästy yli 40 %
laadukkaampaan lopputulokseen sulkeumien esiintymisen suhteen.
Taulukossa 6 on esitetty kaikkien virtauksenohjaimella 1 valettujen näytteiden
sulkeumien määrät sekä muut tuloksien kannalta olennaiset huomiot.

Taulukko 6. Sulkeumien lukumäärä tutkituissa näytteissä.
Näytenumero

Sulkeumamäärä

Virtauksen ohjain

1

4

x

2

10

x

3

8

x

4

18

x

5

11

x

6

36

7

14

x

8

6

x

9

8

x

10

1

x

11

10

x

12

15

x

13

3

x

Huomio

Puhkeama
Referenssi

Taulukossa 7 on piirretty pylväsdiagrammi taulukon 6 tuloksista. Tulosten keskiarvo on
9, mediaani 9 ja keskihajonta 5,08. Referenssinäytteen numero 6 arvoja ei ole huomioitu
edellä ilmoitetuissa tilastollisissa tarkasteluissa, sillä se on valettu ilman
virtauksenohjainta.
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Taulukko 7. Virtauksenohjaimella 1 saavutetut tulokset sekä referenssinäyte numero 6.

Näytteitä vastaavissa nauhanäytteissä oli havaittavissa vähän sulkeumia.
Referenssinäytteessä sulkeumista oli runsaammin havaintoja. Valukoneella puhjennut
valu oli ainoa, josta oli havaittavissa sauvamaisia muotoja, jotka tulkitsin
silikaattipohjaisiksi sulkeumiksi ASTM E-45 sulkeumataulun perusteella. Näitä
sauvamaisia muotoja oli havaittavissa myös nauhasta otetussa näytteessä.

Kuva 32. Sauvamaisia muotoja oli havaittavissa puhjenneen valun aihionäytteissä.

Tarkastellessa otantaa voi huomata, että sulkeumamäärät näytteissä vaihtelevat. Suurin
määrä sulkeumia löytyi valukoneella puhjenneesta valusta. Pääsääntöisesti yhtä näytettä
lukuun ottamatta ensimmäisellä virtauksenohjaimella valetut näytteet on otettu
ensimmäisen senkan 1-3 aihioista, joten valujärjestyksellä ei ole ollut näihin tuloksiin
olennaista vaikutusta.
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Kuva 33. Puhjenneen valun näytteissä esiintyi runsaasti erilaisia rykelmiä sulkeumia ja
pieniä huokosia. Nämä alittivat kuitenkin tutkimukseen hyväksyttävien sulkeumien
halkaisijan rajan.

7.3 Välialtaan virtauksenohjaimella 2 saavutetut tulokset ja havainnot
Virtauksenohjaimella 2 valettiin testissä yhteensä kolme valua. Näissä kahdessa
sulkeumamäärä oli vähäinen, mutta näyte numero kolme poikkesi edellisistä. Tätä valua
tarkemmin tutkittaessa syntyi useampi mahdollinen hypoteesi sulkeumien suurelle
määrälle. Ensinnäkin kyseisen valun valulämpötila poikkesi valun edellisistä
sulatuksista sekä muista tutkimuksen valuista miinus 20 astetta, joka on melkoisen
paljon.

Toinen huomio kiinnittyi valujärjestykseen. Näyte yksi on otettu valun ensimmäisen
senkan kolmannesta aihiosta. Näyte kaksi on otettu neljännen senkan kuudennesta
aihiosta, mutta näyte kolme on otettu viidennen senkan viidennestä aihiosta. Tämä
huomio tukisi Sangbeomin tutkimusta vuodelta 2018, jolloin hän havaitsi, että
valujärjestys vaikuttaa oleellisesti sulkeumapuhtauteen. (Sangbeom et al. 2018)
Terässulatolla on myös ohjeistus siitä, että tuotannonsuunnittelu suunnittelee
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kiiltohehkutetut tuotteet valun ensimmäiseen viiteen senkalliseen, koska tämän jälkeen
sulkeumapuhtaus laskee. Tutkimuksen havainto tukee sitä päätelmää, että viidennen
senkan jälkeen ei ole taloudellisesti kannattavaa valaa sulkeumapuhtautta vaativia
lajeja. Edes virtauksenohjaimella tätä asiaa ei pystytä täysin korjaamaan.
Taulukossa 8 on esitetty virtauksenohjaimella 2 valetuista näytteistä havaitut
sulkeumien määrät.

Taulukko

8.

Sulkeumien

lukumäärä

tutkituissa

näytteissä,

kun

valettiin

virtauksenohjaimella numero 2.

Kun tarkastellaan virtauksenohjaimella 2 valettuja valuja, saadaan sulkeumien
esiintymisen keskiarvoksi 10 kpl. Keskiarvo on yhden yksikön korkeampi kuin
virtauksen ohjaimella 1 saavutetuissa tuloksissa. Toisaalta tulosten mediaani on 7 ja
keskihajonta 8,88 virtauksen ohjaimella kaksi valetuissa valuissa.
Virtauksenohjaimella kaksi valetuista valuista 66% on ollut, tulosten perusteella,
keskiarvoa selkeästi parempi laatuisia.
Taulukossa 9 on esitetty taulukon 8 arvot pylväsdiagrammin muodossa. Tulosten
keskiarvo on 10, mediaani 7 ja keskihajonta 8,88.

Taulukko 9. Virtauksenohjaimella 2 saavutetut tulokset.
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Kuva 34. Sulkeuma, jonka rakenne on myös nähtävissä kuvassa. Sulkeuman koko on
merkitty kuvaan.

7.4 Välialtaan virtauksenohjauksella 3 saavutetut tulokset ja havainnot
Virtauksenohjaimella 3 valettiin testin aikana 2 valua. Määrään vaikutti olennaisesti
kaksi tekijää: tutkimuksen aika on rajallinen ja toisaalta käyttäjät eivät olleet täysin
tyytyväisiä valunaloitukseen siinä ilmenneiden teräsroiskeiden vuoksi.

Tulokset olivat verrattuna muihin virtauksenohjaimiin kaikkein heikoimmat. Tosin, on
muistettava, että otanta oli suppein ja näytekappaleet aihiosta jostain syystä erittäin
naarmuisia, mikä ei johtunut teräksen naarmuisuudesta, vaan näytepalojen
valmistuksesta. Mahdollisesti nämä näytepalat ovat olleet hieman liian paksuja
näytteenvalmistukseen, ja se on aiheuttanut ongelmia valmistettavuudessa, joka näkyy
naarmuisuutena tutkittavilla pinnoilla.
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Taulukossa 10 on esitetty virtauksenohjaimella 3 valetun näytesarjan tulokset ja
mahdolliset huomiot.

Taulukko 10. Sulkeumien määrä näytteissä, kun valettiin virtauksenohjaimella 3.

Taulukkoon 11 on koottu pylväsdiagrammin muotoon taulukon 10 tulokset. Tulosten
keskiarvo on 17, mediaani 17 ja keskihajonta 11,3.

Taulukko 11. Virtauksenohjaimella 3 saavutetut tulokset.

Näytteessä yksi ja kaksi on huomattava ero havaittujen sulkeumien määrässä.
Prosessidatasta selviää, että molempien näytteiden valulämpötila on ollut tavoitteen
mukainen. Molemmat näytteet sijoittuvat valussa ensimmäisen senkan kolmanteen
aihioon, joten tuloksen pitäisi olla optimaalinen.

Virtauksenohjaimella kolme valetuista näytteistä löytyi sulkeumien lisäksi myös
huokosia, joita muista näytteistä ei havaittu. Sulkeumia esiintyi kaikissa kokoluokissa,
vaikka tutkimukseen laskettiin ainoastaan yli 10 µm suuruiset sulkeumat.
Kuvissa 35 ja 36 on selkeästi nähtävissä huokosen ja sulkeuman ero. Sulkeuma on
selkeästi oksidipartikkeli, joka on jäänyt teräksen sisään. Sulkeuma muodostuu eri
alkuaineista, eikä sen muoto ole kolmiulotteisen pallomainen kuten huokosella.
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Kuva 35. Virtauksenohjaimella 3 valetuista näytteistä löytyi myös useampia huokosia.

Kuva 36. Sulkeuma ja huokonen näyttävät selkeästi erilaisilta. Kuvat 35 ja 36 ovat
samasta näytteestä otettuja.

68

8

SAKSAN LAATUPALAUTE KOEJAKSOISTA

Saksan laatupalautteessa vikaryhmää, johon sulkeumapuhtauden puutteet joutuvat,
merkitään Outokummun sisäisellä koodilla N100 tai joissakin raporteissa N101. Niillä
viikoilla, kun käytettiin virtauksenohjainta, terässulatolta jatkoi eteenpäin laadullisesti
parempaa tuotantoa. Viikkotasolla ilman virtauksenohjainta laadullisesti hyvien
tuotteiden prosentuaalinen määrä saattoi olla noin 37 % prosentin luokkaa, vähäisiä
laatuongelmia oli 54 % tuotteita ja varsinaisia vikoja ilmeni keskimäärin 15 %
toimitetuista keloista.

Viikkoina, jolloin käytettiin virtauksenohjainta, saavutettiin parhaimmillaan 96,6 %
tuotteista Saksaan ilman vikaa N100 tai N101. Laadullisesti poikkeavien osuus jäi 3,4
%. Tutkimusjaksoon mahtui myös yksi viikko, jolloin tulos ollut yhtä selkeä
virtauksenohjaimen käytöstä huolimatta. Tämän laatupoikkeaman juurisyyt jäivät
hieman hämärän peittoon, sillä mitään selkeää syytä sulista tai virtauksenohjaimen
asennuksesta ei löydetty. Kaikilla viikoilla, jolloin käytettiin virtauksenohjainta
käyttötarkoitukseltaan kiiltohehkutettujen tuotteiden valamiseen, olivat laadullisesti
selkeästi parempia kuin ilman virtauksenohjainta valetut viikot.
Tarkasteltaessa kokonaisuutena koejaksoa, jonka aikana heinäkuussa 2018 –
marraskuussa 2019 valettiin valuja eri virtauksenohjainten kanssa terässulatolla, ovat
nämä tulokset maltillisempia, kuin viikkotasolla tarkasteltuna, jolloin Saksassa
tarkastettujen nauhojen otanta saattoi vaihdella. Lisäksi varianssia vikatasoon tuovat
vuodenaikojen vaihtelu Suomessa, jolloin pääsääntöisesti korkeapaineen aikaan kuivalla
kaudella keväisin, kesäisin ja syksyisin vikatilastot ovat huomattavasti matalampia kuin
kostealla matalapainevoittoisella ilmanalalla talvisin.

Taulukkoon 12 on eritelty teräslajien 1.4301 ja 1.4307 valetut aihiot ajanjaksoilta
heinäkuu 2018 – syyskuu 2018 sekä syyskuu 2019 – marraskuu 2019. Näihin
ajanjaksoihin mahtuu yhteensä 586 valettua aihiota, joiden käyttötarkoitukseksi on
merkitty kiiltohehkutus. Näiden aihioiden prosessidataa on tarkasteltu tässä työssä
erityisesti virtauksenohjaimen käytön välttämättömyyden kannalta. Edellä mainittuna
aikana on valettu runsaasti myös muita valuja ja teräslajeja, mutta tutkimuksen
rajauksessa on valittu tutkimukseen ainoastaan 1.4301 sekä 1.4307 teräslajit.
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Taulukko 12. Pivot-taulukko, josta näkyy kaikkien tutkimusaikana valettujen lajien
1.4301 sekä 1.4307 aihioiden yhteismäärä ja arvioitu pinnanlaatu, virtauksenohjaimen
käyttö

tutkimusjaksolla

0-1

sekä

virtausohjaintyypeittäin

jaotellut

tulokset

lopputuotteessa 1-3.
Prosenttia
kokonaismäärästä

Aihion pinnanlaatu

Ei virtauksenohjainta 0 /
virtauksenohjain 1

Huono / romutettava Tyydyttävä Hyvä Kaikki yhteensä

0
1
1
2
3
Kaikki yhteensä

53
53
15
2
7
6
68

173
173
107
11
45
51
280

170
170
68
8
38
22
238

396
396
190
21
90
79
586

Tarkasteltaessa taulukkoa voidaan huomata, että taulukkoon arvolla nolla on merkitty
sellaiset kiiltohehkutetut aihiot, joiden valuissa ei ole käytetty virtauksenohjainta.
Taulukossa arvolla 1 on merkitty sellaiset aihiot, joiden valuissa on käytetty
virtauksenohjainta sekä käytetyn virtauksenohjaimen tyyppi 1, 2 tai 3. Tulokset
lopputuotteen pinnanlaadussa on jaettu kolmeen osaan. Aihion pinnanlaadun ollessa
hyvä, siinä ei ole havaittu sulkeumapuhtausongelmiin viittaavia vikoja. Aihion
pinnanlaadun ollessa tyydyttävä, siinä esiintyy muutama sulkeumapuhtauteen viittaava
vika, jotka ovat tyypillisesti nähtävissä pellin pinnassa naarmumaisena pintavirheenä.
Tällainen aihio jatkaa vielä matkaansa asiakkaalle, joskin huonot kohdat nauhasta
poistetaan. Aihion pinnanlaadun olleessa huono, siinä esiintyy runsaasti erilaisia
naarmumaisia pintavikoja, jotka viittaavat sulkeumapuhtauden puutteellisuuteen, eikä
tällainen nauha enää jatka matkaansa, vaan se romutetaan.

Taulukossa 13 edellä aukikirjoitettu on esitetty Pivot-taulukon muodossa. Taulukon
vihreässä osassa ovat hyvät aihiot, keltaisessa tyydyttävät ja punaisessa romutettavat.
Tarkasteltaessa taulukkoa kokonaisuutena, eniten romutettavia aihioita syntyy, kun
valetaan ilman virtauksenohjainta. Romutettavien nauhojen osuus tarkastelujaksolla oli
13,4%. Valettaessa virtauksenohjaimella, hyvien ja tyydyttävien aihioiden määrä nousee
kaikissa tapauksissa sekä huonojen romutettavien määrä laskee virtauksenohjaimella 1
10,44%:iin, virtauksenohjaimella 2 7,77%:iin ja virtauksenohjaimella 3 7,6%:iin.
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Taulukko 13. Saksaan menneiden kiiltohehkutettujen nauhojen romutusprosentit
tutkimusjaksolla.

Tarkasteltaessa taulukkoa lähemmin voidaan todeta, että virtauksenohjaimella 2
saavutetaan eniten hyviä tai tyydyttäviä aihiota. Mitä tahansa virtauksenohjainta
käyttämällä valuissa saavutetaan romutuksia useita prosenttiyksiköitä vähemmän.

Saksan laatupalautteen tuloksien perusteella voidaan päätellä, että virtauksenohjainta 2
käyttämällä saavutettaisiin lopputuotteen laadun kannalta kaikkein parhaimmat tulokset.
Tätä havaintoa tukevat niin aihionäytteistä tehdyt analyysit sulkeumien määrästä, kuin
lopputuotteiden laatudatasta tarkastellut tulokset. Erot virtauksenohjainten välillä olivat
laskennallisesti 2,84 % prosenttiyksikön luokkaa. Saavutettu parannus aihioiden ja näin
ollen myös lopputuotteen sulkeumapuhtauteen virtauksenohjainta käyttämällä on
tutkimuksen perusteella 57,5 % prosenttia.
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9

YHTEENVETO TULOKSISTA

Välialtaan virtauksenohjainten eroista tehdyn vesimallinnuslaskelman perusteella
kaikkein edullisinta sulkeumien poistumisen kannalta on valaa virtauksenohjaimen
kanssa. Virtauksenohjainten numeerisessa vertailussa ei kuitenkaan ollut nähtävissä
kovin suuria eroja. Vesimallinnustulosten perusteella alihankkija suositteli terässulaton
linjalle 2 välialtaaseen virtauksenohjainmallia 2 tai 3.

Aihionäytteitä tutkittaessa sulkeumia havaittiin kaikista näytteistä, hypoteesin
mukaisesti eniten referenssinäytteessä. Suhteessa vähiten sulkeumia esiintyi näytteissä,
joiden valuissa oli käytetty virtauksenohjainta 2. Tuloksia tarkastellessa on otettu
huomioon näytesarjojen keskinäiset suhdeluvut, eli suhteessa kaikista tapauksista oli
yhtä monta näytettä ja virtauksenohjaimilla 2 ja 3 pienempi näytemäärä edusti koko
otantaa. Aihionäytteiden tarkastelun perusteella virtauksenohjaimella numero 2 saatiin
parhaimmat tulokset.

Kylmävalssaamon nauhanäytteissä sulkeumia oli nähtävillä vähän. Kaikista nauhasta
otetuista näytteistä havaittiin sulkeumia. Aihionäytteiden ja nauhanäytteiden
sulkeumaesiintymisen korrelaatiota oli vaikea tämän tutkimuksen otannalla varsinaisesti
todeta, mutta kiistaton tosiasia on, että mikäli aihionäytteestä löytyy runsaasti
sulkeumia, niitä löytyy myös nauhanäytteestä.

Saksan laatupalautteessa on selkeästi havaittavissa parannus tuloksissa valettaessa
virtauksenohjainten kanssa kuin ilman ohjainta. Kokonaisuutena tulokset kertovat, että
prosentuaalisesti eniten romutettavia aihioita syntyy, kun valetaan ilman
virtauksenohjainta. Osuus romutettavien aihioiden määrässä on tällöin 13,4% koko
lopputuotteesta. Valettaessa virtauksenohjaimella, hyvien ja tyydyttävien aihioiden
määrä nousee kaikissa tapauksissa sekä huonojen romutettavien määrä laskee
virtauksenohjaimella 1 10,44%:iin, virtauksenohjaimella 2 7,77%:iin ja
virtauksenohjaimella 3 7,6%:iin.

Saksan laatupalautteessa ei ole huomioitu aihioiden hiontaa, eli sitä onko aihio hiottu
ennen lähetystä. Hionta vähentää pinnanlaatuvirheiden määrää. Otanta on kuitenkin niin
iso, että hiottuja aihioita on suhteessa saman verran ilman virtauksenohjainta valetuissa
referenssinäytteissä kuin virtauksenohjaimen kanssa valetuissa näytteissä.
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Tutkimuksessa on tutkittu ja vertailtu virtauksenohjainten käyttöä terässulaton linjan 2
välialtaissa. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että virtauksenohjainta
käyttämällä kiiltohehkutettujen teräsnauhojen laatu paranee. Tutkimuksessa vertailtiin
myös eri virtauksenohjainten käyttökelpoisuutta ja niillä saavutettuja tuloksia.
Vesimallinnuksen perusteella suositeltiin käytettäväksi virtauksenohjaimia 2 tai 3.
Aihionäytteissä esiintyvien sulkeumamäärien perusteella suositeltava
virtauksenohjainmalli olisi numero 2. Saksan laatupalautteen perusteella
virtauksenohjaimella 2 saavutettiin parhaimmat tulokset, kun tarkasteltiin tulosten
hyvä/tyydyttävä jakaumaa.

Tutkimuksessa kaikkien osa-alueiden tulokset viittaavat siihen, että kiiltohehkutetun
lopputuotteen pinnanlaatu paranee käytettäessä virtauksenohjainta ja että sopivin
testattu virtauksenohjainmalli on numero 2. Lisäksi käyttäjäkokemus oli kaikkein
myönteisin virtauksenohjaimella 2, sillä sen kanssa aloitettaessa teräsroiskeita on ollut
huomattavasti vähemmän aloituksessa.
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Tutkimuksen aikana valettiin yhteensä kolmekymmentä valua käyttäen välialtaassa
virtauksenohjainta. Näiden valujen yhteinen tekijä oli teräslaji 1.4301 sekä 1.4307 ja
aihioiden käyttötarkoitus, joka on kiiltohehkutus. Kahdeksastatoista valusta (esitetty
liitteessä IV) otettiin aihionäyte, joistakin aihioista useampikin, jotta pystyttiin
tutkimaan keskittyvätkö sulkeumat keskilinjasuotautuman läheisyyteen. Yksittäisten
näytteiden määrä kohoaa yli kolmeenkymmeneen, mikä on akateemisen tutkimuksen
validiuden perusta.

Niistä valuista, joista otettiin aihionäyte, otettiin myös nauhanäyte kylmävalssaamolla,
jotta pystyttiin tutkimaan voiko aihionäytteen sulkeumapuhtaudesta suoraan arvioida
luotettavasti nauhan sulkeumapuhtautta. Lopullinen arvio teräksen laadusta saatiin
Saksan kylmävalssaamoilla tehdyn pinnantarkastuksen tuloksista, jotka tutkimuksessa
esitetään omana taulukkonaan, eriteltynä käytetyn virtauksenohjaimen mukaan.
Tutkimuksessa käyttökelpoisimmiksi tuloksiksi osoittautuivat sekä aihiosta otetut
näytteet että Saksan kylmävalssaamoiden laatupalaute. Molemmat näytetyypit tarjosivat
tuloksissa toistettavuutta.

10.1 Vertailu- ja yhtymäkohdat aikaisempaan tutkimukseen
Tutkimus on pyritty toistamaan Sangbeom L et al (2018) Technology to Control
Inclusions in Stainless Steels – POSCO:lle tehdyn tutkimuksessa käytetyillä keinoilla ja
vastaavilla tutkimusaineistoilla. Virtauksenohjainten käytöstä välialtaassa löytyy
tieteellisiä julkaisuja useita, mutta kuitenkin rajallinen määrä. Sen sijaan kaupallisia
tulenkestävien tuotteiden tuottajien julkaisuja virtauksenohjainten vaikutuksista
teräksen laatuun löytyy runsaammin. Tekniikkana tutkimuksen kohteena ollut prosessi
ja sen parannus virtauksenohjaimen avulla on suhteellisen tunnettu. Tutkimuksen aikana
tutustuttiin useampaan eurooppalaiseen terästehtaaseen ja heidän käytäntöihinsä
välialtaan virtauksenohjaimen kanssa. Kaikissa vierailun kohteena olleissa
tuotantolaitoksissa välialtaassa käytettiin virtauksenohjainta.

10.2 Objektiivisuus
Tutkimuksessa aineistoa on hyödynnetty laaja-alaisesti painottuen kuitenkin tieteellisiin
julkaisuihin. Kaupallista aineistoa on tietoisesti rajattu tutkimuksen ulkopuolelle, vaikka
siihen on tutustuttu ja sen tarjoamaa materiaalia on hyödynnetty niiltä osin, mitä on
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voitu varmistaa myös tieteellisistä lähteistä. Tutkimus on toistettu mahdollisimman
tarkasti esikuvana toimineen tutkimuksen tavoin. Tutkimuksen aikana tulokset
aihionäytteistä varmistettiin kahdella eri mikroskoopilla ja molemmilla kerroilla
mikroskopiatutkimuksessa käytettiin apuna henkilöä, joka käyttää mikroskooppia
työkseen päivittäin. Näin toimimalla vältettiin virheellisiä diagnooseja sekä
varmistettiin jo tehtyjä havaintoja. Tutkimuksen aikana myös haastateltiin useita
henkilöitä, jotka toimivat valukoneprosessin kehitystehtävissä ja tutustuttiin useampaan
tehtaaseen, jonka praktiikkaan kuului virtauksenohjainten käyttö kaikissa
valutapahtumissa. Tutkimukseen on haettu tietoa mahdollisimman laaja-alaisesti useista
eri lähteistä ja pyritty varmistamaan tiedon oikeellisuus toisesta lähteestä ennen sen
kirjaamista tutkimukseen. Tutkimustulos on hypoteesien mukainen, eikä se ole
ristiriidassa esikuvana toimineen tutkimuksen kanssa.

10.3 Validiteetti ja reliabiliteetti
Tutkimuksen aluksi esitettiin tutkimuskysymys:
Millainen virtausohjaus on Tornion terässulaton linjan 2 välialtaisiin sopivin sekä
ovatko sillä laadullisesti saavutettavat hyödyt taloudellisesti niin merkittäviä, että
niiden vuoksi kannattaa muuttaa nykyistä praktiikkaa?

Tutkimus suoritettiin asentamalla erilaisia virtauksenohjaimia välialtaiden pohjaan ja
leikkaamalla näistä valuista aihionsiivuja, joista valmistettuja teräsnäytteitä arvioitiin
mikroskoopin avulla. Mikroskoopilla oli selkeästi nähtävissä aihionäytteissä eroja sekä
erilaisia sulkeumia ja huokosia. Tutkimuksessa otettiin myös lopputuotteesta, eli
teräsnauhasta näytteitä ja arvioitiin niitä mikroskoopin avulla sulkeumapuhtauden
kannalta. Näytteiden välillä oli eroja ja näytteet tukivat aihionäytteiden tuloksia.
Kolmas tutkimuksen kannalta olennainen aineisto saatiin pinnantarkastuksesta Saksan
kylmävalssaamoilta, jossa arvioitiin pintavirheiden esiintymistä kiiltohehkutetuissa
nauhoissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin virheitä, jotka oli merkitty koodilla N100.
Aihionäytteiden ja Saksan kylmävalssaamoilta saadun pinnantarkastusraportoinnin
välillä oli selkein yhteys ja tulokset tukivat toisiaan. Tulosten sekä esikuvana käytetyn
tutkimuksen perusteella voidaan siis todeta, että tutkimusongelman tutkimusmenetelmät
on valittu oikein ja tutkimustulokset ovat hypoteesin mukaisia. Tutkimuksen
hypoteesina oli, että oikein valittu virtauksenohjain vähentää sulkeumapuhtaudesta
johtuvia pinnanlaadun ongelmia.
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Tutkimuksen reliabiliteetti on todistettava riittävän laajalla näyteaineistolla, sillä
tutkimuksen kohteena olevat aihiot ja teräsnauhat edustavat rajallista otantaa myös
teräsnäytteen koon puolesta. Teräsnäytteitä tutkimuksen aikana otettiin kolmekymmentä
kappaletta kahdeksastatoista eri valusta. Teräsnäytteiden tulokset tukivat lopputuotteen
pinnanlaadussa havaittuja tuloksia. Tutkimusjaksoilla kahden vuoden aikana
pinnanlaadullisesti arvioitiin yhteensä 586 teräsnauhaa teräslajeista 1.4301 ja 1.4307.

10.4 Virhe- ja herkkyystarkastelut
Virhe- ja herkkyystarkastelussa on tärkeää huomioida lähteiden määrä ja luonne.
Tutkimuksessa tutustuttiin tieteelliseen aineistoon välialtaan virtauksenohjaimista
laajasti. Lisäksi kaupallinen aineisto huomioitiin niiltä osin, kun sen tarjoaman tiedon
pystyi varmistamaan tieteellisestä lähteestä. Tutkimuksessa on lähdeviittauksia 36
erilliseen tieteelliseen julkaisuun, lisäksi on käytetty 2 standardia lähteenä. Tutkimuksen
aikana tehdyillä benchmarking-matkoilla on haastateltu kahtakymmentäkolmea (23)
erillistä henkilöä sekä suomeksi että englanniksi, jotka työnsä puolesta vastaavat
valukonealueen kehityksestä ja päivittäisistä toiminnoista. Lisäksi olen hyödyntänyt
työssä omaa työkokemustani ja ammattitaitoani.

Työn aikana on karkeasti laskettuna käytetty 62 lähdettä ja tämän lisäksi useita sellaisia
keskusteluita ja aineistoja on tullut vastaan, joita ei ole varsinaisesti työssä lähteenä
mainittu.

Aihionäytteiden manuaalinen tarkastus on työvaihe, jossa huolellisesta työskentelystä
huolimatta voi tulla puutteellisia tuloksia. Tätä ongelmaa on pyritty ratkaisemaan
käyttämällä useampaa asiantuntijaa apuna näytteitä arvioidessa mikroskoopilla.
Täsmällisesti asiaa tarkasteltuna, on mahdollista, että toinen tutkija saa erilaisia tuloksia
sulkeumien määristä teräsnäytteissä. Tämän tutkimuksen tulokset ovat kuitenkin
linjassa pinnanvirhediagnoosien kanssa.

10.5 Avaintulokset
Aihionäytteistä tehdyt teräsnäytteet ja niiden tutkimus mikroskoopilla on tutkimuksen
kannalta avaintulos. Nauhanäytteet Tornion kylmävalssaamolta olivat tarpeellisia, mutta
niiden analysoinnissa ei sulkeumia ollut havaittavissa siinä määrin, vaikka niitä
aihionäytteissä olikin. Tämä voi johtua siitä, että valssatessa aihion mikrorakenne venyy
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ja nauhassa esiintyvät sulkeumat jakautuvat suuremmalle alueelle kuin aihiossa.
Tornion kylmävalssaamon nauhanäytteet otettiin vetokoesauvoista ja ne valmistettiin,
kuten aihionäytteet, peilikirkkaiksi hiomalla.
Saksan kylmävalssaamoiden laatupalaute on toiseksi olennaisin tulos tämän
tutkimuksen aikana. Laatupalautteessa kävi selkeästi ilmi eri virtauksenohjainten erot,
kuten ne olivat nähtävissä myös aihionäytteitä tutkiessa. Outokummun sisäisessä
kielessä sulkeumapuhtauden puutteellisuuteen viittaavaa vikaa merkitään koodilla
N100, joka käytännössä tarkoittaa silminnähden havaittavaa peilipintaisessa pellissä
olevaa pidempää >30 mm naarmumaista vikaa. Pinnantarkastuksen yhteydessä on
teoreettisesti mahdollista sekoittaa tämä vikatyyppi toiseen, eli särövikaan N143, joka
esiintyy myös peilikirkkaan pellin pinnassa naarmumaisena, mutta lyhempänä <30 mm
mittaisena. Havaittavan ”naarmun” pituus on näiden kahden vikatyypin tärkein ero.
Tätä virhemahdollisuutta ei ole tulosten käsittelyssä otettu huomioon, vaan taulukoituna
ovat ainoastaan ne havainnot, joita on merkitty koodilla N100.
Tässä tutkimuksessa ei ole huomioitu aihion hionnan laatua parantavaa vaikutusta, sillä
virtauksen ohjaimella ei ole vaikutusta aihioiden ohjautumiseen hiontaan. Koe- ja
referenssiaihioista on hiottu suhteellisesti sama määrä, joten hionnalla ei ole merkittävää
vaikutusta tämän tutkimuksen lopputuloksiin.
Tutkimuksen tulosten perusteella virtauksenohjain numero 2 vastaa laadullisesti sekä
käytännöllisesti parhaiten terässulaton linjan 2 valukoneen välialtaan tarpeisiin.
Jatkokysymykseen taloudellisesta kannattavuudesta asetettiin 5 % tavoite huonoille
”laadun 1” nauhoille. Tähän tavoitteeseen ei tässä tutkimuksessa mukana olleilla
virtauksenohjaimilla päästy, mutta kuitenkin lähtötilannetta 57,5 % prosenttia
laadullisesti parempaan tilanteeseen, joka laskee huonojen nauhojen osuuden 13,4 %
aina 7,6% asti. Tämä on huomattava parannus, joka tulee näkymään tulevaisuudessa
myös laatu- ja reklamaatiokustannusten pienentymisenä. Tutkimuksen perusteella
virtauksenohjaimen käyttö kiiltohehkutettujen tuotteiden valuissa on laadullisesti niin
merkittävä parannus, että se on taloudellisesti kannattavaa.
Muilla teräsnauhan pinnan toimituslaaduilla virtauksenohjaimen käyttö ei tuo tässä
vaiheessa niin suurta taloudellista säästöä, jotta sitä voisi suositella. Sulkeumapuhtaus
on kokonaisuutena erittäin hyvällä mallilla Tornion terässulatolla linjalla 2 pelkästään jo
olemassa olevien prosessien aikana ja niiden jälkeen.
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10.6 Tuloksien uutuusarvo, yleistettävyys ja hyödynnettävyys
Tutkimuksen aikana testattiin uutta näytteenottomenetelmää aihiosta, joka osoittautui
toimivaksi. Ennen tutkimusta kiiltohehkutettujen teräsnauhojen valuissa ei käytetty
virtauksenohjainta, mutta nyt tutkimuksen jälkeen erittäin suurella todennäköisyydellä
jatkossa käytetään virtauksenohjainta. Tekniikka on tunnettu aikaisemmin, mutta se ei
ole ollut Tornion terästehtaan linjalla 2 käytössä aikaisemmin. Tutkimuksen aikana
selvitettiin soveltuvin muoto virtauksenohjaimelle välialtaaseen ja
näytteenottomenetelmien avulla hankitut teräsnäytteet tukivat pinnanlaadussa havaittuja
virheitä lopputuotannossa. Tuloksia ei ole yleistettävissä muihin terästehtaisiin tai
tuotantolinjoihin, vaan jokaisella tuotantolinjalla on tutkittava sille soveltuvimmat
virtauksenohjaimet. Tutkimusmenetelmä on validi myös muissa tuotantolaitoksissa.

10.7 Jatkotutkimusaiheet
Jatkotutkimuksen mahdollisuuksia tämän tutkimuksen kontekstista on useita.
Esimerkiksi sulfidisulkeumien esiintyminen ja niiden esiintymistaajuus puhkeamaaihioissa voisi olla kiinnostava suunta, koska tätä ei pystytty kahdella mikroskoopilla
aukottomasti todistamaan.
Jatkotutkimusta voi tehdä myös kysymyksen ”kuinka suunnitelmallisella hionnalla
voidaan vaikuttaa sulkeumapuhtauteen?” pohjalta. Myös tutkimuskysymyksenä
”virtaako välialtaasta kylmempää sulaa kokilliin käytettäessä virtauksenohjainta kuin
ilman sitä?” on tutkimuksen arvoinen yksityiskohta, jonka avulla senkka-aseman
prosessia voi ohjata siihen suuntaan, että tietyillä teräslajeilla, joiden valuissa käytetään
välialtaassa virtauksenohjainta, on lähetyslämpötila hieman korkeampi ja senkan
pohjahuuhtelun on oltava kunnossa.
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Diplomityön aihe oli laaja, haastava ja mielenkiintoinen. Tutkimuksessa laadittiin aluksi
tavoite työlle sekä tuloksille. Alkuperäinen tavoite kohdeyrityksen suunnalta oli
saavuttaa laatutaso, jossa ainoastaan 5 % Saksaan toimitettavista nauhoista
romutettaisiin. Tutkimuksessa havaittiin, että virtauksenohjainten avulla päästiin lähelle
tavoitetta mutta ei täysin tavoitteeseen. Parhaiden virtauksenohjainten, eli 2 ja 3 avulla
saavutettiin laatutaso, jossa 7,6 % Saksaan toimitettavista nauhoista romutettiin. Tämä
oli huomattava parannus tutkimuksen verrokkiaineistoon, jossa samalla tarkasteluvälillä
romutusindeksi oli 13,4 %.

Virtauksenohjainten muodon suunnitteluun käytettiin ulkopuolista palveluntarjoajaa,
joka laski terässulaton linjan 2 välialtaaseen vesimallinnustulosten avulla kaksi parasta
virtauksenohjain mallia. Näitä testattiin käytännössä, kun ne saapuivat mittatilaustyönä
tehtyinä elo-syyskuussa 2019. Aiemmissa vuonna 2018 suoritetuissa testeissä verrattiin
valettua laatua virtauksenohjaimella ja ilman sitä. Työssä yhdistettiin nämä kaksi
erillistä koejaksoa ja työn aikana tutustuttiin useisiin terästehtaisiin Euroopassa, joissa
virtauksenohjain välialtaassa oli käytössä. Näiden benchmarking työmatkojen taustalla
oli kartoittaa muiden saavuttamia tuloksia sekä käytännön toimia virtauksenohjaimen
asentamisessa välialtaaseen.

Työn aikana saavutettiin uusi käytäntö välialtaiden valmistukseen, kun aihioiden
käyttötarkoitus on kiiltohehkutus. Lisäksi työn aikana testattiin uudenlainen
näytteenottotapa aihioista sulkeumapuhtauden määrittämistä varten. Tämä
näytteenottotapa on validi edelleen, mutta tutkimuksen tulosten perusteella näytteenotto
pitäisi olla tarpeellista vain äärimmäisissä tapauksissa.

Työn aikana haasteellisin osio oli mikroskoopilla suoritetut tutkimukset aihionäytteistä.
Tutkittava alue oli laaja ja sen tarkka tutkiminen manuaalisesti vaati paljon aikaa ja
tarkkuutta. Aluksi sulkeumien havaitseminen näytteistä vaati harjoitusta, mutta
useamman näytteen jälkeen sulkeumat oli helppo havaita ja erottaa ne myös
mahdollisista muista vioista, kuten huokosista.
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Tämän työn tutkimuskysymys oli:
Millainen virtausohjaus on Tornion terässulaton linjan 2 välialtaisiin sopivin sekä
ovatko sillä laadullisesti saavutettavat hyödyt taloudellisesti niin merkittäviä, että
niiden vuoksi kannattaa muuttaa nykyistä praktiikkaa?

Tutkimuksen antama vastaus on, että virtauksenohjain 2 näyttää tulosten valossa
kannattavimmalta virtauksenohjaimelta, sillä sen tyypin ohjaimilla valetuissa valuissa
aihiosta löytyi vähiten sulkeumia. Lisäksi Saksan laatupalaute antoi kyseisen
virtausohjaimen tulokseksi yhteensä 92,3% hyviä tai tyydyttäviä nauhoja.
Virtauksenohjaimen 3 avulla saavutettiin lähes identtinen tulos, jonka perusteella hyviä
tai tyydyttäviä nauhoja lähetettiin Saksaan 92,4 %. Se, miksi virtauksenohjain 2 on
tutkimustulosten valossa parempi, on se, että laadullisesti hyvien nauhojen osuus oli
suurempi 42% (vrt. 28%). Virtauksenohjaimella 3 valetuista aihioista tehdyt nauhat
olivat suurimmaksi osaksi laatuluokkaa tyydyttävä 65% (vrt. virtauksenohjain 2 saadut
tyydyttävät 50%).

Vesimallinnustulosten perusteella on lähes merkityksetöntä mitä virtauksenohjainta
käyttää, kunhan käyttää, sillä laadullinen parannus tyhjään altaaseen on parhaimmillaan
57,5 %. Tämä tulos vastaa tutkimuksen toiseen kysymykseen; onko virtauksenohjaimen
käyttö taloudellisesti kannattavaa. Vesimallinnustulosten perusteella kyllä, sillä sen
avulla saavutetaan taloudellisia hyötyjä reklamaatiokustannusten ja
romutuskustannusten pienenemisenä.

Tällä hetkellä virtauksenohjainten käyttö odottaa lopullista päätöstä yrityksen johdolta
kiiltohehkutettujen teräslajien valuissa. Päätös tulee laadullisten tulosten yhteenvedon
jälkeen. Tämän tutkimuksen perusteella parannukset lopputuotteessa ovat olleet
merkittävät. Lisäksi tutkimuksemme Marko Petäjäjärven kanssa esitellään kesällä 2020
Italiassa Euroopan kansainvälisessä jatkuvavalukonferenssissa.
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LIITE I. Välialtaan massaus

TJtJVK2001 Välialtaan massaus

LIITE II.

Välialtaan virtauksen ohjaimen käyttö valituissa 72X-lajeissa
Välialtaan virtauksen ohjausta on testattu valvotusti valuissa, joista on määrä tulla
kiiltohehkutettua nauhaa.
Välialtaan virtauksen ohjauksella pyritään luomaan välialtaaseen pidempää viipymää, jonka
seurauksena sulkeumilla olisi enemmän mahdollisuuksia nousta pintaan ja tarttua peitosteeseen.

Jatkossa välialtaan virtauksen ohjaus tullaan asentamaan valuun, mikäli kriteerit täyttävä valu
tulee listalle. Tästä ilmoitetaan erikseen.

Virtauksen ohjauksen asennus
Virtauksen ohjauksen asennus tehdään välialtaan valmistelupaikalla. Asennukseen varataan 2
säkkiä Betkerin MAG-FIL-OS massaa (valuputken reiän tamppimassa) sekä petkele.
Potta nostetaan kuljetusalustalta välialtaaseen nosturin ketjuihin kiinnitettävän
nostoapuvälineen avulla.
Ennen potan asennusta on varmistuttava, että altaan pohja on tasainen. Irtomassaa saa olla.
Asetetaan potta paikalleen ja mitataan potan etäisyys takaseinästä. Mitta riippuu
kulutusvuorauksen ja välialtaan pohjan paksuudesta. Ideaalinen mitta välialtaan takaseinän ja
potan takaseinän välillä on 15-17 cm, mikäli pohjalla on normaalisti tai vähän massaa. Mikäli
pohjalla on paksusti massaa, potan ja altaan takaseinän väliin olisi hyvä jäädä 17-21 cm.

Tämän jälkeen tarkastetaan, että potta on suorassa. Tällöin molempien kulmien mitat suhteessa
takaseinään ovat yhtä pitkät.
Kun potta on asennettu takaseinän mukaan suoraan, sen sivuttaissuunta on tarkastettava. Potan
vasemmalle puolelle on jäätävä noin 13 cm takakulmasta välialtaan vasempaan seinään.

Potan oikeaan takakulmaan ja kulutusvuorausseinän väliin on jäätävä noin 18 cm.

Kun potan asennus on mittojen puolesta kunnossa, lisätään potan ympärille 2 säkkiä Betkerin
MAG OS FIL-massaa pikkusäkeissä.

Lopuksi tampataan massa potan ympärille petkeleen ja kengän avulla tasaiseksi kokonaisuudeksi.

Allas on nyt valmis kuumennukseen normaalisti.

LIITE III. AISI 1.4301 DATA SHEET

General characteristics

Typical applications

Forta 304/4301 is a classic 18% chromium, 8% nickelVehicle chassis
stainless steel. Forta 304/4301 is an all-purposeContainers product with
to atmospheric corrosion and toConstructions many organic and
chemicals.

austenitic
good resistance
inorganic

Products & dimensions
Cold rolled products, available dimensions (mm)
Coil / Strip

Plate / Sheet

Surface finish

Thickness

Width

Thickness

Width

2H

0.05-6.00

3-1530

0.30-6.00

18-1530

Work hardened

Chemical composition
The typical chemical composition for this grade is given in the table below, together with composition limits given for this product
according to different standards. The required standard will be fully met as specified on the order.
The chemical composition is given as % by mass.
C

Mn

Cr

Ni

18.1

8.1

Mo

N

Typical

0.04

Arsopi MTS 2019-05-17

≤0.03

≤2.00

17.5-19.5

9.01-10.50

≤0.10

ASME II A SA-240

≤0.07

≤2.00

17.5-19.5

8.0-10.5

≤0.10

ASTM A240

≤0.07

≤2.00

17.5-19.5

8.0-10.5

≤0.10

ASTM A666

≤0.08

≤2.00

18.0-20.0

8.0-10.5

≤0.10

EN 10028-7

≤0.07

≤2.00

17.5-19.5

8.0-10.5

≤0.10

EN 10088-2

≤0.07

≤2.0

17.5-19.5

8.0-10.5

≤0.10

EN 10088-3

≤0.07

≤2.00

17.5-19.5

8.0-10.5

≤0.10

Other

Corrosion resistance
Pitting corrosion resistance

Crevice corrosion resistance

PRE

CPT

CCT

18

<10

<0

Pitting Resistance Equivalent (PRE) is calculated using the following formula: PRE = %Cr + 3.3 x %Mo + 16 x %N
Corrosion Pitting Temperature (CPT) as measured in the Avesta Cell (ASTM G 150), in a 1M NaCl solution (35,000 ppm or mg/l chloride
ions).
Critical Crevice Corrosion Temperature (CCT) is obtained by laboratory tests according to ASTM G 48 Method F

EN 10088-4

≤0.07

≤2.0

17.5-19.5

8.0-10.5

GOST 5632-72

≤0.12

≤2.0

17.0-19.0

8.0-10.0

≤0.35

≤0.10

GOST 5632-72 Chemical analysis

≤0.12

≤2.0

17.0-19.0

8.0-10.0

≤0.35

≤0.10

IS 6911

≤0.07

≤2.00

17.5-19.5

8.0-10.5

≤0.70

≤0.10

IS 6911

≤0.07

≤2.00

17.5-19.5

8.0-10.5

≤0.70

≤0.10

MSP4002

≤0.07

≤2.00

17.5-19.5

8.0-10.5

≤0.10

≤0.10

Mechanical properties
Rp0.2
MPa

Rp1.0
MPa

Rm MPa

Typical (thickness 1 mm)

285

315

640

ASME II A SA-240

≥ 205

≥ 515

ASTM A240

≥ 205

≥ 515

EN 10028-7

≥ 230

≥ 260

540 - 750

EN 10088-2

≥ 230

≥ 260

540 - 750

EN 10088-4

≥ 230

≥ 260

540 - 750

GOST 5632-72

≥ 230

≥ 260

540 - 670

IS 6911

≥ 205

IS 6911

≥ 205

Cold rolled coil and sheet

Impact
strength J

Rockwell

HB

≤ 201
≤ 92HRB

≤ 201

≥ 515

≤ 92HRB

≤ 201

≥ 515

≤ 92HRB

≤ 201

Rockwell

HB

Rp0.2
MPa

Rp1.0
MPa

Rm MPa

Typical (thickness 4 mm)

285

340

625

175

ASME II A SA-240

≥ 205

≥ 515

≤ 201

ASTM A240

≥ 205

≥ 515

≤ 201

EN 10028-7

≥ 230

≥ 260

520 - 720

EN 10088-2

≥ 230

≥ 260

520 - 720

EN 10088-4

≥ 230

≥ 260

520 - 720

GOST 5632-72

≥ 230

≥ 260

540 - 670

IS 6911

≥ 205

≥ 515

≤ 92HRB

≤ 201

IS 6911

≥ 205

≥ 515

≤ 92HRB

≤ 201

Hot rolled coil and sheet

HV

Impact
strength J

HV

Physical properties
Physical properties according to EN 10088-1 are given in the table below.
Modulus of
elasticity

Thermal exp. at
100 °C

Thermal
conductivity

Thermal
capacity

Electrical
resistance

kg/dm3

GPa

10-6/°C

W/m°C

J/kg°C

µΩm

7.9

200

16

15

500

0.73

Density

Magnetizable

No

Fabrication
More detailed information concerning welding procedures can be obtained from the Outokumpu Welding Handbook, available from our
sales offices.

Standards & approvals
The most commonly used international product standards are given in the table below.
Standard

Designation

Arsopi Material Technical Specification Rev.0 2019-05-17 (Sheet 10)

1.4301

ASME SA-240M Code Sect. II. Part A

TYPE 304 / UNS S30400

ASTM A240/A240M

TYPE 304 / UNS S30400

ASTM A666

TYPE 304 / UNS S30400

EN 10028-7, PED 2014/68/EU

1.4301

EN 10088-2

1.4301

EN 10088-3

1.4301

EN 10088-4

1.4301

GOST 5632-72

12X18H9

GOST 5632-72 Chemical analysis only

12X18H9

IS 6911, AMENDMENT NO. 2

ISS 304; ISS 304 S1

MAN Cryo MSP4002-M-600310370 Rev.01
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LIITE IV. TUTKIMUKSESSA OLLEET VALUT, JOISTA OTETTIIN AIHIO- JA NAUHANÄYTE
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LIITE V. VIRTAUKSENOHJAINTEN KAUPPANIMET
1 = Startmaster
2 = Tunflow
3 = Chevron

