
 

 

 

 

Materiaalitekniikan koulutusohjelma 

 

 

SEKUNDAARIALUMIININ VALMISTUS – RAAKA-AINEET JA PROSESSOINTI KUUSAKOSKI 

OY:N HEINOLAN TEHTAALLA 

 

 

 

 

 

 

Tuomas Kuusakoski 

Kandityö 08.05.2016 

 

 

 

 

  



 

 

2 
Tekijä  Tuomas Kuusakoski 

Työn nimi  SEKUNDAARIALUMIININ RAAKA-AINEET JA PROSESSOINTI KUUSAKOSKI OY:N 

HEINOLAN TEHTAALLA 

Koulutusohjelma  Materiaalitekniikka 

Pääaine  Materiaalien prosessointi Pääaineen koodi  mt3002 

Vastuuopettaja  Jari Koski  

Työn ohjaaja(t)  Lauri Holappa 

Päivämäärä  06.05.2016 Sivumäärä  31 Kieli  Suomi 

 

Tiivistelmä 

Työn aiheena on sekundaarialumiinin valmistus – raaka-aineet ja prosessointi. Tavoitteena on kuvata 

alumiinin kierrätysprosessia. Esimerkkikierrätyslaitokseksi on valittu Kuusakoski Oy:n Heinolan tehdas, 

koska siellä on kattava valikoima alumiinipitoisia raaka-aineita ja pitkälle kehitettyjä käsittelyprosesseja.  

Tehtaan kierrätysprosessia on selvitetty pääasiallisesti haastattelemalla Heinolan tehtaan henkilökuntaa ja 

tutkimalla alumiinin kierrätysprosessin yleisiä käytäntöjä. Kilpailuetujen parantamisen selvittämiseksi on 

haastateltu myös alumiinisulatolle raaka-aineen käytön optimointijärjestelemää rakentanutta projektitiimiä. 

Työn tuloksena on saatu sekundaarialumiinin kierrätysprosessin kuvaus Heinolan tehtaalla kaikkine 

yleisimpine vaiheineen. Lisäksi esitellään uudempaa sulatusteknologiaa vaihtoehdoksi esimerkkitehtaalle. 

Tuotannon suunnitteluun liittyen on selvitetty, kuinka raaka-aineen käytön optimointijärjestelmä on tuonut 

lisäarvoa alumiinin valmistuksen kannattavuuteen ja minkälaisia lisäkehitysmahdollisuuksia olisi olemassa. 

Kandidaatintyössä pohditaan myös alumiinin tulevaisuuden näkymiä sekä yleiseltä että tehtaan kannalta 

sekä käydään läpi myös tehtaan vahvuuksia ja kuinka niitä voitaisiin parantaa.  

Alumiinin käyttö maailmassa on ollut jatkuvassa kasvussa ja sen kierrättäminen on monessa suhteessa 

mielekästä. Kierrättämisellä luodaan työpaikkoja, säästetään materiaali-ja energiavaroja, puhdistetaan 

ympäristöä sekä vähennetään hiilidioksidi päästöjä ilmakehään.  Alumiinipitoista romua syntyy monilla 

yhteiskunnan osa-alueilla ja sen kierrättämisestä käydään kilpailua.  Heinolan tehdas on toistaiseksi 

menestynyt monipuolisuutensa vuoksi siinä varsin hyvin. Alumiinin tuotanto lisääntyy tulevaisuudessa mitä 

ilmeisimmin sekä koko maailmassa, että Heinolassa. Heinolan kilpailukyvyn parantamiseksi ja 

varmistamiseksi tulevaisuudessa kannattaisi edelleen tutkia mm. raaka-aineiden mahdollisimman 

optimaalista käyttöä alumiinin sulatuksessa. Jotta optimointijärjestelmästä saataisiin paras hyöty, voisi 

sulatuksien suunnittelija hyödyntää raaka-aineiden käytön rajoituksissa tilastollisia menetelmiä käyttävää 

simulaattoria.   
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4 
1 Johdanto 

Maailmassa tuotettiin vuonna 2015 yhteensä noin 87 miljoonaa tonnia alumiinia. Tästä noin 58 miljoonaa 

tonnia oli primaarialumiinia ja 29 miljoonaa tonnia oli sekundaarialumiinia. [1] Alumiinin kulutus on 

maailmassa ollut jatkuvassa kasvussa. Alumiinia valmistetaan bauksiittimalmista. Primaarialumiinin raaka-

ainetta on suhteellisen helppo louhia maaperästä. Periaatteessa alumiinia on siis runsaasti saatavilla, mutta 

primaarialumiinin tuottaminen vaatii paljon energiaa (noin 171 MJ/tonnia). Sekundaarialumiinin 

valmistaminen alumiiniromusta vaatii eri lähteiden mukaan vain noin 5 –10 % tästä energiamäärästä. [2]   

Nyky-yhteiskunnassa arvostetaan yhä kevyempiä rakenteita, ja materiaaleja yhdistellään hyvin 

monimutkaisilla tavoilla. Kestävyyden kannalta tämä on positiivista kehitystä, mutta asettaa lisää vaatimuksia 

alumiinitavaroiden keräykselle ja alumiinimetallin erottelulle. [2] 

Kaikki kierrättäminen säästää maailman energia-ja materiaalivaroja ja ottaa ympäristönäkökohdat huomioon 

arvokkaalla tavalla. Kierrättäminen on melko työvoimavaltaista ja tekee siten myös hyvää kansantaloudelle. 

Koska alumiinin valmistaminen malmista vaatii paljon energiaa, se tuottaa välillisesti myös runsaasti 

hiilidioksidia ilmakehään. Sekundaarialumiinin vaikutus on tässäkin suhteessa vain noin 5 % tästä 

hiilidioksidimäärästä. Alumiini on kevyt mutta suhteellisen luja metalli ja sen käyttö esimerkiksi 

kuljetusvälineissä korvaamassa raskaampia materiaaleja toisaalta vaikuttaa hiilidioksidipäästöjä 

vähentävästi. [2]  

Tämä kandidaatintyö keskittyy alumiinimetallin kierrätysprosessin eri vaiheiden tarkasteluun. Erityisesti 

kierrätysprosessia tarkastellaan kannattavan liiketoiminnan näkökulmasta. Työn tavoitteena on kuvata erään 

integroidun kierrätyslaitoksen rakenteita ja toimintaa ja eritellä joitakin suhteellisia kilpailuetuja, joita sillä on 

globaalissa toimintaympäristössä ja pohtia kuinka kilpailuetuja on parannettu ja voitaisiin edelleen parantaa. 

Esimerkkikierrätyslaitokseksi on valittu Kuusakoski Oy:n Heinolan tehdas, koska siellä on kattava valikoima 

raaka-aineita ja pitkälle kehitettyjä prosesseja.  

Tehtaan kierrätysprosessia on selvitetty pääasiallisesti haastattelemalla Heinolan tehtaan henkilökuntaa ja 

tutkimalla alumiinin kierrätysprosessin yleisiä käytäntöjä. Kilpailuetujen parantamisen selvittämiseksi on 

haastateltu tehtaan henkilöstön lisäksi myös alumiinisulatolle raaka-aineen käytön optimointijärjestelemää 

rakentanutta projektitiimiä. 

Työn tuloksena on saatu sekundaarialumiinin kierrätysprosessin kuvaus Heinolan tehtaalla kaikkine 

yleisimpine vaiheineen. Lisäksi esitellään uudempaa sulatusteknologiaa vaihtoehdoksi esimerkkitehtaalle. 

Tuotannon suunnitteluun liittyen on selvitetty, kuinka raaka-aineen käytön optimointijärjestelmä on tuonut 

lisäarvoa alumiinin valmistuksen kannattavuuteen ja minkälaisia lisäkehitysmahdollisuuksia olisi olemassa. 

Työn aluksi esitellään raaka-aineiden lähteet ja hankintamenettely. Esitellään Heinolan tehdas pääpiirteittäin. 

Käydään tarkemmin läpi esikäsittelyprosesseja, joiden läpi raaka-aineet virtaavat ennen sulatusta. Sitten 

esitellään esikäsittelyprosesseista syntyvät välituotteet ja niiden tehtaan sisäinen luokitus sekä välituotteiden 

analysointi. Käydään läpi välituotteiden sulatus ja raffinointi ja myös tuotannonsuunnittelu eri vaiheineen 

keskittyen erityisesti sulatuksen suunnitteluprosessiin. Tämän lisäksi käsitellään muita sulaton toimintoja 
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kuten valulinjoja ja varastoa. Esitellään sulatolta syntyvät myyntituotteet ja alumiinin tulevaisuuden näkymiä 

sekä yleiseltä että tehtaan kannalta. Viimeisessä osassa pohditaan myös tehtaan vahvuuksia ja kuinka niitä 

voitaisiin parantaa.  

2 Raaka-aineet  

Kierrätysprosessi alkaa raaka-aineiden hankinnasta. Tässä luvussa käsitellään niitä raaka-ainevirtoja, joissa 

raaka-aineet Heinolaan virtaavat sekä niiden alkulähteitä. Lisäksi puhutaan hankintaprosessista ja niistä 

perusteista, joilla erilaiset toiminnan kustannukset kohdistetaan valmistuville tuotteille. Lopuksi käsitellään 

raaka-aineen ostohinnan määräytymistä.   

2.1 Raaka-aineiden lähteet  

Romualumiinia syntyy modernissa yhteiskunnassa runsaasti. Romun lähteitä lienee tuhansia ja romulajeja 

käsitellään Heinolassa satoja. Eri romutyypit ovat: tuotanto-, investointi-, kotitalous-, auto-, laiva-, lentokone-, 

maatalous-, rakennus- ja pakkausromu. Alkulähteenä ovat siten teollisuus, rautatiet, ajoneuvot, maatalous, 

laivat, kunnalliset kaatopaikat, kierrätyskeskukset ja kotitaloudet. Keräys on organisoitunut erilaisten 

keräilijöiden, autohajottamoiden, romuliikkeiden ja romutukkureiden kautta teollisiin käsittelylaitoksiin ja 

edelleen kierrätysmetalleja hyödyntävään teollisuuteen. [3] 

2.2 Raaka-aineiden hankinnasta ja kustannuksista  

Alumiinia sisältäviä romuja on Kuusakoski Oy hankkinut sekä käsitellyt ja prosessoinut Euroopassa, 

Yhdysvalloissa, Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa. Viime vuosina alumiiniromua on tuotu kotimaan lisäksi 

lähinnä Ruotsista ja Baltian maista [4]. Valmiit tuotteet kuljetetaan jälleen aina Japaniin asti uudelleen 

käytettäviksi. Yleensä raaka-aineita on kohtalaisen hyvin saatavilla, mikäli kykenee maksamaan 

kilpailukykyisen hinnan.  

Joskus sulattaminen saattaa vaatia jonkin raaka-aineen pidempääkin etsimistä, mikä nostaa raaka-aineen 

hintaa. Heinolan tehtaalla käytetään raaka-aine-erille niin kutsuttua viikon keskihinta -hinnoittelua. Joskus 

käytetty raaka-aine saattaa olla kalliimpaa tai halvempaa kuin viikon keskihinnaksi on määritetty, mutta on 

mahdotonta tietää tietyn erän käypää hintaa. Raaka-aine saattaa olla ostettu USA:sta 3 kuukautta sitten ja 

maksettu silloisen valuuttakurssin mukaan. Kuluvan viikon kurssi saattaa olla taas erilainen. Heinolan 

tehtaan kokonaisvuosikustannuksista on osa kullekin raaka-aineille omia, ja osa on yhteisiä kustannuksia 

(hallinto, kunnossapito, piha-alueet, toimisto). Kustannukset kohdistetaan esikäsittelyprosessien kautta 

tuotteiden valmistuskustannuksiin. Eli esimerkiksi tietyn esikäsittelyn hinta on x euroa/kg. 

Esikäsittelyprosessien kustannukset lasketaan kuukausittain. [5] 

On välttämätöntä, tietää kuinka paljon kukin sulatusvalmis raaka-aine-erä maksaa, koska nykyään 

alumiinisulatusten raaka-aineiden käyttö optimoidaan. Eli tuotteet pyritään valmistamaan mahdollisimman 

edullisesti. Sulatusvalmiin raaka-aineen hinta täytyy tietää myös tehtaan katteiden selvittämiseksi.  

2.3 Raaka-aineen ostohinnan muodostuminen  

Pääsääntöisesti alumiiniromun hinta perustuu seuraaviin tekijöihin: 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- alumiinisisältö ja värimetallisisältö   

- alumiinin analyyttinen sisältö: mitä alhaisemmat hivenainepitoisuudet, sitä kalliimpi hinta  

- romun käsiteltävyys eli kuinka pitkän esikäsittelyprosessiketjun romu joutuu läpäisemään. Helpoimmillaan 

romu on uunivalmista.  

Kotimaan romuille Kuusakoski Oy:llä on olemassa sisäinen ostohinnasto. Yleensä muutoin hinnat lasketaan 

tapaus tapaukselta. Alumiini- ja värimetallisisältö sekä analyysi määritellään Heinolassa. Saatua tulosta 

käytetään maksuperusteena. [6] Heinolassa on raaka-aineille kehitetty erilaisia laskentamalleja, jotka ottavat 

huomioon kaikki tuotot ja kustannukset, joita eri ainesosat (metallit, muovit, jätteet yms.) tehtaalle 

aiheuttavat. 

Romualumiinia syntyy yhteiskunnassa monessa erilaisessa toiminnassa. Alumiinia sisältävän romun keräys 

on varsin pitkälle organisoitunutta. Heinolan tehtaalle romua on tuotu viime aikoina pääasiallisesti 

lähialueilta. Jotta romun ostohinta voidaan määrätä, täytyy tuntea sen eri metallipitoisuudet sekä prosessit, 

joiden läpi romu tulee tehtaalla kulkemaan. Tehtaan eri kululajit kohdistetaan tuotemetalleille sen perusteella, 

miten ne kuormittavat eri prosesseja. Seuraavassa luvussa käsitellään näitä prosesseja yleisellä tasolla. 

3 Yleistä Heinolan tehtaan prosesseista  

Kuusakoski Oy:n Heinolan maalaiskunnassa sijaitseva tuotantolaitos on perustettu vuonna 1972, ja se on 

kehitetty pitkäaikaisen työn tuloksena korkeatasoiseksi integroiduksi, monimetalleja sisältävien raaka-

aineiden jalostustehtaaksi [3]. Heinolaan tuotiin vuonna 2014 170000 tonnia romua [4]. Nykyinen tehdas 

käsittää alumiinin sulatuslinjat, kompleksisten raaka-aineiden rikastamiseen liittyvät murskauslinjat (vasara- 

ja rengasmurskain), värimetallimurskeen upotus- ja kellutuslinjan, alumiinikuonan rikastuslinjan, 

alumiinilastun käsittelylinjan, leikkauslinjan suurille kappaleille sekä levyalumiinin paalauslinjan. 

Värimetallimurske, josta alumiini oli jo eroteltu, käsiteltiin aiemmin selektiivisellä, sulamislämpötilaan 

perustuvalla erottelu-menetelmällä. [4] Nykyään on olemassa myös tietokonepohjainen paineilmalajittelu, 

joka perustuu konenäköön [7]. Rikastustekniikassa on sovellettu paljon malmien käsittelyä. Tekniikka 

perustuu monimetallien murskaukseen sekä erilaisiin luokitustekniikoihin (ilma-, magneetti-, seula-, 

ominaispainoero- ja sähkömagneettinen luokitus) [4]. 

Prosesseihin kuuluvat metallista ja romun laadusta riippuen seuraavat yksikköprosessit:  

- murskaus  

- seulonta  

- tuulierottelu  

- materiaalien pesu  

- magneettiset erottelumenetelmät  

- sähkönjohtavuuteen perustuvat erottelumenetelmät  

- ominaispainoeroihin (=tiheyteen) perustuvat menetelmät  

- sulamislämpötilaeroihin perustuvat menetelmät 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- värintunnistukseen perustuva konenäkö  

* röntgenanalysaattoriin perustuva menetelmä (XRF)  

Näistä kolmea viimeistä ei tarvita alumiinin erottelussa.  

Jalostusprosesseihin kuuluvat romusta peräisin olevan metallirikasteen sulatus ja haluttujen lisäaineiden 

seostus. [3,7]   

Tehdas on rakennettu vaiheittain ja se on edelleenkin eräänlainen pilottilaitos. Heinolassa on tehty alan 

uraauurtavaa työtä jo 43 vuotta, ja pohjana tälle työlle on ollut Kuusakoski Oy:n alumiinimetallurgiaan jo 

1950-luvulta alkaen kohdistunut tutkimus- ja kehitystyö sekä käytännön alumiinin sulatustoiminta Mäkelän 

teollisuusalueella ja Kauklahdessa [7]. Eri prosessit ovat syntyneet paljolti ‘yritys ja erehdys’ –periaatteella, ja 

matkan varrella on kyetty ratkaisemaan useita alan ongelmakysymyksiä.  

Sama romuerä voi kiertää usean linjan yhdistelmäreittiä pitkin. Esikäsittelylinjoja on seitsemän, mikä tarjoaa 

lukuisia mahdollisuuksia yhdistellä eri esikäsittelyprosesseja. Perusperiaatteena on, että vasara -ja 

rengasmurskaimen jälkeen seuraa upotuskellutus ja kuonalaitosta edeltää usein leikkuri. [6]   

Edellä on esitetty Kuusakoski Oy:n ja Heinolan tehtaan historiaa ja prosessit toimintaperiaatteineen yleisellä 

tasolla. Seuraavassa luvussa käsitellään tarkemmin alumiiniromun esikäsittelyprosesseja.  

4 Esikäsittelyprosessit  

Esikäsittelyn tarkoitus on erottaa metallit muista materiaaleista ja alumiini muista metalleista. Sen tarkoitus 

on myös saattaa alumiini sulatusvalmiiseen muotoon. Eri raaka-aineet vaativat erilaisia käsittelyjä ja tehtaan 

läpi kiertää hyvinkin monia materiaalivirtoja. Tehtaan vahvuutena on juuri prosessivalikoiman monipuolisuus 

ja kyky ottaa talteen paljon hyödyllisiä aineosia.  

4.1 Alumiinin raaka-aineen lajittelu  

Tietyt raaka-aineet käsitellään lajittelemalla. Yleensä tämä koskee niin sanottuja puhtaita alumiinilaatuja, 

jotka eivät vaadi pitkää prosessointiketjua ennen sulatusta. Nykyään monissa tapauksissa ihmisen korvaa 

kone lajitellussakin.  

4.1.1 Perinteinen käsinlajittelu 

Käsin lajiteltiin vuonna 2014 Heinolassa vain muutama kymmenen tonnia: muun muassa alumiinivanteita 

muun alumiinivalun joukosta sekä pieniä määriä elektroniikkalaitteiden purusta syntyviä kappaleita kuten 

alumiinijäähdyttimiä. Lisäksi tietyistä isokokoisista jätteistä valkattiin käsin sekametalleja, joiden joukossa 

myös alumiinia. [4]   

4.1.2 Koneellinen lajittelu 

Koneellisesti lajiteltiin vuonna 2015 noin 1000 tonnia. Valinta lajittelussa perustuu konenäköön.  Tyypillisiä 

esimerkkejä ovat: auton vanteet ja seostamaton alumiinilevy kuten kattoalumiini, liikennemerkit, 

kylmähuoneiden seinäpaneelit jne. [4]   
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4.2 Murskaaminen   

Murskaaminen on yleensä raaka-aineen käsittelyn ensimmäinen vaihe. Sen tarkoitus on hienontaa raaka-

aine muotoon, jossa eri materiaalit voidaan edelleen seuraavissa prosesseissa erotella toisistaan.  

4.2.1 Autopaloittamo  

Autopaloittamo on järeä vasaramurskain, jolla käsiteltiin vuonna 2014 90000 tonnia romua [4].  

Autopaloittamon raaka-aineita ovat auto-, pelti- ja alumiinipeltiromu sekä kotitalousromu eli niin kutsuttu 

valkoinen romu. Tyypillisiä murskattavia raaka-aineita ovat käytetyt autot, alumiinia sisältävät kompleksiset 

tuotteet kuten autonmoottorit, vaihdelaatikot, lentokoneet, sähkömoottorit, kopio- ja tietokoneet ja 

puhelinreleet. [3] 

 

 

Kuva 1: Autoa vedetään vasaramurskaimeen [8] 

  

Vasaramurskainlinja sisältää Newellin 80x104” TPD-murskaimen, joka toimii 1500 kW:n sähkömoottorilla. 

Kuvassa 1 on esitetty autopaloittamon murskainosa. 

 

Murskauksen jälkeen suurimmat kappaleet ovat kokoluokkaa 10 x 10 cm. Pölymäiseksi jauhaantuvat 

ainesosat erotetaan ilmavirran avulla. Murskattu materiaali puhdistetaan erityisellä tuulierottimella ja 

rautametallit erotetaan magneettierottimella. Jäljelle jäävä osa on ei-rautametallien ja kumipitoisen jätteen 

seosta, joka jatkokäsitellään.  

Tuulierottimella erotettava kevyt fraktio on niin kutsuttua APA-kevytjätettä. Se koostuu raaka-aineiden 

sisältämästä kankaasta, muovista, puusta, kumista sekä toppauskuiduista.  

Murskaimesta imetty ilmavirta puhdistetaan ensin syklonissa ja sitten märkäpesurissa. [3] 

4.2.2 Rengasmurskain  

Rengasmurskaimessa voidaan käsitellä vastaavaa, mutta pienikokoisempaa materiaalia kuin 

autopaloittamossa.  
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Vuonna 2014 rengasmurskaimen läpi ajettiin 12000 tonnia raaka-ainetta ja, pääsääntöisesti esikäsiteltyä 

sähkö- ja elektroniikkalaiteromua. Lisäksi käsiteltiin epäpuhtaita kevytalumiineja ja rautapitoisia 

alumiinivaluja. [4] Kuvassa 2 nähdään rengasmurskaimen sisällä olevat murskausrenkaat. 

Tehoyksikkönä toimii 400 kW:n sähkömoottori. Murskattu materiaali magnetoidaan ja tuuli seulotaan. 

Värimetallifraktio eli ei-magneettiset metallit, käsitellään omalla linjallaan. Erilaisille raaka-aineille voidaan 

murskaimen seulakokoa, joka määrittelee murskaimesta ulospääsevän raekoon, vaihtaa paremman 

lopputuloksen aikaansaamiseksi. [3]. Rengasmurskaimen tuotteena saadaan myös kupari- ja jalometalli-

pitoista raffinaattia, joka koostuu tuuliseulan läpi lentäneistä partikkeleista. Värimetallimurske valuu hieman 

kallellaan olevaa tuuliseulaa alaspäin ja putoaa seularei’istä ulos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2: Rengasmurskaimen renkaat, jotka hienontavat raaka-aineen. Tämä tapahtuu ennen magnetointia ja 

tuuliseulontaa [9] 

4.3 Leikkaaminen  

Leikurilla (Lindemann Lusot 500t) leikattiin vuonna 2015 noin 2940 tonnia erilaista romua [4]. Leikkurilla 

käsitellään erilaista isokokoista materiaalia, joka vaatii leikkaamisen seuraavaa prosessia varten. Materiaali 

voi olla isokokoista alumiinilevyä, profiilia, kaapelia, alumiinisäiliöitä tai lankavyyhtiä, joka menee sulatukseen 

tai prässille. Isot ”kuonaklumpit” pienennetään ennen kuonalaitoskäsittelyä tai sulatusta. Sulatukseen 

menevä leikataan, jotta se voidaan panostaa panostuskoneen kautta rumpu-uuniin. Leikkurilla leikataan 

myös rautaromua sekä ruostumatonta teräsromua ja messinkiromua asiakkaiden haluamaan palakokoon. [3, 

6] 

Leikkurissa on 500 tonnin leikkausvoima. Kaukalon puristusvoimat ovat pienempiä. Materiaali siirretään pois 

kuorma-autolla. Hydraulikoneisto toimii kolmella sähkömoottorilla, joiden kokonaisteho on arviolta 300-400 

kW. [3] Kuvassa 3 on eräs Lindemann leikkuri.  
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Kuva 3: Lindemann leikkuri [10] 

4.4 Alumiinin erotus ominaispainon avulla  

Upotuskellutus laitteistolla käsiteltiin vuonna 2014 45000 tonnia murskaimilta tulevaa monimetalli mursketta 

[4]. Heinolaan ostetaan myös muista laitoksista peräisin olevia murskeita. Laitteiston avulla erotellaan 

alumiini muun värimetallimurskeen joukosta, ja ennen kaikkea sillä saadaan eroteltua magnesium- ja 

sinkkikappaleet, jotka yleensä ovat haitallisia aineita alumiinimetallurgiassa. Upotuskellutuslaitteistolle tuleva, 

alumiinia sisältävä murske täytyy ensin pestä ja seuloa sopiviin fraktioihin. Tämä tapahtuu pyörivässä 

pesuseulassa, joka jakaa murskeen neljään eri fraktioon: alle 5 mm:n fraktioon, joka on edelleen 

arvometalleja sisältävää pölyä, 5-30 mm:n fraktioon, 30-80 mm:n fraktioon ja yli 80 mm:n fraktioon. Näistä 

5-30 ja 30-80 mm:n fraktiot käsitellään upotuskellutuslaitteistossa. Yli 80 mm:n fraktio lajitellaan käsin.  

 

Kuva 4: Upotuskellutuslaitteisto  [11] 

Pesun ja seulonnan jälkeen fraktiot nostetaan hihnakuljettimella upotuskellutus- eli heavy-media -tasolle ja 

syötetään rumpumaiseen laitteeseen, jonka pohjalla media eli väliaine virtaa. Ensimmäisessä rummussa 

väliaine on veden ja magnetiitin seosta (ominaispaino 1,95 kg/dm
3
). Tässä ominaispainossa magnesium 
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(Mg, ominaispaino 1,8) kelluu ja erotetaan näin muista metalleista. Virratessaan rummun läpi väliaine 

kuljettaa kelluvat kappaleet edelleen lajiteltaviksi. [3] Kuvassa 4 heavymedia_taso on noin 2 metriä 

lattiatason yläpuolella.  

Metalliset kappaleet uppoavat mediaan, josta rummun pohjalla olevat siivekkeet nostavat ne edelleen 

seulalle. Poistuttuaan rummusta väliaine kiertää takaisin rumpuun uudelleen käytettäväksi. Osa väliaineesta 

kuljettaa kevyemmät kappaleet, kuten kumin ja puun, ulos rännistä, ja niissä on mukana vielä magnesiumia. 

Puu, kumi ja magnesium lajitellaan käsin.  

Metalliset kappaleet pestään ja ne jatkavat sen jälkeen matkaansa sekundäärierotukseen. Niiden 

pesemiseen käytetty liuos täytyy käsitellä erikseen ensin sakkautusaltaassa, jonka pohjalle 

magnetiittipitoinen sakka laskeutuu. Sieltä sakka nostetaan edelleen ruuvikuljettimella magnetoitavaksi, siten 

että magnetiitti saadaan talteen. Sakkautusaltaan ylijuoksuvesi käsitellään vedenkäsittelyssä ja ohjataan 

uudestaan käytettäväksi pesussa.  

Metalliset fraktiot ohjataan edelleen hihnakuljettimella heavy median toiseen vaiheeseen, jossa väliaine on 

ferropiitä (FeSi). Sen ominaispaino on 2,9 kg/dm
3
.
 
[3] Toinen vaihe erottelee alumiinin muista metalleista. 

Alumiini ja valtaosa mukana olevasta kivestä kelluu, kun taas painavampi fraktio, sinkki (Zn), ruostumaton 

teräs (Rst), kupari (Cu), messinki (Ms), lyijy (Pb)) uppoaa. Painavamman fraktion metallit ohjataan 

tietokoneavusteiseen lajitteluun ja käsinlajitteluun [7]. Väliaineiden puhdistus tapahtuu samoin kuin 

ensimmäisessä vaiheessa.  

Tämän jälkeen alumiinifraktiosta poistetaan kivi ja muovipäällysteinen Cu-lanka sähkömagneettisella 

erotuksella. Alumiini kuivataan, jonka jälkeen se on valmista sulatettavaksi. Kun lähtöraaka-aineiden 

alumiinipitoisuus on 10-50%, sulatusvalmiin rikasteen pitoisuus on jopa 98%. [3] Taulukossa 1 on esitetty 

perustietoja upotuskellutusprosessista.  

Taulukko 1: Perustietoja upotuskellutusprosessista [3] 

Kapasiteetti 4000 t/kk  

veden kulutus pääosin sisäkierto  

väliaineiden kulutus FeSi, Fe3O4: 0,4-0,5 %/syöttötonni = 96-

120 t/vuosi 

sähkön kulutus 155 kW  

miehitys 1 henkilö/työvuoro 

prosessikustannukset n. 45 Eur/syötetty tonni  
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4.5 Alumiinikuonan prosessointi  

Alumiinikuonaa prosessoitiin Heinolassa vuonna 2014 noin 1000 tonnia[4]. Tätä raaka-ainetta syntyy muun 

muassa valimoissa sekä primääri- ja sekundäärisulatoissa. Kuona sisältää yleensä 30 – 40 % metallista 

alumiinia ja vaatii esirikastuksen, jotta se olisi taloudellisesti kannattavaa sulattaa. Heinolan kuonalaitos 

rakennettiin 1980 -luvun lopulla. [3] 

Tyypillinen kuonan rikastuslinja sisältää fraktioiden esiseulonnan, magnetoinnin, murskauksen 

iskupalkkimurskaimilla, hienoimman fraktion jauhatuksen tankomyllyllä, fraktioiden oksidisten alitteiden 

seulonnan sekä jälkimagnetoinnin. Jätteeksi jäävä alle 1mm:n ja/tai alle 5 mm:n fraktio on pääasiallisesti 

alumiinioksidia (Al2O3). Kuonankäsittelyllä pyritään rikastamaan kuona. Rikastettua välituotetta kutsutaan 

konsentraatiksi. Lähtötuotteiden sulatussaanto on 30 %, kun taas lopputuotteiden sulatussaanto nousee 65 

– 85 %:iin ja ne voidaan käsitellä rumpu-uunilinjalla. [3] 

Kuonan rikastaminen ei poista suolan tarvetta sulatuksessa, mutta vähentää sitä. Kuonalaitoksen 

mitoituksena oli alun perin 30000 tonnia, koska tällaisia määriä ostettiin silloisesta Neuvostoliitosta. [7] 

Nykyisin kuonaa ostetaan ainoastaan pieniltä suomalaisilta valimoilta [4]. Sen lisäksi reverbiuunilta syntyy 

tehtaan sisäistä kuonaa. Kuonalaitokselta syntyy alumiinioksidijätettä. [7] 

4.6 Lastunkuivaus  

Alumiinilastuja syntyy esimerkiksi valimoissa ja konepajoissa kappaleita työstettäessä. Ne sisältävät vielä 

jonkin verran työstönesteitä ja mekaanista rautaa ja vaativat kuivauksen ja esirikastuksen ennen sulatusta. 

[3] Heinolassa toimi aikaisemmin lastunkuivauslaitos. Nykyisin lastut briketöidään Kotkassa ja sulatetaan 

Heinolassa. [7]  

4.7 Alumiinin kompaktointi sulatusvalmiiksi  

Alumiiniprässi hankittiin vuonna 1975 ja sillä käsiteltiin vuonna 2014 500 tonnia raaka-ainetta. [4] Prässillä eli 

paalaimella briketöidään ohutta alumiinilevyä ja esimerkiksi alumiinilankaa, offsettiä ja foliota. Laitteisto on 

saman tyyppinen kuin leikkurissa. Hydraulisesti toimiva leikkaava kansilevy sekä sivu- ja päätypuristimet 

muovaavat briketin, jonka päätypuristin työntää myös ulos asti. Noin 100 kW:n prässillä on myös 

hydraulinosturi, joka syöttää laitteistoa. [3] 

Edellä esitettiin prosessit, joiden läpi raaka-aineet virtaavat ennen sulatusta. Raaka-aineen tyypistä riippuen 

tarvitaan erilaisia määriä käsittelyjä. Kunkin käsittelyn jälkeen tuotteet jakaantuvat uudenlaisiksi 

materiaalivirroiksi, jotka taas ohjataan johonkin esikäsittelyprosessiin, valmiiksi myyntituotteiksi, odottamaan 

sulatusta tai jätteenkäsittelyyn. Seuraavassa kappaleessa käydään tarkemmin läpi tehtaan sisäistä luokitusta 

sulatusvalmiille alumiinivälituotteille.  

5 Sulatusvalmiin alumiiniromun luokitus  

Ennen sulatusta on erittäin tärkeää että raaka-aineet on luokiteltu täsmällisesti. Raaka-aineet täytyy tuntea 

sekä kemialliselta koostumukseltaan että muilta ominaisuuksiltaan jotta sulatuksia voidaan tehokkaasti 
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suunnitella. Tässä kappaleessa käydään läpi Heinolan tehtaan alumiiniraaka-aine jaottelu ennen sulatusta 

sekä raaka-aineiden analyysi menetelmät.  

Alumiinin hankintamäärät sulatonneiksi muutettuina (vuonna 2014): 

- Kotimaa 17850 tonnia 

- Ulkomaat (lähinnä Ruotsi ja Baltia) 3150 tonnia [4]. 

Kappaleen käyttötarkoitus antaa usein viitteitä sen analyyttisestä koostumuksesta. Romun alumiini (Al) 

sisältö voi vaihdella välillä 0-100 %. [6] Alumiiniromuissa on karkeasti kaksi pääluokkaa: 

1. Muokattavat seokset (levyt, profiilit, langat) 

2. Valettavat seokset (valukappaleet) [7]. 

Seuraavaksi käydään läpi tehtaan sisäinen luokitus sulatusvalmiille alumiiniromulle:  

Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat analyyttisesti puhtaat levyt. Niissä on kemiallinen alumiini (Al) min. 99,5%. 

Analyyttisesti puhtaita ovat esimerkiksi sähkötekniikkaan liittyvä romu ja syövyttävien aineiden kanssa 

tekemisiin joutuva romu (esimerkiksi happojen kuljetussäiliöt).  

1. Alumiini I Puhdas  (Offset)  

Lanka, kirkas, briketöity  

Lanka, briketöity 

Levy > 0,2 (seostettu yli 0,2 paino%) 

Folio < 0,2 

Katodilevy 

Muu puhdas (nimike annetaan erikseen). [7] 

 
Toinen luokka on levyromua joka on lievästi seostettua (1-3%). Kuten osin I -luokkakin, sitä saadaan 

suoraan tehtaiden ”tuotantojätteenä”. Yleisin seosaine on Magnesium (Mg), usein myös Mangaani (Mn). Ja 

oikeaoppisin käyttö kakkosleikkeelle ovat puhdaspohjaiset, hivenaineista vapaat seokset, joissa mielellään 

vaatimuksena on juuri Mg. 

2. Al II -leike  

II -murske 

II -murske, Kromi (Cr)-pitoinen 

II -leikattu 

II -briketöity 

Muu II (nimike annetaan erikseen). [7] 

 

Profiilit ovat seostettua levyromua. Ne ovat pursottamalla valmistettuja kappaleita. Seostetuissa levyissä on 

seosaineena yleensä Mg ja Mn, toisinaan myös Sinkki (Zn) ja Kupari (Cu). Yleensä ottaen seostettujen 

alumiinilevyjen käyttökohteet ovat erittäin moninaisia. Seostettua levyä käytetään tavallisesti meri -ja 

ulkoilman kanssa tekemisiin joutuvissa alumiinikappaleissa. 

3. Al III -profiili  

III -leikattu 
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III -leikattu, sekalainen 

III -murske 

Muu III (nimike annetaan erikseen). [7] 

 

IV -leike on vanhaa, käytöstä poistettua levyromua ja koostuu erilaisista seoksista, mutta sisältää myös 

seostamatonta alumiinia. Seosaineiden lisäksi on tässä romussa mekaanisesti epäpuhtautena usein rautaa 

(Fe) ja kuparia. Luontaisin käyttö tälle on deoxidaatti (käytetään teräksen valmistuksessa hapen poistoon), 

joka ei vaadi seosaineita mutta sallii tietyn määrän epäpuhtauksia. Paras tulos saavutetaan jos IV -leikkeen 

joukosta erotetaan puhdas alumiini, esimerkiksi kattopelti, sisäverhoilulevyt ja liikennemerkit. Nämä voidaan 

käyttää puhtaisiin tuotteisiin ja tällöin on ostettu halvalla ja tehdään kalleinta mahdollista tuotetta. 

4. Al IV -leike  

IV -murske 

IV -murske, esilajiteltu 

Muu IV (nimike annetaan erikseen). [7] 

 

Al-float on upotuskellutus prosessissa eroteltua alumiinia, joka sisältää sekä valu- että levy- romukappaleita. 

Tässä luokassa on seosaineena myös Cu, Fe, Zn, Mg ja Mn. Valuromua saadaan esimerkiksi autojen 

moottoreiden osista ja erilaisista valamalla valmistetuista kappaleista. Valuromu soveltuu analyyttisesti hyvin 

Heinolan prosessiin. Al-float on analyyttisesti vähemmän seostettua kuin puhdas valu. 

5. Al V -float 

AL V - float 40 -110 mm  

AL V - float 5 - 110 mm  

AL V - float, sähkötarvike  

AL V - float, ylitteestä 

AL V - float, Fe - pitoinen 

Al V -valu 

AL V - valu, puhdas  

AL V - valu, Fe < 2 

AL V - valumurske (tense) 

AL V - vanteet 

Muu V (nimike annetaan erikseen). [7] 

 

Lastua syntyy työstettäessä metallia sorvaamalla, jyrsimällä tai poraamalla. Lastu on yleensä seostettua. 

 

6. Al VI -lastu 

VI -lastubriketti 

VI -irtolastu (uunivalmis) 

Muu VI (nimike annetaan erikseen). [7] 

 

Kuona on oksidoitunutta alumiinia, jota syntyy alumiinia sulatettaessa. Kuonan analyysi vaihtelee puhtaasta 
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voimakkaasti seostettuun. Kuonakonsentraatti on Heinolan kuonalaitoksella kuonasta prosessoitua 

rikastetta. 

7. Al VII -kuona 

A, B, C ja D -konsentraatti 

Muu VII (nimike annetaan erikseen). [7] 

 

Kiertoromua muodostuu Kuusakosken omissa sulatusuuneissa syntyvästä kierrätyskelpoisesta 

alumiinipitoisesta sivutuotteesta. 

8. Kiertokuona ja -romu 

Sekakuona (reverbiuuni ja konvertteri; B+C+D)  

Deox -kuona (reverbiuuni ja konvertteri)  

Suolakakun pohjat 

Al -harkko, off-grade/esisulatettu (tuote joka ei täyttä pitoisuusnormia). [7] 

 

Tähän luokkaan kuuluvat alumiinitölkit. Juomatölkeissä käytettävä alumiini on seostettu Mg:llä ja Mn:llä. 

Tölkkiromu on kansainvälisesti arvostettu romuluokka suurien käyttö- ja kierrätysvolyymien takia.  

9. Al VIII -muu 

UBC (used beverage cans), (käytetyt juomatölkit) briketöity 

UBC –murske  

Al -stanssi 

Al/Cu -lauhdutinmurske 

Muu VIII (nimike annetaan erikseen). [7] 

 

Alumiiniromutyyppejä on satoja ja edellä esitetty on Kuusakosken karkea lajittelu romutyypeille. 

5.1 Raaka-aineen analysointi koesulatuksella 

Koesulatus tehdään materiaalin analyysin ja sulatussaannon selvittämiseksi. Teoriassa koesulatus pitäisi 

tehdä joka materiaalierästä, joka menee uuniin. Käytännössä kuitenkaan koesulatusta ei tehdä romusta, joka 

tulee luotettavalta tuottajalta. Kaikki kuonat ja lastu koesulatetaan, koska ne maksetaan alumiinipitoisuuden 

perusteella. [6]  

5.2 Raaka-aineen kappaleanalyysi 

Jos romuerän koko on yli 1 tonni, siitä otetaan näyte, joka analysoidaan, vaikka erää ei koe-sulatettaisikaan. 

Kaikesta sulatusvalmiista raaka-aineesta menee nykyisin tieto tietokantaan. AMRO-optimointijärjestelmä 

käyttää raaka-ainetietokantaa johon laborantti on lähettänyt analyysin tulokset. [6] Raaka-ainemäärät ovat 

hyvin tarkkaan tietokannassa, mutta sulatusmestarien inventaariot ovat joskus tarpeellisia [4]. 

Alumiiniromulle soveltuvia, kannettavia analyysilaitteita on viime vuosina kehitetty useitakin, joista voidaan 

mainita X-MET analysaattori [7]. Näitä laitteita raaka-aineen ostaja käyttää liikkuessaan maailmalla. 
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Alumiinin sulatussuunnittelun ja sulatuksen kannalta on välttämätöntä, että raaka-aineiden analyysi ja 

ominaisuudet ovat mahdollisimman tarkkaan tiedossa. Usein on mielekästä, että raaka-aineet allokoidaan 

ilman laskentaa karkeasti tuoteseoksille joiden analyyttinen koostumus on mahdollisimman lähellä raaka-

aineiden koostumusta. Esimerkiksi vähän seostetuista arvokkaista raaka-aineista kannattaa tehdä puhtaita 

alumiiniseoslaatuja. Edellä esitettiin tehtaan sisäinen raaka-aineiden jaottelu ”seosperheisiin”. Tämän 

perusteella voidaan alkaa suunnitella sulatuksia, joista puhutaan seuraavassa kappaleessa.     

6 Sulatus ja raffinointi prosessit  

Tässä luvussa käsitellään alumiinisulaton toimintaa. Ensiksi tutustutaan primaariuuneihin, jossa 

alumiiniraaka-aine sulatetaan ja suoritetaan karkea käsittely alumiinisulalle. Seuraavaksi käydään läpi 

sekundaari käsittely konvertterissa, jossa suoritetaan alumiinisulan hienompi raffinointi ja muu käsittely. 

Tämän jälkeen puhutaan hieman alumiinituotteen valusta, varastoista ja tuotannon tietojärjestelmästä ja -

suunnittelusta. Lopuksi esitellään kaksi vaihtoehtoista sulatusmenetelmää. 

6.1 Rumpu-uuni  

Heinolan tehtaan nykyinen rumpu-uuni ja konvertterit ovat 1980- ja 1990-luvulta ja ne ovat huomattavan 

pitkäikäisiä. Rumpu-uunia kuumennetaan sen toisessa päässä sijaitsevalla öljypolttimella. Rumpu-uunin 

bruttopanos on 13-17 tonnia ilman suolaa ja sen öljynkulutus on noin 80-100 litraa polttoöljyä sulatettua 

bruttotonnia kohti. [3] 

Romut panostetaan uuneihin panostuskoneella joko sulaton edessä olevista laareista tai jostain muusta 

säilytysastiasta. Uuni on aluksi esikuumennettu alumiinin sulatuslämpötilaan (noin   0   ).  umpu-uunissa 

palavat ensiksi öljyt ja maalit ja muu vastaava lika. Sulatusaika eli ‘tap to tap’ -aika on rumpu-uunilla noin 4-

5,5 tuntia. [6] 

Panostettaessa uuni pyörii ja sen pohjalle on ennen romun panostusta panostettu suola, joka on jo sulanut. 

Romu panostetaan siis suolan päälle. Suolasulan tehtävänä on estää alumiinin hapettuminen ja tunkeutua 

kappaleessa olevan oksidikerroksen ja alumiinin väliin sekä sitoa sulatuksessa irronnut oksidi. [12] Rumpu-

uuni on kehitetty helppokäyttöiseksi uuniksi lähinnä sellaisille romutyypeille, joiden taloudellinen sulattaminen 

edellyttää suolan käyttöä (lastut, kuonat, folio).  Siinä voidaan sulattaa oikeastaan kaiken tyyppistä romua. 

[6]  

Sulatustapahtuman aikana uuni pyörii alumiinin sekoittamiseksi ja reaktioiden ylläpitämiseksi 

mahdollisimman tehokkaina. Öljyä poltettaessa sekä itse sulatustapahtumassa syntyvät savukaasut 

johdetaan hormia pitkin edelleen käsiteltäviksi. [3] 

Sulatuksen aikana voidaan uunista ottaa välinäytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa alkuainespektriin 

perustuvalla analysaattorilla. Sulatettavassa alumiinissa on lukuisia seos/alkuainekomponentteja, joista 

tärkeimmät ovat: pii (Si), kupari (Cu), rauta (Fe), sinkki (Zn), magnesium (Mg), mangaani (Mn), lyijy (Pb), ja 

nikkeli (Ni). Tuotteena syntyvissä alumiiniseoksissa on alkuaineiden osuttava tuotestandardin asettamien ala 

–ja ylärajojen väliin. 

 Ennen alumiinin alaslaskua nostetaan uunin lämpötila noin 7 0    een, jotta panostettu romu saadaan 
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sulaksi ja kloridisuolakuonan viskositeetti riittävän matalaksi alumiinin kuonautumisen vähentämiseksi. 

Toisaalta alumiinin hapettuminen lisääntyy voimakkaasti, kun lämpötila nousee yli 7 0    een.  otta syntyvän 

suolakuonan viskositeetti ei nousisi liian korkeaksi, käytetään tarvittavan suolamäärän mitoituksessa 

kerrointa 1,2 x oksidin määrä, jolloin oksidimäärä on romun sisältämä oksidimäärä plus sulatuksessa 

syntyvän oksidin määrä. [6,12] 

Kun sulatuspanos on valmis, suoritetaan alumiinin alaslasku konvertteriin. Sen jälkeen kuumennetaan 

suolakuona, piikataan suolanlaskureikä auki ja lasketaan suola omiin 2 tonnin kokilleihinsa. Lopuksi 

suolareikä puhdistetaan ja tulpataan savella. [12] 

Uuni on rakennettu teräksisestä manttelista ja tulitiilivuorauksesta. Teknisiä parannuksia on tehty vuosien 

saatossa: esimerkiksi vaihtamalla rumpu-uuniin eri nopeuksin toimiva pyörityslaitteisto sekä valurautaisten 

sekoitussiipien asennus uunin sisäpintaan. Näiden avulla sulan suolan ja panostettavan romun 

sekoittuminen tehostui ja sulatusnopeus kasvoi ja saanto parani entisestään. Merkittävä muutos oli 

normaalin, palamisilmaa käyttävän polttimen vaihto happipolttimeksi ja sen sijoittaminen uunin takapäähän 

eli savukaasujen poistoaukkoon. Tämän seurauksena öljynkulutus vähentyi selvästi, mutta sulatuksen 

kokonaiskustannus ei kuitenkaan pienentynyt, koska puhdas happi ei ole ”ilmaista”, kuten ilma. [ ] 

Seoksessa olevasta magnesiumista kuonautuu haluttaessa suurin osa sulatuksen aikana sekä suolauunissa 

että konvertterissa. [6,12] Tämä on tärkeätä tietää laskentamallia tehtäessä. Optimoinnissa 

sulatus/sulatukset kuvataan matemaattisella mallilla, jonka ratkaisuna saadaan eri raaka-aineista koostuva 

sulatusresepti. Mallissa olevien parametrien määrittäminen edellyttää sulatusmetallurgian tuntemista.  

Magnesium on ainoa sulatusreseptin kannalta keskeinen alkuaine, jonka pitoisuuteen voidaan kemiallisin 

keinoin käytännön alumiinimetallurgiassa vaikuttaa. Tämä vaikuttaminen tehdään kloorikaasun avulla, koska 

magnesiumkloridi muodostuu ennen alumiinikloridia. Klooraus suoritetaan yleensä konvertterissa. [6] 

Heinolassa ei tosin enää moneen vuoteen ole konvertterissa kloorausta suoritettu.  

Jos sulatusvaiheessa käytetään sulatusapuaineena suolaa, tapahtuu jo sulatuksen aikana eräänlainen 

”klooraus”, ja käytäntö on osoittanut että rumpu-uunisulatuksessa pienenee romupanoksen keskimääräinen 

magnesium pitoisuus eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta sulatuksen aikana noin puoleen. Suolan kloridit 

toimivat vastaavasti kuin puhdas kloorikaasu konvertterissa, joskin Mg pitoisuuden alentaminen vaatii 

huomattavasti pidemmän ajan. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että yhden magnesium kilon poistaminen 

vaatii kilon klooria. Muodostuvan magnesiumkloridin sulamispiste on 713 celsiusta, eli 

työskentelylämpötilasta riippuen se on joko sulassa tai kiinteässä tilassa. [6] 

Kuitenkin termodynaamisesti edullisempia olisivat joidenkin metallioksidien ja magnesiumin väliset 

vaihtoreaktiot esimerkiksi: 

 ZnO + Mg = Zn + MgO   

Näin voi käydä kaikilla jalompien metallien oksideilla kuin magnesium. Käy myös niin, että magnesium 

suhteellisen korkeassa lämpötilassa olevassa sulassa yksinkertaisesti hapettuu ajan myötä. Magnesium 

oksidoituu jopa hanakammin kuin alumiini ja näin ollen aina sulatettaessa tapahtuu pieni, romupanoksen 
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hapettumisesta johtuva magnesiumpitoisuuden lasku. Alumiinioksidin ja suolan välisiä reaktioita varmasti 

tapahtuu, mutta niitä ei tunneta tarkasti. [6] 

Rumpu-uunissa käytetään sulatuksessa Montanal-suolaa. Uunista höyrystyy sulatuksen aikana 

kaliumkloridia ja natriumkloridia, jotka ovat Montanal-suolan pääkomponentit. Höyrystynyt suola jää lähes 

sataprosenttisesti suodatinpusseihin eli savukaasupölyyn. Uunista voi höyrystyä myös alhaalla höyrystyviä 

metalleja kuten kadmiumia, sinkkiä ja lyijyä. Mahdollisesti uunista höyrystyy myös erilaisia metalli-klorideja, 

jotka muodostuvat suolan ja metallin välisissä reaktioissa. [6,12] 

Suolakuonaan menevät yleensä kaikki sulamattomat ja alumiinisulaan liukenemattomat epäpuhtaudet. 

Suolakuonasta löytyy alumiinioksidia, erilaisia kiinteitä alumiiniyhdisteitä: esimerkiksi vähäisissä määrin 

nitridejä ja karbideja, hiekkaa, metallimuruja ja myös alumiinihelmiä ja -kappaleita. Sulatuksessa 

suolakuonaan menee noin 3% alumiinista, joka otetaan reseptiä laskettaessa saannossa huomioon. 

Savukaasut johdetaan uunin toisesta päästä savukanaalia pitkin letkusuodattimen läpi käsittelyyn. [6] 

Rumpu-uunilla tehtiin vuonna 2015 noin 7780 tonnia alumiinia [4]. 

6.2 Reverbi-uuni  

 

Reverbi-uuni on suuri kiinteä uuni, joka ei pyöri kuten rumpu-uuni. Sen vetoisuus on noin 40 tonnia. Sen 

vuosituotantokapasiteetti on Heinolassa noin 60 000 tonnia. Korkea tuotantokapasiteetti on perua menneiltä 

ajoilta, jolloin alumiinia tuotettiin ja suunniteltiin tuotettavaksi nykyistä huomattavasti enemmän. [7] 

 Reverbi-uuni toimii tuotannossa ikään kuin sulan metallin varastoaltaana. Sieltä otetaan kerrallaan 

konvertteriin 10-15 tonnia sulaa, jonka seostaminen ja valaminen harkoiksi kestää 3-4 tuntia Tänä aikana 

ehtii reverbi-uuni sulattaa vastaavan määrän uutta metallia ts. ”täydentämään” itsensä. [7] 

Reverbi-uunissa ei suoriteta minkäänlaista sulan raffinointia. Uunissa on tulenkestävää vuorausta noin 100 

tn eli huomattavasti enemmän kuin rumpu-uunissa. Tämä ero näkyy tuotantotahdissa, kun uunia joudutaan 

välillä ylös lämmittämään. Perus reverbi-uuni on yksinkertainen ja halpa rakentaa ja lisäksi kestoltaan lähes 

ikuinen. Siinä on teräsmantteli ja tulenkestävä vuoraus sisällä. Kiinteässä uunissa vuoraus ei romun 

vaikutuksesta kulu, vaan pyrkii kasvamaan sisäänpäin oksidikertymistä. [7] 

 Reverbi-uunin kuumentamiseen kuluu huomattavasti enemmän aikaa kuin rumpu-uunin. Uunissa on 

poltintehoa kolme kertaa enemmän kuin rumpu-uunissa. Energian lähteenä käytetään poltto-öljyä ja 

palamiseen puhdasta happea tai palamisilman happirikastusta. Reverbi-uunissa kuluu 92 litraa polttoöljyä 

tuotettua alumiinitn kohden. Energiakustannus on 1,5-2 kertaa suurempi kuin rumpu-uunilla. [7] 

 Reverbi-uunissa ei käytetä suolaa lainkaan ja sinne panostetaan vain puhdasta paksua romua. Uunissa on 

suuri suuaukko, joka mahdollistaa suurikokoisen romun panostamisen. Reverbi uunissa sijoitetaan polttimet 

samalle uunin seinämälle mistä savukaasujen poisto tapahtuu. Uunin kattoa muotoilemalla pyritään 

kääntämään liekki ja sen jatkona tulevat kuumat kaasut tulosuuntaan ja luovuttamaan lämpöä myös ennen 

poistumistaan uunista, jota kutsutaan reverberate-periaatteeksi. [7] 

Reverbi-uuni on jaettu aukollisella väliseinällä uunitilaan ja panostustilaan. Panostustilaa kutsutaan 
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Heinolassa myös likaiseksi puoleksi ja siellä olevaan sulaan metalliin romu panostetaan. Heinolassa on 

kaksi happirikastus- poltinta sijoitettuna uunitilaan, jossa reverberate-periaate siis toteutuu. [7] 

Metallin sekoittumisesta huolehtii reverbi-uunissa Heinolassa vesijäähdytteinen induktiopumppu, joka 

kierrättää sulaa uunitilasta ulkopuolisen ”kaivon” kautta ja palauttaa sen takaisin likaiselle puolelle. Kaivossa 

on erittäin kova turbulenttinen virtauspyörre. Tähän kaivoon voidaan myös panostaa murskattua romua ja 

esimerkiksi piitä. [7] Vuonna 2015 reverbi-uunilla tuotettiin noin 12 420 tonnia sekundääri alumiinia [4]. 

Sulatuskuonaa muodostui noin 10 prosenttia eli 1242 tonnia. [7] 

6.3 Konvertteri  

Konvertterit ovat 1970-, 1980- ja 1990-luvuilta, mutta ne on modernisoitu 1990- luvulla. Sisällelasku- ja 

valulaskureikiä on muutettu, samoin uuneihin on lisätty punnitusautomatiikka, jolloin yläuunista lasketun 

sulan tarkka paino ja saanto sekä lisäseostustarve voidaan selvittää. Konverttereita on paranneltu 1990-

luvulla lisäämällä niihin punnitus. Silloin niitä on myös suurennettu ja käännetty konvertteri 1 ja konvertteri 2 

vastakkain valamaan ensimmäiselle valulinjalle. Konvertterissa seostuksen yhteydessä kuluu öljyä noin 15-

20 litraa/alumiinitonni. [6] 

Konvertointilämpötilat vaihtelevat runsaasta 600 asteesta runsaaseen 800 asteeseen. Konvertointiaika on 

nollasta pariin tuntiin. Tietenkin poikkeustapauksissa voi konvertointi kestää useampiakin tunteja (esimerkiksi 

laimennuksen takia). [6] 

Alumiiniseosten konvertterikäsittelyllä on kolme eri vaihetta:  

1. Valuseosten seosainetarkennus  

2. Sulassa olevien kaasujen ja epäpuhtauksien poistaminen raffinoimalla  

3. Tarvittavien raekokoa hienontavien aineiden lisääminen  

Seosainelaskennan pohjana käytettävä analyysi otetaan rumpu-uunin alaslaskusta. Seosaineiden 

lisäämisen ja liukenemisen jälkeen otetaan näyte. Mikäli se on standardin mukainen, voidaan sulatus valaa. 

Mikäli näin ei ole, niin seosaineita lisätään, ja otetaan uusi näyte, kunnes sulatus täyttää standardin. [6,12] 

Sulassa olevia kaasuja, muun muassa vetyä, raffinoidaan pois typpihuuhtelulla. [6] 

Konvertterikuonaa syntyy noin 1% panoksesta. [6] 

6.4 Valulinjat ja varastot  

Alumiini valetaan kahdella valulinjalla harkoiksi. Valun eri vaiheissa otetaan yhteensä 6 näytettä, jotta 

tuotteen laatu voidaan varmistaa. Valu kestää 1—2,5 tuntia. Alumiiniharkkovarasto pyritään taloudellisista 

syistä pitämään mahdollisimman pienenä. Varastossa on keskimäärin noin 400—800 tonnia. [6] 
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6.5 Heinolan alumiinintuotannon tietojärjestelmä 

Alumiinitehtaan tuotannossa käytetään kolmea tietojärjestelmää: VAKARA, TUSU ja MATU (vaaka-kassa-

raportointi, tuotannon suunnittelu, materiaali tutkimus). VAKARA on yrityksen yleisessä käytössä oleva 

toiminnanohjausjärjestelmä. TUSU on Heinolan tehtaan tuotannonsuunnittelujärjestelmä ja MATU on 

tehtaan materiaalintutkimusjärjestelmä. Kaikki toimivat saman Mssql-server tietokannan päällä, joten tieto 

kerran syötettynä on kaikkien järjestelmien käytössä. Sovellusta ajetaan Citrix -ympäristössä. [7] 

VAKARA on käytettävissä kaikissa toimipisteissä. Järjestelmää käytetään seuraaviin toimintoihin: [7] 

- raaka-aineen hankinta 

- myynti: tuotteet, palvelut 

- sisäiset siirrot: tavaran liikuttelua Kuusakosken palvelupisteiden välillä 

- vastaanotto 

- inventointi 

- prosessointi 

- laskutus 

- kuljetussuunnittelu 

- raportointi  

MATU järjestelmään tallennetaan tietoa raaka-aineiden analyyseistä. 

TUSU:a käytetään seuraaviin toimintoihin:  

- varastonhallinta 

- alumiiniseosten standardi-resepteihin 

- tuotannonsuunnitteluun 

- tuotantoon 

- alumiinituotteiden toimituksiin 

- raportointiin  

Tuotannonsuunnittelussa järjestelmään määritellään joukko erilaisia parametreja, joilla mm. ohjataan 

reseptien optimoinnin oletusarvoja. Parametreja ovat esimerkiksi: [13] 

- kapasiteetti 

- haluttu vähimmäissaanto 

- suolakerroin 

- sulatuksen kesto 

- paljonko uuniin jätetään tuoteseoksen pohjaa.  

Kun tuotantoa ryhdytään suunnittelemaan, haetaan järjestelmästä ensin myyntitilaus. TUSUn käyttöliittymää 

hyväksikäyttäen sulatusten suunnittelija valitsee tilaukselle sopivan standardi reseptin ja sitä varten 

käytettävissä olevat raaka-aineet. Käynnistämällä optimointitoiminto, TUSU rakentaa automaattisesti 

optimointimallin (xml-tiedosto) ja lähettää sen optimointiohjelmalle AMRO (Adaptive Metallurgical 

Rawmaterial Optimization). Ohjelma ratkaisee tehtävän ja palauttaa optimiratkaisun TUSUlle, joka tulostaa 
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sen näytölle. Parametreja (uunin kapasiteetti, käytettävissä olevien raaka-aineiden ala- ja ylärajat, 

tuotettavan seoksen määrä, seuraavalle sulatukselle jätettävän tuoteseoksen eli pohjan määrä) varioimalla 

suunnittelija löytää parhaan, vallitsevaan tuotantotilanteeseen sopivan sulatuksen. [13] 

Sulatustehtävä voidaan mallintaa lineaarisen ohjelmoinnin (optimoinnin) tehtävänä, jossa ensisijaisina 

päätösmuuttujina ovat sulatuksessa käytettävät raaka-ainemäärät ja rajoitusehtoina seoksen standardin 

mukaiset alkuainepitoisuusnormit ja raaka-aineiden varastomäärät (resurssit). Muuttujille voidaan myös 

asettaa yksilölliset ala- ja ylärajat. Kohdefunktiona on raaka-ainekustannuksista muodostuva seoksen 

kilohinta. Minimoimalla kohdefunktion arvo saadaan tuloksena paras mahdollinen raaka-aineiden annostelu. 

[13] 

6.6 Uutta sulatusteknologiaa 

Jos tulevaisuudessa harkitaan uusia uuneja Heinolaan niin seuravaksi esitellään kaksi vaihtoehtoa.  

6.6.1 Kallistuvat rumpu-uunit 

Rumpu-uuneissa käytettyä suolaseosta kutsutaan myös ”suolafluxiksi”. Ns. kallistuvilla rumpu-uuneilla on 

eräitä etuja tavanomaiseen rumpu-uuniin nähden. Kallistuvia rumpu-uuneja on kahta päätyyppiä: 

1. Kuivat suolafluxi uunit 

2. Suolafluxittomat uunit  

Tyypin 2- uunit kuumennetaan öljypolttimen lisäksi myös plasmasoihduilla. Jälkimmäisten etuina on se, ettei 

synny suolapitoisia jätteitä hävitettäväksi ja syntyy huomattavasti vähemmän savukaasuja kuin perinteisillä 

suolauuneilla. Savukaasutkin täytyy käsitellä ennen kuin ne voidaan päästää ilmakehään, joka sekin 

aiheuttaa kustannuksia. [14] 

Tämän tyypin uunit sallivat materiaalien panostamisen ja tyhjentämisen uunin suuaukolta. Se johtuu siis 

siitä, että uuni on kallistusasennossa. Se mahdollistaa esimerkiksi suurten kuonakappaleiden panostamisen 

ja myös vähemmän juoksevien materiaalien poistamisen uunista. Siten ei tarvita suuria määriä suolafluxeja 

varmistamaan kuonan juoksevuutta, niin kuin perinteisessä rumpu-uunissa. Tämän uunityypin käyttäminen 

asettaa vaatimuksia operaattorin osaamiselle ja välineille. [14] 

6.6.2 Plasmasulatus  

 

Perinteinen rumpu-uuni voidaan kuumentaa myös valokaariplasmalla tai plasmasoihdulla. Plasma on 

kuumaa (5000--20000 Kelviniä) ionisoitunutta kaasua. Kaasu, esimerkiksi Argon, kuumennetaan sähkövirran 

avulla. Esimerkiksi grafiittielektrodien välille luodaan valokaari, johon syötetään kaasua. Plasmasulatus 

tehdään tyhjiössä eikä siinä tarvita lainkaan sulatussuolaa. [15] 

Koska sulatus tehdään tyhjiössä ei tapahdu alumiinin oksidoitumishävikkiä kuten suolasulatuksissa. 

Suolasulatuksissa kuluu energiaa myös suolan sulattamiseen ja käy myös niin että suolakerros alumiinisulan 

päällä toimii eristekerroksena estäen lämmön siirtymistä alumiinisulaan. [15] 



 

 

22 
Savukaasuja muodostuu myös huomattavasti vähemmän kuin öljypolttimella kuumennettavassa uunissa. 

Koska ei käytetä suolaa niin uunin vuorauksessa olevat tulenkestävät materiaalit kuluvat huomattavasti 

hitaammin ja vältytään myös suolan aiheuttamilta korroosio-ongelmilta. Sulatussuolakuona, jossa on myös 

raskasmetalleja, on ongelmajäte, jonka hävittämisen kustannuksia ei siis tässä tapauksessa ole. 

Kirjallisuudessa esitetään myös, että plasmauuni vaatii yhden ihmisen vähäisemmän miehityksen. [15]  

Eri sulatusvalmiille raaka-ainetyypeille on Heinolassa kaksi vaihtoehtoista sulatuslinjaa. Suolauunissa 

suoritetaan raaka-aineen sulatuksen lisäksi alumiinisulan alustavaa raffinointia ja reverbi-uunissa lähinnä 

vain sulatetaan raaka-aine. Uunin valinta perustuu raaka-aineiden fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin. 

Alumiinisula valutetaan primaariuuneista konverttereihin, joissa suoritetaan tuoteseoksien hienosäätö. 

Sulaton toimintaa suunnitellaan TUSU-ohjelmistossa, joka on osa Heinolan tehtaan ja koko Kuusakoski 

yrityksen tietojärjestelmää. TUSUssa lasketaan myös sulatuksille optimaalinen resepti. Tässä kappaleessa 

esitettiin tehtaalle kaksi modernimpaa sulatusmenetelmää, joita voitaisiin ehkä tarkemmin tutkia. 

Seuraavassa luvussa tutustutaan tarkemmin sulatosta valmistuviin tuotteisiin.  

7 Tuotteet 

Tässä luvussa käydään läpi Heinolassa valmistettavat pää-alumiiniseokset, niiden standardit ja määrällinen 

jakauma sekä mihin tarkoituksiin seoksia käytetään. Lisäksi käsitellään joitakin yleisiä tehtaan tuotannon ja 

kaupankäynnin käytäntöjä.  

Heinolan tuotantoa säätelee imuohjautuvuus eli se, mitä asiakkaat haluavat, eikä niinkään työntöohjautuvuus 

eli se mitä tuotetaan. 95 prosenttia tuotannosta on valmiiksi myytyä. Vientisopimukset tehdään yleensä 

etukäteen neljännesvuosittain ja toimitus on taattava sovituksi ajaksi. Kotimaassa myynnin katteet ovat 

suurempia ja myyntierät pienempiä. Kotimaan myyntierät eivät ole aina edes yhden sulatuksen kokoisia. 

Toisinaan asiakas soittaa ja saa lähes välittömästi varastosta tavaran. [5,6] 

Kokonaisvuosituotanto (2014) oli noin 21 000 tonnia. Pääseosten tuotantomäärät olivat vuodessa: 

- 1. ryhmän seokset (AlSiCu...) noin 15000 tonnia   

- 2. ryhmän seokset (AlSi12(Cu)....) 250 tonnia 

- 3. ryhmän seokset (AlSi12 ja AlSi10Mg...) 1500 tonnia 

- 4. deoksidaatioharkot 4500 tonnia  

Heinolan tehtaalla ei valmisteta niin kutsuttuja erikoisseoksia, vaan kaikki tehtaalla valmistettavat seokset 

kuuluvat johonkin edellä mainituista luokista (1 - 4). Erilaisia seoksia on noin 200, sillä useimmiten kukin 

asiakas haluaa oman reseptinsä mukaisen seoksen, joka sopii kyseisen valimon tarpeisiin parhaiten. Eri 

seoksille on olemassa eurooppalaiset standardit ja globaalit standardit, mutta käytännössä tehdään sitä mitä 

asiakas haluaa. [4,5] Kuusakoski Oy on ainoa sekundaarialumiinin valmistaja Suomessa. Kuvassa 5 on 

Heinolan tehtaan vuosittaiset alumiinin tuotantomäärät viimeisten 20 vuoden ajalta.  
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Kuva 5 Heinolan alumiinin tuotanto 1996-2015  [16] 

Tuotannosta noin 25 % menee kotimaahan ja 75 % vientiin.  

1. Alumiini-pii-kupari-seokset 

Suurin tuoteseosryhmä on alumiini-pii-kupari-seokset (AlSiCu), (Si 7,5-14%, Cu 1,5-3,5%, Fe 1,0% max). 

(painoprosentteja). Tätä myydään pääasiassa vientiin ja käytetään painevalimoissa sekä autonmoottorien ja 

vastaavien kappaleiden valmistamiseen. [5] 

2. AlSi12-(Cu) 

Kotimaan luokituksen nro 2:ta (AlSi12(Cu), (Si 10,5-13%, Cu 0,8% max, Fe 0,8% max) käytetään 

painevalussa sekä kokilli- ja hiekkavalimoissa. [5] 

3. Puhdaspohjaiset seokset 

Puhtaita seoksia (AlSi12, AlSi10Mg), (Si 10,5-13%, Cu 0,1% max, Fe 0,45% max), käytetään kokillivaluissa - 

jos halutaan tehdä niistä painevalukelpoisia, lisätään seokseen rautaa (Fe max esimerkiksi 0,6-0,8%). [5] 

4. Deoksidaatioalumiini 

Deoksidaatioharkkojen (Al+Mg = min 95%) kauppanimike on nykyään Deodrop. Deodroppeja käytetään 

teräksen valmistuksessa hapen poistoon. [5] 

Alumiinia Suomessa valmistaa ainoastaan Kuusakoski Oy:n Heinolan tehdas. Tuotanto on suunniteltu hyvin 

asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ja joustavaksi. Tuotanto-määrät ovat pudonneet 90-luvun lopun yli 40000 

tonnista noin 20000 tonniin (2015). Seuraavassa luvussa käsitellään alumiinin tulevaisuuden näkymiä 

maailmassa ja Heinolan tehtaalla.  
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8 Alumiinin tulevaisuuden näkymiä  

Viimeisessä luvussa perustellaan miksi tulevaisuudessa on odotettavissa sekä primaari – ja 

sekundaarialumiiniin valmistuksen kasvun jatkuminen maailmassa. Heinolan osalta käydään läpi tuotannon 

kasvun mahdollistavat uudet raaka-aineet sekä keinoja tehtaan kannattavuuden parantamiseksi. Lopuksi 

vielä esitetään tehtaan alumiiniin tuotannon suhteellisia kilpailuetuja.  

 

Alumiini on kolmanneksi yleisin alkuaine maankuoressa ja määrällisesti toiseksi käytetyin metalli 

maailmassa. Käytetty alumiini pitää sisällään suurta energiasisältöä. [2] 

Alumiinilla on monia nykymaailmassa haluttuja ominaisuuksia kuten helppo muokattavuus, hyvä sähkön- ja 

lämmönjohtokyky, alhainen ominaispaino, heijastavuus ja tyylikkyys. Edellä mainitut seikat pitävät alumiinin 

hinnan korkeana. Tästä syystä alumiinin kierrättäminen on jatkuvasti lisääntynyt. [2] 

Periaatteessa alumiinia voidaan kierrättää loputtomasti, koska sen atomirakenne ei sulattaessa muutu 

miksikään. Koska alumiinin kysyntä on kasvussa ja alumiinivalmisteiden käyttöikä varsin pitkä on 

primaarialumiinin tarve edelleen kasvussa. [2] Kuvassa 6 on esitetty alumiinin kysynnän kasvu maailmassa 

viimeisin 65 vuoden aikana. 

 

 

Kuva 6. Alumiinin kysyntä maailmassa [1] 

                      Vihreä: sekundaarialumiinin tuotanto            Ruskea: primaarialumiinin tarve 

Myös Heinolassa alumiinin kysynnän uskotaan kasvavan. Varsinkin kuljetus- ja liikenneteollisuudessa 

korvataan raaka-aineita kevyemmillä materiaaleilla. Heinolan uskotaan kasvattavan tuotannon takaisin 

25 000 tonniin. Tuotannon lisäys muodostuu uusien raaka-aineiden hankinnasta: mahdollisesti 

kaapelialumiinista ja mm. suomalaisilta jätteenpolttolaitoksilta syntyvästä alumiinista.  [4] 

Heinolan tehtaan vahvuus on prosessi-valikoiman monipuolisuus ja toimintojen integrointi. Raaka-aineista 

pystytään ottamaan talteen paljon arvokkaita ainesosia. Välituotteita ei lisäksi tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja 

prosessista toiseen. Maailmalla yleisesti käytettyjä laiteita ja prosesseja on Heinolassa paranneltu ja 

kehitelty eteenpäin.  

Miljoonaa tn 
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Tärkeimmät tuotteiden kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät ovat: 

 Hinta (tuottavuus, raaka-aineiden oikea käyttö) 

 Laatu 

 Palvelut (kuljetukset, toimitusvarmuus, CRM (customer relationship management) ym.)  

Heinolan alumiinituotteiden laatuvaatimuksista ei voida tinkiä, koska niiden tulee täyttää laatustandardit 

(käytännössä pitoisuusnormit). Palveluiden kehittämisen tavoitteena on hyvä asiakastyytyväisyys. Niinpä 

esimerkiksi myöhästymisiä pyritään välttämään, asiakkaan kyselyihin vastataan nopeasti jne. Hintaan 

voidaan vaikuttaa parantamalla tuottavuutta esimerkiksi automaation avulla ja optimoimalla raaka-aineiden 

käyttöä. Optimoinnin ongelmaksi muodostuu kuitenkin raaka-aineiden saatavuus, jota tiettyjen tärkeiden 

raaka-aineiden tai raaka-aineryhmien osalta ei voida lainkaan ennustaa. Jotta tilausten toimitusvarmuus 

voidaan taata, tulee sulatussuunnittelijan varautua siihen, että ko. raaka-aineita on riittävästi pidemmillekin 

ajanjaksoille. Toisaalta lisärajoitteet merkitsevät tuotteen hinnan kasvua optimoinnissa. Liiallinen varovaisuus 

saattaa pitkän päälle tulla kalliiksi. Hyvän tasapainon löytyminen raaka-aineiden käytössä edellyttäisi 

jonkinasteisen simulaattorin hyödyntämistä. [15] 

Alumiinin tuotannolla on Heinolassa seuraavia vahvuuksia:  

 Raaka-aine hankitaan pääosin kotimaasta, eli kuljetuskustannukset kohtuullisia.  

 Oma romun hankinta: Heinolassa sulatettava alumiini syntyy osittain oman yhtiön eri toimipisteiden 

raaka-aine prosessoinnin tuloksena ja myös sivutuotteena. Romun alkuperäinen metallipitoisuus ei 

välttämättä ole korkea ja romu voi sisältää useita ainekomponentteja, mikä alentaa tuotetun metallin 

netto valmistushintaa.  Monet kilpailijoista Keski-Euroopassa ovat vain alumiinin sulattajia ja joutuvat 

maksamaan raaka-aineesta korkean hinnan. Tuotetun alumiini-kilon valmistushinta on niin ollen 

korkeampi. 

 Pitkäaikaiset asiakassuhteet eli asiakkaiden luottamus pitkältä ajalta.  

 Luotettava laatu. 

 Joustavuus: Heinola ei ole massiivisulattaja, joten asiakkaan vaatimuksiin kuten laatu, toimitusaika, 

pakkaus, muutokset ja niin edelleen pystytään reagoimaan nopeasti: asiakaspalvelu toimii.  

 Pitkä kokemus alumiini- ja muusta romusta sekä sulatuksesta. [4] 

Alumiinin tuotanto lisääntyy tulevaisuudessa mitä ilmeisimmin sekä koko maailmassa että Heinolassa. 

Heinolan alumiinin tuotannon kilpailukyky on täällä hetkellä melko hyvä mutta kilpailukyvyn parantamiseksi ja 

varmistamiseksi tulevaisuudessa kannattaisi tutkia mm. raaka-aineiden mahdollisimman optimaalista 

käyttöä. Jotta optimointijärjestelmästä saataisiin paras hyöty, voisi sulatuksien suunnittelija hyödyntää raaka-

aineiden käytön rajoituksissa tilastollisia menetelmiä käyttävää simulaattoria.   

9. Yhteenveto 

Alumiinin käyttö maailmassa on ollut jatkuvassa kasvussa ja sen kierrättäminen on monessa suhteessa 

mielekästä. Alumiinipitoista romua syntyy monilla yhteiskunnan osa-alueilla ja sen kierrättämisestä käydään 

kilpailua.  Heinolan tehdas on toistaiseksi menestynyt monipuolisuutensa vuoksi siinä varsin hyvin.  
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Romun tyypistä riippuen sitä täytyy käsitellä vaihtelevia määriä eri prosesseissa ennen sulatusta. Romu 

yleensä aluksi murskataan tai paloitellaan. Erilaisten ainesosien talteenotto perustuu niiden fysikaalis- 

kemiallisiin ominaisuksiin. 

Esikäsittely prosessien tuloksena syntyvä alumiini-rikaste on jaettu yhdeksään tehtaan sisäiseen luokkaan. 

Olennaista on ohjata sopivat raaka-aineet oikeisiin tuoteseoksiin. Sulatusuunin valinta, suolauuni tai reverbi, 

riippuu raaka-aineen tyypistä.  

Alumiinin tuotannonsuunnittelu ohjelmisto TUSU on osa Heinolan tehtaan tietojärjestelmää.  TUSUlla 

hallitaan kaikkia alumiinin valmistuksen vaiheita tehtaalla.  Sulatusmestari poimii tietokannoista tarvittavat 

tiedot kuten raaka-aineiden varastomäärät, raaka-aineiden ominaisuudet, tuotestandardin yms. Parametrit 

luetaan matemaattiseen malliin, jonka tietokone ratkaisee. Tuloksena saadaan edullisimmat mahdolliset 

raaka-ainereseptit halutuille sulatuksille.  

 Sulatuksen jälkeen alumiinia raffinoidaan, seostetaan ja siihen lisätään jalostus- ja raehienonnusaineita. 

Tuoteseostyyppejä on neljä pääluokkaa, joihin kaikki noin 200 tuotestandardia kuuluvat.  

Jotta alumiinin tuotannon kilpailukyky paranisi, kannattaisi mahdollisimman paljon raaka-aineiden allokointi 

laskentaa siirtää ihmisen ”päässälaskusta” tietokoneelle. 
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