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1 JOHDANTO 

 

 

Bolidenin Kokkolan valimolla sijaitsevassa rakeistushallissa valmistetaan paineilman avul-

la sulasta sinkistä kahta laatua olevaa pulveria tehtaan puhdistamon kolmivaiheista liuos-

puhdistusta varten. Puhdistamo käyttää hienojakoista pulveria kuparin- ja koboltinpoisto-

reaktoreissa ja karkeajakoista jauhetta kadmiuminerotusreaktoreissa saostamaan sinkin 

elektrolysoinnin hyötysuhdetta alentavat metallit ja muut epäpuhtaudet pois liuosmuotoi-

sesta sinkkisulfaatista. Koska tehtaalla käytettävien sinkkirikasteiden epäpuhtauspitoisuus 

vaihtelee, myös pulveritarve kussakin reaktorissa vaihtelee. Rakeistusyksikön näkökulmas-

ta pulverimenekkiin vaikuttavat myös muiden tuotantolinjojen määräaikaishuollot ja pro-

sessihäiriöt. 

 

Opinnäytetyöni prioriteettina oli saada tehostettua sinkkijauhetuotanto siten, ettei rakeis-

tamo tuottaisi ylijäämäpulveria ja ettei kummastakaan pulverista olisi pulaa. Projektiani 

edeltäneessä lähimenneisyydessä oli nimittäin hienopulverista ollut puutetta, kun taas kar-

keapulveria oli tuotettu liikaa puhdistamon kulutukseen nähden. Hienopulverivaranto ei 

ollut tahtonut riittää viikonloppujen yli, joten rakeistuslaitteistoa oli jouduttu tavallisuudes-

ta poiketen pitämään käynnissä myös joinakin öinä ja viikonloppuina. Karkeapulveria oli 

sen sijaan syötetty useamman kerran viikossa sulatettavaksi valimon AJAX 1 -uuniin. 

Oman haasteensa projektini onnistumismahdollisuuksille loi se, että pulverilaatujen keski-

määräinen raekoko tuli saada asettumaan puhdistamon asettamien rajojen sisään. 

 

Ilman taannoista Outokumpu Oy:n päätöstä rakentaa Kokkolaan rikkitehdas saattaisi paik-

kakunnalta puuttua vielä tänäkin päivänä sinkkitehdas. Työn toisessa luvussa lukija voi 

perehdyttää itsensä sinkkitehtaan ja sen tienoon historiaan sekä tiivistetysti että yksityis-

kohtaisesti. Raportin kolmannessa ja neljännessä luvussa käydään läpi hydrometallurgisen 

sinkin valmistuksen prosessi kokkolalaisesta näkökulmasta ja käsitellään sekä kaasurakeis-

tusta prosessiparametreineen (painotettuna ns. close-coupled-tekniikalla) että raekoon hal-

linnan teknologioita kaasurakeistuksen perspektiivistä. Viides luku antaa ennen varsinaisen 

kehitysprojektini dokumentaatiota tietoa rakeistamosta työpaikkana, yksikön tuotantopro-

sessista sekä hallissa työskentelevien koneenhoitajien työtehtävistä.  
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2 BOLIDENIN TEHDASALUE YKSPIHLAJASSA 

 

 

Bolidenin tehdasalue, jonka vuokralaisina ovat kobolttitehdas ja voimalaitos, sijaitsee 

Ykspihlajassa, Kokkolan suurteollisuusalueella (Frilund 2007, 34). Tehdasalueen tuotan-

nollinen toiminta alkoi 1960-luvun alussa, kun Outokumpu avasi alueelle rikkitehtaan ja 

voimalaitoksen. 1960-luvun lopussa yhtiö alkoi jalostaa ostamallaan lisämaa-alueella sekä 

kobolttia että sinkkiä. Outokumpu poistui alueelta asteittain: Rikkitehtaan yhtiö joutui sul-

kemaan epätaloudellisena 1970-luvun lopussa. Voimalaitoksen ja kobolttitehtaan omistuk-

sesta konserni luopui 1990-luvun alussa. (Sinervo 1993, 6.) 

 

Voimala myytiin Imatran Voimalle ja kobolttijalostamo yhdysvaltalaiselle OMG:lle (Si-

nervo 1993, 6). 2000-luvun alussa yhtiö siirsi sinkin tuotannon vetovastuun ruotsalaiselle 

Bolidenille (Kreab Oy 2004). Outokummun Kokkolan tehtaiden työllisyysvaikutus oli suu-

rin 1970-luvun puolessavälissä: laitosten yhteenlaskettu työntekijämäärä oli miltei 2 000 

(Sinervo 1993, 6). Tehdasalue (ks. liitteet 1 ja 2) on laajentunut viimeksi 2010-luvun alus-

sa, kun Kemira myi rikkihappotehtaansa Bolidenille (Boliden Kokkola Oy 2011). 

 

 

2.1 Rikkitehdas 

 

Pyhäsalmelta löytyi v. 1958 kupari-, sinkki-, rikki- ja rautapitoista malmia. Cu-rikasteelle 

löydettiin sopiva jalostuspaikka Harjavallasta. Zn-rikaste puolestaan toimitettiin yhdessä 

Vihannin kaivoksen sinkkirikasteen kanssa ulkomaille. Rikkirikasteelle eli -kiisulle, jonka 

S-pitoisuus oli 52 % ja Fe-pitoisuus 46 %, ei kuitenkaan löytynyt tarpeeksi kysyntää Suo-

mesta tai ulkomailta. Rikasteen varastoiminen ei tullut kysymykseen ympäristövaarojen 

takia. Kiisun jalostamiseksi oli siten rakennettava uusi tuotantolaitos, josta Outokumpu Oy 

teki rakentamispäätöksen vuoden 1959 syksyllä. Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden 

edukkaat toimitukset mahdollistavat meri- ja rautatieyhteydet sekä rikkikiisun jalostuspro-

sessin seurauksena muodostuvan rikkidioksidikaasun vastaanottajaksi lupautuva rikkihap-

potehdas olivat vaatimuksia rikkitehtaan sijoituspaikalle. (Sinervo 1993, 9.) 

 

Tehdasta tavoittelivat Kokkolan lisäksi Harjavalta ja Pyhäsalmi. Harjavallasta löytyi rikki-

haponjalostuslaitos, mutta paikkakunnalta oli liian pitkä matka merisatamaan ja Pyhäsal-
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men kaivokselle. Pyhäsalmen kaivoksen viereen tehdasta ei sijoitettu paikkakunnan sisä-

maasijainnin ja rikkihappotehtaan puuttumisen vuoksi. Lähin satama Pyhäsalmen kaivok-

selta käsin sijaitsi Kokkolassa. Paikkakunnalla sijaitsi myös Rikkihappo Oy:n (myöh. Ke-

mira Oy) omistama H2SO4-tehdas. Outokumpu osti 9. marraskuuta 1959 Kokkolan Yks-

pihlajasta 226 ha:n maa-alueen rikkitehtaalle ja voimalaitokselle. Tehdasta, joka saatiin 

käyntiin v. 1962, varten rakennettiin myös satama ja rautatieyhteys, joiden rakennuskus-

tannuksista Outokumpu ja kaupunki puoliksi vastasivat. (Sinervo 1993, 9–10, 14.) 

 

SO2-kaasusta solmittiin 20-vuotinen toimitussopimus v. 1960 Rikkihappo Oy:n Kokkolan-

tehtaalle. Rikkitehtaan päätuotetta eli alkuainerikkiä myytiin lähinnä suomalaiselle sellu-

loosateollisuudelle ja rautapasutetta raaka-aineeksi v. 1964 käynnistyneelle Rautaruukin 

Raahen tehtaalle. Rajusti öljyn hintaa ja siten tuotantokustannuksia nostanut nk. öljykriisi 

sekä rikin kysynnän väheneminen kuitenkin muuttivat rikkitehtaan epätaloudelliseksi 

1970-luvun alkupuolella. Tehdas suljettiin lopulta 5. toukokuuta 1977. Tehtaan 300 työn-

tekijälle luvattiin taata työtä yhtiön muissa toiminnoissa. Rikkisulatto hävitettiin kesällä v. 

1989 puutteellisten hyödyntämismahdollisuuksien vuoksi. (Sinervo 1993, 17–18.) 

 

 

2.2 Kobolttitehdas 

 

Outokumpu osti v. 1964 omistamansa tehdasalueen kyljestä 122 ha:n lisämaa-alueen, jolle 

yhtiö suunnitteli perustavansa kobolttitehtaan. Laitoksen raaka-aine tulisi olemaan outo-

kumpulainen rikkikiisu pasutusjätteineen. Raaka-aineesta arvioitiin pystyttävän valmista-

maan koboltin ja rautamalmin (päätuotteet) lisäksi kuparia, nikkeliä ja SO2-kaasua. Tehdas 

saatiin koekäyttökuntoon lokakuussa 1967 ja varsinaiseen käyttökuntoon v. 1968. Metalli-

nen koboltti vietiin etupäässä Englantiin, Japaniin, Kanadaan, Länsi-Saksaan ja Yhdysval-

toihin. Liuotusjäte eli rautamalmi myytiin Rautaruukille raaka-aineeksi masuuniin. Kupari 

ja nikkeli välitettiin jatkojalostukseen Outokummun omistamille tehtaille Poriin ja Harja-

valtaan. Rikkihappo Oy puolestaan vastaanotti tehtaan tuottaman kaasumaisen rikkidioksi-

din. (Sinervo 1993, 23–24, 26.) 

 

1970-luvulla tehtaalle alettiin hankkia Co-rikastetta outokumpulaisen Vuonoksen ja Lui-

konlahden kaivoksista sekä kobolttista jätesakkaa Harjavallan nikkelitehtaalta outokumpu-

laisen Keretin kaivoksen pysyessä yhä tehtaan pääasiallisena raaka-ainetoimittajana. Teh-
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taalla aloitettiin v. 1976 hanke, jolla pyrittiin laajentamaan raaka-ainepohjaa edelleen, ko-

hentamaan silloisen prosessin toimivuutta sekä kohottamaan koboltin jalostusastetta. Vuo-

den 1979 aikana pääosiltaan valmistuneen hankkeen myötä tehdas sai uuden raaka-aineen 

toimittajan, itäsaksalaisen INTRAC-yhtiön, jonka jätemetallista arvioitiin pystyttävän ja-

lostamaan tehtaalle rakennetulla uudella tuotantoprosessilla koboltin lisäksi kuparia, mo-

lybdeeniä, nikkeliä sekä hieman jalometalleja. Joitakin jalosteita suunniteltiin palautetta-

vaksi takaisin Itä-Saksaan, mutta molybdeeni jäisi Outokummulle Tornion jaloterästuotan-

toa silmällä pitäen. Projektin ansiosta tehtaalla alettiin valmistaa myös Co-hienopulveria 

sekä Co- ja Ni-kemikaaleja. (Sinervo 1993, 27–28.)  

 

Kemikaaliyksikköön valmistui lokakuussa 1986 uusi tuotantolinja, jolla ryhdyttiin jalosta-

maan koillisaustralialaisen Greenvalen kaivoksen CoNi-rikastetta. Kun metallisen koboltin 

arvo pääsi alenemaan ennätyksellisen alhaiseksi v. 1986 ja kun Keretistä ehtyi metallimuo-

toisen koboltin valmistuksessa tarvittava raaka-aine v. 1987, joutui Outokumpu päättämään 

22. toukokuuta 1987 metallimuotoisen koboltin valmistuksen lakkauttamisesta ja 240 työ-

paikan vähentämisestä. Koska tehtaan tuotevalikoimaan kuuluivat enää Co-hienopulveri 

sekä Co- ja Ni-kemikaalit, muutettiin tehdas Outokumpu Chemical -nimiseksi v. 1988. 

Samana vuonna Greenvalen kaivoksessa ryhdyttiin valmistamaan ainoastaan Co-rikastetta, 

joten tehdas oli pakotettu hankkimaan nikkelin osalta uuden raaka-ainetoimittajan nivala-

laisesta Hituran kaivoksesta. (Sinervo 1993, 6, 29–31.) 

 

Alkuvuodesta 1990 kobolttitehdas yhtiöitettiin 135 työntekijän Outokumpu Chemical 

Oy:ksi. Vuoden 1991 syksyllä oli vuorossa tehtaan fuusioiminen yhdessä ranskalaisen 

Vasset S.A. -nimisen yrityksen kanssa amerikkalaiseen Mooney Chemicals Inc. -yhtiöön, 

jolloin muodostui OM Group Inc. -konserni ja jolloin kobolttitehtaan nimi vaihtui muotoon 

Kokkola Chemicals Oy. Loppuvuodesta 1991 tehdas sai Ni-kemikaalien tuotantolinjan 

laajennusosan lisäksi uusia omistajia, kun Henkivakuutusyhtiö Nova, Investa Oy ja Keski-

näinen yhtiö Teollisuusvakuutus alensivat Outokummun kanssa tekemillään osakekaupoil-

la yhtiön omistusosuuden OMG:ssä 96 %:sta 45 %:iin. Vuoden 1992 maaliskuussa tehdas 

päätti turvata Co-rikasteen saatavuuden neljäksi vuodeksi eteenpäin tekemällä raaka-aineen 

toimitussopimuksen australialaisyritys Queensland Nickelin kanssa. Lokakuussa 1993 Ou-

tokumpu irtaantui lopullisesti OM Groupista. (Sinervo 1993, 6, 30–31.)  
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2.3 Sinkkitehdas 

 

Outokumpu erotti sinkkirikastetta outokumpulaisesta malmista jo v. 1939. Koska Suomes-

ta ei löytynyt tuolloin sinkkisulattoa, myytiin rikaste ulkomaille. Yhtiö alkoi suunnitella 

elektrolyysiin pohjautuvan sinkkitehtaan rakentamista 1930-luvun loppupuolella, koska 

selvitysten perusteella sinkkitehtaan tuotantokulut muodostuisivat alhaisemmiksi kuin ri-

kasteen viennin aiheuttamat kulut. Ongelmaksi muodostui kuitenkin hankkeen hankala 

tekninen toteutettavuus: Zn-rikasteessa oli liian paljon rautaa kaavailtua tuotantoprosessia 

ajatellen. Ja koska Euroopassa alkoi sodankäynti, ei tehdashanketta lopulta pystytty tuol-

loin toteuttamaan. Imatralle yhtiön omistaman kuparitehtaan yhteyteen suunnitellun sinkki-

tehtaan olisi pitänyt kyetä jalostamaan vuosittain 5 000 t:sta rikastetta 2 000 t metallimuo-

toista sinkkiä. (Sinervo 1993, 33.) 

 

Seuraavan kerran hanke yritettiin saada alkuun vuoden 1945 elokuussa, mutta sinkkirikas-

teen jalostukseen kykenevän tuotantolaitteiston hankinta osoittautui edelleen hankalaksi. 

Kotimainen Zn-rikastemäärä kasvoi entisestään avattujen Aijalan ja Orijärven kaivosten 

sekä v. 1954 avatun Vihannin kaivoksen myötä. Suomen teollisuuden noihin aikoihin ku-

luttama sinkkimäärä, 7 000 t/a, olisi saatu katettua 7–8-kertaisesti rikasteen sisältämällä 

metallisella sinkillä. Rikaste kuitenkin myytiin yhä ulkomaisille tehtaille. 1960-luvun al-

kupuoliskolla käynnistynyt Pyhäsalmen kaivos lisäsi vielä omalta osaltaan Suomessa tuo-

tetun sinkkirikasteen määrää. (Sinervo 1993, 33–34.) 

 

Vuoden 1967 maaliskuussa päästiin viimein sopuun tehtaan perustamisesta. Koska Outo-

kumpu omisti ennestään Kokkolasta rakentamatonta teollisuusmaata vientisataman, sink-

kipasuton kaasuja vastaanottavaksi suunnitellun rikkihappotehtaan, Vihantiin ja Pyhäsal-

melle menevän rautatieyhteyden sekä uudelle tehtaalle energiaa toimittamaan kykenevän 

voimalaitoksen vierestä ja koska tehtaan makean veden saanti voitaisiin turvata katkaise-

malla maapadoin Laajalahdesta lähivesineen yhteys mereen nk. Öjanjärveksi, päätettiin 

sinkkisulatto rakentaa Kokkolaan. (Sinervo 1993, 34–35, 49.) 

 

Raaka-aineesta valtaosa suunniteltiin tuotavaksi tehtaalle rautateitse Pyhäsalmelta ja Vi-

hannista. Kaivosten yhteensä tuottama rikaste sisälsi v. 1968 metallista sinkkiä yli 60 000 t. 

Mutta koska vuotuiseksi Zn-tuotannoksi kaavailtiin aloitusvaiheessa 70 000 t, olisi rikas-

tetta ryhdyttävä tuomaan myös Suomen ulkopuolelta. Työntekijöitä tehdas tulisi työllistä-
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mään aluksi 400. Sinkkitehtaan toiminnot käynnistyivät seuraavassa järjestyksessä v. 1969: 

pasutto 15.–29.10. (koekäyttö), puhdistamo 16.11., elektrolyysi 2.12., pasutto 10.12. (uu-

delleenkäynnistys) ja valimo 11.12. Vuotta 1970 tehtaalla häiritsi prosessikaasuihin pääs-

syt suuri elohopeamäärä. Tehdas oli jopa pysäytettävä pariksi kuukaudeksi uuden eloho-

peanpoistometodin kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi. (Sinervo 1993, 35–37.) 

 

Koska tehtaan vuotuista valmistuskapasiteettia pystyttiin nostamaan prosessiparannuksilla 

90 000 t:iin 1970-luvun alkupuolella, onnistuttiin tehtaalla valmistamaan yli 80 000 t sink-

kiä v. 1972. Suomesta hankitun rikastemäärän osuus oli 1970-luvun alussa 6/10 tehtaalle 

hankitusta kokonaisrikastemäärästä. Sulaton pääasiakkaat löytyivät v. 1972 ja 1973 vallin-

neen ns. sinkkikuumeen aikana sinkkipulassa riutuneista valtioista eli Englannista, Länsi-

Saksasta, Ranskasta, Ruotsista ja Yhdysvalloista. Seuraava laajennus, jolla saavutettiin 

tuotantokyky 150 000 t/a ja alennettiin tehtaalla käytetyn suomalaisen rikasteen määrä 

3/10:aan kokonaisrikastemäärästä hankkimalla ulkomailta 110 000 t/a lisää rikastetta, saa-

tiin valmiiksi vuoden 1974 joulukuussa. Tästä eteenpäin tehtaan tuotantomäärä nousi joka 

vuosi saavuttaen melkein v. 1979 viimeisimmän laajennuksen myötä mahdollistetun tuo-

tantokapasiteetin. (Sinervo 1993, 37–38, 40.) 

 

Valmistuskyvyn tason 170 000 t/a yläpuolelle nostaneesta modernisoinnista, joka valmistui 

v. 1988, tehtiin päätös v. 1985. Modernisoinnin edellyttämä raaka-ainepohjan laajennus 

toteutettiin irlantilaisen Taran kaivoksen Zn-rikasteella. 1980-luvun lopussa tehtaalla suori-

tettiin vielä mittavaa automatisointia, joka yhdessä toteutetun modernisoinnin kanssa 

edesauttoi tehdasta saavuttamaan 163 000 t:n tuotantomäärän v. 1989 ja 175 000 t:n tuo-

tannon v. 1990. (Sinervo 1993, 40, 43.) 

 

Alkuvuodesta 1990 sinkkitehdas yhtiöitettiin 950 työntekijän Outokumpu Kokkola Zinc 

Oy:ksi, jonka alaisuuteen sisällytettiin kaikki Outokummun Kokkolan tehtaiden toiminnal-

lisuudet lukuun ottamatta yhtiön koboltti- ja nikkelituotantoa. Perustettu osakeyhtiö halusi 

kuitenkin keskittyä vain sinkin tuotantoon, joten voimalaitos myytiin käyttö- ja kunnossa-

pitohenkilöstöä (60 työntekijää) lukuun ottamatta Imatran Voima Oy:lle 16. joulukuuta 

1991. Voimalaitos kerkesi tuottaa Outokumpu-omistuksen aikana sähköenergiaa ja kauko-

lämpöä yhtiön omille rakennuksille sekä kaukolämpöä Kokkolan kaupungille, mutta par-

haimpien vuosien aikaan sähköä myytiin myös sähköyhtiöille. (Sinervo 1993, 17, 19, 21, 

43.) 
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Nimensä Outokumpu Zinc Oy:ksi lyhentänyt tehdas saavutti 177 000 t:n tuotannon v. 1995 

(Eskelinen 1996). Syksyllä 1998 sulatolla otettiin käyttöön suoraliuotustekniikka: tuotan-

tokapasiteetti nousi 225 000 t:iin/a tuotannon ollessa kyseisenä vuonna 199 000 t (Eskeli-

nen 1999). Seuraavana vuonna, jolloin tehdas hankki raaka-aineestaan valtaosan Irlannista, 

Ruotsista ja Pohjois-Amerikasta Pyhäsalmen kaivoksen ollessa tehtaan ainoa suomalainen 

raaka-aineen toimittaja ja jolloin valmiit tuotteet vietiin jo 85-prosenttisesti ulkomaille, 

tuotantomäärä saavutti edellisen laajennuksen myötä mahdollistetun kapasiteetin (Kreab / 

H&B Oy 2000). Valmistuskyky kohosi 260 000 t:iin/a lokakuussa 2001 suoraliuotuspro-

sessin laajennuksella (Kreab Oy 2002). Zn-tuotanto oli v. 2001 miltei 249 000 t (Boliden 

AB 2004). 

 

Outokumpu Oyj myi 30. joulukuuta 2003 sinkin ja kuparin kaivos- ja sulattotoimintonsa 

ruotsalaiselle Boliden AB:lle ja hankki kuparivalmisteiden muokkauksen sekä tekniikan 

myyntitoiminnan Bolidenilta. Outokumpu luovutti 2,8 % osakemäärästään Bolidenille kor-

vauksena ostamistaan toiminnoista. Boliden puolestaan merkitsi 49 % osakkeistaan Outo-

kummulle hankkimiensa toimintojen kauppahinnan osana. (Kreab Oy 2004.) Omistajan-

vaihdoksen yhteydessä sinkkitehtaan, jonka tuotantokyky oli myyntivuonna 275 000 t/a ja 

tuotanto lähes 266 000 t, nimi muuttui Kokkola Zinc Oy:ksi (Boliden AB 2004). 

 

Boliden-konserni lanseerasi 1. tammikuuta 2004 itselleen kutsumanimen New Boliden 

(Boliden AB 2004). Tammikuussa 2004 konserni myös myi kaikki Outokumpu-osakkeensa 

(Kreab Oy 2004). Saman vuoden syyskuussa sinkkitehdas muuttui Boliden Kokkola 

Oy:ksi (Patentti- ja rekisterihallitus & Verohallinto 2013). Joulukuussa 2004 Outokumpu 

vähensi Boliden-omistustaan 26,5 %:iin ja maaliskuussa 2005 16,1 %:iin (Kreab Oy 2005). 

Kaikista Boliden-osakkeistaan Outokumpu luopui syyskuussa 2005 (Kreab Oy 2006). 

Vuoden 2010 toukokuussa Boliden Kokkola laajensi tuotevalikoimaansa ostamalla Kemi-

ran rikkihappotehtaan, jonka asiakaskunta koostui myyntivuonna pääosin Kokkolan suur-

teollisuusalueen yrityksistä (Boliden Kokkola Oy 2011). 

 

Sinkkitehtaan tuotantokapasiteetti oli v. 2012 eurooppalaisista Zn-tehtaista toiseksi korkein 

eli 315 000 t/a tuotannon ollessa likipitäen samansuuruinen. Käytetty rikaste tuotiin valtao-

sin Ruotsista ja Irlannista Bolidenin omistamilta kaivoksilta (KUVIO 1), mutta sitä ostet-

tiin myös toisilta kaivosyhtiöiltä Euroopasta, Perusta ja Pohjois-Amerikasta. Valmis sinkki 

myytiin ulkomaille edelleen 85-prosenttisesti tärkeimpien kauppakumppaneiden sijaitessa 
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Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Tehtaan tuolloinen asiakaskunta koostui pääosin suurista 

terästehtaista, jotka pyrkivät parantamaan sinkityksellä valmistamiensa terästuotteiden kor-

roosionkestoa ennen niiden päätymistä lähinnä auto- ja rakennusteollisuuden haltuun. Bo-

liden Kokkola oli työntekijämäärältä (542) mitattuna vuoden 2012 lopussa suurin yksityi-

sen sektorin työnantaja Kokkolassa. (Boliden Kokkola Oy 2013.) 

 

 

 

KUVIO 1. Boliden-konserni vuoden 2012 lopussa (mukaillen Boliden AB 2013a)  

Boliden AB 

päätuotteet: Zn, Cu 

4 795 työntekijää 

Boliden, SWE 

Kaivokset-

liiketoiminta-alue 

Aitik, SWE 

Cu, Au, Ag 

Bolidenin alue, SWE 

Zn, Cu, Au, Ag, Pb, Te 

Garpenberg, SWE 

Zn, Ag, Pb, Au, Cu 

Tara, IRL 

Zn, Pb 

Tukholma, SWE 
pää- ja markkinointikonttori 

Sulatot-liiketoiminta-alue 

Bergsöe, SWE 

Pb, Pb-seokset, 

kaukolämpö 

Harjavalta, FIN 
Cu, Au, Ag, H2SO4, Ni-

rikasteiden sulatus, SO2-

neste, Pd-rikaste 

Kokkola, FIN 

Zn-tuotanto 106,2 % 

suurempi kuin Oddan  

Odda, NOR 

Zn, Zn-seokset, AlF3, 

H2SO4 

Rönnskär, SWE 
Cu, Pb, ZnO, Au, Ag, 

H2SO4, SO2-neste, Pd-

rikaste 

Leamington Spa, GBR 

myyntikonttori 

Neuss, GER 

myyntikonttori 
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3 HYDROMETALLURGINEN SINKIN VALMISTUS 

 

 

Sinkki, jonka esiintymismuoto luonnossa on joko sinkkisulfidi tai sinkkikarbonaatti, on 

epäjalo, sinervänvalkoinen ja huoneenlämpötilassa mekaanisilta ominaisuuksiltaan heikko 

metalli. Se muodostaa ilman läsnä ollessa pinnallensa säänkestävän, joskin laimeissa ha-

poissa ja emäksissä liukenevan, oksidikerroksen. (Pihkala 2011, 274.) Sinkin sulamispiste 

on 419,85 °C (Liu 2000, 80). Teräslevyjen korroosionkestoa voidaan parantaa pinnoitta-

malla ne sulalla sinkillä kastaen, ruiskuttaen tai sähkökemiallisesti. Korroosionestopohja-

maalit sisältävät usein sinkkipölyä. Sinkkiä seostetaan myös muihin metalleihin: messinki 

on kuparin ja sinkin seos. Sinkkiä voidaan valmistaa joko pyrometallurgisesti eli termisesti 

tai hydrometallurgisesti eli elektrolyyttisesti. Pyrometallurgisessa prosessissa sinkkiä redu-

soidaan hiilen avulla ja puhdistetaan tislaten. Boliden Kokkolankin hyödyntämässä hydro-

metallurgisessa prosessissa sinkki saostetaan metallimuotoon puhdistetusta sinkkisulfaatti-

liuoksesta sähkökemiallisesti (KUVIO 2). (Pihkala 2011, 274.) 

 

 

 

KUVIO 2. Bolidenin Kokkolan sinkkitehtaan prosessikaavio (mukaillen Pihkala 2011, 

276) 
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ZnSO4 Liuotus 

ZnO Jäähdytys 
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Sähkösuodin 
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-
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Pasutus Kattila 
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3.1 Raaka-aineet 

 

Raaka-aineita saapuu Kokkolaan maanteitse, meriteitse ja rautateitse. Meriteitse tuotava 

Zn-rikaste puretaan syväsatamassa, josta se kulkeutuu hihnakuljettimen välityksellä sinkki-

tehtaan rikastevaraston kautta pasuton uunien syöttösäiliöihin. Maanteitse ja rautateitse 

tuotavat raaka-aineet viedään suoraviivaisesti tehdasalueen varastoihin tai säiliöihin. Teh-

taalla käytettävien sulfidisten rikasteiden koostumus on seuraava: Zn 50 %, S 30–35 % ja 

Fe 10–15 %. Rikaste sisältää myös mm. elohopeaa, hopeaa, kadmiumia, kobolttia, kuparia 

sekä silikaatteja. Suoraliuotettavassa rikasteessa sinkkisisältö voi olla edellä mainittua al-

haisempikin. (Pihkala 2011, 274.) Vuoden 2014 jälkimmäisellä puolikkaalla uudessa tuo-

tantohallissa ns. vaahdotusmetodilla käynnistyvä hopean talteenotto rikastemuodossa Zn-

sulfaatista mahdollistaa aiempaa Ag-pitoisempien sinkkirikasteiden käytön. Rikasteen ja-

lostus metallimuotoiseksi hopeaksi tullaan tekemään joko Boliden-konsernin muissa toi-

mipisteissä tai ulkopuolisilla käsittelijöillä. (Boliden AB 2013b.)  

 

Tehtaalla käytettäviä raaka-aineita ovat myös toisilla tehtailla syntyneet sinkkipitoiset liu-

okset ja sakat sekä tehtaan itsensä muodostamat metalliliuokset ja -sakat. Varsinkin liuo-

tuksessa ja liuospuhdistuksessa kulutetaan paljon myös erinäisiä kemikaaleja. Pasutuspro-

sessin käynnistyksessä kuluu puolestaan kivihiiltä ja kevyttä polttoöljyä. (Pihkala 2011, 

275.) Sulaton liuospuhdistuksen kahdesta ensimmäisestä vaiheesta saatavat metallisakat 

toimitetaan jatkojalostukseen Harjavallan toimipisteeseen (Tunkkari 2013). Vastavuoroi-

sesti tehdas vastaanottaa harjavaltalaisten tuottamaa sinkkipitoista suodatinpölyä (Boliden 

AB 2013b). Anodivalimon hopea- ja lyijypitoista tuhkaa lähetetään puolestaan Rönnskäriin 

(Talonen 2011). 

 

 

3.2 Pasutus 

 

Pasuton organisaatioon kuuluvat rikastevarasto, elohopeanerotuslaitos, vesilaitos ja sivu-

tuoteosasto. Pasutus- eli leijukerrosuunien käynnistyksessä uunien lämpötila nostetaan 800 

°C:n tienoille. Kun uuneihin muodostetun rikastepedin lävitse aletaan puhaltaa ilmaa, nou-

see uunien lämpötila n. 150 °C:lla rikasteen sulfidien yhtyessä happeen. (Pihkala 2011, 

275.) Palamisreaktio muodostaa happoliukoisia metallioksideja, kalsiittia sekä sinkkifer-

riittiä (Näsi & Sorsa 2002). Näistä kiintoaineista käytetään yhteisnimitystä pasute. Pasu-
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tuksessa syntyy myös savukaasua, joka sisältää rikkidioksidin lisäksi elohopeaa, seleeniä 

sekä hienojakoista pasutetta. Pasutuksen ansiosta rikasteen sinkkisisältö saadaan nostettua 

likimain 60 %:iin. Karkearakeisin pasute johdetaan uuneista jäähdytykseen ja jauhatuk-

seen. (Pihkala 2011, 275–276.) 

 

Savukaasu johdetaan uuneista jätelämpökattilaan, jossa se viilennetään 300 °C:n tienoille 

ja jossa siitä saadaan erotettua osa pasutteesta jäähdytyksen kautta jauhatukseen (Pihkala 

2011, 276). Kaasusta poistuva lämpö kerätään talteen höyrymäisessä muodossa. Höyry 

toimitetaan viereiseen, kaupungin omistamaan voimalaan sähköenergian sekä kauko- ja 

prosessilämmön raaka-aineeksi. (Boliden Kokkola Oy 2013.) Kattilasta kaasu viedään syk-

lonien ja sähkösuodattimien läpi elohopeanerotuslaitokselle. Jauhatuksesta saatava pasute 

sekä syklonien ja sähkösuodattimien erottama hienojakoinen pasute yhdistetään ja kuljete-

taan paineilmakäyttöisellä kuljettimella säilytettäväksi kahteen tekstiilisuodatusperiaatteel-

la toimivaan siiloon. (Pihkala 2011, 275–276.) 

 

Hg-erottamolla savukaasu ohjataan sulfatointitorniin pestäväksi voimakkaalla rikkihapolla, 

jolloin kaasun sisältämää elohopeaa ja seleeniä erottuu happolietteeksi. Kaasu ohjataan 

vielä laimeahappotorniin, josta saatava puhdas SO2-kaasu kuljetetaan putken välityksellä 

rikkihapon valmistukseen. Happoliete ohjataan pesutorneista sakeuttimeen ja edelleen si-

vutuoteosastolle raakasakan varastointisäiliöön. Säiliöstä liete syötetään pesureaktoriin, 

jossa tapahtuu sen suodatus, kalkitus ja kuivaus. Lopuksi on vuorossa kuivausvaiheesta 

saatavan sakan tislaus uunissa elohopean erottamiseksi ja erottuneen elohopean nesteytys, 

puhdistus sekä pakkaus. Suodatusvaiheessa muodostunut happo ohjataan sivutuoteosastolta 

elohopeanerotusvaiheeseen ja tislausvaiheessa syntynyt seleniittisakka pasutukseen. (Pih-

kala 2011, 276.)  

 

Sulatolla ei ole vuoden 2010 marraskuun jälkeen valmistettu metallista elohopeaa kaupalli-

seen tarkoitukseen (Boliden Kokkola Oy 2011). Syy tähän on EU:n asettama elohopean 

vientikielto. Elohopea joudutaan tällä hetkellä varastoimaan jätteenä maan alle. (Boliden 

AB 2013a.) Käsitellyn toiminnan ohella sivutuoteosastolla valmistetaan elektrolyysin tar-

vitsemia lyijyanodeja sulattamalla ja valamalla käytettyjä anodeja uudestaan (Pihkala 

2011, 276–277).  
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3.3 Liuotus 

 

Liuotuksen ensimmäisessä vaiheessa pasute syötetään varastosiiloista suljettujen kuljetin-

järjestelmien välityksellä jatkuvatoimisiin elektrolyysiltä palautettua rikkihappoa sisältä-

viin reaktoreihin (Pihkala 2011, 277). Pasute liukenee pääosin happoon muodostaen liuos-

muotoisia sulfaatteja. Seuraavaksi vuorossa olevassa liuoksen sakeutuksessa sulfaatit ja 

liukenemattomat kiintoaineet erotellaan omiksi faaseikseen. Sakeuttimen ylite eli sulfaatit 

ohjataan liuospuhdistamolle varastointisäiliön kautta ja alite (mm. sinkkiferriitti ja rauta) 

työvaiheeseen, jossa ferriitin sinkkioksidi saadaan liukenemaan sinkkisulfaatiksi ja rauta 

saostumaan jarosiitiksi. (Pihkala & Salminen 1992, 146–147.) 

 

Edellisessä vaiheessa muodostunut liete syötetään yhdessä elektrolyysiltä saatavan paluu-

hapon kanssa suoraliuotusreaktoreihin, minkä jälkeen liuokseen voidaan alkaa syöttää 

sinkkirikastetta ja happea. Sinkkisulfidi liukenee lietteen rikkihappoon lietteeseen liuen-

neen hapen avustuksella reaktorin paineen ollessa n. 3 bar ja lämpötilan n. 100 °C. Synty-

nyt soluutio komponentteineen ohjataan rikin vaahdotukseen, jossa liuoksen alkuainerikki 

vaahdotetaan mm. liukenemattomia metallisulfideja sisältäväksi rikasteeksi ja jossa suora-

liuotuksessa tullut lisärauta yhdistyy lietteessä jo olleeseen jarosiittiin. Rikkirikaste muun-

netaan vielä lietteiseksi sakeuttamalla ja suodattamalla ennen sen siirtämistä varastointial-

taaseen. Myös jarosiittisakalle tehdään sakeutus ja suodatus ennen sen varastoimista. Sul-

faattiliuos kierrätetään rikin poistamisprosessista liuotusyksikön alkupään reaktoreihin. 

Suoraliuotusreaktorit kykenevät vastaanottamaan vuosittain noin kolmanneksen sulatolla 

käytettävästä sinkkirikasteesta. (Pihkala 2011, 277–278.) 

 

 

3.4 Liuospuhdistus 

 

Metallisulfaattiliuos sisältää liuospuhdistukseen tullessaan sinkkiä jalompia sulfaattimuo-

toisia metalleja (kuparia, kobolttia, nikkeliä, kadmiumia ja talliumia) ja puolimetalleja (an-

timonia ja germaniumia) sekä muita epäpuhtauksia, jotka liuottaisivat elektrolysointivai-

heeseen päästessään prosessin seurauksena syntyvää metallimuotoista sinkkiä takaisin liu-

osmuotoon heikentäen siten prosessissa käytettävän sähkövirran tehokkuutta. Puhdistuksen 

1. vaiheessa pulverimuotoisella sinkillä pelkistetään osa soluution kuparisulfaatista ja hävi-

tetään kloori jatkuvatoimisten virtausreaktorien avulla. Vaiheessa 2 saostetaan liuoksen 
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koboltti ja muut metallisulfaatit paitsi kadmium ja tallium jatkuvatoimisesti sinkkijauheella 

ja arsenikilla. (Näsi & Sorsa 2002.)  

 

Ennen 3. vaiheeseen päätymistä liuosta varastoidaan hetken aikaa (Pihkala 2011, 278). 

Varastoidusta soluutiosta pelkistetään vaiheessa 3 sekä kadmium- että talliumsulfaatti lei-

jupatjatekniikkaan perustuvissa reaktoreissa Zn-pulverin avustuksella (Näsi & Sorsa 2002). 

Kadmiumia joudutaan huonontuneen markkinatilanteen vuoksi säilyttämään nykyisin lai-

toksen jätealueella (Pihkala 2011, 278). Liuos kuljetetaan seuraavaksi hydrosyklonien läpi, 

joissa siitä poistetaan pienirakeisimmat liukenemattomat epäpuhtaudet (Tunkkari 2013). 

Tämän jälkeen soluutio on valmis jäähdytettäväksi ja sakeutettavaksi kipsin eli kalsiumsul-

faatin poistamiseksi. Elektrolyysiin pumpattavan kipsivapaan sinkkisulfaattisoluution Zn-

pitoisuus on suunnilleen 160 g/dm
3
. (Pihkala 2011, 278.) 

 

 

3.5 Elektrolysointi 

 

Elektrolyysi koostuu virtapiireistä, joiden kennot sisältävät elektrolyytin eli sinkkisulfaatti-

liuoksen lisäksi alumiinikatodeja ja hopeaseosteisia lyijyanodeja. Elektrolyysin katodireak-

tiossa Al-levyn pintaan kiteytyy metallimuotoista sinkkiä ja Pb-levyn anodireaktiossa syn-

tyy rikkihappoa ja happea. (Pihkala & Salminen 1992, 148.) Kunkin muodostuneen Zn-

levyn sinkkipitoisuus on vähintään 99,995 % (Boliden AB 2013a). Täyttä sähkövirtaa käy-

tettäessä katodien annetaan kasvaa altaissa pitkälti toista vuorokautta ennen niiden poisnos-

toa ja sinkin irrottamista automaattisten strippauskoneiden avulla. Osa altaiden paluuha-

posta yhdistetään puhdistamolta tulleeseen liuokseen ja osa ohjataan liuotusyksikköön. 

(Pihkala & Salminen 1992, 148.) Paluuhapon koostumus on seuraava: sinkki 60 g/dm
3
, 

vapaa rikkihappo 160 g/dm
3
. Ennen altaisiin syöttöä kennoihin takaisin menevä sähkövir-

ran kuumentama soluutio jäähdytetään puhdistamolta tulleen liuoksen tavoin n. 35 °C:seen 

ilmajäähdytteisissä torneissa. (Pihkala 2011, 278–279.) 

 

 

3.6 Sulatus, seostus ja valu 

 

Elektrolyysiyksikön irrottamat sinkkilevyt siirretään sulatettavaksi valimon kahteen induk-

tiouuniin (Pihkala 2011, 279). Sulatettavaksi tiputetaan myös sinkin oksidoitumista ehkäi-
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sevää salmiakkia (Pihkala & Salminen 1992, 148). Zn-sula (KUVIO 3) voidaan valaa eri-

painoisiksi harkoiksi joko sellaisenaan tai seostaa siihen ennen valua toisia metalleja, kuten 

alumiinia tai lyijyä, erillisissä uuneissa (Pihkala 2011, 279). Tehtaan tuotevalikoiman uu-

sinta jäsentä, Ni-seosteista sinkkiä, on valmistettu tehtaalla loppuvuodesta 2010 lähtien 

(Boliden Kokkola Oy 2011). Valimolla valetaan minimissään 25 kg:n harkkoja ja maksi-

missaan 4 000 kg:n ns. jättijumboja (Boliden Kokkola Oy 2013). Valmiit tuotteet siirretään 

niiden jäähdyttyä valimon väliaikaisvarastosta satamaan (Pihkala 2011, 279). 

 

 

 

KUVIO 3. Alumiinilla seostettua sinkkisulaa ja ZnAl-kuonaa  
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4 KAASURAKEISTUS 

 

 

Kaasurakeistus on nestemäisen aineen ja kaasun välinen vuorovaikutusprosessi, jossa vir-

taavaa nestettä hajotetaan pisaroiksi ohjaamalla nestevirtaan suurinopeuksista kaasua. Me-

netelmä kehitettiin alun perin kemiallisessa prosessiteollisuudessa öljyjen, kemikaaliliuos-

ten, emulsioiden, dispersioiden, lietteiden ja geelien rakeistusta varten. (Liu 2000, 73.) 

Vanhimmassa tunnetussa ei-rautametallien kaasurakeistusmenetelmässä, jonka patentoi v. 

1872 huddersfieldiläinen Marriott, käytettiin höyryä (Dowson, Naboychenko & Neikov 

2009, 114). 1920-luvun alussa aloitettiin joidenkin ei-rautametallien, kuten lyijyn ja tinan, 

pisarointi yksittäisellä paineilmasuuttimella valmistamaan pulvereita juotostahnoihin (Liu 

2000, 73). 

 

Ensimmäinen tieteellinen työntekijä raudattomien metallien kaasurakeistusalalla näyttää 

olleen Metals Disintegrating Co. -yrityksen perustaja professori Hall. Hän kehitti nk. close-

coupled-suuttimen alumiinin rakeistukseen ja patentoi sen 1920-luvun lopulla. (Dowson 

ym. 2009, 114.) Erinäisillä suutinmalleilla alettiin noihin aikoihin pulveroida sinkkisulaa 

räjähdysaineiden valmistukseen ja alumiinisulaa sinkkiliuosten puhdistukseen. Toisen 

maailmansodan aikana saksalainen R.Z. Mannessmann kykeni kehittämään paineilmara-

keistustavan raudan pulverointiin. 1960-luvulla aloitettiin puolestaan useiden eri metallien 

inerttikaasurakeistus ilmailualan sovelluksia varten. (Liu 2000, 73.) Yksinkertaisin ei-

rautametallien kaasurakeistusmetodi kautta aikojen on ollut ns. free fall -menetelmä, jossa 

metallivirran annetaan pudota vaakasuuntaisen kaasuvirtauksen ylle. Metodi on ollut suo-

sittu sinkkijauheen valmistuksessa. (Dowson ym. 2009, 114.)  

 

Kaasurakeistuksen eri modifikaatioita käytetään nykyisin laajalti pulverimetallurgisessa 

teollisuudessa valmistettaessa pulvereita mainittujen metallien lisäksi mm. juotos- ja jalo-

metalleista, kuparista, raudasta, alumiinista, magnesiumista sekä koboltista seoksineen, 

niukkaseosteisista ja ruostumattomista teräksistä, pikateräksistä, rautapitoisista ja raudat-

tomista erikoisseoksista, nikkelipohjaisista ja muista superseoksista, titaanipohjaisista 

seoksista sekä metalliyhdisteistä ja keraameista (lähinnä alumiinioksidista) (Liu 2000, 73–

74). Free fall -rakeistuksen eri muunnelmat ovat käytetyimpiä kaasurakeistustapoja niiden 

hyvän häiriönsietokyvyn ansiosta. Close-coupled-rakeistuksella voidaan kuitenkin saavut-

taa free fall -rakeistusta korkeampi hyötysuhde ja pulverituotto. (Liu 2000, 81.) Al- ja Zn-
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rakeistuksessa käytetään yleensä useampia suuttimia lisäämään pulverin tuottoa (Dowson 

ym. 2009, 117). Esimerkki sinkkisulaa pisaroivasta close-coupled-yksiköstä löytyy kuvios-

ta 4. 

 

 

 

KUVIO 4. Esimerkki Zn-rakeistamosta (mukaillen Dowson ym. 2009, 413) 

 

Keskeytyvätoimisissa rakeistusyksiköissä sulan virtausmäärä yksittäisen suuttimen läpi on 

tyypillisesti 60–4 200 kg/h, kun sulan poistumisaukon halkaisija on 2–15 mm. Jatkuvatoi-

misissa yksiköissä pisaroidaan alhaisen sulamislämpötilan metalleja 480 kg:sta 1 980 

kg:aan tunnissa. Kaupallisesti toimivissa yksiköissä rakeistussuuttimen syöttöpaine on 5–

90 bar kaasun tilavuusvirran ollessa tällöin 0,33–4 dm
3
/min. Metallisulan rakeistuslämpöti-

lan ja metallin sulamislämpötilan välinen ero on yleensä 75–150 °C. Kaasurakeistuksella 

saavutettava tyypillinen keskimääräinen partikkelikoko on 50–300 μm. Korkeapaineisella 

kaasulla (paine luokkaa 180 bar) on tosin mahdollisuus tuottaa rakeita, joiden mediaaninen 

halkaisija on jopa alle 10 μm. (Liu 2000, 85–86.) 

 

Rakeistamoiden sulatus- tai sulanapitouuni on valmistettu keraamista tai muusta tulenkes-

tävästä materiaalista. Uunin lämmitysmuotona käytetään induktio-, vastus-, polttoaine- tai 

sähkökuonatekniikkaa. Rakeistussuuttimen kuori on keraamia, muuta tulenkestävää mate-

riaalia tai terästä. (Liu 2000, 87.) Zn-rakeistuksessa sulavirran kuljetusputki on materiaalil-

taan tavallisimmin kvartsilasia, grafiittia tai keraamia (Dowson ym. 2009, 413). Rakeistus-

kaasuna on perinteisesti käytetty typpeä, argonia, heliumia, ilmaa tai kahden kaasun sekoi-

tusta näistä kaasuista. Passiivista kaasua (kuten Ar ja He) käytetään, kun pisaroiden happi-

Jähmettymis-

kammio 

Pussisuodatin 

Imuri 
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Ilma 
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pitoisuus on pidettävä alhaisena tai kun rakeistetaan räjähdysherkkiä metalleja, kuten su-

perseoksia tai titaania. Herkästi reagoivaa kaasua käytetään haluttaessa oksidisia, nitridisiä 

tai karbidisia metallipisaroita. Kaasujen sekoituksella voidaan tavoitella kustannussäästöjä 

ja/tai vaikuttaa pisaroiden ominaisuuksiin: rakeistuskaasuun on mahdollista syöttää vaikka 

passivoimisaineita kunkin pisaran pinnan inertisoimiseksi. (Liu 2000, 74.) 

 

Kaasurakeistuksella on heikko hyötysuhde, keskimäärin vain 2–4 % rakeistuskaasusta osuu 

metallivirtaan. Rakeistuskaasu, joka joko kierrätetään tai päästetään ilmakehään, on usein 

samaa kuin jähmettymiskammiossa oleva kaasu. (Liu 2000, 74, 83.) Etenkin inerttikaasu-

rakeistuksessa tulisi pyrkiä kaasun kierrätykseen, sillä passiivisen kaasun käyttö aiheuttaa 

merkittäviä kuluja varsinkin suurissa rakeistusyksiköissä (Dowson ym. 2009, 117). Kaasul-

la rakeistettujen pisaroiden, jotka ovat tyypillisesti pyöreitä, sileitä, puhtaita ja huokoisia, 

jäähtymisnopeus on 10
3
–10

5
 °C/s (Liu 2000, 69). Laatuvaihtelut pisaroiden pyöreyden ja 

sileyden suhteen ovat kuitenkin yleisiä varsinkin alumiinipohjaisia seoksia sekä sinkkiä ja 

CuZn-seoksia rakeistettaessa. Kun sulapisarat törmäävät toisiinsa turbulenttisessa metalli-

sessa kaasuvirrassa, pienikokoisista pisaroista tulee yleensä suurempia. (Liu 2000, 90.) 

 

Seula-analyysi on laajimmin käytetty menetelmä partikkelikokojakauman selvittämiseen 

pulverimetallurgiassa yli 5 μm:n raekoon omaaville pulvereille (Dowson ym. 2009, 9). 

Pulverinäytteen läpäisevyyttä erisuuruisten silmäkokojen läpi mitataan usein kumulatiivi-

sesti partikkelien massan, pinta-alan, tilavuuden tai lukumäärän suhteen. Näytteen partik-

kelien keskimääräinen halkaisija saadaan tällöin selville katsomalla läpäisyprosenttiakselin 

lukemaa 50 % vastaava kumulatiivisen raekokojakaumakäyrän arvo halkaisija-akselilta. 

(Liu 2000, 240, 242.) 

 

 

4.1 Close-coupled-rakeistus 

 

Close-coupled-rakeistusta suoritetaan alhaisen sulamislämpötilan omaaville ei-

rautametalleille sekä pysty- että vaakasuorassa asennossa (Dowson ym. 2009, 114). Verti-

kaalisen rakeistusyksikön käyttömahdollisuuksia rajoittaa kuitenkin yksikön jähmettymis-

kammion korkeus (luokkaa 10 m), joka usein vaatii korkeamman rakennuksen ja siten kor-

keammat pääomakustannukset horisontaaliseen rakeistusyksikköön (kammion tyypillinen 

korkeus n. 3 m) nähden. Kammion pitää joka tapauksessa olla niin tilava, että kaikki pisa-
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rat kerkeävät jäähtyä siten, ettei niitä ala kasautua kammion sisäseinille. Seinämille keräy-

tyvää metallimäärää pyritään oikeanlaisen konstruktiosuunnittelun lisäksi minimoimaan 

hiomalla kammion sisäpinnat. Kammiot valmistetaan tavanomaisesti ruostumattomasta 

teräksestä. (Liu 2000, 74, 83.) 

 

Professori Hallin aikanaan patentoimaa suutinmallia ei ole vuosien saatossa kyetty paran-

tamaan radikaalisti, joten mm. Venäjän kansallisen alumiini-magnesium-instituutin (VA-

MI) kehittämä suutin (KUVIO 5) on pitkälti samanlainen kuin Hallinkin. Kyseisessä mal-

lissa rakeistuskaasua kuljetetaan suuttimen ympäri suppenevassa kulmassa rengasmaisen 

aukon läpi. Kaasun poistumisaukosta poistuttuaan kaasuvirtaus aiheuttaa imuefektin ejek-

toriputkeen, minkä vuoksi metallisulaa alkaa virrata putkessa. Kaasusuihku kohtaa metalli-

virran suuttimen päässä hajottaen virran pisaroiksi. Kaasun nopeus saavuttaa yleensä ää-

nennopeuden kaikenlaisissa suuttimissa suuttimen kapeimmalla alueella (kuviossa 6 vmax). 

(Dowson ym. 2009, 114, 117.) 

 

  

 

KUVIO 5. VAMIn näkemys horisontaalisesta close-coupled-rakeistuksesta (mukaillen 

Dowson ym. 2009, 114) 

 

Hall-tyyppisissä suutinmalleissa osa rakeistuskaasusta erottuu pyörteiksi sulan poistu-

misaukon edustalle. Sulan poistumisaukko voi tukkeutua, mikäli metallin rakeistuslämpöti-

la on alimitoitettu sulan putkessa viipymään aikaan nähden ja/tai mikäli kaasupyörteet ve-

tävät sulan poistumisaukolle pisaroitua kylmentynyttä metallia. (KUVIO 6.) (Liu 2000, 

350, 354.) Mikäli suutinputken pää tukkeutuu osittain, on mahdollista, että rakeistuskaasua 

alkaa ohjautua tukkeutuman reiästä putkea pitkin sulakylpyyn (Dowson ym. 2009, 115).  
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KUVIO 6. Hall-tyyppisen close-coupled-suuttimen toimintaperiaate (mukaillen Bauckha-

ge, Uhlenwinkel, & Ziesenis 2002, 69) 

 

Hallin patenttiin perustuvien suutinten metallipisaroiden tuottoon, muotoon, kokojakau-

maan sekä lentämissuuntaan vaikuttavat tekijät ovat seuraavat: Metallisen kaasuvirran no-

peus- ja lämpötilajakauma määrittyy rakeistuskaasun metallivirtaan kohdistamasta liike-

energiasta ja jäähdytystehosta sekä metallivirran kokemasta lämpöhäviöstä ejektoriputkes-

sa. Lämpöhäviöllä on sulan viskositeettia ja pintajännitystä lisäävä vaikutus. Sulan dynaa-

misen viskositeetin ja/tai pintajännityksen kasvulla on puolestaan huomattu olevan keski-

määräistä partikkelikokoa suurentava vaikutus. (Liu 2000, 68, 287, 355.) Suuttimesta ulos 

tulevan kaasun määrää kontrolloidaan muuttamalla kaasun painetta ja lämpötilaa ennen 

suuttimeen tuloa sekä kaasuraon suuruutta suuttimessa. Muodostuvaan imuvoimaan ja si-

ten pisaroiden mediaaniseen halkaisijaan on vaikutusta myös sulan poistumisaukon hal-

kaisijan koolla sekä aukon ja sulakylvyn välisellä pystysuoralla etäisyydellä. (Dowson ym. 

2009, 114.) 

 

Rakeistustapahtuman hyötysuhdetta ja siten myös pulverituottoa voidaan parantaa pienen-

tämällä kaasun poistumisaukon ja sulan poistumisaukon välistä etäisyyttä ja/tai muuttamal-

la kaasun poistumisaukon ja virtaavan metallin välistä kulmaa, jonka arvo on tyypillisesti 

15–80°, suuremmaksi suuttimen konstruktiossa. On tosin huomioitava, että kaasun nopeus 

ja siten myös metallisulaan kohdistuva paine on tällöin suurempi kaasun osuessa metal-

lisulaan, joten tuloksena on pienipisaraisempi ja kartiomaisempi metallinen kaasuvirta. 

p1 
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Keskimääräinen partikkelikoko pienenee myös, kun rakeistuskaasun tiheyttä pienennetään, 

jolloin kaasun kinemaattinen viskositeetti ja nopeus kasvavat, sulan poistumisaukon hal-

kaisijaa kavennetaan ja/tai kun rakeistettavan sulan tiheys kasvaa. (Liu 2000, 83, 87, 287.) 

 

 

4.2 Raekoon hallinnan teknologiat 

 

Rakeistusmetodien raekoon hallinnan tueksi on kehitetty lukuisa määrä matemaattisia yh-

tälöitä (kokemusperäisiä korrelaatioita ja analyyttisia laskentamalleja) sekä ns. Computa-

tional Fluid Dynamics (CFD) -tietokoneohjelmistoja, joita käyttämällä voidaan selvittää 

rakeistusparametrien arvot, kuten rakeistuskaasun nopeusprofiili, painejakauma ja lämpöti-

la suuttimen alueella, muodostuvien pisaroiden lentorata ja lopulta myös rakeistusproses-

silla aikaansaatava keskimääräinen raekoko. Prosessinhoitajat ja/tai muut asianosaiset sel-

vittävät ennen teknologioiden soveltamista manuaalisesti mittaamalla tarvittavien suurei-

den arvot ja toteuttavat tekniikoiden avulla saatavien tietojen perusteella mahdolliset ra-

keistuslaitteiston säätötyöt. (Liu 2000, 356, 369, 450.) 

 

Merkittävä este jatkuvalle korkealaatuisen pulverin tuotannolle on ollut rakeistusyksiköi-

den puutteellinen automatisointi, rajoitettu kyky kuvantaa ja valvoa tarkasti eri rakeistuspa-

rametreja reaaliaikaisesti. Optiikka, elektroniikka ja tietojenkäsittelyohjelmistot ovat kui-

tenkin kehittyneet merkittävästi luotettavuuden, tarkkuuden ja helppokäyttöisyyden suh-

teen 2000-luvulla, joten aiempaa joustavammaksi saatua kuituoptiikkaa – pienimmät teolli-

suuskäytössä olevat anturit ovat halkaisijaltaan vain luokkaa 15 mm – on jo onnistuneesti 

kyetty soveltamaan erityyppisten rakeistusprosessien reaaliaikaisessa valvonnassa. (Liu 

2000, 446–447.) 

 

Kuituoptiikkaan pohjautuvia digitaalisia kuvantamismenetelmiä, kuten suurnopeusvaloku-

vausta, videokuvausta ja holografiaa, on käytetty haluttaessa saada selville yksittäisen pisa-

ran liikerata ajan funktiona. Kyetäänpä nykyisin laserdiffraktiota hyödyntämällä selvittä-

mään myös yksittäisen pisaran koko ja nopeuden 3D-komponentit sekä raekokojakauma. 

Infrapunalämpökuvauksella saadaan puolestaan selville pisaroiden lämpötila. Signaalimuo-

toinen mittausdata kulkee sensoreilta ohjauskeskukselle, joka voidaan määrittää tekemään 

automaattisesti tarvittavat säädöt rakeistusparametreihin, kuten kaasun syöttöpaineeseen. 
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Näin ollen on siis mahdollista kuvantaa ja kontrolloida reaaliaikaisesti vaikkapa kaa-

susuihkun ja metallivirran välistä päällepuhalluskulmaa. (Liu 2000, 447–448.)  
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5 BOLIDENIN KOKKOLAN RAKEISTUSYKSIKKÖ 

 

 

Valimon rakeistushallissa pisaroidaan sulatetusta sinkistä kahden karkeusasteen jauhetta 

puhdistamoa varten. Rakeistusprosessia valvoo vuorotellen kaksi vakituista koneenhoita-

jaa: toinen on joka toinen viikko aamuvuorossa ja toinen iltavuorossa. Koska työ on luon-

teeltaan keskeytyvää 2-vuorotyötä, ei prosessi oletusarvoisesti ole käynnissä öisin tai vii-

konloppuisin, mutta arkipyhinä on, jotta pulverit saadaan riittämään yhden viikonlopun yli 

kerrallaan. Aamuvuoron virallinen työaika on klo 5.40–13.40 ja iltavuoron klo 13.40–

21.40. Rakeistamossa on käytössä liukumajärjestelmä. Normaalia työpäivää (8 h) tehtäessä 

töihin voi tulla aikaisintaan 10 min virallista työaikaa aikaisemmin, jolloin töistä voi lähteä 

aikaisintaan klo 13.30 tai klo 21.30. (Puumala 2011.) 

 

Kun ennen virallista työaikaa töihin tullut koneenhoitaja jatkaa työntekoa virallisen työajan 

päättymisajankohtaan asti, siirtyy klo 5.30–5.40 tai klo 13.30–13.40 kertynyt työssäoloaika 

hänen liukumasaldoonsa. Ylityöpäiviltä, joihin myös arkipyhät keskeytyvässä 2-

vuorotyössä luetaan, ei kuitenkaan voi saada liukumaa. Prosessinhoitaja menettää liuku-

maa saldostaan, mikäli hän tulee töihin virallisen työajan alkamisen jälkeen ja/tai mikäli 

hän lähtee töistä ennen virallisen työajan päättymistä. Saldo voi sisältää liukumaa korkein-

taan 20 h, joten liukuman kerryttäminen antaa koneenhoitajalle mahdollisuuden (tuuraajan 

löytyessä tai pulveritilanteen salliessa) pitää vapaapäiviä. Työsuhteen päättyessä proses-

sinhoitajan saldon mahdollisesti sisältämä liukuma korvataan hänelle rahana perustuntipal-

kan mukaisesti. Jos koneenhoitajan saldo on työsuhteen loppuessa miinuksella, pidätetään 

hänen peruspalkastaan saldon osoittama negatiivinen liukumamäärä. (Puumala 2011.) 

 

 

5.1 Tuotantoprosessin kuvaus 

 

Ulkokuoriltaan rautaisen, sisäosiltaan keraamisen, 6,9 t sinkkiä vetävän, 12 SiliCoat-

vastussauvalla lämpiävän ja maksimiteholtaan 108 kW:n (sulakylvyn lämpötila tällöin 600 

°C) rakeistamon sulanapitouunin yläreunaan on sijoitettu 600 mm:n etäisyydelle toisistaan 

kolme teräksistä (Fe 52C) paineilmasuutinta, jotka on varustettu kaltevuuden ja korkeuden 

säätömahdollisuudella ja jotka on suunnattu rautaiseen jähmettymiskammioon päin. Kun-

kin suuttimen sisälle on perinteisesti asetettu ulkohalkaisijaltaan 21,3 mm, sisähalkaisijal-
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taan 17,3 mm, pituudeltaan 800 mm ja materiaaliltaan ST 35 oleva putki, johon on taivu-

tettu 30°:n kulma (KUVIO 7). (Puumala 2011.)  

 

Vuoden 2013 aikana on teräsputkien ohella kuitenkin alettu käyttää niiden tyyppisiä vol-

framiseosteisia molybdeeniputkia (21,3 mm x 17,5 mm x 800 mm, Mo70W30) (Harju 

2013). Kuhunkin suuttimeen asetetaan putken pää, josta on lyhyempi matka kulmakohtaan. 

Rakeistuslaitteiston käynnistämisen yhteydessä usein esiintyvää sulan poistumisaukon tuk-

keutumista saadaan tehokkaasti pienennettyä putkien esilämmityksellä. (Puumala 2011.) 

Suutinten ollessa säädetty vaakasuoraan asentoon pystysuora etäisyys putken keskikohdan 

ja maksimikorkeuksisen kuonattoman sulakylvyn välillä suutinten nykyisellä korkeussää-

döllä on 55 mm. 

 

  
 

KUVIO 7. Putken sijoittuminen suuttimen sisälle ja ST 35 -putken kuluminen 

 

Kun koneenhoitaja laitteiston käynnistyksen jälkeen aukaisee paineilmaverkossa kunkin 

suuttimen edessä olevan sulkuventtiilin, muodostaa suuttimesta kammioon päin suihkuava 

paineilma putken päähän ylipaineen, jolloin sulakylvyn n. 515-asteista sinkkiä alkaa siirtyä 

putkeen. Suunnilleen 2 baarin paineen ennen suuttimeen tuloa omaava ilma hajottaa sinkin 

pisaroiksi, jotka jäähtyvät jähmettymiskammiossa. (KUVIO 8.) Kammion pohjalla sijait-

seva sähkömoottorikäyttöinen ruuvikuljetin vie muodostunutta pulveria kiilahihnaperiaat-

teella toimivalle elevaattorille, joka nostaa pulveria edellisen kaltaiselle ruuville (KUVIO 

9). Yläruuvin kautta pulverivirta ohjautuu edelleen sähkötoimiselle jakoventtiilille. Vali-

mon valvomon tietokoneilta löytyvällä Proscon-tuotannonohjausjärjestelmällä asetettava 

prosenttilukema määrittelee venttiilin jakoläpältä kolmannen ruuvikuljettimen kautta kah-

delle eri täryseulalle menevän pulverivirran suuruuden (KUVIO 10). (Puumala 2011.) 

Suuttimen puoleinen pää 
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KUVIO 8. Rakeistusuunin seutu ja jähmettymiskammion sisäpuoli 

 

  
 

KUVIO 9. Kammio koillisesta päin nähtynä ja elevaattorin yläosan seutu 

 

  
 

KUVIO 10. Täryseulojen seutu ja seulan toimintaperiaate (mukaillen Dowson ym. 2009, 

246) 
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Täryseulalla pulveri seulotaan kolmeksi jakeeksi: ylitteeksi sekä karkea- ja hienopulverik-

si. Koska yliteverkon silmäkoko on 850 μm, pitäisi seulonnan ollessa kunnossa ylitepartik-

kelien olla halkaisijaltaan > 850 μm. Karkea- ja hienopulverin erotuksessa käytettävän sih-

din silmäkokoa vaihdellaan puhdistamon laatuvaatimusten mukaan. Viime aikoina silmä-

koko on ollut 315 μm, mutta taannoin on käytetty myös 280 μm:n silmäkoon omaavaa 

verkkoa. Näin ollen partikkelien halkaisijan pitäisi ideaaliseulonnassa karkeapulverin osal-

ta olla välillä 315–850 μm tai välillä 280–850 μm ja hienopulverin osalta joko < 315 μm tai 

< 280 μm. Karkeapulverin ominaispaino on luokkaa 3 kg/dm
3
 ja hienopulverin 3,33 

kg/dm
3
. (Puumala 2011.) Nykyiset hyväksymisrajat pulverien keskimääräiselle raekoolle 

ovat seuraavat: karkeapulveri 300–320 μm, hienopulveri 100–120 μm (Harju 2013). 

 

Rakeistamon tuotantokyky on likimain 2 t/h. Tämä sinkkimäärä jakautuu siiloihin, ylite-

konttiin sekä valimon yhteiseen kärynpoistolinjaan (osin myös rakeistushallin ympäristöön 

rakeistuslaitteiston joidenkin kohtien tiivistymättömyyden vuoksi). Kumpaakin pulverilaa-

tua valuu kummaltakin seulalta kyseiselle pulverilaadulle varattuun ulkolämpötilassa ole-

vaan rautasiiloon, josta puhdistamon henkilökunta noutaa sitä trukin ja kuljetusastian (ve-

toisuus 2–2,5 t) avustuksella. Hienopulverisiilon maksimivetoisuus on 41 t ja karkeapulve-

risiilon 22 t. Molemmille pulverilaaduille on kaksi siiloa (KUVIO 11). Puhdistamo käyttää 

liuospuhdistuksessaan hienopulveria kuparin- ja koboltinpoistoreaktoreissa ja karkeapulve-

ria kadmiuminpoistoreaktoreissa. (Puumala 2011.) Ylite ohjautuu seuloilta kuvion 11 mu-

kaiseen kippikonttiin, josta se kaadetaan valimon AJAX 1 -sulatusuuniin. Myös ylijäämä-

pulveri syötetään kippikonttien avustuksella AJAX 1:een. (Mäkelä 2013.) 

 

  
 

KUVIO 11. Rakeistetun sinkin varastointimetodit 
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Hienojakoista Zn-pölyä sisältävää ilmaa imetään jähmettymiskammion ja seulojen ylä-

osaan yhteydessä olevan syklonin kautta valimon kärynpoistolinjaan, josta ilma kulkee 

edelleen tuhkankäsittelyn pussisuodattimen lävitse poistuen lopulta ulkoilmaan. Ilman si-

sältämä hienopartikkelinen pöly putoaa syklonista pneumaattiseen kuljettimeen, joka siir-

tää sen halutuin väliajoin automaattisesti Hieno 1 -siiloon. (KUVIO 12.) Erittäin hienoja-

koinen pöly, joka ei syklonissa suodatu, suodattuu viimeistään pussisuodattimessa, jossa se 

sekoittuu sinkkituhkaan. Tuhka viedään lopuksi pasutolle, jossa se syötetään pasutusuunei-

hin. (Puumala 2011.) 

 

  
 

KUVIO 12. Syklonin seutu ja pneumaattinen kuljetin 

 

Automatiikka seuraa sulakylvyn pinnankorkeutta sulanapitouunissa ja käynnistää sähkö-

moottorikäyttöisen keskipakopumpun pumppaamaan sinkkiä AJAX 1:stä rakeistusuuniin 

insural 140 -materiaalista valmistetun täyttörännin kautta (KUVIO 13), kun sinkin pinta 

sulanapitouunissa alenee 35 mm sulakylvyn maksimikorkeuteen nähden. Rakeistuslaitteis-

ton käynnistämisen jälkeinen ensimmäinen täyttöpumppaus on kuitenkin tehtävä manuaali-

sesti rakeistushallin paikallisohjauskotelosta. Ennen ensimmäisen täyttöpumppauksen suo-

rittamista rakeistaja varmistaa nousuputken aukinaisuuden lämmittämällä sen alaosaa tar-

vittaessa nestekaasupolttimella ja mahdollistaa estottoman pyörimisympäristön pumpun 

akselille. (Puumala 2011.) 

 

Myös keskipakopumpun vastuslämmitysperiaatteella toimivan nousuputken lämmittimen 

lämpötilan säätö on automatisoitu: lämpötila on maanantaista perjantaihin klo 5.00–22.00 

400 °C, muulloin 200 °C. Lämpötila pysyy 400 °C:ssa, mikäli rakeistuslaitteisto on käyn-

nissä arkipäivisin ja -pyhinä vielä iltakymmenen aikaan, mutta lämpötilan lasku onnistuu 

Hieno 1 -siiloon Kammiopöly 

Syklonille 
Käryn-

poistoon 

Seulapöly 
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tämän ajankohdan jälkeen vain manuaalisesti. Muina poikkeavina rakeistusajankohtina 

koneenhoitajat huolehtivat itse sekä lämpötilan nostosta että laskusta Prosconin kautta va-

limon valvomossa. (Puumala 2011.) 

 

  
 

KUVIO 13. Keskipakopumppu ja AJAX 1 -uunin ja rakeistushallin välinen täyttöränni 

 

 

5.2 Koneenhoitajien työtehtävät 

 

Rakeistusprosessia hoitavien päivittäisiin tehtäviin kuuluu keskipakopumpun nousuputken 

ja sen ympäristön, täyttörännin, rakeistusuunin ja -kammion, elevaattorin ja paineilmakul-

jettimen sekä rakeistushallin seudun puhtaanapitoa; suutinputkien auontaa, uudelleenase-

mointia suuttimissa sekä vaihtamista (teräsputket); kunkin siilon ja yliteastian täyttöasteen 

tarkkailua (tarvittaessa jakoläpän säätöä); siilojen ja yliteastian pinnan tasoittamista (tarvit-

taessa tyhjän tilan organisoimista niihin). Tarpeen vaatiessa rakeistajat vaihtavat uudet 

grafiittitiivisteet kuhunkin paineilmasuuttimeen ja käyttämättömät tulenkestävät villat kes-

kipakopumpun ja täyttörännin väliin, harjaavat seulaverkot puhtaiksi sekä paikkailevat 

rännin kulumakohtia. (Puumala 2011.) 

 

Lisäksi prosessinhoitajat seuraavat pulverien laatua ottamalla Karkea 1 -siilon juoksevasta 

pulverista näytteen joka maanantai ja molempien hienopulverisiilojen juoksevasta pulveris-

ta näytteen joka kuukauden 1. päivä toimittaen kunkin aine-erän laboratorioon raekokoja-

kauman määrittämiseksi näytteenottopäivänä klo 8.00–10.00 välillä. Yksikössä työskente-

levien on käytettävä kypärää, suojapukua, suojalaseja, käsineitä, turvakenkiä, kuu-

Nousuputken 

lämmitin 

Tukipylväs 
Nousuputken 

alaosa 

Akselin yläosan 

suoja 
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losuojaimia, hengityssuojainta tarpeen mukaan sekä kasvosuojainta sulan sinkin läheisyy-

dessä. (Puumala 2011.) 

 

 

5.3 Yli- ja alituotannon sekä heikon pulverilaadun merkitys 

 

Ollessani yksikön prosessinhoitajana kesällä 2011 linjapaine alennettiin 6 baarista kunkin 

suuttimen syöttölinjassa 2,2 baariin. Lisäksi metallinen kaasuvirta pyrittiin hajottamaan 

mahdollisimman laajalle pitämällä putkia mahdollisimman sisällä suuttimissa. Karkeapul-

veria en vienyt hävitettäväksi kyseisenä kesänä kertaakaan, ainoastaan ylitettä (kuonan 

ohella) oli tarpeen välillä sulattaa. Hienopulveristakaan ei ollut puutetta, joten ylitöitä ei 

tarvinnut tehdä. Kumpikin pulveri täytti tuolloin puhdistamon asettamat laatuvaatimukset. 

Ongelmia alkoi ilmetä alkuvuodesta 2012, jolloin etenkin hienopulveri alkoi kuulemani 

mukaan olla toistuvasti liian pienirakeista. 

 

Koneenhoitajat pyrkivät tämän vuoksi nostamaan keskimääräistä raekokoa vähentämällä 

sulasuihkun kartiomaisuutta laskemalla kunkin suuttimen syöttöpainetta 0,2 baarilla ja al-

kamalla pitää putkia enemmän ulkona suuttimista. Vasta kunkin suuttimen syöttöpaineen 

alentaminen 0,4 baarilla sai pulverien keskimääräisen raekoon puhdistamon laatimien rajo-

jen tienoille. Tuotetun karkeapulverin ja ylitteen määrä alkoi kuitenkin vastavuoroisesti 

nousta ja hienopulverin pienentyä hälyttävästi. Karkeapulverin tuotanto on ollut liian kor-

kealla ja hienopulverin riittämättömällä tasolla puhdistamon kulutukseen nähden enemmän 

tai vähemmän kevättalvesta 2012 lähtien työni alkamisajankohtaan asti. Hienopulverin 

riittämättömyyttä on entisestään lisännyt se, että sen menekki on yleisesti ottaen noussut 

kesään 2011 nähden. 

 

Ylijäämäpulverin ja ylitteen (sekä kuonan) olemassaolosta on vain haittaa tehtaalle, koska 

niiden saattaminen takaisin sulaksi sinkiksi estää hetkellisesti elektrolyysin tuottamien 

sinkkilevyjen sulatuksen AJAX 1:ssä. Valimo ei näin ollen kykene maksimoimaan valu-

tuotantoaan, kun jo kertaalleen sulatettuja levyjä palautetaan pulverimuodossa takaisin 

uuniin. Rakeistetun sinkin hävittäminen kuluttaa myös turhaan rakeistajien ja muutaman 

muun valimolaisen työaikaa aiheuttaen samalla tarpeettomia energia- ja polttoainekustan-

nuksia tehtaalle. Pulverivajausta, joka näyttäytyy yhtiölle ylimääräisinä palkka- ja energia-

kustannuksina, paikataan öisin ja/tai viikonloppuisin. 
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Kun valimo kierrättää alumiinilla seostettuja viallisia sinkkiharkkoja takaisin AJAX 1:een, 

kulkeutuu kyseistä seosta myös rakeistuksen sulanapitouuniin. Alumiiniseosteista ylijää-

mäpulveria ja ylitettä ei voida sulattaa, jos valimo valaa AJAX 1:n valulinjalla 99,995-

prosenttista sinkkiä. Tällöin ainoa mahdollisuus on viedä rakeistettua ylijäämäsinkkiä syö-

tettäväksi elektrolyysin paluuhappoon. Näin meneteltäessä kuitenkin aiheutetaan tehtaalle 

entistä suuremmat tappiot, koska käsittelyvaiheita pulverin saamiseksi takaisin sulaksi sin-

kiksi on enemmän pelkkään uunissa sulatukseen nähden. Happoon liuotettu pulverihan 

kierrätetään elektrolyysiltä liuotusyksikköön, josta vasta alkaa sen jalostus takaisin metalli-

seksi sinkiksi. Paluuhappoliuotusta kuitenkin käytettiin sinkkipulverin ensisijaisena hävi-

tysmetodina jopa vuoden 2012 loppuun asti, jolloin vasta saatiin varmuus AJAX 1:n kel-

poisuudesta pulveroidun sinkin hävitykseen. 

 

Pelkän ylitteen syöttämistä suoraan seuloilta rakeistusuuniin on jo aikaisemmin tutkittu ja 

kokeiltu, mutta ongelmaksi muodostui jokaisen täyttöpumppauksen yhteydessä sulakylvyn 

pinnalla paksuuntuva ja kylmentyvä sinkkikuonakerros. Jotta edes ylite saataisiin sulamaan 

uunissa, kylvyn oksidikuori täytyisi poistaa vähän väliä tai uuniin pitäisi rakentaa jonkin-

lainen sekoittaja. Jos vielä ylijäämäpulveriakin ruvettaisiin johtamaan uuniin, pitäisi kun-

kin suuttimen tuottaman pulverimäärän olla sen verran suuri ja täyttöpumppaukset mitoit-

taa siten, ettei olisi pelkoa sulakylvyn nousemisesta ulos uunista. Ylijäämäpulverin ja ylit-

teen sulattaminen rakeistusuunissa aiheuttaisi kuitenkin turhia energiakuluja tehtaalle, eikä 

se ratkaisisi ajoittain esiintyvää pulverivajausongelmaa. Pitkällä aikavälillä yhtiön kannalta 

edullisin vaihtoehto on näin ollen pienentää tai suurentaa rakeistetun sinkin keskimääräi-

nen raekoko vallitsevaan pulverimenekkiin sopivaksi. 

 

Puhdistamolaisilta on tullut toisinaan valituksia pulverien laadusta: yleisimmin rakeista-

moa on huomautettu pulverien pienirakeisuudesta. Mikäli hienopulveri on hienojakoisem-

paa kuin puhdistamo edellyttää, pulveri pyrkii holvautumaan kuparin- ja koboltinpoistore-

aktorien syöttösuppiloihin – pulveria poistuu automaattisesti sinkkisulfaattiliuokseen siis 

vain suppilon keskeltä, reunoilta sitä pitää käydä poistamassa manuaalisesti. Hienopulve-

rille on eduksi olla pallomaista: jos hienopulveri on liian karkeajakoista (neulasmaista), 

pulveri saostaa jo tässä vaiheessa kadmiumia ja talliumia pois liuoksesta. Karkeapulverin 

tulisi olla neulasmaista seuraavasti: Mikäli karkeapulveri on liian hienorakeista (pallomais-

ta), osa liuoksen kadmiumista ja talliumista jää saostumatta. Jos karkeapulveri on liian kar-

keajakoista, muodostuvasta kadmium-talliumpatjasta tulee liian raskas, jolloin se rysähtää 
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reaktorin pohjalle synnyttäen isotöisen lapiointiurakan. Mikäli karkeapulveri on kovin 

alumiinipitoista, on sen huomattu olevan este kadmiumin saostumiselle. (Tunkkari 2013.) 

 

 

5.4 Yksikön tuotanto syksyllä 2013 

 

Rakeistamon tuotantoa lähdettiin tutkimaan tarkemmin lokakuun 2013 alussa kymmenen 

päivän ajan kahdessa eri seurantaperiodissa (30.9.–4.10. ja 7.10.–11.10.) syntyneen ylijää-

mäpulverin sekä ylitteen ja tuotantoprosessista otettujen pulverinäytteiden avulla. Ottamie-

ni aine-erien tarkoituksena oli saada selville, kuinka suuria vaihteluita yksikön seulomat-

tomassa ja seulotussa jauheessa esiintyy keskimääräisen raekoon (MMD) suhteen. Jo close-

coupled-rakeistuksen teorian ja omien rakeistuskokemusten perusteella oli selvää, että laa-

tuvaihteluja tulisi olemaan vähintään seulomattomassa pulverissa. Tämänkaltaisen jauheen 

näytteenotto tulisi nimittäin olemaan haastavaa suorittaa senhetkisellä laitteistolla siten, 

että kaikkien rakeistusparametrien arvot olisivat jokaisella näytteenottokerralla identtiset. 

 

Seulomattoman pulverin keskimääräinen partikkelikoko saatiin selville analysoimalla labo-

ratoriossa päivittäin alaruuvin ja elevaattorin välisestä tilasta vaihtelevina ajankohtina lait-

teiston ollessa käynnissä näytteenottokauhan avulla otettu aine-erä (esimerkkianalyysi liit-

teessä 3). Seulomattomasta sinkistä ei ollut tällaisella näytteenottotekniikalla mahdollista 

saada eksaktimpia otoksia, koska hienojakoisin pöly poistui kammion yläosan kautta syk-

loniin. Edellä käsitellyllä metodilla otettiin kummallakin periodilla myös yksi seulonnan 

jälkeinen näyte Karkea 1-, Hieno 1- sekä Hieno 2 -siilon juoksevasta pulverista (ks. liitteet 

4–6). Näytteenottoteknologia ei kuitenkaan mahdollistanut pneumaattisen kuljettimen 

tuoman pölyn sisällyttämistä Hieno 1 -siilosta otettuihin näytteisiin. Seurantaperiodien 

tulokset pulverianalyysien osalta ovat kokonaisuudessaan nähtävissä taulukossa 1. 

 

TAULUKKO 1. Zn-pulverinäytteiden analyysidata 

Pvm. MMD [μm] Al-pit. [%] Pvm. MMD [μm] Al-pit. [%] 

30.9. 150 0,019 7.10. 115 < 0,001 

1.10. 80 0,009 8.10. 158 0 

(jatkuu) 
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TAULUKKO 1. (jatkuu) 

Pvm. MMD [μm] Al-pit. [%] Pvm. MMD [μm] Al-pit. [%] 

2.10. 90 0,002 9.10. 93 – 

3.10. 100 0,002 10.10. 125 – 

4.10. 62 < 0,001 11.10. 100 – 

Karkeapulverin MMD oli 30.9. 300 μm ja 7.10. 310 μm. Hienopulverin MMD oli 1.10. 

90 μm (Hieno 1) ja 97 μm (Hieno 2) sekä 8.10. 84 μm (Hieno 1) ja 101 μm (Hieno 2). 

Standardin SFS-EN 1179 mukaan suurin sallittu Al-pitoisuus 99,995-prosenttiselle sin-

kille on 0,001 % tutkimuskohteen kokonaismassasta. 

 

Laatuvaihtelu oli odotetusti suurta seulomattomassa jauheessa. Karkeapulveri oli kummas-

sakin otoksessa laatuvaatimusten mukaista, joten seulaverkkojen erottelukyvyssä ei näyt-

teenottohetkillä ollut vikaa. Hienopulveri olisi kelvannut puhdistamolle vain yhden otoksen 

osalta. Ensimmäisellä jaksolla karkeapulveria jouduttiin viemään sulatukseen 6,55 t ja yli-

tettä 0,66 t. Toisella jaksolla karkeapulveria sulatettiin 7,95 t, ylitettä puolestaan 1,98 t. 

Karkeapulverikonttien vetoisuudet olivat 1,4 t ja 1,175 t. Ylitekontin kapasiteetti oli 0,66 t. 

Molemmat pulverilaadut riittivät kummankin seurantajakson jälkeisen viikonlopun yli. 

Koneenhoitajien annettiin kummallakin periodilla käyttää prosessiparametrien arvoina 

parhaaksi katsomiansa lukemia. 

 

Lähimenneisyyden perusteella koneenhoitajien piti – tai olisi ainakin pitänyt – yrittää 

kummallakin seurantaperiodilla minimoida ylitteen ja karkeapulverin tuotto sekä vastavuo-

roisesti maksimoida hienopulverin tuotanto pyrkimällä mahdollisimman kartiomaiseen 

sulasuihkuun, mutta koettaa silti pitää kiinni puhdistamon asettamista raekokovaatimuksis-

ta. Suutinten syöttöpaineen, jota yleisesti on pidetty tehtaan rakeistajien keskuudessa mer-

kittävimpänä raekokoon vaikuttavana tekijänä yhdessä suutinputkien vaakasuoran sijainnin 

kanssa, huomasin vaihtelevan seurantajaksojen aikana 1,8 baarista 2,2 baariin. Koska alku-

vuonna 2013 yksikössä käyttöönotetut, kulumattomiksi todetut molybdeeniputket olivat 

menneet epäkuntoon kesällä niihin kohdistuneen liian suuren puristuskuormituksen takia, 

käytettiin ykkösperiodissa ajan myötä sinkkiin liukenevia ST 35 -putkia. Tuliterät Mo-

putket kerkesivät mukaan toiselle seurantajaksolle. 1. periodilta taltioidussa kuvion 6 oike-

anpuoleisessa kuvassa etenkin etummainen suihku olisi mielestäni saanut olla selvästi kar-
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tiomaisempi. Myös 2. periodilta otetussa taulukon 2 lämpökamerakuvassa asia on näin 

varsinkin suuttimen 1 tapauksessa. 

 

TAULUKKO 2. Metallisten kaasuvirtojen lämpötila-analysointia 

 

Kuvausaika Suutin 1 Suutin 2 Suutin 3 

9.10.2013 klo 8.43 79,6 °C 95,3 °C 101,5 °C 

 

 

5.5 Tuotannon optimointi vanhaan laitteistoon perustuen 

 

Seurantajaksojen päätyttyä aloin tutkia close-coupled-rakeistuksen teoriaa ja mietin sen 

sekä omien rakeistuskokemusten pohjalta, mitä olisi tehtävissä pulverituotannon optimoi-

miseksi. Kokemusteni perusteella mediaaninen partikkelikoko pienentyisi seuraavasti: nos-

tetaan suutinten syöttöpainetta, säädetään ejektoriputki mahdollisimman sisälle suuttimeen, 

pienennetään putkien sisähalkaisijaa, alennetaan sulan alumiinipitoisuutta, lasketaan sula-

kylvyn pintaa ja/tai viilennetään kammiota. Teoriaa ja omia kokemuksia vertailtuani tote-

sin, että raekoon pienentäminen ja siten karkeapulverituotannon vähentäminen ei tulisi 

olemaan ongelma. Mutta miten pystyttäisiin tuottamaan tasalaatuisempaa (seulomatonta) 

pulveria täyttäen samalla karkea- ja hienopulverille määritetyt laatuvaatimukset? Laborato-

Suutin 2 
Suutin 3 

Suutin 1 
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riosta saatu datahan osoitti hälyttäviä lukemia hienopulverin osalta – ja yksikön pitäisi teh-

dä määrällisesti enemmän karkeajakoisempaa hienopulveria. 

 

Tasalaatuisuuteen pääsy tulisi edellyttämään kaikkien prosessiparametrien arvojen pysy-

mistä muuttumattomina. Sulan poistumisaukon halkaisija, joka teräsputkia käytettäessä oli 

vielä ajan funktio, saatiin jo pysymään vakiona toisesta seurantaperiodista lähtien valitse-

malla putkimateriaaliksi teräksen sijasta volframiseosteinen molybdeeni. Sen sijaan sula-

kylvyn pinnankorkeuden sekä rakeistushallin ja paineilman lämpötilan vakiointi ei tulisi 

onnistumaan projektini aikataulun (11.9.–30.11.2013) puitteissa. Keskipakopumppua ei 

pystyttäisi pitämään jatkuvasti päällä siten, ettei sulakylpy nousisi ulos rakeistusuunista. 

Myöskään sinkkikuonan muodostumista ja sulakylvyn lämpötilamuutoksia ei kyettäisi to-

taalisesti eliminoimaan ilman mittavia prosessimuutoksia. Koska rakeistettavan sulan ti-

heyden pitäisi pysyä vakiona, olisi puhdistamolta lähtevän sinkkisulfaattiliuoksen kemialli-

sen koostumuksen oltava jatkuvasti sama. Tästä päätellen AJAX 1:een kierrätettäviä alu-

miinisia harkkoja pitäisi alkaa sulattaa silloin, kun rakeistuslaitteisto ei ole päällä. 

 

Suuria muutoksia vaatisi myös rakeistushallin ja -kaasun lämpötilan vakiointi. Hallin sisä-

lämpötilahan on muuttunut tehtaan perustamisesta lähtien jatkuvasti: Jopa vaihtunut tuu-

lensuunta saattaa yhden työvuoron aikana vaikuttaa hallin ja siten myös jähmettymiskam-

mion lämpötilaan. Etenkin pohjoistuuli on osoittautunut tehokkaaksi lämpötilan alentajak-

si. Luonnollisesti myös vuodenajat vaikuttavat yksikön lämpötilaan: talvipakkasilla hallis-

sa saattaa olla lämpöä keskimäärin vain 10 °C, kun taas kesähelteillä yksikön keskilämpö-

tila pystyy olemaan jopa 40 °C:ssa. Kaiken lisäksi rakeistuskaasuna käytettävän paineil-

man putkistot kulkevat joissain kohdin ulkona, mikä ei voi olla vaikuttamatta kaasun läm-

pötilaan. 

 

Lähdettäessä pienentämään seulomattoman pulverin keskimääräistä partikkelikokoa seu-

lontadata huomioiden varsin hankalasti ratkaistavissa oleva yhtälö ilman mittavien proses-

simuutosten täytäntöönpanoa tulisi olemaan hienopulverin raekoon samanaikainen suuren-

taminen. Hienopulverin raekokoa saataisiin nähdäkseni kasvatettua vain, mikäli pölynpois-

totehoa kasvatettaisiin ja/tai mikäli seula- ja kammiopölyä ei enää johdettaisi Hieno 1 -

siiloon. Imutehon parantaminen voitaisiin toteuttaa hankkimalla valimon yhteisen käryn-

poistolinjan päähän järeämpi imuri. Seurantaperiodeilla imutehon huomattiin nimittäin 

olevan jo maksimitasolla. Toisaalta tehokkaampi imuri kasvattaisi tarpeettomasti käryn-
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poistolinjaan yhteydessä olevien valimon muiden kohteiden pölynpoistotehoa, joten aino-

aksi vaihtoehdoksi jäisi käytännössä seulapölyn ja/tai kammiopölyn imukanavan suuren-

taminen sekä pneumaattisen kuljettimen pölyn ampumisen lopettaminen Hieno 1:een. 

 

Tämänkään kokoluokan muutoksia ei kuitenkaan olisi mahdollista lähteä tekemään kehi-

tyshankkeelleni varatun ajan vuoksi, joten karkeapulverituotannon ainoaksi realistiseksi 

tyrehdyttämisvaihtoehdoksi jäisi jähmettymiskammion lämpötilan alentaminen. Kylmempi 

kammio voitaisiin helpoiten ja edullisimmin saada aikaan, jos avataan hallin ovet ja/tai jos 

ulkolämpötila alenee. Kammion lämpötilan alentaminen vähentäisi näkemykseni mukaan 

sulapisaroiden tarttumisriskiä toisiinsa. Kun pisarat tällä tavoin jäähtyisivät nopeampaa, 

myös sinkin keräytyminen kammion seinämille vähenisi, jolloin kammion puhdistusaika 

lyhenisi tai poistuisi kokonaan. 

 

Marraskuun aikana karkeapulverin tuotanto vähenikin selvästi lokakuuhun nähden, kun 

ulkoilma kylmeni. Tästä huolimatta yksikkö tuotti marraskuussakin karkeajakoista ylijää-

mäsinkkiä (sisältäen ylitteen), jota jouduttiin viemään muutamia astiallisia viikossa sula-

tukseen. Hienopulverituotanto ei puolestaan lisääntynyt tarpeeksi, koska puhdistamon hie-

nopulveritarve kasvoi lokakuuhun verrattuna. Näin ollen sitä jouduttiin valmistamaan muu-

tamia kertoja ylitöinä. Tarkempia laatuanalyysejä ei enää marraskuussa teetetty tämän pro-

jektin osalta, mutta koneenhoitajien mukaan pulverien laatu pysyi laatuvaatimusten tuntu-

massa: puhdistamolta ei tullut kritiikkiä pulverien huonolaatuisuudesta – Hieno 1:een am-

muttua pölyä lukuun ottamatta. 

 

Koska hienopulverista on edelleen pulaa, olisi syytä mahdollisimman pian selvittää mah-

dollisuudet tehostaa pölynpoistoa ja sen jälkeen hienopulverituottoa vaikka tässä luvussa 

käsitellyillä metodeilla. Karkeapulverin tuotanto vähenisi rakeistamon kannalta varsin pie-

nilläkin muutoksilla, mikäli alumiiniseosteisia harkkoja kyettäisiin tulevaisuudessa kierrät-

tämään siten, että tätä seosta ei pääsisi kulkeutumaan rakeistusuuniin. Nähdäkseni alumii-

nipitoisuuden pienentämisellä saavutettaisiin sulapisaroiden tarttumisherkkyyden kannalta 

sama vaikutus kuin kammion viilentämisellä.  



35 

5.6 Laadunhallinta tulevaisuudessa 

 

Rakeistamon prosessi on kehittynyt free fall -tyyppisestä upokasrakeistuksesta nykyiseen 

muotoonsa. Reaaliaikaista keskimääräisen raekoon määritystä on kautta aikain suoritettu – 

myös seurantaperiodien aikana – analysoimalla silmämääräisesti sekä metallisen kaasuvir-

ran muotoa (joko rakeistushallissa tai valimon valvomosta löytyvän päätteen kautta) että 

kunkin siilon pulverivirtausta ja pulverien karkeusastetta. Koska tarkempia raekoko-

analyysejä saadaan vasta jälkikäteen tehtaan laboratoriosta, reaaliaikainen partikkelikoon 

hallinta perustuu pelkästään koneenhoitajan ammattitaitoon rakeistustilanteessa. Pulveria 

saatetaan näin ollen tuottaa vääränlaisilla rakeistusparametrien arvoilla aina analyysien 

valmistumiseen asti. Miten sitten pystyttäisiin vähentämään koneenhoitajan tekemiä vir-

hearvioita muodostuvan partikkelikoon suhteen ja olisiko raekokojakauma-analyysien 

valmistumista mahdollista nopeuttaa? 

 

Teorian mukaan partikkelikoon hallinnoimisen tueksi olisi tarjolla kolme teknologiaa, jois-

ta toteuttamiskustannuksiltaan halvin olisi laskukaavatekniikka. Yhtälöitä käytettäessä ko-

neenhoitaja selvittäisi ennen laitteiston käynnistämistä laskennassa tarvittavien rakeistus-

parametrien arvot ja määrittäisi niiden perusteella muodostuvan seulomattoman pulverin 

keskimääräisen raekoon. Kääntäen hän voisi teknologian avulla selvittää tietyn raekoon 

aikaansaamiseksi tarvittavat prosessiparametriarvot. Toinen vaihtoehto, Computational 

Fluid Dynamics -teknologia, toimisi samalla periaatteella, mutta sen avulla määrittely ta-

pahtuisi tietokoneella simuloiden. 

 

CFD-tekniikan etu laskukaavoihin olisi se, että sillä voitaisiin nähdä graafisesti niin rakeis-

tuskaasun kuin metallivirrankin käyttäytyminen rakeistustilanteessa. Näitä hallintamene-

telmiä käytettäessä pitäisi kuitenkin edelleen varmuuden vuoksi tehdä raekokojakauma-

analyysejä, joten todellinen mediaaninen raekoko saataisiin nykytilanteen tapaan selville 

vasta jälkikäteen. Teknologioiden soveltamiseksi olisi myös kehitettävä näytteenottotek-

niikka, jolla seulomattomaan pulveriin saataisiin sisällytettyä kammiopöly, sekä käytän-

nössä vakioitava kaikkien rakeistusparametrien arvot. 

 

Toteuttamiskustannuksiltaan kallein, mutta pitkällä aikavälillä taloudellisin, ja eniten pro-

sessimuutoksia vaativa vaihtoehto tehtaan kannalta olisi täysin automatisoitu raekoon hal-

linta. Tämä voitaisiin teorian perusteella saavuttaa ottamalla käyttöön kuituoptiikka rakeis-
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tustapahtuman valvontaan. Optiikkaa hyödyntäen sulasuihkusta olisi mahdollisuus saada 

reaaliaikaisesti määritettyä raekokojakauma, jonka perusteella laitteisto automaattisesti 

säätelisi vaikkapa suutinten syöttöpainetta halutussa keskimääräisessä raekoossa pysymi-

seksi. Tehdaslaboratorion palveluksiakaan ei siten enää tarvittaisi. Ja koska optiikalla voi-

taisiin reaaliaikaisesti tutkia jopa yksittäisiä pisaroita, pystyttäisiin sen avulla kiinnittämään 

nykyistä paremmin huomiota myös puhdistamon kannalta ihanteellisimpien raemuotojen 

toteuttamiseen.  
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6 POHDINTA 

 

 

Allekirjoittaneella oli kolmelta kesältä kokemusta Boliden Kokkolan sinkkipulverituotan-

nosta opinnäytetyötäni aloitettaessa. Pidempiaikaisesta käytännön kokemuksesta ei var-

masti olisi ollut haittaa, mutta käytännön kokemustakin enemmän olisin kaivannut pohja-

tietoja kaasurakeistuksen teoriasta. Oli nimittäin valitettavaa, että en ollut saanut minkään-

laista perehdytystä asian suhteen edes koulussa. Näin ollen projektia oli lähdettävä vie-

mään eteenpäin siltä osin silmät sidottuina. Solmu ei tahtonut jatkossakaan avautua: Yri-

tysesittelyosioon ja tehtaan tuotantoprosessikuvaukseen löytyi suhteellisen pienellä työ-

määrällä käyttökelpoista materiaalia, mutta toisin oli asian laita kaasurakeistuksen – ja var-

sinkin close-coupled-tekniikan – teoriaa etsittäessä. Ja koska close-coupled-suuttimia on 

useanlaisia, oli vaikea löytää kirjallisuutta, joka olisi käsitellyt nimenomaan sinkkitehtaan 

kaltaista suutinmallia ja tukenut siten omia rakeistuskokemuksiani. 

 

Vähintään viiden opintopisteen laajuinen teoriapainotteinen kurssi tehtaan olosuhteita vas-

taavasta close-coupled-rakeistuksesta ennen opinnäytetyön aloittamista ei siis olisi ollut 

pahitteeksi. Kun sitten vihdoin löysin kokemuksiani vastaavaa kirjallisuutta, alkoi rakeis-

tamon tuotantoprosessista raekoon hallinnan suhteen paljastua niin paljon työläitä kehitys-

kohteita, ettei niitä olisi pystytty pelkästään meikäläisen toimesta eliminoimaan meneillään 

olevan syksyn aikana pyrittäessä mahdollisimman tasalaatuiseen seulomattomaan pulve-

riin. Vaikka seulomattoman pulverin tasalaatuisuuden tavoittelu ei varsinaisesti ollut tämän 

työn prioriteetti, rakeistusparametrien, kuten sulakylvyn pinnankorkeuden ja sulan kemial-

lisen koostumuksen, arvojen vakiointi olisi samalla auttanut ehkäisemään ylijäämäpulverin 

muodostumista. 

 

Nämä ratkaisut pölynpoiston muuttamisen ohella olisivat kuitenkin edellyttäneet ennen 

niiden toteuttamista perinpohjaista suunnittelua ja huolellista valmistautumista. Ainakin 

hienopulveria olisi pitänyt tehdä varastoon jo ennen projektini aloittamista, jottei puhdis-

tamon prosessi olisi häiriintynyt. Rakeistamon ongelmiin yritettiin lopulta löytää väliai-

kaisratkaisu jähmettymiskammion lämpötilaa alentamalla. Karkeapulverin tuotanto väheni 

ilmojen ja siten rakeistushallin kylmetessä, muttei täysin. Hienopulveristakin tahtoo olla 

yhä puutetta. 
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Rakeistushallin liiallinen kylmeneminen saattaa myös johtaa vakaviin ongelmiin tulevai-

suudessa: mikäli täyttöränni pääsee kylmenemään ylen määrin, on mahdollista, että AJAX 

1:ltä tulevaa sinkkiä alkaa jähmettyä siihen, minkä vuoksi sinkkivirta saattaa tulla ajan 

myötä yli rännistä, jos keräytymistä ei ajoissa havaita. Rakeistuskammion kylmentämiseen 

tarvittaisiin siis jokin parempi keino. Mikäli tässä työssä käsitellyt, mutta toteuttamatta 

jääneet, hienopulverituoton parantamismetodit eivät parantaisi hienopulverin tuloa riittä-

västi, tullaan hienopulveripulverituotannon optimointiin todennäköisesti tarvitsemaan use-

ampia paineilmasuuttimia. Tällöin kuitenkin saatetaan tarvita isompi kammio ja pidempi 

uuni, jotta metallisten kaasuvirtojen välimatka toistensa suhteen saadaan riittäväksi pisa-

roiden tarttumisriskin minimoimiseksi. 

 

Koska nykyisen prosessin rakeistusparametrien arvot muuttuvat, raekoon hallinnan tueksi 

ja siten koneenhoitajien virhearvioiden eliminoimiseksi kehitettyjä teknologioitakaan (las-

kukaavoja ja CDF-tekniikkaa) ei voi käytännössä hyödyntää. Soveltamista voi tietysti yrit-

tää, mutta prosessiin pitäisi ensiksi kehitellä näytteenottomenetelmä, jolla näytteeseen saa-

taisiin mukaan myös kammiopöly. Lisäksi näytteenoton pitäisi tapahtua hetkellä, jolloin 

näytteenottotilanteen rakeistusparametrien arvot olisivat samat verrattuna teknologioiden 

pohjatietoina käytettyihin. 

 

Pitkällä aikavälillä taloudellisin kombinaatio tehtaan kannalta olisi kuitenkin pyrkiä mah-

dollisimman tasalaatuiseen (seulomattomaan) pulveriin vakioimalla mahdollisimman moni 

parametriarvo ja ottamalla kuituoptiikka käyttöön rakeistustapahtuman valvojaksi. Tällöin 

pitäisi päästä eroon jopa tehdaslaboratorion palveluksista. Näin meneteltäessä kyettäisiin 

parhaiten valmistamaan mahdollisimman tasalaatuisia seulottuja pulvereita vain liuospuh-

distuksen tarvitsema määrä, jolloin edesautettaisiin valimon tuotantokyvyn maksimointia 

sekä puhdistamolta lähtevän sinkkisulfaattiliuoksen kemiallisen koostumuksen vakiointia. 

Tällä perusteella avitettaisiin myös rakeistettavan sinkin kemiallinen koostumuksen ja lop-

putuotteiden eli sinkkiharkkojen laadun vakiointia. 

 

Vaikka tälle työlle asetettu tavoite ei täyttynyt, saatiin projektin aikana selville useita kei-

noja rakeistuksen raekoon hallinnan parantamiseksi – jatkotutkimusaiheita siis riittää. Tyy-

tyväinen olen myös siitä, että opinnäytetyö mahdollisti itselleni tutustumisen tehtaan histo-

riaan sekä muiden tuotanto-osastojen prosesseihin, etenkin liuospuhdistuksen. Raportti 

pyrittiin tekemään siten, että sitä voitaisiin joko kokonaan tai osittain käyttää osana rakeis-
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tamossa työskentelynsä aloittavien työhön perehdytystä. Kaiken kaikkiaan olen kiitollinen 

tehtaan pystyttyä tarjoamaan minulle mahdollisuuden tehdä tämä mielenkiintoinen ja am-

matillisesti kehittänyt opinnäytetyö.  



40 

LÄHTEET 

 

 

Bauckhage, K., Uhlenwinkel, V. & Ziesenis, J. 2002. Universität Bremen, Collaborative 

Research Center 372: Symposium Spray Forming. Volume 6, 2002. Norderstedt: Books on 

Demand GmbH. 

 

Boliden AB. 2004. Annual Report 2003. Pdf-tiedosto. Saatavissa: 

http://vp031.alertir.com/files/press/boliden/Boliden_Annualreport2003_en.pdf. Luettu 

15.9.2013. 

 

Boliden AB. 2013a. Annual Report 2012. Pdf-tiedosto. Saatavissa: 

http://www.boliden.com/Documents/Press/Publications/Boliden_AR12_ENG.pdf. Luettu 

15.9.2013. 

 

Boliden AB. 2013b. Metals for modern life. Pdf-tiedosto. Saatavissa: 

http://www.boliden.com/Documents/Press/Publications/metals-for-modern-life-eng.pdf. 

Luettu 15.9.2013. 

 

Boliden Kokkola Oy. 2011. Yhteiskuntavastuun raportti 2010. Pdf-tiedosto. Saatavissa: 

http://partner.boliden.com/www/en/bolidenen.nsf/WebPagesInmatningEng/3A93A6CBB6

46178EC12578940028A157/$file/Boliden_YKVraportti_2010%20web.pdf. Luettu 

15.9.2013. 

 

Boliden Kokkola Oy. 2013. Yhteiskuntavastuun raportti 2012. Pdf-tiedosto. Saatavissa: 

http://www.boliden.fi/Documents/Press/Publications/Sustainability%20Reports/Boliden_K

okkola_Sustainability.pdf. Luettu 15.9.2013. 

 

Dowson, G., Naboychenko, S. & Neikov, O. 2009. Handbook of non-ferrous metal pow-

ders. Technologies and applications. Oxford: Elsevier Ltd. 

 

Eskelinen, P. 1996. Outokumpu Annual Report 1995. Pdf-tiedosto. Saatavissa: 

http://web.lib.hse.fi/FI/yrityspalvelin/pdf/1995/eoutokum.pdf. Muutettu 1998. Luettu 

15.9.2013. 

 

Eskelinen, P. 1999. Outokumpu Annual Report 1998. Pdf-tiedosto. Saatavissa: 

http://web.lib.hse.fi/FI/yrityspalvelin/pdf/1998/Eoutokum.pdf. Muutettu 2000. Luettu 

15.9.2013. 

 

Frilund, M. 2007. Yhteiskuntavastuun raportti 2006. Kokkola: Boliden Kokkola Oy. 

 

Harju, J. 2013. Henkilökohtainen tiedonanto. 1.10.2013. 

 

Kreab Oy. 2002. Outokumpu Annual Report 2001. Pdf-tiedosto. Saatavissa: 

http://web.lib.hse.fi/FI/yrityspalvelin/pdf/2001/Eoutokum.pdf. Luettu 15.9.2013. 

 

Kreab Oy. 2004. Outokumpu Annual Report 2003. Pdf-tiedosto. Saatavissa: 

http://web.lib.hse.fi/FI/yrityspalvelin/pdf/2003/Eoutokumpu2003.pdf. Luettu 15.9.2013. 

 

http://vp031.alertir.com/files/press/boliden/Boliden_Annualreport2003_en.pdf
http://www.boliden.com/Documents/Press/Publications/Boliden_AR12_ENG.pdf
http://www.boliden.com/Documents/Press/Publications/metals-for-modern-life-eng.pdf
http://partner.boliden.com/www/en/bolidenen.nsf/WebPagesInmatningEng/3A93A6CBB646178EC12578940028A157/$file/Boliden_YKVraportti_2010%20web.pdf
http://partner.boliden.com/www/en/bolidenen.nsf/WebPagesInmatningEng/3A93A6CBB646178EC12578940028A157/$file/Boliden_YKVraportti_2010%20web.pdf
http://www.boliden.fi/Documents/Press/Publications/Sustainability%20Reports/Boliden_Kokkola_Sustainability.pdf
http://www.boliden.fi/Documents/Press/Publications/Sustainability%20Reports/Boliden_Kokkola_Sustainability.pdf
http://web.lib.hse.fi/FI/yrityspalvelin/pdf/1995/eoutokum.pdf
http://web.lib.hse.fi/FI/yrityspalvelin/pdf/1998/Eoutokum.pdf
http://web.lib.hse.fi/FI/yrityspalvelin/pdf/2001/Eoutokum.pdf
http://web.lib.hse.fi/FI/yrityspalvelin/pdf/2003/Eoutokumpu2003.pdf


41 

Kreab Oy. 2005. Outokumpu Annual Report 2004. Pdf-tiedosto. Saatavissa: 

http://www.outokumpu.com/SiteCollectionDocuments/AR_2004_Outokumpu.pdf. Luettu 

15.9.2013. 

 

Kreab Oy. 2006. Outokumpu Annual Report 2005. Pdf-tiedosto. Saatavissa: 

https://www.outokumpu.com/SiteCollectionDocuments/Outokumpu_vsk_05_EN_vs2.pdf.  

Luettu 15.9.2013. 

 

Kreab / H&B Oy. 2000. Outokumpu Annual Report 1999. Pdf-tiedosto. Saatavissa: 

http://web.lib.hse.fi/FI/yrityspalvelin/pdf/1999/Eoutokum.pdf. Luettu 15.9.2013. 

 

Liu, H. 2000. Science and Engineering of Droplets: Fundamentals and Applications. New 

York: Noyes Publications / William Andrew Publishing, LLC. 

 

Mäkelä, M. 2013. Henkilökohtainen tiedonanto: työhön perehdytys. Huhtikuu 2013. 

 

Näsi, J. & Sorsa, A. 2002. Jatkuvatoimisen liuospuhdistuksen pilot-prosessin mallinnus ja 

prosessikehitys. Oulun yliopiston säätötekniikan laboratorion raportti B nro 36, helmikuu 

2002. Saatavissa: http://herkules.oulu.fi/isbn9514275411/isbn9514275411.pdf. Luettu 

5.11.2013. 

 

Patentti- ja rekisterihallitus & Verohallinto. 2013. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ). 

Www-dokumentti. Saatavissa: 

http://www.ytj.fi/yritystieto.aspx?YRTI=NIM1&yavain=620910&tietolahde=1&tarkiste=9

93CBB694E7F6CF94EB885D5E7B4C63331860205&path=1547;1631;1678. Luettu 

15.9.2013. 

 

Pihkala, J. 2011. Prosessitekniikka. Prosessiteollisuuden yksikkö- ja tuotantoprosessit. 

Helsinki: Opetushallitus. 

 

Pihkala, J. & Salminen, R. 1992. Prosessitekniikan kokonaisprosessit. Helsinki: VAPK-

kustannus. 

 

Puumala, V. 2011. Henkilökohtainen tiedonanto: työhön perehdytys. Toukokuu 2011. 

 

Sinervo, J. 1993. Outokumpu Oy:n Kokkolan tuotantolaitokset 1962–1992. Kokkola: Ou-

tokumpu Kokkola Zinc Oy. 

 

Talonen, P. 2011. Jäte voi olla tärkeä raaka-aine. Boliden Magazine. Bolidenin henkilöstö-

lehti 2/2011, 3. 

 

Tunkkari, J. 2013. Henkilökohtainen tiedonanto. 1.11.2013. 

http://www.outokumpu.com/SiteCollectionDocuments/AR_2004_Outokumpu.pdf
https://www.outokumpu.com/SiteCollectionDocuments/Outokumpu_vsk_05_EN_vs2.pdf
http://web.lib.hse.fi/FI/yrityspalvelin/pdf/1999/Eoutokum.pdf
http://herkules.oulu.fi/isbn9514275411/isbn9514275411.pdf
http://www.ytj.fi/yritystieto.aspx?YRTI=NIM1&yavain=620910&tietolahde=1&tarkiste=993CBB694E7F6CF94EB885D5E7B4C63331860205&path=1547;1631;1678
http://www.ytj.fi/yritystieto.aspx?YRTI=NIM1&yavain=620910&tietolahde=1&tarkiste=993CBB694E7F6CF94EB885D5E7B4C63331860205&path=1547;1631;1678


LIITE 1



LIITE 2



SEULA-ANALYYSI
Laboratorio

 Näyte  Laskentapaikka

Zn-pulveri 30.09.2013  

SEULA
mesh mm g % g %

152,0 LM:lle
20 0,800 2,81 149,16 98,2
30 0,630 4,14 145,02 95,4
40 0,400 12,32 132,70 87,3
50 0,315 12,64 120,06 79,0
70 0,200 22,98 97,08 63,9

100 0,160 13,35 83,73 55,1
140 0,100 23,94 59,79 39,3
200 0,071 22,94 36,85 24,2
270 0,056 11,60 25,25 16,6
325 0,045 6,83 18,42 12,1
400 0,036 5,45 12,97 8,5

pohja 0,000 12,97 0,00 0,0
 Yhteensä 152,0
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LIITE 3



SEULA-ANALYYSI
Laboratorio/PI

30.09.2013

 Näyte  Laskentapaikka

Zn-pulveri  

SEULA
mesh mm g % g %

183,1 LM:lle
20 0,800 0,00 183,12 100,0
30 0,630 2,58 180,54 98,6
40 0,400 30,65 149,89 81,9
50 0,315 48,64 101,25 55,3
70 0,200 82,39 18,86 10,3

100 0,160 13,08 5,78 3,2
140 0,100 5,02 0,76 0,4
200 0,071 0,39 0,37 0,2
270 0,056 0,06 0,31 0,2
325 0,045 0,04 0,27 0,1
400 0,036 0,04 0,23 0,1

pohja 0,000 0,23 0,00 0,0
 Yhteensä 183,1
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KOKKOLA ZINC OY
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