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Tässä diplomityössä mallinnetaan Apros-simulointiohjelmistolla kylläistä höyryä tuottava 

KPA Uniconin toimittama Biograte-kattilalaitos. Työ on rajattu käsittelemään vesihöyrypiiri 

syöttövesisäiliöstä prosessiin lähtevään höyryyn saakka. Savukaasupuoli on mallinnettu 

polttoaineen ja palamisilman syötöstä savupiippuun asti, mutta savukaasujen puhdistus on 

jätetty pois simulaatiomallista. 

 

Työssä kerrotaan yleisesti biopolttoaineista, kattilalaitoksista ja tulipesäratkaisuista. Simu-

loitava kattilalaitos ja sen säätöjärjestelmä käydään läpi yksityiskohtaisemmin. Simuloin-

nista ja sen mahdollisuuksista kerrotaan yleisesti, jonka jälkeen esitellään tehty simulaatio-

malli. Simulointituloksia verrataan kattilan mitoitusarvoihin ja tärkeimpien prosessisuurei-

den muutoksia tutkitaan kuormanmuutostilanteissa. Lopuksi tuloksista tehdään yhteenveto 

ja esitellään jatkotoimenpidesuunnitelmat. 

 

Simuloitu kattilalaitos tuottaa kylläistä höyryä halutun määrän oikeassa paineessa ja lämpö-

tilassa. Kattilan prosessisuureet vastaavat melko hyvin mitoitusarvoja ja simulaatiomalli toi-

mii vakaasti myös kuormanmuutostilanteissa. Suurimmat kompromissit ja yksinkertaistuk-

set on tehty tulipesän ja polttoaineensyötön mallinnuksessa. Näitä osa-alueita kehittämällä 

simulaation tarkkuutta olisi mahdollista parantaa entisestään. Jatkossa simulointimallia on 

tarkoitus kehittää laajentamalla se kattamaan myös laitoksen sekundääripuoli kokonaisuu-

dessaan. Tulosten perusteella simulaatiota voidaan pitää onnistuneena mallina Biograte-kat-

tilalaitoksesta. 
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ABSTRACT 
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A saturated steam generating Biograte boiler plant supplied by KPA Unicon is simulated in 

this thesis. The simulation model is created with Apros simulation software. 

 

The simulation includes the water-steam circuit starting from the feed water tank and ending 

with process steam pipe. The flue gas part is modelled from the fuel feeding system and 

combustion air channels to the flue gas stack. Flue gas cleaning system is left out of the 

simulation model. 

 

In this thesis biofuels, boiler plants and furnaces are described in general. The simulated 

boiler plant and control system are explored with more detail. An overview is given of sim-

ulation and its possibilities, after which the completed simulation model is introduced. Sim-

ulation results are compared with the boiler’s design values and changes in the main process 

variables are researched in load changing situations. Finally, the results are summarized and 

development possibilities are planned. 

 

The simulated boiler plan generates a desired amount of saturated steam of the right pres-

sure and temperature. The boiler’s process variables correspond quite well to the design 

values and the simulation model operates steadily also in load changing situations. The 

biggest compromises and simplifications have been done in the modelling of the furnace 

and the fuel feeding system. By developing these areas, the accuracy of the simulation 

could be improved even more. The plan is to develop the simulation model by extending 

its scope to include also the complete secondary circuit. Based on the results, the simula-

tion is a successful model of a Biograte boiler plant. 
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1 JOHDANTO 

Energiankulutus maailmassa kasvaa jatkuvasti. Samaan aikaan ilmaston lämpeneminen ja 

vähenevät fossiilisten polttoaineiden varannot aiheuttavat haasteita energiantuotantoon. Po-

liittiset päätökset ja fossiilisten polttoaineiden hinnan nouseminen suosivat biopolttoainei-

den käyttöä. Biopolttoaineilla voidaan tuottaa energiaa ympäristöystävällisesti, mutta niiden 

erityispiirteet täytyy huomioida kattilalaitosten suunnittelussa. Suunnittelun ja tuotekehityk-

sen avuksi on kehitetty erilaisia simulointiohjelmia, joilla kattilalaitoksen toimintaa voidaan 

tutkia jo suunnitteluvaiheessa. 

 

Biopolttoaineet ovat uusiutuvana luonnonvarana kestävä tapa tuottaa energiaa. Ne myös ke-

rätään usein läheltä käyttöpaikkaansa, jolloin kuljetusetäisyydet pysyvät lyhyinä. Toisaalta 

biopolttoaineiden pieni energiatiheys kasvattaa kuljetuskustannuksia ja täytyy ottaa huomi-

oon polttoaineen varastointia ja käsittelylaitteita suunniteltaessa. Suomessa etenkin puupoh-

jaisilla polttoaineilla on merkittävä osa energiantuotannossa. Kotimaisina polttoaineina bio-

polttoaineet vähentävät riippuvuutta tuontienergiasta ja niillä voidaan pitää yllä hyvä huol-

tovarmuus. Kattilalaitokset suunnitellaan usein siten, että niissä voidaan polttaa useaa eri 

polttoainetta, mikä parantaa huoltovarmuutta entisestään. Polttoaineen laatu ja koostumus 

vaihtelevat, mikä vaikuttaa palamiseen sekä päästöihin. Koostumuksen vaihtelu on huomi-

oitava myös kattilan automaatiossa ja ajotapamalleissa, jotta energiaa voidaan tuottaa häiri-

öttömästi ja hyvällä hyötysuhteella. 

 

Kattilalaitoksen toimintaa erilaisissa olosuhteissa voidaan tutkia edullisesti ja laitosta tar-

peettomasti rasittamatta simulointiohjelmilla. Näin voidaan selvittää etukäteen, kuinka kat-

tila toimii äkillisissä kuormanmuutostilanteissa tai polttoaineen laadun vaihdellessa käytön 

aikana. Simuloinnilla saadaan tärkeää tietoa kattilalaitoksen toiminnasta erilaisissa käyttö-

olosuhteissa jo ennen kuin itse laitos on valmis. Simuloinnin tuloksia voidaan hyödyntää 

sekä kattilan mitoituksessa että ajotapamalleja suunniteltaessa. Hyvin tehtyä simulaatiota 

voidaan käyttää myös henkilöstön koulutuksessa. Simulointiohjelma voidaan yhdistää käy-

tössä olevaan laitoksen automaatio-ohjelmistoon, jolloin saadaan käyttöön realistinen kou-

lutusohjelma. Erilaisia käyttö- ja häiriötilanteita on turvallista ja kustannustehokasta harjoi-

tella simulaattorilla.  
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Tämän diplomityön tarkoituksena on laatia KPA Uniconin käyttöön toimiva Apros-simulaa-

tio biomassakattilasta ja parantaa samalla yrityksen simulointiosaamista. Tavoite toteutetaan 

mallintamalla asiakkaalle Etelä-Suomeen toimitettava höyrykattilalaitos. Simuloitava Bio-

grate -kattilalaitos on kattilateholtaan 13 MW ja käyttää pääpolttoaineina puuperäisiä hake-

polttoaineita. Kattilassa voidaan hyödyntää myös peltobiomassaa ja turvetta seospolttoai-

neina. Laitoksen tuottama höyry käytetään prosessihöyrynä sekä kuuman veden ja kauko-

lämmön tuottamiseen. Kaukolämpö siirretään kaupungin kaukolämpöverkkoon ja kuuma 

vesi sekä prosessihöyry hyödynnetään asiakkaan teollisuustuotantoprosesseissa. Uusi bio-

kattilalaitos korvaa maakaasun käyttöä ja siten pienentää hiilidioksidipäästöjä.  

 

Työssä kerrotaan ensin biopolttoaineista, kattilalaitoksista ja simuloinnista yleensä, jonka 

jälkeen esitellään rakennettu Apros-malli. Työ on rajattu koskemaan ainoastaan kattilan pri-

määripiiriä. Simulaatiotulokset käydään läpi ja niitä verrataan Biograte –kattilan mitoitus-

ohjelmalla saatuihin tuloksiin. Simulaatio-ohjelmalla tutkitaan myös kuormanmuutosten 

vaikutuksia energiantuotantoprosessiin ja lopuksi työn tuloksista tehdään johtopäätökset  

 

Asiakkaan prosessihöyryn ja kuuman veden tarve vaihtelevat, joten toimitettavan kattilalai-

toksen on selvittävä nopeista kuormanmuutoksista. Simulaatiomallilla tutkitaan äkillisten 

tehon vaihteluiden vaikutuksia kattilan toimintaan. Simulointia voidaan käyttää myös ajota-

pamallinnuksen kehittämiseen. Tulevaisuudessa malli on tarkoitus laajentaa kattamaan se-

kundääripiiri ja lämmönvaihtimet, jolloin voidaan simuloida koko kattilalaitoksen toimintaa. 

Simuloitavan laitoksen valmistuttua saadaan käyttöön mittausdataa, jonka avulla simuloin-

timallia voidaan hienosäätää ja simuloinnin tarkkuutta parantaa entisestään. Simulointimalli 

voidaan liittää osaksi laitosautomaatio-ohjelmistoa, jolloin mallia voidaan käyttää henkilö-

kunnan koulutukseen. Toimiva yhdestä kattilalaitoksesta tehty malli antaa hyvän lähtökoh-

dan mallintaa myös muita kattilalaitoksia. Tällöin simulointia voitaisiin hyödyntää tarjous-

vaiheessa myynnin tukemiseen sekä suunnittelun apuna projektivaiheessa. 
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2 BIOPOLTTOAINEET 

Kattilalaitoksissa veden lämmittämiseen tai höyrystämiseen tarvittava energia tuotetaan 

polttamalla joko yhtä tai useampaa polttoainetta. Palamisreaktiossa polttoaine reagoi hapen 

kanssa, jolloin syntyy lämpöä. Biopolttoaineella tarkoitetaan polttoainetta, joka on valmis-

tettu eloperäisestä aineesta, esimerkiksi puusta, kuoresta tai oljesta. Biomassaa voidaan polt-

taa sellaisenaan tai jalostaa siitä nestemäisiä biopolttoaineita, kuten biodieseliä tai bioeta-

nolia. Kuva 1 esittää eri polttoaineiden monipuolista käyttöä yhdessä voimalaitoksessa. 

(Huhtinen et al. 2000, 27–28; Raiko et al. 1995, 89–91.) 

 

Kuva 1. Eri polttoaineiden käyttö nykyaikaisessa voimalaitoksessa. (Teknologiateollisuus, 2012.) 

 

Biopolttoaineet ovat ympäristöystävällinen vaihtoehto, sillä niiden poltossa syntyvät hiilidi-

oksidipäästöt sitoutuvat kasvavaan biomassaan. Suomessa puupolttoaine- ja metsähakevoi-

maloissa tuotetulle sähkölle maksetaan tuotantotukea syöttötariffina. Syöttötariffijärjestel-

mässä sähkön tuottajalle maksetaan tukea, jonka suuruus määräytyy tavoitehinnan ja sähkön 
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markkinahinnan välisestä erotuksesta. (Huhtinen et al. 2000, 27–28; Työ- ja elinkeinominis-

teriö 2014.) 

2.1 Puupolttoaineet 

Vuonna 2014 metsien kasvu Suomessa oli 105 miljoonaa kuutiometriä. Puuta hakattiin 65 

miljoonaa kuutiometriä, josta energiapuuksi käytettiin 9 miljoonaa kuutiometriä. Teollisuus-

laitoksien puunjalostusprosesseissa syntyy tuotantoon kelpaamatonta kuorta ja sahausjät-

teitä, jotka voidaan hyödyntää energiantuotannossa. Puun korjuussa metsään jää latvuksia, 

oksia sekä kantoja, joita voidaan myös käyttää energiantuotantoon. Metsätähdehakkeen ke-

rääminen on kuitenkin kallista, joten sen käyttö polttoaineena on melko vähäistä. (Torvelai-

nen 2015; Huhtinen et al. 2000, 29.) 

 

Puupolttoaineet voidaan jakaa eri luokkiin esimerkiksi niiden alkuperän perusteella. Ensim-

mäiseen luokkaan kuuluvat suoraan metsissä tai pelloilla kasvatetusta puusta valmistetut 

polttoaineet. Toiseen luokkaan kuuluvat polttoaineet, jotka saadaan hyötykäyttöön teollisuu-

den sivutuotteina ja tähteinä. Kolmanteen luokkaan kuuluvat käytetyistä puutuotteista val-

mistetut kierrätyspolttoaineet. (Alakangas 2000, 46.) 

 

Puuta poltetaan kattilalaitoksissa usein polttohakkeena. Polttohakkeen palakoko ei ole yhte-

näinen, vaan osa hakkeesta on pienempinä palasina ja hienoaineksena. Tavallisesti hakepa-

lan tavoitepituus on noin 30–40 mm ja hakkeen joukkoon voidaan myös sekoittaa sahanpu-

rua. Haketta voidaan tehdä kokopuun ja rankojen lisäksi hakkuutähteestä, jolloin puhutaan 

hakkuutähdehakkeesta. Hakkuutähteiden koostumus ja määrä vaihtelevat huomattavasti eri 

hakkuukohteiden välillä. Koostumukseen vaikuttaa myös se, kerätäänkö hakkuutähteet tuo-

reina vai kuivahtaneina. Suomessa hakkuutähteet haketetaan yleensä suoraan hakeautoon, 

joka kuljettaa ne lämpö- ja voimalaitoksille. (Alakangas 2000, 48–50.) 

 

Myös puun kuorta ja kantoja voidaan hyödyntää energiantuotannossa. Kuoren korkeat kos-

teus- ja tuhkapitoisuudet heikentävät sen ominaisuuksia polttoaineena. Kuorijätteelle ei 

yleensä ole varsinaista suoraa hyötykäyttöä, joten sen käyttäminen energiantuotantoon on 

heikoista poltto-ominaisuuksista huolimatta perusteltua. Kannot käsitellään tavallisesti 
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murskaamalla.  Mikäli niiden mukaan on joutunut maa-ainesta, voi kantomurskeen tuhkapi-

toisuus olla huomattavasti suurempi kuin puupolttoaineen tavallisesti. Sahateollisuuden si-

vutuotteina saadaan sahanpurua ja konehöyläyksessä syntyvää puujätettä, eli kutterinlastua. 

Molempia poltetaan kattilalaitoksissa muiden polttoaineiden ohessa. (Alakangas 2000, 65–

69; Huhtinen et al. 2000, 72–73.) 

 

Teollisuuden puutähteistä, puun kuoresta ja metsähakkeesta voidaan puristaa sylinterimäisiä 

puupellettejä. Ne ovat yleensä pituudeltaan 10–30 mm ja halkaisijaltaan 8–12 mm. Pellettejä 

voidaan polttaa esimerkiksi pienten kiinteistöjen lämmityskattiloissa sellaisenaan. Suurem-

missa kattilalaitoksissa pelletit yleensä murskataan ja poltetaan esimerkiksi pölypolttokatti-

lassa. (Alakangas 2000, 76.) 

2.1.1 Puun koostumus 

Runkopuun, kuoren, oksien ja lehtien tai neulasten osuus puun massasta riippuu puun laji-

tyypistä ja iästä. Puun rakenneaineista tärkeimmät ovat selluloosa, hemiselluloosa ja puun 

kuidut yhteen sitova ligniini. Näiden lisäksi puussa on terpeenejä, rasva-aineita ja fenoleja. 

Fenolit ovat uuteaineita, jotka voidaan poistaa puusta orgaanisilla liuottimilla. Esimerkiksi 

pihka koostuu uuteaineista, joista suurin osa on puun kuoressa. Selluloosaa on männyssä, 

kuusessa ja koivussa keskimäärin yhtä paljon. Hemiselluloosien, ligniinin ja pihkan osuus 

sen sijaan vaihtelee hieman puulajeittain. Pihkaa on eniten männyssä ja vähiten kuusessa. 

Koivun pihkapitoisuus on näiden välimaastossa. Taulukkoon 1 on koottu eri puulajien ra-

kenneainepitoisuudet prosentteina kuiva-aineen painosta. (Alakangas 2000, 35.) 

 

Taulukko 1. Eri puulajien rakenneainepitoisuudet. (Alakangas, 2000.) 
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Kiinteiden polttoaineiden koostumus voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan, jotka ovat vesi, 

palava aines ja tuhkaa muodostava aines. Puun sisältämät alkuaineet ovat hiili, vety, happi, 

typpi, rikki ja kloori. Hiili ja vety vaikuttavat merkittävästi polttoaineen palamisessa vapau-

tuvan lämmön määrään. Typpi, rikki ja kloori puolestaan muodostavat palamisessa haitalli-

sia päästöjä. Typen, rikin ja kloorin osuus kuiva-aineen massasta on noin 1 % ja haihtuvien 

aineiden osuus yli 80 %. Haihtuvien aineiden palaminen synnyttää pitkän liekin, joten puun 

polttaminen kattilalaitoksessa vaatii suuren palotilan. Kuvassa 2 on esitetty kostean puun 

koostumus. (Alakangas 2000, 39; Raiko et al. 1995, 94.)  

 

  

Kuva 2. Puun koostumus. (Alakangas, 2000.) 

 

Polttoaineen hiili- ja vetypitoisuus voidaan selvittää polttamalla polttoainenäyte puhtaassa 

hapessa korkeassa lämpötilassa ja punnitsemalla hiilidioksidin ja veden osuus palokaasuista. 

Tämä on kuitenkin varsin työläs menetelmä, joten usein hiilen ja vedyn määrä mitataan suo-

raan savukaasuista alkuaineanalysaattoreilla. Polttoaineen sisältämän typen määrä saadaan 

selvitettyä muuttamalla typpi ensin ammoniumsuoloiksi, hajottamalla suolat ja määrittä-

mällä typpi sen jälkeen vapautuvasta ammoniakista.  (Alakangas 2000, 39; Raiko et al. 1995, 

94–95.) 

 

Yksi merkittävimmistä kattilalaitoksen polttoaineelle määritettävistä ominaisuuksista on sen 

kosteus. Kosteudella tarkoitetaan yleensä polttoaineeseen sitoutuneen veden ja polttoaineen 
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märkäpainon suhdetta. Polttoaineen kosteus vaikuttaa suoraan sen teholliseen lämpöarvoon 

ja siten myös kattilassa vapautuvaan lämpöenergiaan. Yksinkertaisin tapa määrittää poltto-

aineen kosteuspitoisuus on kuivata polttoainenäyte veden kiehumislämpötilaa korkeam-

massa lämpötilassa. Kosteuspitoisuus voidaan laskea näytteen painoerosta punnitsemalla se 

ennen ja jälkeen kuivauksen. Tuore puu on yleensä varsin kosteaa, sen vesipitoisuus on 40–

60 %. Kosteuspitoisuus riippuu puun lajista, iästä, kasvupaikasta sekä vuodenajasta. Kosteus 

on sitoutunut puun rakenteessa sekä soluonteloihin että soluseinämään. Ensimmäisenä puuta 

kuivattaessa poistuu onteloissa oleva vesi. Soluseinämän vesi poistuu viimeisenä, jolloin 

myös puun fysikaaliset ominaisuudet alkavat muuttua ja sen tilavuus kutistuu (Alakangas 

2000, 39; Huhtinen et al. 2000, 39; Raiko et al. 1995, 91.) 

 

Alkuainekoostumus on eri puulajien välillä hyvin samankaltainen. Puun ja kuoren alkuai-

nepitoisuudet sitä vastoin poikkeavat jonkin verran toisistaan ja kuoren koostumus vaihtelee 

huomattavasti enemmän kuin itse puuosan koostumus. Puun ja kuoren kuiva-aineen alkuai-

nepitoisuudet on esitetty taulukossa 2. (Alakangas 2000, 35–36.)  

 

Taulukko 2. Puun ja kuoren kuiva-aineen alkuainekoostumus. (Alakangas, 2000.) 

 

2.1.2 Tuhkan ominaisuudet 

Polttoaineen tuhkapitoisuudella tarkoitetaan sitä palamatonta massaa, joka jää jäljelle kun 

polttoaine poltetaan täydellisesti laboratorio-olosuhteissa. Tuhka on haitallinen aine poltto-

prosessissa, sillä se heikentää polttoaineen lämpöarvoa, likaa kattilan lämpöpintoja ja saattaa 

aiheuttaa korroosiota. Tuhka myös kulkeutuu lentotuhkana, joka on puhdistettava savukaa-

suista. Kattilan toiminnan kannalta tuhkan sulamispiste on tärkeä huomioida. Sulaessaan ja 

sen jälkeen jähmettyessään tuhka muodostaa kattilaan kovan ja hankalasti poistettavan ker-

roksen. Tuhka koostuu eri komponenteista, joiden sulamispisteet vaihtelevat huomattavasti. 

Tämän vuoksi tuhka alkaakin lämpötilan noustessa pehmentyä asteittain ja muuttuu lopulta 
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nestemäiseksi. Sulamisprosessista voidaan erottaa muodonmuutospiste, puolipallopiste ja 

juoksevuuspiste. Näiden pisteiden lämpötilat määritetään kuumentamalla tuhkasta tehtyä 

koekappaletta juoksevuuspisteeseen saakka. Kattilan olosuhteet eivät kuitenkaan vastaa la-

boratorio-olosuhteita, joten todellisessa kattilalaitosprosessissa tuhka saattaa sulaa 100–200 

°C alhaisemmissa lämpötiloissa kuin laboratoriossa. Puun tuhka alkaa lämpötilan saavutta-

essa 900–1000 °C sintraantua eli kiinteytyä, jonka jälkeen se alkaa muuttaa muotoaan. Eri 

muodonmuutospisteet on esitetty kuvassa 3. (Alakangas 2000, 37–39; Huhtinen et al. 2000, 

41–42; Raiko et al. 1995, 92.)  

 

 

Kuva 3. Tuhkan muodonmuutokset sulamisprosessissa. (Huhtinen et al. 2000) 

  

Puun tuhkalle muodonmuutospisteen lämpötila on 1150–1490 °C, puolipallopisteen 1230–

1650 °C ja juoksevuuspisteen 1250–1580 °C. Puun tuhkapitoisuus ilman kuorta on yleensä 

alle 0,5 % ja kuoren tuhkapitoisuus alle 2 %. Savukaasujen mukana kulkeutuva lentotuhka 

voi riittävän kuumissa olosuhteissa olla osittain sulaa ja tarttua kattilan tulistimiin. Tulisti-

miin kertyvä tuhkakerrostuma alkaa kasvaa ja mikäli lämpötila nousee edelleen riittävän 

suureksi, alkaa kerrostuma valua ja kerroksen kasvaminen pysähtyy. Kattilan viileämmissä 

osissa tuhka kertyy lämpöpintoihin ensin irtonaisena lentotuhkana. Mikäli tuhkakerrosta ei 

puhdisteta riittävän ajoissa, alkaa se sintraantua, jolloin kerrostuman puhdistaminen on huo-

mattavasti työläämpää. Tämän vuoksi kattilan nuohous on suunniteltava huolellisesti. (Ala-

kangas 2000, 37–39; Huhtinen et al. 2000, 42.) 
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2.1.3 Lämpöarvo 

Lämpöarvo ilmaisee, kuinka paljon jostakin polttoainemäärästä saadaan energiaa, kun se 

poltetaan täydellisesti. Tämän vuoksi polttoaineen lämpöarvo on energiantuotannon kan-

nalta erittäin oleellinen ominaisuus. Lämpöarvon yksikkönä käytetään yleensä kaasuille 

MJ/m3n ja muille polttoaineille MJ/kg. Lämpöarvosta käytetään mittaustavasta riippuen ni-

mitystä ylempi tai alempi lämpöarvo. Ylempi eli kalorimetrinen lämpöarvo mitataan poltta-

malla pieni polttoainemäärä kalorimetrissä. Kalorimetrissä on ympäristöstään hyvin eristetty 

reaktioastia, joten mittaamalla kalorimetrin lämpötilan nousu voidaan laskea polttoaineen 

lämpöarvo, kun tiedetään polttoainenäytteen massa. Tässä mittaustavassa polttoaineesta 

muodostuva vesihöyry tiivistyy kalorimetrin sisäpuolelle ja lämmittää sitä. Muodostuva vesi 

on peräisin polttoaineessa olevasta kosteudesta ja vedyn palamistuotteista. Alempi eli tehol-

linen lämpöarvo saadaan laskettua kalorimetrisestä lämpöarvosta, kun siitä vähennetään ka-

lorimetrissä tiivistyneen veden lauhtumislämpö. Todellisessa kattilalaitosprosessissa vesi-

höyry poistuu savukaasujen mukana, eikä veden lauhtumislämpöä pystytä hyödyntämään. 

Tämän vuoksi alempi lämpöarvo kuvaa paremmin polttoaineesta todellisessa palamispro-

sessissa saatavaa energiamäärää, vaikka puupohjaisten polttoaineiden kosteuspitoisuus vaih-

teleekin paljon. Kun polttoaineen kosteus on saatu mitattua, voidaan käyttökostean polttoai-

neen lämpöarvo laskea kuivan polttoaineen kalorimetrillä mitatusta ylemmästä lämpöar-

vosta yhtälöllä 1. (Huhtinen et al. 2000, 43–44; Raiko et al. 1995, 93.) 

  

 𝑄𝑛𝑒𝑡,𝑣,𝑚 = (𝑄𝑔𝑟,𝑣 − 206[𝐻]) ∙
100−𝑀𝑇

100−𝑀
− 23𝑀𝑇  (1) 

 

Missä Qnet,v,m  alempi lämpöarvo vakiotilavuudessa 

 Qgr,v  analysoidun näytteen ylempi lämpöarvo vakiotilavuudessa 

[H]  analysoidun näytteen vetypitoisuus painoprosentteina sisältäen 

myös kosteuteen sisältyvän vedyn 

MT  polttoaineen mitattu kosteuspitoisuus painoprosentteina 

M  analysoidun näytteen kosteuspitoisuus painoprosentteina 

 

Alempi lämpöarvo kuivalle puulle vaihtelee välillä 18,3–20,0 MJ/kg.  Puun pienempien 

osien, kuten latvusten ja oksien, lämpöarvo on hieman pienempi kuin runkopuun. Muihin 
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kiinteisiin polttoaineisiin verrattuna puun lämpöarvo on pieni, mikä täytyy huomioida polt-

tolaitteita ja polttoaineen varastointia mitoitettaessa. Kuvassa 4 on vertailtu puupolttoaineen 

ominaisuuksia hiileen ja turpeeseen. Kuvan vaaka-akselilla on haihtuvien aineiden osuus 

prosentteina kuiva-aineen painosta ja pystyakselilla polttoaineen lämpöarvo. Kuvaan on 

merkitty myös kuiva-aineen hiili- ja vetypitoisuudet. (Alakangas 2000, 42.) 

 

 

Kuva 4. Puun, turpeen ja hiilen ominaisuuksien vertailua. (Alakangas et al. 2000.) 

2.2 Turve 

Turvevarat ovat syntyneet, kun biomassa on hajonnut epätäydellisesti kosteissa ja hapetto-

missa olosuhteissa. Suomessa on arvioitu olevan teolliseen käyttöön kelpaavia turvesoita 

yhteensä hieman yli puoli miljoonaa hehtaaria. Turve on hyvin hitaasti uusiutuva luonnon-

vara, sillä turvekerroksen paksuus kasvaa noin yhden millimetrin vuodessa. Hitaan uusiutu-

misensa vuoksi turve luokitellaan eri yhteyksissä joko fossiiliseksi polttoaineeksi tai hitaasti 

uusiutuvaksi biopolttoaineeksi.  

 

Ennen kuin tuoretta voidaan nostaa suosta, täytyy suo ojittaa ja poistaa sen pintakerros ja 

puut. Polttoturve voidaan tuottaa joko palaturpeena tai jyrsinturpeena. Palaturve nostetaan 

turvekentästä noin puolen metrin syvyydeltä ruuvilla tai kiekolla, jonka jälkeen turve puris-

tetaan suutinosan läpi kuivumaan palasina turvekentän pinnalle. Jyrsinturve jyrsitään kentän 
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pinnasta muutaman senttimetrin syvyydeltä ja jätetään kuivumaan turvekentän pinnalle. Tur-

peen kuivuttua noin 50 % kosteuspitoisuuteen kootaan se suon laitaan aumoihin. Yli 90 % 

energiantuotantoon käytettävästä turpeesta on jyrsinturvetta. Turpeesta voidaan valmistaa 

myös brikettejä ja pellettejä, mutta niiden tuotanto Suomessa on nykyisin lopetettu. (Ala-

kangas 2000, 84–87; Huhtinen et al. 2000, 31–32.) 

 

Maatumisaste ja kasvilajit, joista polttoturve on muodostunut, vaikuttavat suuresti sen koos-

tumukseen. Turve luokitellaan näiden perusteella kymmeneen maatumisastetta kuvaavaan 

ja kolmeen kasvitieteelliseen luokkaan. Maatumisastetta kuvaa turpeen H-arvo. H1-turve on 

täysin maatumatonta ja H10-turve kokonaan maatunutta kasviainesta. Turpeen kasvitieteel-

liset lajit ovat rahkasammalturve, saraturve ja ruskosammalturve. Suurin osa Suomen turve-

varoista koostuu rahkasammal- ja saraturpeesta. Jyrsin- ja palaturpeen keskimääräiset alku-

ainepitoisuudet on esitetty taulukossa 2. (Alakangas 2000, 87–88; Huhtinen et al. 2000, 32.) 

 

Taulukko 3. Turpeen keskimääräinen alkuainekoostumus. (Alakangas, 2000.) 

 

 

Turpeen hiilipitoisuus kasvaa maatumisen edetessä. Hiilipitoisuus vaihtelee maatumisasteen 

mukaan välillä 48–60 %. Turpeessa on siis enemmän hiiltä kuin puussa, mutta vastaavasti 

vähemmän haihtuvia aineita. Suuremman hiilipitoisuuden ansiosta myös turpeen lämpöarvo 

on suurempi kuin puupolttoaineilla. Kuiva-aineen alempi lämpöarvo on 20–23 MJ/kg. Tuh-

kapitoisuus polttoturpeessa on tavallisesti 5–6 %, josta osa on turpeeseen sekoittunutta hiek-

kaa ja maa-ainesta. Turpeen käytössä on huomioitava, että reaktiivisuutensa takia se syttyy 

helposti palamaan ja saattaa riittävän kuivana ja hienojakoisena aiheuttaa pölyräjähdyksen. 

(Alakangas 2000, 88–92.) 

2.3 Peltobiomassat 

Biomassoja voidaan myös kasvattaa varta vasten energiantuotantoa varten, jolloin puhutaan 

peltobiomassoista. Peltomaiden lisäksi myös käytöstä poistetut turvesuot soveltuvat energi-

antuotantoon käytettävien kasvien viljelyyn. Peltobiomassaa voidaan joko polttaa sellaise-
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naan kiinteässä olomuodossa tai jalostaa siitä nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita. Nes-

temäisillä biopolttoaineilla voidaan korvata öljypohjaisten fossiilisten polttoaineiden käyt-

töä. Kasviöljyjä voidaan käyttää dieselöljyn sijaan ja sokeri tai tärkkelyspitoisista kasveista 

voidaan valmistaa alkoholiperäisiä polttonesteitä, joilla korvataan bensiinin käyttöä. Ku-

vassa 4 on esitetty biomassaperäisten raaka-aineiden jalostus- ja käyttötapoja. (Alakangas 

2000, 97.) 

 

 

Kuva 5. Viljellyn biomassan käyttömahdollisuuksia energiantuotannossa. (Alakangas, 2000.) 

 

Öljykasveja kuten rypsi, rapsi ja öljypellava voidaan käyttää energiantuotantoon myös kiin-

teinä polttoaineina. Ruokohelpi ja järviruoko kasvavat Suomessa luonnonvaraisina ja niitä 
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voidaan käyttää polttoaineena esimerkiksi turpeen seassa. Viljan olkea ja jyviä voidaan käyt-

tää kiinteinä polttoaineina energiantuotantoon, mutta erilaisten poltto-ominaisuuksiensa ta-

kia niitä käytetään erikseen. Olkea voidaan polttaa paaleina, silputtuna, jauhettuna tai puris-

tettuna briketeiksi. Oljen polttoon käytetään erityisesti tätä varten suunniteltua kattilaa. Ol-

kikattilan tuhkanpoiston suunnitteluun täytyy kiinnittää erityistä huomiota, sillä eri olkilajien 

tuhkan sulamislämpötilat poikkeavat huomattavasti toisistaan. Myös sadonkorjuun aika vai-

kuttaa tuhkan sulamislämpötilaan.  Kattilan ja sen tuhkakäsittelylaitteiden pitää pystyä kä-

sittelemään sulamattoman tuhkan lisäksi myös sulanutta tuhkaa ja sulamisen jälkeen uudel-

leen jähmettynyttä tuhkaa. Korkean tuhkapitoisuuden lisäksi oljen pieni tiheys hankaloittaa 

sen käyttöä polttoaineena ja nostaa oljen kuljetuksen ja varastoinnin hintaa. Jyviä voidaan 

käyttää polttoaineena kattilalaitoksissa joko sellaisenaan tai jauhettuna. Suurempi tiheys hel-

pottaa jyvien käyttöä, mutta suuri tuhkapitoisuus ja tuhkan sulamislämpötilan vaihtelu ai-

heuttavat samoja haasteita kuin oljen polttaminen. (Alakangas 2000, 98–108.) 

2.4 Palamisprosessi 

Palamisprosessissa polttoaineen palavat aineet reagoivat hapen kanssa. Näitä aineita ovat 

hiili, vety, rikki ja typpi. Palavien aineiden reaktioista typen ja hapen välinen reaktio on 

lämpöä kuluttava eli endoterminen. Hiilen, vedyn ja rikin reagoidessa hapen kanssa syntyy 

lämpöä, eli reaktiot ovat eksotermisiä. Reagoivien komponenttien reaktionopeus kasvaa voi-

makkaasti lämpötilan noustessa. (Huhtinen et al. 2000, 79; Rayaprolu 2009, 213.) 

  

Kun polttoaine syttyy, sen ja hapen välinen reaktio kiihtyy ja alkaa pitää itseään yllä. Polt-

toaineen ja ilman seoksen syttymiseen tarvitaan riittävän korkea lämpötila. Alhaisessa ym-

päristön lämpötilassa seos hapettuu hitaasti ja sen lämpötila pysyy tasaisena. Tällöin poltto-

aineen lämmöntuotto ja lämpöhäviöt ovat yhtä suuret. Lämpötilan noustessa polttoaineen 

lämmöntuotto alkaa kasvaa ja polttoaine saavuttaa syttymislämpötilan. Syttymislämpöti-

lassa pienikin lämpötilan nousu kasvattaa polttoaineen lämmöntuoton lämpöhäviöitä suu-

remmaksi, jolloin reaktio alkaa kiihtyä ja lämpötila kasvaa voimakkaasti saavuttaen lopulta 

seoksen palamislämpötilan. Polttoaineen ja ilman seos voidaan sytyttää myös ulkopuolisella 

energialla kuten kipinällä tai sytytysliekillä. Tällöin ulkopuolinen energia lämmittää vain 

osan seoksesta syttymislämpötilaan, jonka jälkeen palava osa seoksesta sytyttää loput seok-

sesta palamaan. (Huhtinen et al. 2000, 79–80.) 
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2.4.1 Palamisen vaiheet 

Kiinteän polttoaineen palamisprosessista voidaan erottaa neljä eri päävaihetta: alkulämpe-

neminen, syttyminen, pyrolyysi ja jäännöshiilen palaminen. Mikäli poltettava kappale on 

suurikokoinen, nämä ilmiöt voivat tapahtua myös yhtä aikaa. Kiinteän polttoaineen palamis-

nopeuteen vaikuttavat sen kemialliset, rakenteelliset ja fysikaaliset ominaisuudet sekä osa-

prosesseista lämmönsiirto, aineensiirto ja kemiallinen kinematiikka. Mikäli jokin osapro-

sessi on selkeästi muita hitaampi, määrää se suurimman mahdollisen palamisnopeuden. Pa-

lamisen vaiheet ja lämpötilan kehittyminen polton eri vaiheissa on esitetty kuvassa 6. (Raiko 

et al. 1995, 139.)  

 

 

Kuva 6. Palamisen vaiheet ja lämpötilan kehittyminen. (Alakangas et al. 2008.) 

 

Alkulämpenemisen aikana polttoaine kuivuu. Tulipesässä vallitsevan korkean lämpötilan 

vuoksi polttoaineessa oleva vesi höyrystyy lähellä kiehumislämpötilaansa. Aineensiirto on 

nopeaa, sillä höyrystyessään veden tilavuus laajenee voimakkaasti ja aiheuttaa paine-eron. 

Kuivumisnopeutta rajoittavat lähinnä lämmönsiirto-ominaisuudet. Kiinteän polttoaineen 
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syttyminen voi tapahtua joko homogeenisesti tai heterogeenisesti. Homogeenisella syttymi-

sellä tarkoitetaan sitä, että polttoaineesta poistuu pyrolyysituotteita, jotka syttyvät kaasumai-

sessa olomuodossa polttoainekerroksen ulkopuolella. Heterogeenisessä syttymisessä pala-

misreaktio tapahtuu suoraan kiinteässä polttoaineessa. Syttymisnopeuteen vaikuttavat tuli-

pesän lämpötila ja happipitoisuus sekä polttoaineen palakoko ja muut ominaisuudet. (Raiko 

et al. 1995, 142–145.) 

 

Pyrolyysissä kiinteä aine muuttuu lämmön vaikutuksessa kaasu- ja tervamaisiksi aineiksi. 

Polttoaineiden ominaisuuksia määriteltäessä tätä osuutta kutsutaan haihtuvien aineiden 

osuudeksi. Pyrolyysiprosessista jäljelle jäävää osuutta taas kutsutaan jäännöshiileksi. Kiin-

teiden polttoaineiden poltossa pyrolyysivaihe edeltää käytännössä aina jäännöshiilen pala-

mista. Suuripalaista polttoainetta poltettaessa pyrolyysin nopeutta rajoittavat lämmönsiirto 

tulipesästä polttoaineeseen sekä aineensiirto polttoainepartikkelista tulipesään. Lämpötilan 

noustessa myös pyrolyysissä vapautuva osuus polttoaineen massasta kasvaa. Tämä lyhentää 

polttoaineen palamisaikaa, sillä pyrolyysi on nopeampi prosessi kuin jäännöshiilen palami-

nen. Riittävässä lämpötilassa pyrolyysituotteita vapautuu, vaikka happea ei olisikaan tarjolla 

tarpeeksi palamiseen. Tämä täytyy huomioida kattilalaitosten tehonsäätöä suunniteltaessa. 

Pääsääntöisesti pienempi polttoainepartikkeli palaa suurta nopeammin, sillä se reagoi nope-

ammin hapen kanssa ja lämmönsiirto partikkelin ja ympäristön välillä on tehokkaampaa. 

Poikkeuksena tähän sääntöön suurempi partikkeli palaa pientä nopeammin, mikäli partikke-

lin kokoalue on sopiva ja ympäristön lämpötilan matala. Tällöin suurempi partikkeli saavut-

taa pyrolyysissä pientä partikkelia korkeamman lämpötilan ja suurempi osa partikkelista pa-

laa kaasumaisessa muodossa. (Raiko et al. 1995, 145–153.) 

 

Kun kiinteän polttoaineen pyrolyysi on ohi, jää jäljelle jäännöshiili. Tämä jäännös palaa, 

mikäli ympäristön lämpötila ja happipitoisuus ovat riittävän suuria. Lämpötilan kasvattami-

nen ja palakoon pienentäminen nopeuttavat myös tätä reaktiota. Lopuksi jäljelle jää tuhka, 

josta osa kulkeutuu savukaasujen mukana lentotuhkana ja loput poistetaan tulipesästä poh-

jatuhkana. (Raiko et al. 1995, 153–163.) 
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3 KATTILALAITOKSET 

Kattilalaitoksen toiminta perustuu kahteen yhtä aikaa toimivaan prosessiin; polttoaineen pa-

lamiseen ja lämmönsiirtoon. Polttoaineen palamisesta saatava lämpöenergia pyritään katti-

lalaitoksissa siirtämään mahdollisimman tehokkaasti kattilassa kiertävään väliaineeseen, 

yleensä veteen. Mitä paremmalla hyötysuhteella lämpö saadaan siirrettyä, sitä vähemmän 

polttoainetta tarvitaan halutun kattilatehon saavuttamiseen. Pienet kattilalaitokset käyttävät 

polttoaineena yleensä maakaasua, kevyttä polttoöljyä, puupolttoaineita tai turvetta. Suurten 

kattilalaitosten polttoaineena on tavallisesti maakaasu, raskas polttoöljy, hiili, puupolttoai-

neet tai turve. Tässä luvussa esitellään aluksi kuumavesi- ja höyrykattiloiden toimintaperi-

aatteet. Voimalaitokset ovat höyrykattilan tärkein sovelluskohde, joten myös eri voimalai-

tostyyppien toimintaperiaatteet käydään läpi. Tulipesärakenteiden osalta tarkastellaan arina-

, leijupeti- ja pölypolttoratkaisuita. Markkinoilla on myös monia muita tulipesärakenteita, 

mutta tässä työssä keskitytään biomassan polttoon soveltuviin ratkaisuihin. (Rayaprolu 

2009, 213; Perttula 2000, 169.) 

3.1 Kuumavesikattilat 

Kattilat voidaan jakaa lämminvesi- ja höyrykattiloihin sen mukaan, tuotetaanko kattiloilla 

kuumaa vettä vai vesihöyryä. Mikäli kattilalaitosta käytetään pelkästään lämmitykseen, on 

lämminvesikattila hinnaltaan edullisempi vaihtoehto. Tyypillisesti tällaisia kattiloita ovat 

esimerkiksi taajamien kaukolämpölaitokset sekä kiinteistöjen lämmityskattilat. (Perttula 

2000, 169–177.) 

3.2 Höyrykattilat 

Höyrykattilan käyttö lämmitykseen on kannattavaa lähinnä silloin, kun esimerkiksi jokin 

tehtaan prosessi tarvitsee höyryä. Tällöin samalla kattilalla voidaan täyttää myös teollisuus-

kiinteistön kuuman veden tarve. Höyrykattiloita käytetään teollisuuslaitoksien lisäksi ener-

giantuotannossa. Höyrykattiloissa vedestä voidaan tuottaa kylläistä tai tulistettua höyryä. 

Kun vesi lämmitetään sen painetta vastaavaan höyrystymislämpötilaan ja annetaan kiehua, 

saadaan kylläistä höyryä. Höyrystymislämpötilaa korkeampaa lämpötilaan kuumennettua 

höyryä kutsutaan tulistetuksi höyryksi. (Huhtinen et al. 2000, 7; Perttula 2000, 169–177.) 
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Höyrykattilan vesihöyrypiirin rakenteet voidaan jakaa suurvesikattiloihin ja vesiputkikatti-

loihin. Vesiputkikattiloista voidaan eritellä vielä luonnonkierto-, pakkokierto- ja läpivirtaus-

kattilat. Kuvassa 7 on esitetty rakenteiden jaottelu. (Huhtinen et al. 2000, 111.) 

 

  

Kuva 7. Höyrykattiloiden vesihöyrypiirin rakenteiden luokittelu. (Huhtinen et al. 2000) 

 

Suurvesikattilat ovat tulitorvi-tuliputkikattiloita, joissa polttoaine palaa tulitorvessa. Savu-

kaasut virtaavat tulitorvesta kääntökammioon, vaihtavat kulkusuuntaa ja virtaavat tuliput-

kiin. Jos savukaasut poistuvat tämän jälkeen kattilasta, kyseessä on kaksivetoinen kattila. 

Kolmivetoisessa kattilassa savukaasut vaihtavat vielä toisen kerran suuntaa kääntökammi-

ossa ja virtaavat tämän jälkeen tuliputkia pitkin ulos kattilasta. Vesitila sijaitsee tuliputken 

ja tulitorvien ympärillä. Polttoaineen palamisessa vapautuva lämpö siirtyy seinämän läpi 

kattilaveteen, joka höyrystyy. Kuuma vesihöyry nousee kattilan yläosaan, josta se ohjataan 

edelleen käyttöön. Syöttöveden esilämmitin voidaan sijoittaa savukaasukanavaan. Suurve-

sikattila on edullinen vaihtoehto matalapaineisen höyryn tuotantoon, kun tarvittava höyry-

määrä on pieni. Tehon tai höyryn paineen kasvattaminen vaatii paksummat vesi- ja höyryti-

laa ympäröivän kuoren ja tulitorven seinämät. Tämän takia tehon ja paineen kasvaessa vesi-

putkikattila on tulitorvikattilaa edullisempi valmistaa. Valmistus- ja materiaalitekniikan ke-

hittyminen on kuitenkin tehnyt yhä tehokkaampien suurvesikattiloiden valmistamisesta ta-

loudellisesti kannattavaa. (Huhtinen et al. 2000, 111–112.) 

3.2.1 Vesiputkikattilat 

Vesiputkikattiloissa höyrystyvä vesi virtaa nimensä mukaisesti putkissa. Luonnonkiertokat-

tiloissa syöttövesisäiliöstä tuleva vesi pumpataan syöttövesipumpulla esilämmittimeen, josta 
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se virtaa lämmenneenä lieriöön. Lieriön alaosasta kylläinen vesi virtaa laskuputkien kautta 

höyrystinputkien alapäähän. Höyrystinputket ympäröivät tulipesää ja tulipesässä vapautuva 

lämpö saa osan niissä virtaavasta vedestä höyrystymään. Tämä kylläisen veden ja vesi-

höyryn sekoitus palaa takaisin lieriöön. Lieriössä höyrystymättä jäänyt vesi sekoittuu lieri-

öön syöttöveden esilämmittimeltä tulevaan uuteen syöttöveteen ja virtaa jälleen laskuputkia 

pitkin höyrystinputkiin. Veden virtaus luonnonkiertokattilassa perustuu veden ja vesihöyryn 

tiheyseroihin, jolloin painavampi kylläinen vesi virtaa laskuputkissa alaspäin ja kevyempi 

veden ja vesihöyryn sekoitus nousee höyrystinputkissa ylöspäin. Jotta luonnonkierto saa-

daan mahdollisimman tehokkaaksi, kattila rakennetaan korkeaksi ja kapeaksi. Höyryn vir-

tausta tulipesää ympäröivissä höyrystinputkissa parannetaan edelleen käyttämällä putkia, 

joiden halkaisija on riittävän suuri. (Huhtinen et al. 2000, 111–116.) 

 

Kylläinen vesi ja höyry erotetaan toisistaan lieriössä, josta höyry ohjataan mahdollisten tu-

listimien kautta käyttökohteeseensa. Kattilaveteen on liuennut suoloja, joten höyry ja vesi 

pyritään erottelemaan toisistaan mahdollisimman hyvin. Epäpuhtauksia poistetaan kattila-

vedestä ulospuhalluksella. Mikäli suolat kulkeutuvat tulistimiin ja turbiiniin, aiheuttavat ne 

sinne haitallisia kerrostumia. Tiheämpänä aiheena vesi painuu lieriön pohjalle ja höyry nou-

see sen yläosaan. Erottumista voidaan parantaa tuomalla vesi-höyry-seos lieriöön mahdolli-

simman tasaisena virtana ja tekemällä lieriöstä riittävän suuritilavuuksinen. Suuri tilavuus 

pidentää höyryn ja veden erottumisaikaa lieriössä. Höyryn erottumista voidaan edelleen pa-

rantaa erilaisilla ohjauslevyillä, sykloneilla ja pisaranerottimilla. Luonnonkiertokattilan tar-

vitsema omakäyttöteho on pienempi kuin muissa kattilatyypeissä, sillä se ei tarvitse pump-

puja veden kierrättämiseksi höyrystimissä. Kattilan suuri vesitilavuus toimii puskurina no-

peissa kuormanmuutostilanteissa, mutta toisaalta tekee kattilan ylös- ja alasajosta hidasta. 

(Huhtinen et al. 2000, 111–118.) 

 

Pakkokiertokattila eroaa luonnonkiertokattilasta siten, että veden virtaaminen lieriöstä höy-

rystimeen saadaan aikaan pumpulla. Lieriö itsessään on samantyyppinen kuin luonnonkier-

tokattiloissakin. Höyrystinputkien alaosiin asennetaan virtauksenkuristimet, jotta vesi jakau-

tuisi putkiin tasaisesti, eikä mikään höyrystinputki kiehuisi kuivaksi. Pumpulla aikaansaadun 

kierron ansiosta höyrystinputkisto voidaan asentaa muuhunkin asentoon kuin pystysuoraan 

ja mitoittaa pienemmäksi ja siten myös edullisemmaksi valmistaa. Pakkokiertokattila myös 
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soveltuu luonnonkiertokattilaa korkeammille paineille. Koska höyryn erotus perustuu ti-

heyseroon, täytyy tuorehöyryn paineen olla kuitenkin kriittistä painetta pienempi. Kriitti-

sessä pisteessä veden paine on 221 baaria ja lämpötila 374 °C eikä sen yläpuolella enää voida 

erottaa neste- ja kaasufaaseja toisistaan. Pakkokiertokattilan haittapuolena on pakkokierto-

pumpun tarvitsema teho, joka kasvattaa kattilan omakäyttötehoa. (Huhtinen et al. 2000, 118–

119.) 

 

Läpivirtauskattiloissa ei ole veden ja höyryn erottamiseksi lieriötä, joten kaikki kattilaan 

syötetty vesi myös höyrystetään kattilan höyrystinputkissa yhden kierron aikana. Koska 

vettä ja höyryä ei eroteta toisistaan, soveltuu kattila myös ylikriittisiin paineisiin. Läpivir-

tauskattiloiden virtausputkista voidaan tehdä ohuet, jolloin ne kestävät korkeita paineita. 

Toisaalta suuret painehäviöt vaativat myös paljon pumppaustehoa. Kattilaveteen kertyviä 

epäpuhtauksia ei poisteta ulospuhalluksella kuten lieriökattiloissa, minkä vuoksi syöttöve-

den tulee olla erittäin puhdasta. Läpivirtauskattila voi olla kiinteällä tai muuttuvalla höyrys-

tymispisteellä varustettu. Kiinteän höyrystymispisteen kattilassa eli Sulzer-kattilassa höy-

rystinputkien jälkeen höyry johdetaan vedenerotuspulloon. Vedenerotuspullossa höyrystä 

erotetaan mahdolliset vesipisarat, eli se toimii samana tapaan kuin lieriö, mutta on pieniko-

koisempi ja yksinkertaisempi.  (Huhtinen et al. 2000, 120–125.) 

 

Voimalaitosten läpivirtauskattiloissa käytetään usein liukuvaa paineensäätöä, jolloin tuore-

höyryn paine on suurimmillaan täydellä teholla ja laskee kattilan tehon laskiessa. Tällaisia 

muuttuvan höyrystymispisteen läpivirtauskattiloita kutsutaan Benson-kattiloiksi. Säädön an-

siosta syöttövesipumput vaativat osakuormilla vähemmän tehoa ja höyryturbiinia ei tarvitse 

varustaa enää erillisellä säätövyöhykkeellä. Lisäksi lämpötila pysyy kattilan ja turbiinin 

osissa lähes muuttumattomana myös kuormanmuutostilanteissa, mikä vähentää komponent-

tien rasitusta. Benson-kattiloissa tulistuksen loppulämpötila pyritään pitämään samana kat-

tilaan syötettävän polttoaineen ja veden määriä muuttamalla. Paineen muuttuessa myös höy-

rystyspisteen lämpötila ja sekä tulistuksen alkulämpötila muuttuvat. Myös eri lämmönsiir-

topintojen keskinäiset tehot vaihtelevat kattilan kuormituksen mukaan. Erona Sulzer-katti-

laan Benson-kattilassa ei käytetä vedenerotuspulloa höyrystinputkien jälkeen. (Huhtinen et 

al. 2000, 123–125.) 
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3.3 Voimalaitokset 

Voimalaitoksella tarkoitetaan teollisessa mittakaavassa toimivaa sähköntuotantolaitosta. 

Sähköä tuottava generaattori on yleensä kytketty höyryturbiiniin, jonka tarvitsema höyry 

tuotetaan kattilalaitoksessa polttamalla fossiilisia tai uusiutuvia polttoaineita. Turbiiniin joh-

dettava höyry on tyypillisesti tulistettua ja sen lämpötila on 450–550 °C ja paine 150–220 

bar. Sähköä tuotetaan Suomessa höyry- ja kaasuturbiinien lisäksi vesi- ja tuulivoimalla sekä 

aurinkoenergialla. Käytössä on myös polttomoottorivoimalaitoksia, mutta ne ovat harvinai-

sia. (Huhtinen et al. 2000, 7-10.) 

 

Rakennettavan voimalaitoksen tyyppi valitaan käyttötarpeen mukaan. Hankintaan vaikutta-

vat esimerkiksi laitoksen sijoituspaikka, saatavissa oleva polttoaine ja sen hinta, lupapäätök-

set ja voimalaitoksen vuotuinen käyttöaika. Haluttaessa tuottaa peruskuormaa sähköverk-

koon, on kannattavaa rakentaa edullista polttoainetta käyttävä laitos, vaikka sen investointi-

kustannukset ovat suuremmat. Lyhytaikaista huipputehon tarvetta varten puolestaan kannat-

taa rakentaa kalliimpaa polttoainetta käyttävä edullinen laitos. Mikäli tarvetta on myös läm-

möntuotantoon, kannattaa rakentaa vastapainevoimalaitos. Tällaisen laitoksen kokonais-

hyötysuhde on merkittävästi korkeampi kuin pelkkää sähköä tuottavan voimalaitoksen. Tau-

lukossa 4 on esitetty vuonna 2013 Suomessa tuotetun sähkön jakautuminen eri tuotantomuo-

tojen mukaan. (Huhtinen et al. 2000, 7-10.) 

 

Taulukko 4. Sähköntuotanto Suomessa vuonna 2013. (SVT, 2015.) 

Tuotantomuoto Osuus tuotannosta [%] Määrä [GWh] 

Ydinvoima 33,2 22 673 

Yhteistuotanto, kaukolämpö 20,9 14 260 

Vesivoima 18,5 12 672 

Yhteistuotanto, teollisuus 13,3 9 066 

Tavallinen lauhdevoima 13,0 8 883 

Tuulivoima 1,1 774 

Yhteensä 100 68 328 

 

Taulukossa mainittu tavallinen lauhdevoima tarkoittaa lauhdevoimaa, joka ei ole ydinvoi-

maa. Lisäksi sähköä tuotetaan aurinkopaneeleilla sekä huippu- ja varavoimalaitoksina toi-
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mivilla kaasuturbiineilla. Näiden osuus kokonaistuotannosta on kuitenkin hyvin pieni. Säh-

kön kokonaiskulutus Suomessa vuonna 2013 oli yhteensä 84 000 GWh. Oman tuotannon 

lisäksi sähköä tuontiin ulkomailta vuonna 2013 noin 17 600 GWh ja vietiin ulkomaille 1 900 

GWh. Sähkön nettotuonti oli siis 15 700 GWh. (SVT, 2015.) 

3.3.1 Kaukolämpövoimalaitos 

Kaukolämpöä ja sähköä tuottavan vastapainevoimalaitoksen teho mitoitetaan lämmöntar-

peen mukaan. Kesäaikaan kaukolämpöverkon tehontarve on vain kymmenesosa talviajan 

tehontarpeesta. Jotta laitokselle saadaan pitkä vuosittainen käyttöaika, mitoitetaan ne vas-

taamaan noin 50 prosenttia huipputehon tarpeesta. Loput tarvittavasta lämmöstä tuotetaan 

erillisillä vain lämpöä tuottavilla kaukolämpökeskuksilla. Yhdistetyllä lämmön ja sähkön 

tuotannolla päästään varsin korkeaan, noin 90 prosentin kokonaishyötysuhteeseen. Suurin 

osa hukkaenergiasta poistuu savukaasujen mukana. Kaukolämpövoimalaitosten kannatta-

vuus perustuu siihen, että lämmöntuotannon ohessa voidaan tuottaa edullisesti sähköä. Sil-

loin kun lämmöntarvetta ei ole, pelkän sähkön tuottaminen vastapainevoimalaitoksella ei ole 

yleensä kannattavaa huonon sähköntuotantohyötysuhteen takia. Rakennusaste kuvaa laitok-

sen sähkötehon suhdetta kaukolämpötehoon. Se on kasvaa yleensä kattilatehon noustessa. 

Kaukolämpövoimalaitosten teho vaihtelee kaukolämpöverkon tehontarpeen mukaan kym-

menestä megawatista satoihin megawatteihin. Kuvassa 8 on esitetty pienen kaukolämpövoi-

malaitoksen yksinkertainen kytkentäkaavio. (Huhtinen et al. 2000, 10–12.) 
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Kuva 8. Kaukolämpövoimalaitoksen vesihöyrypiirin kytkentäkaavio. 

 

Kuvan laitoksessa vesi pumpataan syöttövesisäiliöstä syöttövesipumpuilla paineistettuna 

kattilaan. Tässä tapauksessa syöttöveden esilämmitys on toteutettu johtamalla turbiinista vä-

liottohöyryä suoraan syöttövesisäiliöön. Kattilassa vesi höyrystyy, jonka jälkeen höyry tu-

listetaan ja johdetaan turbiinille. Turbiinissa höyry paisuu ja sen lämpötila sekä paine laske-

vat. Paisumisen aikana osa höyryn lämpöenergiasta muutetaan turbiinin liike-energiaksi. 

Turbiiniin on kytketty generaattori, joka tuottaa sähköä. Turbiinista matalapaineinen höyry 

johdetaan kaukolämmönvaihtimeen, jossa se lauhtuu takaisin vedeksi lämmittäen samalla 

lämmönvaihtimessa kiertävää kaukolämpövettä. Kaukolämmönvaihtimeen saapuessaan 

höyryn paine on yleensä noin 0,8-1,5 baaria, minkä takia tämän tyyppisiä laitoksia kutsutaan 

vastapainelaitoksiksi. Lämmönvaihtimesta vesi pumpataan takaisin syöttövesisäiliöön. Täl-

laisen pienen ja yksinkertaisen laitoksen rakennusaste on tyypillisesti noin 0,3. Suuremmissa 

laitoksissa rakennusaste voidaan jopa kaksinkertaistaa. Tähän päästään kasvattamalla turbii-

nille menevän höyryn painetta ja lämpötilaa sekä lisäämällä turbiinin korkea- ja matalapai-

neosien välille höyryn välitulistus. Myös syöttöveden ja kaukolämpöveden lämmittimistä 

sekä höyryn tulistimesta tehdään useammassa vaiheessa toimivia. (Huhtinen et al. 2000, 10–

12.) 
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3.3.2 Teollisuuden vastapainevoimalaitos 

Höyryn avulla saadaan siirrettyä helposti suuria lämpötehoja, joten se soveltuu hyvin erilais-

ten teollisuusprosessien lämmönlähteeksi. Nostamalla höyrykattilan painetta ja rakentamalla 

laitoksen yhteyteen turbiini saadaan tuotettua sähköä höyryntuotannon ohessa varsin edulli-

sesti. Mitoitusperusteena käytetään teollisuuden prosessien höyryntarvetta ja sähköä tuote-

taan lähinnä sivutuotteena. Mahdollisuuksien mukaan polttoaineena käytetään teollisuuden 

jätteitä, sillä ne ovat hinnaltaan edullisia ja läheltä saatavissa. Toimintaperiaatteeltaan teol-

lisuuden vastapainevoimalaitos on melko samanlainen kuin kaukolämpövoimalaitoskin. 

Tällaisen laitoksen yksinkertainen kytkentäkaavio on esitetty kuvassa 9. (Huhtinen et al. 

2000, 12–13.) 

 

 

Kuva 9. Teollisuuden vastapainevoimalaitoksen vesihöyrypiirin kytkentäkaavio. 

 

Eri prosessit tarvitsevat erilaisia lämpötiloja ja siten myös eripaineista höyryä. Tämän vuoksi 

höyryä otetaan turbiinista useamman välioton kautta. Teollisuuden vastapainevoimalaitok-

sen sähköntuotannon hyötysuhde jää pienemmäksi kuin kaukolämpövoimalaitoksen. Teol-

lisuusprosessit vaativat korkeampia lämpötiloja kuin kaukolämpöverkko, jolloin myös 
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höyry on tuotava turbiinista korkeammassa paineessa. Höyry lauhtuu vedeksi kulutuskoh-

teissaan ja lauhde palaa takaisin syöttövesisäiliöön. Usein osa höyrystä jää prosessiin ja syöt-

tövesisäiliöön pumpataan jatkuvasti lisää vettä sen pinnankorkeuden pitämiseksi vakiona. 

(Huhtinen et al. 2000, 12–13.) 

3.3.3 Lauhdevoimalaitos 

Lauhdevoimalaitoksessa tuotetaan ainoastaan sähköä. Tällaisen laitoksen hyötysuhde on 

parhaimmillaankin alle 50 %, mikä on kuitenkin selvästi parempi kuin vastapainevoimalai-

tosten sähköntuotannon hyötysuhde. Nimensä mukaisesti lauhdevoimalaitoksessa höyry 

lauhtuu turbiinin jälkeen lauhduttimessa, eikä höyryn lämpöenergiaa siirretä suoraan proses-

siin tai kaukolämpöveteen. Lauhdevoimalaitoksen kytkentäkaavio on esitetty kuvassa 10. 

(Huhtinen et al. 2000, 14–15.) 

 

 

Kuva 10. Lauhdevoimalaitoksen vesihöyrypiirin kytkentäkaavio. 
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Kuva esittää tyypillistä hyvällä hyötysuhteella toimivaa lauhdutusvoimalaitosta. Syöttövesi 

esilämmitetään ennen kattilaa turbiinin väliottohöyryä käyttävillä korkeapaine-esilämmitti-

millä. Kattilan jälkeen tulistettu höyry paisuu ensin korkeapaineturbiinissa, jonka jälkeen se 

kiertää takaisin kattilaan ja tulistetaan uudelleen. Välitulistettu höyry paisuu matalapainetur-

biinissa, mistä osa höyrystä johdetaan esilämmittimiin ja loppu lauhtuu vedeksi lauhdutti-

messa. Lauhduttimesta vesi pumpataan matalapaine-esilämmittimien kautta takaisin syöttö-

vesisäiliöön. Korkea- ja matalapaine-esilämmittimet ja höyryn välitulistus parantavat laitok-

sen hyötysuhdetta. Edelleen hyötysuhdetta voidaan parantaa nostamalla tuorehöyryn pai-

netta ja lämpötilaa, sekä alentamalla lauhduttimen painetta. (Huhtinen et al. 2000, 14–15.) 

 

3.4 Tulipesärakenteet 

Polttoaine halutaan kattilalaitoksessa polttaa mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella tehon 

maksimoimiseksi. Palamisen täytyy olla täydellistä mutta ilmaylimäärän mahdollisimman 

vähäinen. Erilaiset polttoaineet asettavat tulipesällä omat erityisvaatimuksensa. Polttoaineen 

viipymäajan tulipesässä tulee olla riittävä, jotta se ehtii palaa kunnolla. Toisaalta kattilasta 

halutaan samaan aikaan mahdollisimman edullinen ja kompakti ja lämpö on siirrettävä te-

hokkaasti kattilassa kiertävään veteen. Kiinteät polttoaineet vaativat kosteuspitoisuutensa ja 

haihtuvien aineiden korkean määrän takia suuremman tulipesän. Nesteitä, kaasuja ja pölyä 

poltetaan yleensä poltinpolttona. Kiinteää polttoainetta taas poltetaan joko kiinteällä tai liik-

kuvalla arinalla tai leijukerroskattilassa. (Huhtinen et al. 2000, 126.) 

3.4.1 Arinat 

Yleisin biomassan polttamiseen Suomessa käytettävä menetelmä on arinapoltto. Kuvaan 11 

on eritelty polttoratkaisun mukaan Suomessa käytössä olevat yli 0,8 MW biomassakattilat. 

BFB (bubling fluidised bed) tarkoittaa kuplapetikattilaa ja CFB (circulating fluidised bed) 

kiertopetikattilaa.  
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Kuva 11. Biomassakattilat Suomessa. (Kärki, 2013.) 

 

Arinakattiloita on lukumääräisesti eniten, mutta ne ovat huomattavasti pienitehoisempia 

kuin leijukerroskattilat. Tämän vuoksi myös niiden yhteenlaskettu lämpöteho jää selvästi 

alhaisemmaksi kuin muilla biomassakattiloilla. Arina on yksinkertaisin ja vanhin kiinteälle 

polttoaineelle käytetty tulipesätyyppi. 1980-luvulla leijukerroskattilat alkoivat syrjäyttää ari-

nakattiloita suuremmissa kokoluokissa, mutta lämpöteholtaan alle 10 MW kiinteän polttoai-

neen kattilat ovat edelleen useimmiten arinakattiloita. Käytettävien polttoaineiden ominai-

suudet vaihtelevat suuresti, joten myös arinakattiloiden rakenteissa on merkittäviä eroja. 

Arina voi olla joko kiinteä tai mekaaninen eli liikkuva arina. Usein käytetään myös näiden 

arinatyyppien yhdistelmiä. Pienten arinoiden jäähdytys toteutetaan yleensä primääri-ilmalla, 

mutta suuret arinat ovat lähes aina vesijäähdytteisiä. Mikäli arinalla poltetaan kosteita polt-

toaineita, tulipesän lämpötilaa ylläpitävän seinärakenteen on hyvä olla jäähdyttämätön. Täl-

löin seinärakenteisiin varastoitunut lämpö kuivattaa polttoaineen nopeasti. Toisaalta mikäli 

arina on jäähdyttämätön myös polttoainekerroksen kohdalta, palaa polttoaine reunoilta no-

peasti ja primääri-ilma vuotaa polttoainepatjan ohi. (Huhtinen et al. 2000, 146–147; Raiko 

et al. 1995, 393–402.)  

 

Polttoaineen palamisnopeutta ja siten arinan tuottamaan tehoa rajoittavat syttymisrintaman 

etenemisnopeus ja polttoaineen palamisnopeus. Etenkin kosteita biomassoja poltettaessa ra-

joittavana tekijänä on tavallisesti syttymisnopeus. Arinapoltossa toistuvat samat palamisen 

päävaiheet kuin muissakin polttomenetelmissä, eli alkulämpeneminen, syttyminen, pyro-

lyysi ja jäännöshiilen palaminen. Yksittäisessä polttoainekappaleessa nämä vaiheet tapahtu-

vat pääasiassa peräkkäin, mutta esimerkiksi suuren puukappaleen pintakerroksen hiili saat-

taa jo palaa vaikka kappaleen keskellä on vielä palamatonta puuta. Arinalla on myös yhtä 

aikaa eri palamisen vaiheessa olevaa polttoainetta, mikä vaikeuttaa eri päävaiheiden erotta-

mista toisistaan. (Huhtinen et al. 2000, 152; Raiko et al. 1995, 393–394.)  
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 Syttymisen mahdollistamiseksi polttoaine täytyy ensin lämmittää syttymislämpötilaan, 

jonka aikana se myös kuivuu. Kosteassa polttoaineessa olevan veden haihduttaminen vaatii 

monta kertaa enemmän energiaa kuin pelkkä polttoaineen lämpötilan nostaminen. Kun tuli-

pesään syötetään polttoainetta, siihen siirtyy lämpöä kuumasta tulipesästä säteilemällä, pa-

lavasta polttoaineesta johtumalla sekä savukaasujen ja esilämmitetyn palamisilman mukana. 

Suurin osa tarvittavasta lämpöenergiasta siirtyy polttoainekerroksen pintaan tulipesän muu-

rauksista säteilemällä. Merkittävä osa siirtyy myös palamisessa syntyvien savukaasujen mu-

kana. Palamisilman mukana siirtyy pienempi osa energiasta ja se kohdistuu lähinnä arinan 

ilmasuuttimien kohdalla olevaan polttoaineeseen. Palavasta polttoainekerroksesta tapahtuva 

lämmön johtuminen on hyvin hidasta, joten sillä on vain pieni merkitys. Palamisen vaiheet 

arinalla on esitetty kuvassa 13. (Huhtinen et al. 2000, 152–153; Raiko et al. 1995, 393–394.) 

 

Kuva 13. Palamisen vaiheet arinalla. (Raiko et al. 1995.) 
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Biomassan kuivuminen tapahtuu pääasiassa alle sadan asteen lämpötilassa, jonka jälkeen 

polttoaine alkaa lämmetä ja kaasuuntua. Pyrolyysikaasut siirtyvät polttoainekerroksesta kaa-

sutilaan, jonne syötettävä sekundääri-ilma saa ne palamaan. Biopolttoaineilla haihtuvien ai-

neiden osuus on yli kaksinkertainen hiileen verrattuna. Pyrolyysivaiheessa kaasuuntuvien 

komponenttien palaessaan luovuttama lämpö sytyttää myös jäljelle jäävän kiinteässä muo-

dossa olevan hiilen palamaan. Jäännöshiilen palaminen vaatii enemmän arinapinta-alaa kuin 

pyrolyysivaihe. Mitoittamalla jäännöshiilen palamisvaihe oikein saadaan minimoitua jäljelle 

jäävän tuhkan osuus ja parannettua näin hyötysuhdetta. (Huhtinen et al. 2000, 153; Raiko et 

al. 1995, 394–395.) 

3.4.1.1 Kiinteät arinat 

Yksinkertaisimmillaan arina on kiinteä tasoarina. Tasoarina on arinasauvoista tai rei’itetystä 

arinalevystä rakennettu taso, jonka päälle polttoaine syötetään käsin. Palamisilma virtaa ari-

nan läpi arinasauvojen tai –levyn aukoista. Kiinteä arina voidaan myös asentaa 30–50 asteen 

kulmaan, jolloin saadaan polttoaine kulkeutumaan pitkin arinaa. Tällaista arinaa kutsutaan 

viistoarinaksi. Yleensä viistoarinan kaltevuus on sen yläpäässä suurempi ja arinan alapäässä 

on tasoarina, jolla polttoaine palaa loppuun. Polttoaineen syöttö voi tapahtua joko painovoi-

man avulla tai koneellisesti. Viistoarinaa käytetään usein puupolttoaineiden poltossa. Kiin-

teän viistoarinan rakenne on esitetty kuvassa 14. (Huhtinen et al. 2000, 147–148; Raiko et 

al. 1995, 399.) 
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Kuva 14. Kiinteä viistoarina. (Huhtinen et al. 2000) 

 

Alasyöttöarina on rakennettu ympyrän muotoisista rei’itetyistä levyistä, jotka muodostavat 

keskeltä korkeamman keon. Polttoaine syötetään arinan keskelle ruuvikuljettimella, josta se 

kulkeutuu kohti keon reunoja. Osa palamisilmasta syötetään arinan alapuolelta ympyrälevy-

jen reikien kautta ja loput keon yläpuolelta. Tuhka kulkeutuu reunoille, josta se poistetaan 

automaattisesti. Alasyöttöarina on suosittu vaihtoehto etenkin silloin, kun öljykattila halu-

taan muuttaa puun tai turpeen polttoon sopivaksi. (Huhtinen et al. 2000, 148.) 

3.4.1.2 Mekaaniset arinat 

Mekaanisissa arinoissa polttoaine saadaan liikkumaan arinarautojen liikkeen tai tärinän 

avulla. Mekaanisessa ketjuarinassa arinalevyt on yhdistetty toisiinsa yhdellä tai useammalla 

ketjulla, joita liikuttamalla koko arina saadaan liikkumaan. Arinaraudat toisiinsa yhdistä-

vissä osissa on uria, joiden kautta tulipesään tuodaan palamisilmaa. Ketjuarinan rakenne on 

esitetty kuvassa 15. (Huhtinen et al. 2000, 149.) 
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Kuva 15. Ketjuarinan rakenne. (Huhtinen et al. 2000) 

 

Ketjuarina ei ole jäähdytetty, joten palamisilman suurin mahdollinen lämpötila on noin 150 

°C. Sekundääri-ilma syötetään tulipesään arinan yläpuolella olevista kanavista. Polttoaine 

syötetään ketjuarinalle toisessa reunassa olevasta syöttökourusta ja polttoainekerroksen pak-

suus rajoitetaan pystysuunnassa liikkuvan säätöluukun avulla. Arinalla polttoaine kuljete-

taan tulipesään, jossa se syttyy palamaan. Kääntötelan kohdalla ketjuarinan liikesuunta vaih-

tuu ja arinalla oleva tuhka putoaa kuonasuppiloon. Ennen kääntötelaa oleva kuonaheiluri 

pidentää polttoaineen viipymäaikaa tulipesässä ja saa sen palamaan täydellisemmin. Poltto-

ainetehoa säädetään muuttamalla arinan liikenopeutta. (Huhtinen et al. 2000, 149–150.) 

 

Viistoarina voidaan rakentaa kiinteän sijasta myös mekaaniseksi. Mekaanisen viistoarinan 

kaltevuuskulma on pienempi kuin kiinteän viistoarinan. Polttoaine syötetään arinan yläpää-

hän ja saadaan kulkeutumaan arinan alapäähän liikuttamalla tai tärisyttämällä arinarautoja. 

Toisin kuin ketjuarinassa, arinarautojen liike ei ole jatkuvaa vaan edestakaista. Osa ari-

naraudoista voi olla myös kiinteitä. Arinaraudat voidaan rakentaa ilma- tai vesijäähdyttei-

siksi. (Huhtinen et al. 2000, 150–151; Raiko et al. 1995, 399.) 
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3.4.1.3 Biograte –arina 

Biograte on patentoitu pyörivä kekomainen arina, jonka etupesä on lieriön ja katto kartion 

muotoinen. Arinan ja sen päälle sijoitettavan kattilan välissä on normaalisti erillisputkira-

kenteella toteutettu jäähdytetty etupesä. Etupesän rakenne koostuu runkorakenteesta, jääh-

dyttävistä vesiputkista, muurauksista ja kaasutiiviistä ulkovaipasta. Jäähdytyksen ansiosta 

arinalla voidaan polttaa myös kuivia ja lämpöarvoltaan korkeita polttoaineita. Mikäli kattila 

mitoitetaan erittäin kosteita polttoaineita varten, voi etupesä olla rakenteeltaan myös koko-

naan muurattu. Pyöreä palotilan muoto tekee arinasta polttoteknisesti tehokkaan. Kartioksi 

muotoiltu palotilan katto heijastaa tehokkaasti lämpösäteilyä, jolloin polttoaine kuivuu no-

peasti. Tulipesästä savukaasut virtaavat etupesän yläosan aukosta kattilaan. Tämä on kattilan 

kuumin kohta voimakkaan savukaasuvirtauksen takia. Polttoaine syötetään ruuvikuljetti-

mella alhaalta päin keskelle arinaa, josta se levittyy tasaisesti arinalle. Syöttöruuvin nopeutta 

muuttamalla säädetään polttoaineen massavirtaa ja siten polttoainetehoa. Biograte-arinan ja 

tulipesän rakenne on esitetty kuvassa 16. (MW Power Oy, 3; MW Power Oy 2012, 9.) 

 

 

Kuva 16. Biograte-arinan ja tulipesän rakenne. (KPA Unicon 2015) 

 

Arinan kehistä joka toinen on kiinteä ja joka toinen pyörii hieman epäkeskeisesti. Pyörivistä 

kehistä joka toinen liikkuu myötäpäivään ja joka toinen vastapäivään, joten polttoaine se-

koittuu tasaisesti ja liikkuu palaessaan kohti arinan ulkoreunaa. Kehien pyörimisnopeutta 
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voidaan säätä, jotta polttoaine ehtii palaa täydellisesti. Ulkokehällä on tuhka-arina, josta 

tuhka putoaa etupesän alapuolella olevaan tuhka-altaaseen. Altaassa oleva vesi sammuttaa 

ja jäähdyttää tuhkan, minkä jälkeen se siirretään tuhkakonttiin. Palamiseen tarvittava ilma 

tuodaan tulipesään kattilatyypistä riippuen neljässä tai viidessä vaiheessa. Primääri-ilma pu-

halletaan arinan alta polttoainepatjan läpi. Sekundääri-ilma syötetään tulipesään kolmessa 

tasossa; ala-, keski- ja yläsekundääri-ilmana. Vesiputkikattilaa käytettäessä syötetään vielä 

tertiääri-ilma tämän yläpuolelle. Etupesän ja arinan palamislämpötilaa hallitaan kierrättä-

mällä savukaasuja takaisin kattilaan. Kiertokaasua voidaan syöttää sekä arinan läpi että suo-

raan etupesään. Ilmamäärien keskinäistä suhdetta muuttamalla voidaan säätää palamispro-

sessin etenemistä tulipesässä. (MW Power Oy 2012, 9-14.) 

 

Biograte-tekniikkaa hyödyntävien kattiloiden tehot vaihtelevat välillä 3–25 MW. Arinaan 

voidaan yhdistää kuumavesi- tai höyrykattila. Tuotettu höyry voi olla joko kylläistä tai tu-

listettua. Kekomaisen rakenteen ansiosta polttoaineen kuivuminen on tehokasta, joten arina-

tyyppi sopii hyvin käytettäväksi kosteiden biomassojen polttoon. Biograte-kuumavesikatti-

loita käytetään kaukolämmön ja teollisuuden kuuman veden tuotantoon. Höyrykattiloita 

käytetään teollisuuden prosessihöyryn ja lämmön tuotantoon sekä sähköntuotantoon voima-

laitoskattiloina. Kuvassa 17 on tulistettua höyryä tuottava Biograte-voimalaitoskattila. (KPA 

Unicon 2015.) 

 

 

Kuva 17. Biograte-voimalaitoskattila. (KPA Unicon 2015.) 
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3.4.2 Leijupetikattilat 

Leijupetikattiloissa tulipesään syötetään petimateriaalina toimivaa hiekkaa. Tulipesässä 

oleva hiekka, polttoaine ja tuhka saadaan sekoittumaan tehokkaasti voimakkaan ilmavirran 

avulla. Leijupetikattiloissa voidaan polttaa hyvällä hyötysuhteella heikkolaatuisiakin kiin-

teitä polttoaineita. Polttoaine täytyy murskata riittävän hienojakoiseksi, jotta ilmavirta saa 

sen leijumaan. Muutoin polttoaineen käsittelylle ei ole erityisvaatimuksia ja se voi olla laa-

dultaan ja kosteuspitoisuudeltaan varsin vaihtelevaa. Petimateriaalin suuri lämpökapasiteetti 

tasaa polttoaineen laadunvaihtelun aiheuttamia muutoksia. Leijupetipoltossa palamislämpö-

tilat jäävät alhaisiksi, jolloin typenoksidipäästöt ovat pieniä. Myös rikkipäästöjä voidaan vä-

hentää edullisesti syöttämällä tulipesään kalkkia. 1970-luvulla leijupetitekniikka kehittyi 

kaupalliselle asteelle ja seuraavalla vuosikymmenellä leijupetikattilat alkoivat Suomessa 

syrjäyttää arinakattiloita kiinteiden polttoaineiden poltossa. Jo aikaisemminkin leijupetitek-

niikkaa oli hyödynnetty teollisuuden prosesseissa. Nykyään leijupetitekniikka on tärkein 

kiinteiden polttoaineiden polttoon käytettävä polttotekniikka ja Suomi on leijupetisovellus-

ten kehittämisen johtavia maita. Leijupeti voidaan kattilalaitokseen toteuttaa joko kuplivana 

eli kuplapetikattilana tai kiertävänä eli kiertopetikattilana. Kuvassa 18 on esitetty hiekkaker-

roksen käyttäytyminen eri leijutusnopeuksilla. (Huhtinen et al. 2000, 153–157; Raiko et al. 

1995, 417.) 

 

 

Kuva 18. Leijukerroksen käyttäytyminen eri leijutusnopeuksilla. Kuvassa esiintyvä symboli ε kuvaa 

leijukerroksessa olevan tyhjän tilan osuutta. (Huhtinen et al. 2000) 
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Kuvasta nähdään, että leijutusnopeuden kasvaessa ilma alkaa virrata kuplina leijukerroksen 

läpi. Tätä kutsutaan kuplapediksi. Kun virtausnopeutta nostetaan edelleen, alkaa petimateri-

aali kulkeutua leijutuskaasun mukana, jolloin puhutaan kiertopedistä.  

3.4.2.1 Kuplapetikattilat 

Kuplapetikattiloissa leijutuskerros muodostaa selkeän rajapinnan leijukerroksen yläpuolella 

olevan kaasutilan kanssa. Tästä syystä kuplapetikattiloita kutsutaan myös kerrosleijukatti-

loiksi. Yleensä kuplapetikattiloissa käytetyn petimateriaalin raekoko on suuruusluokaltaan 

noin 1–3 mm ja leijutusnopeus korkeintaan 3 m/s. Polttoaine syötetään tavallisesti pedin 

päälle mekaanisesti syöttöputkia pitkin. Kattilan käynnistämistä varten se varustetaan öljy- 

tai kaasutoimisilla sytytyspolttimilla. Polttimien avulla peti lämmitetään niin kuumaksi, että 

sinne syötettävä kiinteä ja kostea polttoaine syttyy turvallisesti. Ilmasuuttimista muodostuva 

ilmanjakoarina muodostaa tulipesän pohjan. Ilmanjakoarinan tehtävä on muodostaa tasainen 

ilmapatja, jotta kuplapedistä muodostuu hyvin sekoittunut tasapaksuinen kerros. Minimilei-

jutusnopeus rajoittaa kattilan pienintä sallittua tehoa. Leijutusilman lisäksi palamisen vaati-

maa ilmaa syötetään sekundääri-ilmana pedin yläpuolelle. Kuplapetikattilan toimintaperiaa-

tetta on havainnollistettu kuvassa 19. (Huhtinen et al. 2000, 157–158; Raiko et al. 1995, 

417.) 
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Kuva 19. Kuplapetikattilan toimintaperiaate. (Raiko et al. 1995) 

 

Tuhkan poistoa varten kattilasta päästetään ulos pieni määrä hiekkaa, josta erotellaan karkea 

kuona-aines ja puhdistettu hiekka palautetaan takaisin kattilaan. Pedin lämpötila on pidet-

tävä riittävän alhaisena, jotta tuhka ei pehmenisi ja kattilan hiekka alkaisi sintraantua. Sint-

raantuneen hiekan poistaminen vaatii kattilan ajamisen alas, joten lämpötila pidetään noin 

100 astetta tuhkan pehmenemispisteen alapuolella savukaasujen takaisinkierrätyksellä tai 

vesiruiskutuksella. Pedin lämpötilan tulee kuitenkin olla riittävän korkea, jotta palaminen on 

täydellistä ja päästöt mahdollisimman pieniä. Hienojakoisempi tuhka poistuu kattilasta sa-

vukaasujen mukana. Myös hienoksi jauhautunutta hiekkaa poistuu savukaasujen mukana, 

joten käytön aikana kuplapetikattilaan on lisättävä säännöllisesti petihiekkaa.  (Huhtinen et 

al. 2000, 157–159.) 

3.4.2.2 Kiertopetikattilat 

Kiertopetikattiloissa ei pystytä erottamaan samanlaista rajapintaa leijutuskerroksen ja kaa-

sutilan välillä kuin kuplapetikattiloissa. Petimateriaalin raekoko on noin 0,1-0,5 mm ja lei-

jutusnopeus 3-10 m/s, joten osa hiekasta kulkeutuu savukaasujen mukana pois tulipesästä. 

Poistunut hiekka erotellaan savukaasuista erottimessa eli syklonissa ja palautetaan tämän 
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jälkeen takaisin tulipesään. Kiertopetikattilan toimintaperiaate on esitetty kuvassa 20. (Huh-

tinen et al. 2000, 159.) 

 

 

Kuva 20. Kiertopetikattilan toimintaperiaate. (Raiko et al. 1995) 

 

Savukaasun virtausnopeuden syklonissa täytyy olla riittävän suuri, joten syklonin halkaisijan 

kasvaessa sen erottelukyky huononee. Tämän takia suurissa kattiloissa on yleensä useampia 

sykloneita. Kiertopetikattilan polttoaine syötetään yleensä tulipesään sekoitettuna syklonista 

kattilaan palaavaan hiekkaan. Suuritehoisissa kattiloissa osa polttoaineesta syötetään tuli-

pesään sellaisenaan etuseinän kautta. Syklonin alapuolella oleva mutka estää savukaasujen 

virtauksen tulipesästä sykloniin päin. Suuttimista johdetaan syklonin alapuoliseen osaan pai-

neilmaa halutun hiekkakierron aikaansaamiseksi. Tuhka poistetaan kiertopetikattilasta sa-

maan tapaan kuin kuplapetikattilasta, mutta tuhkan mukana poistuvaa hiekkaa ei välttämättä 

puhdisteta ja palauteta takaisin kattilaan. Myös palamisilma syötetään kuplapetikattilan ta-

paan primääri- ja sekundääri-ilmana ja peti esilämmitetään käynnistysvaiheessa öljy- tai kaa-

supolttimilla. Kuplapetikattilaan verrattuna kiertopetikattilan etuna on syklonikierron aikaan 

saama pidempi polttoaineen palamisaika. Tämän ansiosta kiertopedissä voidaan polttaa 
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myös vähän haihtuvia aineita sisältävää huonolaatuista hiiltä, jonka polttaminen kuplape-

dissä ei onnistu tehokkaasti. (Huhtinen et al. 2000, 159–163.) 

3.4.3 Pölypoltto 

Kiinteitä polttoaineita voidaan polttaa myös poltinpolttona jauhamalla ne ensin hienoksi pö-

lyksi. Pöly palaa kattilan tulipesässä muutamassa sekunnissa, joten polttoaineen täytyy olla 

riittävän kuivaa ja hienojakoista, jotta se ehtii palaa kunnolla. Yleensä myös palamisilma 

esilämmitetään nopean syttymisen varmistamiseksi. Pölypolttokattilan tehoa voidaan muut-

taa nopeasti ja pölypolttoa voidaan käyttää monen kokoisissa kattiloissa. Polttoaineenkäsit-

telylaitteisto on kuitenkin melko hintava, joten pölypolttoa hyödynnetään lähinnä suuriko-

koisissa kattilalaitoksissa. Leijupetitekniikan kehittymisen myötä leijupetikattilat ovat syr-

jäyttäneet pölypolttokattiloita polttoaineteholtaan alle 500 MW:n kokoluokassa. Pölypol-

tossa polttoaineena käytetään tavallisesti hiiltä tai turvetta, mutta viime vuosina myös puu-

pellettien pölypoltto on yleistynyt. (Huhtinen et al. 2000, 141; Raiko et al. 1995, 382–383.) 

3.4.3.1 Polttimet 

Kostea polttoaine kuivataan jauhamisen jälkeen ennen sen syöttöä polttimelle ja tulipesään. 

Mikäli polttoaineen kosteuspitoisuus on jo valmiiksi riittävän alhainen, ei kuivausta tarvita. 

Kuivaimesta polttoaine kuljetetaan polttimelle kantokaasun avulla, joka voi olla primääri-

ilmaa tai savukaasuja. Sekundääri-ilma tuodaan polttimeen erikseen ja kaasuseos syötetään 

tulipesään. Polttimeen kuuluu usein myös sytytyspoltin ja öljy- tai kaasutoiminen tukipoltin 

polttoaineen laadunvaihteluita varten. Poltintyypit jaetaan nurkka-, dralli- ja low-nox-poltti-

miin. (Huhtinen et al. 2000, 141; Raiko et al. 1995, 385.) 

 

Nurkka- eli suihkupolttimessa polttoainepöly ja palamisilma tuodaan erillisiä kanavia pitkin 

tulipesään eikä niitä sekoiteta vielä polttimessa. Tulipesän nurkkiin sijoitetuista polttimista 

suurella nopeudella virtaavat palamisilma ja polttopölyä sisältävä kantokaasu sekoittuvat tu-

lipesässä. Savukaasujen sisältämä lämpö saa seoksen syttymään. Polttimet suunnitellaan si-

ten, että niiden liekit yhtyvät tulipesässä ja synnyttävät laajan pyörrevirtauksen. Suuttimet 

voivat olla kääntyviä, jolloin tulistuslämpötilaa voidaan säätää suuntaamalla polttimia ylös-

päin tulipesässä. (Huhtinen et al. 2000, 142; Raiko et al. 1995, 385–386.) 
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Dralli- eli pyörrepolttimessa polttoainepöly ja osa palamisilmasta sekoitetaan jo polttimessa. 

Loput palamisilmasta tuodaan syntyneeseen liekkiin sekundääri-ilmana ja ylempänä tuli-

pesässä tertiääri-ilmana. Etenkin tertiääri-ilman määrää säätämällä voidaan vaikuttaa ty-

penoksidien muodostumiseen. Polttimen ilmakanavaan sijoitettu drallisiivistö saa ilmavir-

tauksen pyörteilemään ja tehostaa siten polttoaineen ja ilman sekoittumista. Drallipoltti-

mesta syntyvä liekki on lyhyt mutta leveä. Kun polttimesta tehdään tulipesää kohti levenevä, 

saadaan polttoainesuihkuun aikaan takaisinvirtaus. Takaisinvirtaus kuljettaa tulipesästä kuu-

mia savukaasuja kohti polttimen suuaukkoa ja saa polttoaineseoksen syttymään nopeasti. 

(Huhtinen et al. 2000, 142; Raiko et al. 1995, 386–387.) 

 

Low-nox-polttimella voidaan nimensä mukaisesti vähentää typenoksidipäästöjä. Tällaisen 

polttimen NOx-päästöt ovat tuotettua energiayksikköä kohti noin puolet nurkkapolttimen 

NOx-päästöistä. Päästöjen vähentäminen perustuu siihen, että palamisilma tuodaan liekkiin 

useassa vaiheessa. Primääri-ilma tuodaan polttoainepölyn mukana, jonka jälkeen liekkiin 

tuodaan sekundääri-ilma ja tämän jälkeen vielä tertiääri-ilma. Vaiheita voi olla vielä useam-

piakin. Loput palamiseen tarvittavasta ilmasta voidaan tuoda erikseen palamistason yläpuo-

lelle. Vaiheisen palamisilman tuonnin takia palaminen tapahtuu ali-ilmalla, eikä happi riitä 

typenoksidien muodostukseen. Myös palamislämpötila jää matalammaksi ja osa typenoksi-

deista pelkistyy takaisin typeksi jäännöskoksin vaikutuksesta. (Huhtinen et al. 2000, 142; 

Raiko et al. 1995, 386–387.) 

3.4.3.2 Tuhkankäsittely 

Pölypolttokattila voidaan toteuttaa kahdella keskenään erilaisella tavalla sen mukaan, pois-

tetaanko tuhka kattilasta kuivana vai sulana. Tuhkanpoistomenetelmän mukaisesti tulipesää 

kutsutaan joko kuivapesäksi tai sulapesäksi. Polttotapa valitaan ensisijaisesti polttoaineen 

haihtuvien aineiden osuuden ja vasta toissijaisesti tuhkapitoisuuden perusteella. Sulapesä-

poltto soveltuu parhaiten polttoaineille, joissa on vähän haihtuvia aineita ja pieni tuhka- ja 

kosteuspitoisuus. Kuivapesäpolttoa käytettäessä haihtuvien aineiden osuuden täytyy olla yli 

20 %. (Huhtinen et al. 2000, 144–146; Raiko et al. 1995, 383.) 

 

Kuivapesäkattiloissa suurin osa tuhkasta poistuu lentotuhkana, joka poistetaan savukaasuista 

yleensä sähkösuodattimella. Noin kymmenesosa palamattomasta aineksesta jää tulipesään 
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kuivana kuonana joka putoaa tulipesän pohjalta sammutusaltaaseen. Kaikissa Suomen voi-

malaitoksissa olevissa turve- ja hiilikattiloissa tuhka poistetaan kuivana. Kuivapesäkatti-

loissa lämpötila täytyy pitää alle tuhkan sulamislämpötilan, jottei lentotuhka likaisi lämmön-

siirtopintoja. (Huhtinen et al. 2000, 144–145; Raiko et al. 1995, 383.) 

 

Sulapesäkattiloissa tulipesän lämpötila on niin korkea, että tuhka on sulassa olomuodossa. 

Suurin osa tuhkasta valuu sulana kuonana suoraan pois tulipesästä sammutusaltaaseen. Suo-

messa sulapesätekniikkaa on käytetty lähinnä muutamissa pienissä syklonimallisissa turve-

kattiloissa, mutta Keski-Euroopassa on toteutettu myös hiiltä polttavia sulapesäkattiloita. 

Polttoainepöly ja palamisilma puhalletaan suurella virtausnopeudella sykloniin, jossa se jou-

tuu voimakkaaseen pyörimisliikkeeseen. Pöly sekoittuu ja palaa tehokkaasti sulaan tuhkaan 

tarttuen. Sulapesäkattiloissa tarvittava ilmaylimäärä pysyy pienenä, eikä polttoainetta tar-

vitse jauhaa kovin hienojakoiseksi. Etuina tällaisissa kattiloissa ovat hyvä palamishyöty-

suhde ja pieni lentotuhkan määrä. Haittapuolina taas ovat suuret typenoksidipäästöt, sulan 

tuhkan aiheuttama kattilahyötysuhteen lasku sekä nopeasti virtaavan pölyn ja tuhkan kulut-

tava vaikutus. (Huhtinen et al. 2000, 145–146.) 

3.5 Kattilalaitoksen lämmönsiirtopinnat 

Kattilalaitoksen polttoaineen palaessa vapautuvasta lämpöenergiasta halutaan hyödyntää 

mahdollisimman suuri osa. Lämmönsiirtopinnoilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia pintoja, 

jotka siirtävät polttoaineesta saatavaa lämpöä veteen, höyryyn tai ilmaan. Höyrykattilalai-

toksen lämmönsiirtimet voidaan jakaa keittoputkistoon, tulistimeen, syöttöveden esilämmit-

timeen ja palamisilman esilämmittimeen. Kaikkia näitä lämpöpintoja ei välttämättä ole pie-

nissä kattiloissa. Kattilan tuorehöyryn paine ja lämpötila vaikuttavat siihen, kuinka lämpö 

jakautuu näiden lämmönsiirtopintojen kesken. Kuvassa 21 on esitetty lämmön jakautuminen 

lämmönsiirtopinnoille eri tuorehöyryn paineilla toimivissa kattiloissa. Pystyakselin asteikko 

kuvaa, kuinka suurta prosenttiosuutta kyseinen lämmönsiirto edustaa koko kattilan lämmön-

siirrosta. (Huhtinen et al. 2000, 184–186.) 
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Kuva 21. Lämmön jakautuminen lämmönsiirtopintojen kesken erikokoisissa höyrykattilalaitoksissa. 

(Huhtinen et al. 2000) 

 

Pienessä kylläistä höyryä tuottavissa teollisuuskattiloissa valtaosa lämmöstä siirretään keit-

toputkiston välityksellä. Laitoksen kokoluokan kasvaessa yhä suurempi osa lämmönsiirtoa 

tapahtuu tulistimien kautta ja keittoputkiston osuus pienenee merkittävästi. 

3.5.1 Lämmönsiirtomekanismit 

Kattilalaitoksessa hyödynnetään monia erilaisia lämmönsiirtomekanismeja. Lämpö siirtyy 

johtumalla, konvektiolla ja säteilemällä. Johtumisessa eli konduktiossa lämpö siirtyy hilavä-

rähtelyjen ja vapaiden elektronien etenemisen välityksellä korkeammasta lämpötilasta ma-

talampaan lämpötilaan. Tällaista lämmönsiirtoa tapahtuu sekä aineen sisällä että toistensa 

kanssa kosketuksissa olevien aineiden välillä. Lämmön johtuminen ei kuitenkaan edellytä 

aineen virtaamista tai muuta makroskooppista liikettä. Konvektiossa sen sijaan lämpö siirtyy 

virtaavan väliaineen mukana. Vapaassa konvektiossa lämpötilaerojen aiheuttamat tiheyserot 

saavat väliaineen liikkeeseen ja pakotetussa konvektiossa liike saadaan aikaan esimerkiksi 

pumpuilla tai puhaltimilla. Konvektiolämmönsiirron tehokkuus riippuu aineen lämmön-

siirto-ominaisuuksien lisäksi myös prosessisuureista, kuten virtausnopeudesta ja lämpötila-
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eroista. Lämpösäteilyssä energia ei tarvitse siirtymiseen väliainetta. Säteilyteho riippuu kap-

paleen lämpötilasta ja säteilyominaisuuksista. (Raiko et al. 1995, 56–84; Stephan 2010, B1 

18–20.) 

3.5.2 Keittoputkisto 

Ensimmäisenä palamisesta vapautuva lämpö siirtyy kattilan keittoputkistoon. Yleensä keit-

toputkisto käsittää tulipesää ympäröivät seinäputket. Nykyaikaisissa kattiloissa seinäputket 

muodostavat yhteen hitsatun kaasutiiviin rakenteen, joka toimii samalla tulipesän seinänä. 

Tässä työssä simuloitavassa biomassakattilassa tulipesän seinäputkien jatkeena on vielä ve-

siputkikattila. Joissain kattilaratkaisuissa savukaasukanavaan on sijoitettu myös erillinen jäl-

kikeittopinta. Savukaasujen lämpötila tulipesässä voi olla yli 1000 °C, joten lämpötilaero 

keittoputkistossa virtaavaan veden ja höyryn seokseen on suuri. Nykyisissä kattiloissa lämpö 

siirtyy tulipesästä keittoputkistoon pääosin säteilemällä, mikä on huomattavasti tehokkaam-

paa kuin tulipesän jälkeen esiintyvä konvektiolämmönsiirto. Poikkeuksena tähän ovat kier-

topetikattilat, joissa lämpö siirtyy keittoputkistoon kuumasta tuhkasta ja hiekasta suurim-

maksi osaksi johtumisen ja konvektion välityksellä. Rakenteeltaan kattilat voidaan jakaa 

kahteen päätyyppiin, ripustettuihin ja alta tuettuihin kattiloihin. Suurikokoiset kattilat ovat 

nykyään pääsääntöisesti ylhäältä ripustettuja, jolloin lämpölaajeneminen tapahtuu alaspäin. 

Pienten kattiloiden tukitaso taas on yleensä kattiloiden alapuolella ja lämpölaajeneminen ta-

pahtuu ylöspäin. (Huhtinen et al. 2000, 186–188; Rayaprolu 2009, 214–215.) 

3.5.3 Tulistimet 

Keittoputkiston jälkeen savukaasut jäähtyvät tulistimissa. Lieriöstä tulevan höyryn energia-

sisältöä saadaan kasvatettua tulistamalla sitä, jolloin turbiinista saadaan enemmän tehoa. Tä-

män vuoksi nykyään kaikissa voimalaitoskattiloissa on tulistimet. Välitulistuksessa turbiinin 

läpi virrannut höyry johdetaan uudestaan kattilaan ja tulistetaan matalammassa paineessa. 

Välitulistus vaatii muutoksia sekä kattilaan että turbiiniin, joten sen rakentaminen on talou-

dellisesti kannattavaa lähinnä suuren kokoluokan kattiloissa. (Rayaprolu 2009, 227–228.) 

 

 Tulistinputkien täytyy kestää erittäin korkeita lämpötiloja, sillä tulistimien kohdalla savu-

kaasut ovat kuumimmillaan ja lämmönsiirto höyryyn on selvästi huonompaa kuin kattilassa 

kiertävään veteen. Materiaalien kestävyys rajoittaakin tulistuslämpötilan noin 550 °C:een. 
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Tulistaminen tehdään usein useammassa vaiheessa ja tulistimet sijoitetaan tulipesän ylä-

osaan ja savukaasukanavan alkuun. Tulistetun höyryn lämpötilaa voidaan säätää ruiskutta-

malla vettä höyryn joukkoon eri tulistusvaiheiden välissä. Lämmönsiirto kaasusta kaasuun 

ei ole kovin tehokasta, joten tulistimet tulee suunnitella siten, että höyryn virtausnopeus 

niissä on riittävän suuri. (Huhtinen et al. 2000, 188–189; Rayaprolu 2009, 227–228.) 

 

Sijoitustavan mukaan tulistimet voidaan jakaa neljään tyyppiin: säteily-, verho-, konvektio- 

ja yhdistelmätulistimiin (Huhtinen et al. 2000, 189). Eri tulistintyyppien sijoitus tulipesässä 

on esitetty kuvassa 22. 

 

 

Kuva 22. Erityyppisten tulistimien sijoittelu tulipesässä. (Huhtinen et al. 2000) 

 

Tulipesän yläosaan sijoitettuun säteilytulistimeen lämpö siirtyy nimensä mukaisesti pääosin 

palavan polttoaineen liekeistä säteilemällä. Myös verhotulistimeen lämpöä siirtyy säteile-

mällä, mutta se on sijoitettu ylemmässä tulipesään savukaasukanavan alkuun. Tällainen tu-

listin muodostuu useasta levymäisestä putkiryhmästä, jotka jakavat savukaasukanavan osiin. 

Verhotulistimen tarkoituksena on myös suojata kauempana sijaitsevia konvektiotulistimia 

sulan tuhkan ja suolojen vaikutukselta. Verhotulistimia käytetäänkin lähinnä runsaasti likaa-

vien polttoaineiden yhteydessä. (Huhtinen et al. 2000, 189–190.) 
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Yleisin tulistintyyppi höyrykattiloissa on konvektiotulistin. Se sijoitetaan kattilaan niin, että 

liekkien säteily ei kohdistu suoraan tulistimeen vaan lämpö siirtyy savukaasuista vesi-

höyryyn konvektiolla. Konvektiotulistin voi olla vaaka- tai pystyputkitulistin. Tulistin voi 

olla myös yhdistelmätulistin, jolloin osa siitä toimii säteily- ja osa konvektiotulistimena. 

Konvektiotulistimessa höyryn lämpötila nousee kattilan kuormituksen kasvaessa ja säteily-

tulistimessa laskee. Tämä johtuu siitä, että konvektion lämmönsiirtokertoimet kasvat savu-

kaasujen virtausnopeuden kasvaessa. Tulipesän säteily ei taas juurikaan lisäänny tehon nous-

tessa, joten höyryn virtausnopeuden kasvaessa tulistetun höyryn lämpötila laskee. Tämän 

vuoksi kattilaan sijoitetaan yleensä sekä konvektio- että säteilytulistimia, jolloin saadaan tu-

listuslämpötila pysymään tasaisena tehon muuttuessa. (Huhtinen et al. 2000, 190–194; 

Rayaprolu 2009, 230.) 

3.5.4 Syöttöveden esilämmittimet 

Syöttöveden esilämmitys toteutetaan suuremmissa höyrykattilalaitoksissa tavallisesti läm-

mönvaihtimilla, joiden toisella puolella kiertävät savukaasut ja toisella puolella syöttövesi. 

Tällaista esilämmitintä kutsutaan ekonomaiseriksi ja se sijaitsee savukaasukanavassa tulis-

timien jälkeen. Voimalaitoskattiloissa syöttövesi voidaan esilämmittää myös turbiinista otet-

tavalla väliottohöyryllä. Esilämmittimiä on olemassa sekä höyrystäviä että höyrystämättö-

miä. Höyrystävissä esilämmittimissä osa syöttövedestä höyrystyy jo lämmönvaihtimessa 

kun taas höyrystämättömät esilämmittimet mitoitetaan siten, ettei vesi höyrysty missään lai-

toksen käyttöolosuhteissa. Ekonomaiserin savukaasupuolen lämmönsiirtoa voidaan parantaa 

kasvattamalla lämmönsiirtopinta-alaa putkien rivoituksella. Ripaputkien puhdistaminen on 

kuitenkin hankalampaa kuin sileiden putkien, joten paljon tuhkaa sisältäviä polttoaineita 

käytettäessä rakennetaan ekonomaiseri usein sileistä putkista. Rivat myös lisäävät 

ekonomaiserin aiheuttamaa painehäviötä savukaasukanavassa. (Huhtinen et al. 2000, 194–

196.) 

3.5.5 Palamisilman esilämmittimet 

Viimeisenä lämmönsiirtopintana savukaasukanavassa on palamisilman esilämmitin eli luvo. 

Lämmittämällä palamisilmaa saadaan polttoaine kuivumaan, syttymään ja palamaan nope-

ammin. Palamisilman esilämmitys helpottaa kosteiden polttoaineiden syttymistä ja tekee 
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polttoprosessista tasaisemman poltettaessa vaihtelevan laatuisia polttoaineita. Savukaasujen 

loppulämpötila pyritään pitämään lämmittimen kestävyyden takia happokastelämpötilan 

alapuolella. Tarvittaessa esilämmittimeen tulevaa ilmaa voidaan lämmittää myös höyrykäyt-

töisellä luvolla, jolloin riski happokastepisteen alittumiseen pienenee. (Huhtinen et al. 2000, 

196–197.) 

 

Palamisilman esilämmitin voi olla toimintaperiaatteeltaan joko rekuperatiivinen tai re-

generatiivinen. Rekuperatiivisessä luvossa lämpö siirtyy savukaasuista lämmönsiirtopinnan 

läpi palamisilmaan. Esilämmitin voidaan valmistaa valuraudasta, teräsputkista tai lasiput-

kista. Lasiputkiluvo on kalliimpi valmistaa, mutta likaantuu vähemmän ja kestää hyvin syö-

vyttäviä aineita. Esilämmittimiä asennetaan usein useampia peräkkäin. Regeneratiivisten 

esilämmittimien toiminta perustuu lämpöä varaavaan massaan, jolloin sekä savukaasut että 

lämmitettävä ilma ovat vuoron perään kosketuksissa samaan massaan. Tällainen esilämmitin 

on kooltaan varsin kompakti, joten sitä käytetään usein suurissa voimalaitoskattiloissa. Re-

generatiivisessä luvossa on kaksi erilaista toteutustapaa. Yksi tapa on tehdä lämmönsiirto-

pintana toimivasta levykennostosta pyörivä, jolloin ilma ja savukaasukanavat ovat kiinteät. 

Toinen mahdollisuus taas on rakentaa ilmakanava pyöriväksi ja pitää levykennosto paikal-

laan. (Huhtinen et al. 2000, 197–201.) 
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4 SIMULOITAVA KATTILA 

Tässä työssä simuloitava kattila on KPA Uniconin BH13ST –vesiputkikattila, jonka teho on 

13 MW ja jolla tuotetaan kylläistä höyryä. Kattila on tyypiltään lieriöllä varustettu luonnon-

kiertokattila. Vesiputkikattila on asennettu suoraan Biograte7 –arinan yläpuolelle, jolloin 

arina ja kattila muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Vesiputkikattilan vieressä on vaa-

katasoon asennettu sylinterimäinen lieriö ja sen alapuolella samanmuotoinen ekonomaiseri.  

 

Polttoaine syötetään syöttösuppilosta ruuvikuljettimen avulla tulipesän keskelle. Arinassa 

on 7 polttoarinakehää, joista 4 kehää liikkuvat ja 3 ovat kiinteitä. Ulommaisen kehän ulko-

puolella on vielä tasoarina jossa tapahtuu jäännöshiilen palaminen ja josta tuhka poistetaan 

pyörivän tuhkankaapijan avulla arinan alapuolella olevaan vesitilaan. Palamisilmaa ei esi-

lämmitetä ja se syötetään kahdella puhaltimella kattilaan. Primääri-ilman joukkoon sekoite-

taan tarvittaessa savukaasuja. Kiertokaasulla hallitaan etupesän ja arinan lämpötilaa ja tar-

vittaessa kiertokaasua voidaan syöttää myös tulipesään. Sekundääri-ilma jaetaan puhaltimen 

jälkeen sekundääri- ja tertiääri-ilmaksi. Savukaasut nousevat arinasta vesiputkikattilaan, 

vaihtavat kääntökammiossa suuntaa ja kulkevat lieriön kautta nelivetoiseen ekonomaiseriin. 

Ekonomaiserista savukaasut poistuvat syklonin ja pussisuodattimen kautta savukaasupe-

surille ja tämän jälkeen savupiipun kautta ympäristöön. Lentotuhka kerätään syklonista ja 

pussisuodattimesta omaan tuhkakonttiinsa. Kattilan prosessikaavio on esitetty kuvassa 23. 

 

 

Kuva 23. Simuloitavan kattilan prosessikaavio. 
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Syöttövesisäiliöön pumpataan pehmennettyä ja puhdistettua lisävettä pinnan korkeuden pi-

tämiseksi halutulla tasolla. Syöttövesisäiliöstä vesi pumpataan syöttövesipumpulla 

ekonomaiseriin. Ekonomaiserissa lämmennyt vesi nousee lieriöön, jossa se sekoittuu siellä 

olevaan kylläiseen veteen. Kylläinen vesi virtaa laskuputkia pitkin arinan alaosaan höyrys-

tinputkien alkuun. Vesi nousee arinaa ympäröiviä höyrystinputkia pitkin vesiputkikattilan 

höyrystinputkiin ja takaisin lieriön. Lieriössä kattilasta palaava veden ja höyryn seos erottuu 

kylläiseksi vedeksi ja höyryksi. Lieriöstä tulevasta höyrystä osa otetaan käyttöön prosessi-

höyrynä ja loppu ohjataan prosessivesi- ja kaukolämpölämmönvaihtimille. Lämmönvaihti-

milta ja prosessista palaava lauhde pumpataan takaisin syöttövesisäiliöön. 

4.1 Kattilan säätö 

Simuloitava höyrykattilalaitos toimii täysin automaattisesti. Automatiikka ja kattilan sää-

töpiirit huolehtivat siitä, että laitos tuottaa luotettavasti ja tasaisesti höyryä, jonka paine ja 

massavirta ovat halutun suuruiset. Laitoksen käyttäjä määrittää säätöjärjestelmään primääri-

ilma- ja polttoainemäärät useampipisteiselle käyrälle. Tehoa säädetään antamalla haluttu pri-

määri-ilmamäärä, jonka perusteella kattilaan syötetään sopiva määrä polttoainetta. Auto-

maatiojärjestelmä laskee tarvittavaa polttoainemäärää vastaavan syöttöruuvin pyörimisno-

peuden. Käyttäjän antamaa primääri-ilmamäärää korjataan höyryn paineen mukaan. Mikäli 

höyryn paine on haluttua pienempi, lisätään primääri-ilmamäärää ja vastaavasti paineen ol-

lessa haluttua suurempi vähennetään ilmamäärää. Primääri-ilman asetusarvoa korjataan 

myös kattilan sekundääripiirin tehon mukaan, mikäli se eroaa primääripiirin tehosta. Pri-

määri-ilmamäärää säädetään primääri-ilmapuhaltimen pyörimisnopeutta muuttamalla. 

(KPA Unicon 2015a, 32–34; 51–54.) 

 

Sekundääri-ilmapuhaltimen pyörimisnopeudelle määritetään nelipisteinen käyrä primääri-

ilmapuhaltimen pyörimisnopeuden funktiona. Käyrältä saatavaa pyörimisnopeusarvoa kor-

jataan tarvittaessa savukaasujen jäännöshappipitoisuuden mukaan, jotta haluttu happipitoi-

suus saavutetaan. Pienillä sekundääri-ilman virtausnopeuksilla virtausta rajoitetaan sekun-

dääri-ilmapellillä, jolloin puhallin pysyy paremmin toiminta-alueella. Osa sekundääri-il-

masta ohjataan tertiääri-ilmaksi, jonka määrää säädetään tertiääri-ilmapellillä. Tulipesän 

lämpötilaa säädetään kierrättämällä savukaasuja takaisin tulipesään. Lämpötilan noustessa 
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asetusarvoa korkeammalle käynnistetään kiertokaasupuhallin ja avataan kiertokaasupellit. 

(KPA Unicon 2015a, 55–67.) 

 

Syöttövesisäiliön pinnan korkeus pidetään halutulla tasolla ohjaamalla lisäveden syöttövent-

tiiliä ja paine säätämällä höyryn virtausta säiliön höyrytilaan. Lämpötilaa säädetään muutta-

malla höyryn virtausta syöttövesisäiliön vesitilaan. Syöttövesilinjan painetta säädetään 

muuttamalla syöttövesipumppujen pyörimisnopeutta. Lieriön pinnan korkeus säädetään 

syöttöveden säätöventtiilin avulla. Säädössä otetaan huomioon myös kattilasta lähtevän höy-

ryn määrä, jotta säädöllä voidaan varautua kattilan kuormanmuutoksiin. (KPA Unicon 

2015a, 95–98; KPA Unicon 2015b, 5–22.) 
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5 SIMULOINTI 

Tässä luvussa kerrotaan aluksi simuloinnista yleisesti, sen eduista ja puutteista sekä Apros-

ohjelmistosta. Tämän jälkeen esitellään tehty simulaatiomalli ja käydään tarkemmin läpi eri 

rakenteiden mallintamisessa käytettyjä komponentteja ja tehtyjä yksinkertaistuksia. Kun 

malli on esitelty, siirrytään tulosten käsittelyyn. Simulaatiotuloksia verrataan lopuksi Bio-

grate-kattilan mitoitusohjelmistolla saatuihin tuloksiin. 

 

 Simuloinnilla tarkoitetaan todellisuuden jäljittelyä. Nykyään tämä keinotodellisuus raken-

netaan usein tietokoneohjelmaksi, jolloin puhutaan tietokonesimuloinnista. Simulointiko-

keella jäljitellään jonkin järjestelmän toimintaa ja simulaatiomalli rakennetaan mallintamalla 

toimintaan vaikuttavia osaprosesseja. Tietokoneohjelma suoritetaan eli simulaatio ajetaan ja 

lopputulosta voidaan yleensä havainnollistaa taulukoina tai graafisessa muodossa kuvina. 

Voimalaitosprosessien simuloinnissa mallinnettavia osaprosesseja ovat yleensä lämmön-, 

massan- ja energiansiirtoprosessit sekä energianmuuntoprosessit. Prosessimallinuksen li-

säksi simulaatiota käytetään monella muullakin alalla. Esimerkiksi lentokentän asiakas- ja 

matkatavaravirtoja tai tuotantolaitoksen kokoonpanolinjoja voidaan simuloida suunnitelta-

essa uusia laitoksia tai muutostöitä vanhoihin laitoksiin. Myös säätiedotusten laatiminen pe-

rustuu ilmaston simuloimiseen. (Robinson 2014, 1-3.) 

 

Simulointi voidaan jakaa dynaamiseen ja staattiseen simulointiin. Dynaamisessa simuloin-

nissa huomioidaan ajan kuluminen ja staattisessa simuloinnissa järjestelmä ei muutu ajan 

kuluessa. Tässä diplomityössä käsitellään ainoastaan tietokoneella tehtävää dynaamista si-

mulointia, sillä se on käyttökelpoisin tapa kattilalaitoksen toiminnan mallintamiseen. Katti-

lalaitosten simulointia käytetään automaatiotestauksessa, apuna prosessi- ja säätösuunnitte-

lussa, koulutussimulaattorina sekä erilaisten analyysien tekemiseen. (Robinson 2014, 4; 

Kjäldman et al. 2014, 26.) 

 

Kattilalaitoksen simulaatiomalli rakennetaan yhdistelemällä erilaisia komponentteja suu-

remmiksi kokonaisuuksiksi. Näitä komponentteja ovat esimerkiksi erilaiset venttiilit, pum-

put, putket ja säiliöt, jotka vastaavat oikeassa laitoksissa olevia laitteita. Näin myös mallin 

rakenne vastaa todellisen kattilalaitoksen fyysistä rakennetta. Monissa simulointiohjelmissa 

on lisäksi valmiiksi rakennettuja usein toistuvia kokonaisuuksia, kuten lämmönsiirtimiä ja 
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säiliöitä. Tällöin mallintaminen nopeutuu ja yksinkertaistuu, kun jokaista laitetta ei tarvitse 

mallintaa komponentti kerrallaan. (Flynn 2003, 23–24.) 

 

Voimalaitoksen toiminta voidaan erotella yhtä aikaa toimiviksi osaprosesseiksi, joita ovat 

höyrykattila, höyryturbiini, lauhdevesikierto ja sähköjärjestelmä. Voimalaitosmallia ajetaan 

usein samalla tapaa kuin oikeatakin laitosta, joten myös automaatiosta tehdään tarvittavalta 

osin simulaatiomalli. Simulaatio rakennetaan mallintamalla osaprosessit erikseen ja liittä-

mällä ne sen jälkeen yhdeksi kokonaisuudeksi. Edelleen osaprosessit voidaan jakaa pienem-

miksi kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi höyrykattila jaetaan palamisilma-savukaasu –piiriin ja 

vesihöyrypiiriin. Osa kattilan komponenteista osallistuu ainoastaan yhden piirin toimintaan 

ja osa taas useamman toimintaan. Esimerkiksi palamisilmapuhallin on tekemisissä ainoas-

taan ilman kanssa, mutta ekonomaiseri on vuorovaikutuksessa sekä savukaasujen että syöt-

töveden kanssa. Käyttötarpeen mukaan kattilaitoksesta voidaan mallintaa vain jokin tietty 

tarkasteltava kokonaisuus. Koulutussimulaattoreissa taas mallinnetaan koko simuloitava lai-

tos mahdollisimman täydellisesti, ja ne ovatkin laajimpia käytössä olevia simulaatiosovel-

luksia. (Flynn 2003, 17–20; Kjäldman et al. 2014, 25–26.) 

5.1 Simuloinnin hyödyt ja rajoitteet 

Simuloinnin avulla suunniteltua kattilalaitosta pystytään ajamaan jo ennen kuin laitospro-

jektin varsinainen toteutusvaihe on aloitettu. Näin suunnittelun onnistumista voidaan arvi-

oida ja mahdolliset ongelmakohdat voidaan selvittää jo etukäteen. Simulointimallissa voi-

daan liittää automaatiojärjestelmä ja prosessimalli yhteen ja selvittää, kuinka ne toimivat 

yhdessä. Tästä on hyötyä etenkin silloin, kun kehitetään uudentyyppisiä prosessiratkaisuja. 

Simuloinnin edut korostuvat monimutkaisissa prosesseissa, sillä eri mekanismien mahdolli-

sia yhteisvaikutuksia on vaikea ennustaa muulla tavoin. Lisäksi erilaisia suunnitteluvaihto-

ehtoja on helppo vertailla keskenään muokkaamalla simulaatiomallia ja tutkimalla mallin 

toimintaa eri tilanteissa. (Robinson 2014, 10; Kjäldman et al. 2014, 25–26.) 

 

Uusien ratkaisujen testaaminen oikealla kattilalaitoksella vaatisi mittavia muutostöitä ja es-

täisi laitoksen normaalin käytön ainakin joksikin aikaa. Simulaatiomallilla muutosten vaiku-

tukset voidaan kokeilla helpommin ja nopeammin ja siten myös edullisemmin. Simuloimi-

nen on laitoksen, ihmisten ja ympäristön kannalta turvallinen tapa testata myös mahdollisia 
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häiriötilanteita. Kattilalaitoksen toimintaa voidaan tutkia rakenteita tarpeettomasti rasitta-

matta ylös- ja alasajotilanteissa sekä minimi- ja maksimikuormilla. Simulaatioajossa proses-

sia voidaan hidastaa tai nopeuttaa tarpeen mukaan, jolloin pystytään tutkimaan erilaisia il-

miöitä halutulla tarkkuudella. Rakennettaessa simulaatiomallia prosessi käydään samalla 

huolellisesti läpi, joten simulointi lisää tietoa ja ymmärrystä kattilalaitosprosessista. Lisäksi 

simulointi rohkaisee luovaan ajatteluun, sillä simulaatioympäristössä kynnys uusien ajatus-

ten kokeiluun on pienempi. (Robinson 2014, 13–15.) 

 

Muiden suunnitteluohjelmistojen ja simulointialustojen yhteensopimattomuus rajoittaa si-

muloinnin laajamittaista hyödyntämistä prosessisuunnittelussa. Simulointimallin tekeminen 

vaatii asiantuntemusta vastaavalla tavalla kuin muukin suunnittelutyö ja laajan mallin luo-

minen tyhjästä on työlästä. Osa simulointiohjelmistoista on varsin kalliita ja ne vaativat tie-

tokoneelta runsaasti laskentatehoa. Mitä enemmän ja tarkempia lähtötietoja simulaatioon 

syötetään, sitä tarkempia tuloksia sillä saadaan. Usein simulointivaiheessa ei kuitenkaan ole 

saatavissa tarkkaa mittausdataa laitoksesta, joten myös simulaation tarkkuus kärsii. Simu-

lointituloksia tuleekin arvioida tarpeeksi kriittisesti, sillä mallintaminen sisältää aina oletuk-

sia. (Kjäldman et al. 2014, 28; Robinson 2014, 13–16.) 

5.2 Apros-ohjelmisto 

Apros on simulointiohjelmisto, jolla voidaan simuloida dynaamisesti erilaisia prosesseja ja 

kokonaisia voimalaitoksia. Ohjelmistolla voidaan mallintaa itse prosessin lisäksi myös au-

tomaatiojärjestelmä ja yhdistää nämä mallit toisiinsa. Apros-ohjelmiston kehittelyn aloittivat 

alun perin vuonna 1986 Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) ja Imatran voima Oy. 

Nykyään sen omistajina ja kehittäjinä ovat VTT ja Fortum Oyj. Ohjelmistoa on käytetty 

laajalti etenkin ydinvoimalaitosten turvallisuusanalyyseihin, ja sillä on mallinnettu jopa ko-

konaisia ydinvoimalaitoksia. Apros-ohjelmistosta on olemassa omat versiot perinteisten voi-

malaitosten, ydinvoimalaitosten sekä metsä- ja paperiteollisuuden simulointitarpeisiin. 

Tämä diplomityö on tehty käyttäen Apros 6 Combustion –ohjelmiston versiota 6.04.07. (Ap-

ros 2015; Fortum ja VTT 2012.) 

 

Apros muodostaa simuloinnista laskentaverkon, jonka noodeissa eli laskentasoluissa aineen 

ominaisuudet lasketaan. Paineet ja entalpiat lasketaan verkon solmukohdissa ja virtausten 
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liikemäärät solmukohtien välissä. Aineiden pitoisuudet ja materiaalien ominaisuudet laske-

taan omalla laskentatasolla. (Fortum ja VTT 2012.) 

 

Käyttäjä voi valita, kuinka tarkkaa virtausmallinnusta simulaatiossa käytetään. Virtausmal-

linnus vaikuttaa prosessin virtausten ja paineiden ratkaisuun. Tarkkuuksia on viisi erilaista, 

ja ne on nimetty numeroilla 0, 1, 2, 5 ja 6. Numero 0 on epätarkin ja siinä käyttäjä antaa 

komponenttien massavirrat sen sijaan, että ohjelmisto laskisi ne. Virtausmallissa 1 ohjelma 

laskee paineet, virtausten ominaisuudet ja entalpiat käyttäen yksinkertaisempia yhtälöitä ja 

vähemmän materiaaliominaisuuksia kuin tarkemmissa vaihtoehdoissa. Tässä mallissa ei 

tehdä iteraatioita eikä voida laskea lämmönsiirtopinnan ja fluidin välistä lämmönsiirtoa. 

Keskitason tarkkuutta eli numeroa 2 käytetään yleisimmin ja Apros käyttää sitä oletusase-

tuksena. Nyt virtaavan aineen oletetaan olevan nesteen ja kaasun muodostama homogeeni-

nen seos.  

 

Simuloitava komponentti jaetaan noodeihin, joiden lukumäärän käyttäjä voi valita. Paineet, 

virtausten ominaisuudet ja entalpiat ratkaistaan jokaisessa noodissa erikseen. Myös lämmön-

siirto voidaan laskea tarvittaessa. Kahdessa tarkimmassa vaihtoehdossa eli tasoissa 5 ja 6 

kaasu ja neste mallinnetaan omina faaseinaan. Tasossa 5 virtausten muut ominaisuudet ja 

entalpiat lasketaan kummallekin faasille erikseen, mutta liikemäärää laskettaessa oletetaan 

virtauksen olevan homogeeninen seos. Taso 6 laskee myös liikemäärät erikseen kaasulle ja 

nesteelle. Tätä suurinta tarkkuusvaihtoehtoa suositellaan käyttämään taso numero 5:n sijaan, 

jota ei enää tueta uusimmissa ohjelmaversioissa. Kattilalaitoksen simulointiin tason 2 tark-

kuus on riittävä ja sen etuna on laskennan nopeus verrattuna kahteen tarkempaan laskenta-

tasoon. (Fortum ja VTT 2012.) 

 

Apros-ohjelmistoa käytetään graafisen käyttöliittymän avulla, eikä käyttäjä pääse tarkaste-

lemaan reaaliaikaisesti ohjelman tekemiä laskutoimituksia. Käytetyt yhtälöt ja ratkaisume-

netelmät löytyvät ohjelman käyttöohjeista. Ohjelman komponenttikirjastosta löytyy laaja 

valikoima erilaisia kattilalaitoksissa käytettäviä komponentteja kuten putkia, pumppuja, säi-

liöitä ja lämmönsiirtimiä. Haluttu komponentti lisätään laitekirjastosta yksinkertaisesti vetä-

mällä piirustusarkille. Komponentit yhdistetään toisiinsa ja lopputuloksena on prosessikaa-

vio, johon saa näkyviin erilaisia simulointiarvoja. Prosessikaavio on mahdollista jakaa myös 
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useammalle arkille, jolloin esimerkiksi automaatiojärjestelmä voidaan esittää omana kaa-

vionaan. Apros nimeää komponentit automaattisesti, mutta käyttäjä voi vaihtaa nimiä halu-

tessaan. Näin komponenttien nimet on mahdollista saada vastaamaan simuloitavassa katti-

lalaitoksessa oikeasti käytettäviä nimiä. Kuvassa 24 on esitetty säätöventtiilin lisääminen 

piirustusarkille laitekirjastosta sekä osa näkyviin saatavista prosessisuureista.  (Fortum ja 

VTT 2012.) 

 

 

Kuva 24. Komponentin lisääminen komponenttikirjastosta ja prosessisuureet. (Kuvakaappaus Apros 

–ohjelmistosta.) 

5.3 Biomassakattilan simulaatiomalli 

Tässä työssä päätettiin käyttää Aprosin tason 2 laskentatarkkuutta, jolloin simulaatiomallista 

ei tule liian raskasta, mutta tarkkuus on kuitenkin riittävän hyvä. Simulaatio koostuu kol-

mesta piirustusarkista. Ensimmäisellä on itse kattila vesihöyry- ja savukaasupiireineen, toi-

sella kattilatehon säätöön liittyvä automaatiojärjestelmä ja kolmannella lieriön pinnan kor-

keuden vakaana pitämiseen käytettävä automaatio.  

 

Polttoaine tuodaan simulaatioon täysin kuivana ja siinä oleva vesi lisätään polttoaineen jouk-

koon erikseen ennen kuin polttoaine syötetään tulipesään. Kuivan polttoaineen, veden ja 

kostean polttoaineen virtauksia säädetään säätöventtiileillä. Palamisilma syötetään tuli-

pesään primääri-, sekundääri- ja tertiääri-ilmana kahden puhaltimen avulla. Palamisilman 
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massavirta säädetään puhaltimien kierrosnopeutta muuttamalla ja tertiääri-ilman massavir-

taa rajoitetaan erillisellä säätöventtiilillä. Kostea polttoaine ja primääri-ilma reagoivat pala-

mispisteenä toimivassa laskentanoodissa. Tämä piste kuvaa arinatasoa. Simulaatioon on 

tehty mahdollisuus syöttää tulipesään savukaasuja kiertokaasuna, jolloin tulipesän lämpöti-

laa saadaan säädeltyä. Tässä simulaatiossa käytettävän polttoaineen kosteuspitoisuus on kui-

tenkin niin suuri, ettei kiertokaasun käytölle ole tarvetta.  

 

Arinatasolta savukaasut ja polttoaineesta kaasuuntuneet komponentit nousevat arinaa simu-

loivaa putkea pitkin sen yläosaan, jonne syötetään sekundääri-ilma. Seuraavaksi savukaasut 

virtaavat vesiputkikattilan läpi ja niissä olevat vielä palamattomat komponentit reagoivat 

tertiääri-ilman kanssa. Vesiputkikattilasta savukaasut virtaavat lieriön ja ekonomaiserin läpi. 

Ekonomaiserin jälkeen on lähtö kiertokaasulle, savukaasupuhallin ja lopuksi savupiippu. Sa-

vupiipun jälkeisen laskentanoodin ominaisuudet on lukittu ympäristön tilaa vastaavaksi. 

 

Vesihöyrypiiri alkaa pisteestä, joka kuvaa lämmönvaihtimilta ja prosessista palaavaa lauh-

detta. Lauhde virtaa syöttövesisäiliöön, josta se pumpataan syöttövesipumpulla ekonomai-

seriin. Ennen ekonomaiseria on syöttöveden virtausta rajoittava säätöventtiili. Ekonomaise-

rista syöttövesi virtaa lieriöön. Lieriöstä on kaksi erillistä kiertoa kattilan höyrystinputkiin ja 

oma kiertonsa lämmönvaihtimelle, joka simuloi lieriössä tapahtuvaa savukaasujen jäähty-

mistä. Höyry virtaa lieriön yläosasta säätöventtilin kautta simulaation päätepisteeseen. 

 

Mallin rakentaminen päätettiin aloittaa tulipesästä, sillä palamisen onnistunut mallintaminen 

on koko simulaation toiminnan kannalta olennaisen tärkeää. Kun palaminen oli saatu onnis-

tumaan yksinkertaisella tulipesämallilla, laajennettiin simulaatiota savukaasukanavalla. Tä-

män jälkeen malliin lisättiin kiertokaasulinjat ja palamisilman syöttö jaettiin useampaan vai-

heeseen.  Seuraavaksi siirryttiin vesihöyrypiirin mallintamiseen lisäämällä syöttövesisäiliö, 

syöttövesipumppu, ekonomaiseri ja lieriö. Kattilan lämmönsiirtopintojen simulointi aloitet-

tiin tulipesän höyrystinputkista, jonka jälkeen lisättiin lieriöstä lähtevä toinen vesikierto kat-

tilaan. Kun simulaatio saatiin toimimaan vakaasti, lisättiin malliin automaatiojärjestelmä 

omille piirustusarkeilleen.  

 

Käytännössä yksittäisten komponenttien lisääminen on nopeaa ja suurin työ olikin saada eri 

kokonaisuudet toimimaan yhdessä. Asetusten säätäminen kohdalleen vei runsaasti aikaa ja 
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oli tehtävä suurimmaksi osaksi yrityksen ja erehdyksen kautta. Simulointiohjelma myös ju-

miutui helposti, mikäli yritti tehdä liian suuria muutoksia kerralla. Hyväksi käytännöksi 

osoittautuikin jokaisen vakaasti toimivan kehitysversion tallentaminen ennen uusien muu-

toksien tekemistä. Mikäli muutoksia yritti tehdä malliin, joka ei ollut täysin vakaassa tilassa, 

oli seurauksena poikkeuksetta joko simulaation jumiutuminen tai koko ohjelman kaatumi-

nen.    

5.3.1 Polttoaineen ja palamisilman syöttö 

Biograte-kattilalaitoksissa polttoaine syötetään syöttöruuvin avulla kattilan keskelle. Apro-

sin komponenttikirjastosta ei kuitenkaan löydy kiinteän polttoaineen käsittelyyn tarvittavia 

laitteita, joten polttoaine on tuotava kattilaan muulla tavoin. Helpoimmaksi tavaksi todettiin 

tuoda polttoaine aloituspisteeseen, joka on valmiiksi 1,5 baarin paineessa. Tällöin polttoai-

neen virtaaminen tulipesään ei vaadi erillistä syöttöpumppua vaan yksinkertainen säätövent-

tiili riittää virtauksen säätöön. Simulaatiossa käytetään polttoaineena puupohjaista haketta, 

jonka alkuainekoostumus saatiin kattilan mitoituslaskelmista. 

 

Polttoaineen kosteus voidaan huomioida Aprosissa joko suoraan polttoaineen ominaisuuksia 

annettaessa tai syöttämällä polttoaine kuivana ja sekoittamalla vesi siihen erikseen. Tässä 

työssä päätettiin noudattaa jälkimmäistä tapaa, sillä palamisen alkaminen viivästyi huomat-

tavasti, mikäli kosteus annettiin polttoaineen ominaisuutena. Veden syöttö toteutettiin sa-

maan tapaan kuin polttoaineen syöttö. Vesi tuodaan aloituspisteeseen 1,5 baarin paineessa 

ja syötetään säätöventtiilin kautta pisteeseen, jossa kuiva polttoaine ja vesi yhdistyvät. Kos-

teuden säätämiseen tehtiin yksinkertainen automaatio. (Laakso, 2015.) 

 

Palamisilma tuodaan alkupisteeseen yhden baarin paineessa. Ilma kulkee ilmakanavaa ku-

vaavan putken läpi jakopisteeseen, josta se jaetaan primääri ja sekundääri-ilmaksi. Jakopis-

teen jälkeen ovat primääri- ja sekundääripuhaltimet, joiden ominaissuureet ovat samat kuin 

oikeassa laitoksessakin. Primääri-ilmapuhaltimen jälkeen on piste, jossa kiertokaasu sekoit-

tuu primääri-ilmaan. Tämän jälkeen primääri-ilma ohjataan kanavaa pitkin tulipesään. Se-

kundääri-ilmapuhaltimen jälkeen ilma jaetaan sekundääri- ja tertiääri-ilmaan. Tertiääri-il-

man määrää rajoitetaan säätö-venttiilillä, joka kuvaa ilmanjakopeltejä. Sekundääri- ja terti-
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ääri-ilma syötetään tulipesään omia kanavia pitkin. Sekundääri-ilma syötetään arinan ja ve-

siputkikattilan väliin ja tertiääri-ilma hieman korkeammalle. Kaikki ilmakanavien mitat nou-

dattavat simuloitavan kattilalaitoksen mittoja. 

5.3.2 Tulipesä ja savukaasukanava 

Suurin ero simuloidun ja todellisen kattilalaitoksen välillä tulee arinan ja tulipesän mallinta-

misesta. Aprosissa ei ole mahdollista mallintaa erillistä arinaa, vaan tulipesä joudutaan si-

muloimaan suurena putkena. Putken pinta siirtää lämpöä lieriöstä tulevan veden ja tulipesän 

välillä. Arinaa kuvaavassa pisteessä polttoaine reagoi palamisilman kanssa ja syntyvät savu-

kaasut nousevat tätä putkea pitkin arinan päällä olevaan vesiputkikattilaan. Vesiputkikattilan 

savukaasupuoli on simuloitu kahtena suurena lämmönsiirtopintana toimivana putkena, joi-

den väliin tuodaan tertiääri-ilma. Myös vesiputkikattilan jälkeiset savukaasukanavan muo-

dostavat komponentit on simuloitu suurina putkina lämmönsiirtopintoineen. Tulipesää ja sa-

vukaasukanavistoa kuvaavien putkien mitat on pyritty valitsemaan siten, että ne simuloivat 

mahdollisimman hyvin oikean laitoksen olosuhteita. 

 

Lieriön savukaasupuoli on simuloitu lämmönvaihtimena, jossa savukaasut virtaavat putkissa 

ja vesi vaippapuolella. Simulaatiossa olevat dimensiot ovat samat kuin todellisessa lieriös-

säkin. Ekonomaiseri on simuloitu kahtena lämmönvaihtimena neljän sijaan. Alun perin 

ekonomaiseri oli simuloitu neljään osaan jaettuna, mutta se saatiin toimimaan paremmin 

kaksiosaisena. Myös vertailuna käytetyssä mitoitusohjelmassa mallinnus on tehty kahdessa 

osassa, joten tulosten vertaaminen on näin helpompaa. Osat ovat muuten identtiset, mutta 

ensimmäisessä osassa on jälkimmäistä enemmän putkia, joissa savukaasut virtaavat. Savu-

kaasupuhaltimessa ei tässä simulaatiossa ole pyörimisnopeussäätöä. Oikeassa laitoksessa sa-

vukaasupuhaltimella säädetään tulipesän paine halutun suuruiseksi. Simulaatiomallin polt-

toaineen syöttö on kuitenkin toteutettu paine-erojen avulla, joten tulipesän paineensäätö olisi 

aiheuttanut ylimääräisiä hankaluuksia polttoainemäärän säätöön. Savupiippua kuvaa simu-

laatiossa yksinkertainen pystysuora putki. 

 

Simuloinnin suurimpia haasteita oli saada palaminen tulipesässä toimimaan halutulla tavalla. 

Hakkeen keskimääräinen palakoko on tyypillisesti noin 30–40 millimetriä, mutta tätä arvoa 
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käytettäessä polttoaine ei palanut simulaatiossa ollenkaan (Alakangas 2000, 48). Vasta tuli-

pesän poikkipinta-alan kasvattaminen noin nelinkertaiseksi sai polttoaineen palamaan kun-

nolla. Tulipesän mitat vaikuttavat kuitenkin suoraan sen lämmönsiirto-ominaisuuksiin, joten 

dimensioiden kasvattaminen olisi vääristänyt liikaa simulaation tuloksia. Palaminen saatiin 

lopulta toimimaan realistisilla dimensioilla, kun polttoaineen palakoko pienennettiin 0,3 mil-

limetriin. Koska varsinaista arinaa ja polttoaineen syöttöä ei pystytty mallintamaan muuten-

kaan realistisesti, ei tämän muutoksen katsottu vaikuttavan enää merkittävästi simulaatiotu-

loksiin. 

5.3.3 Vesihöyrypiiri 

Todellisessa prosessissa syöttövesisäiliöön palaava lauhde ja tarpeen mukaan syötettävä li-

sävesi pitävät säiliön pinnan korkeuden vakiona. Simulaatioon ei ole otettu mukaan sekun-

dääripiiriä ja syöttövesisäiliön tehtävänä onkin lähinnä tarjota riittävästi vettä syöttöve-

sipumpulle. Simulaatiossa syöttövesisäiliö pidetään täynnä antamalla veden virrata sinne 

korkeammasta paineesta. Syöttövesipumpun pyörimisnopeutta säädetään lieriön paineen 

mukaan. Syöttöveden massavirta pidetään sopivana säätöventtiilin avulla siten, että lieriön 

pinnan korkeus pysyy asetusarvossaan. Simulaatiossa käytetään virtausmallia, jossa vesi ja 

höyry muodostavat homogeenisen seoksen. Lieriön asetuksissa on kuitenkin mahdollista 

määrittää, että vesi ja höyry voivat erottua toisistaan. Näin lieriö saatiin toimimaan halutulla 

tavalla ilman, että koko simulaation virtausmallinnuksen tarkkuutta jouduttiin vaihtamaan. 

 

Simulaatiossa on otettu huomioon kattilalaitoksen korkeuserot, sillä niillä on huomattava 

vaikutus luonnonkiertokattilan toimintaan. Lieriöstä lähtevät kattilaputkistolinjat on mitoi-

tettu simuloitavaa kattilalaitosta vastaaviksi. Jokaisella savukaasupiirin lämmönsiirtopintana 

toimivalla putkella on oma vastaava lämmönsiirtopinta myös lieriöstä lähtevissä vesihöyry-

kierroissa. Kokonaisuutena vesihöyrypiirin simuloinnissa on jouduttu tekemään paljon vä-

hemmän kompromisseja ja yksinkertaistuksia kuin savukaasupuolen mallinnuksessa. 
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5.3.4 Automaatiojärjestelmä 

Automaatiojärjestelmä on pyritty simuloimaan siten, että se vastaa toiminnaltaan mahdolli-

simman hyvin mallinnettavan kattilalaitoksen automaation säätöperiaatteita. Samalla auto-

maatiojärjestelmä haluttiin tehdä kuitenkin mahdollisimman yksinkertaiseksi ja helppokäyt-

töiseksi. Automaatio on jaettu useaan pienempään itsenäisesti toimivaan kokonaisuuteen 

 

Polttoaineen kosteuspitoisuus voidaan syöttää automaatiojärjestelmään suoraan prosenttilu-

kuna. Kosteuspitoisuus mitataan pisteessä, jossa vesi ja kuiva polttoaine sekoittuvat. Auto-

maatio avaa veden virtausta rajoittavaa venttiiliä, kunnes haluttu kosteuspitoisuus on saavu-

tettu. 

 

Kiertokaasua ei käytetä tässä simulaatiossa, mutta sen käyttöön tehtiin kuitenkin myös au-

tomaatiojärjestelmään valmius. Automaatiojärjestelmä mittaa tulipesän lämpötilaa, ja mikäli 

määrätty lämpötila ylittyy, avataan kiertokaasun virtausta rajoittavia venttiileitä. 

 

Sekundääri-ilman virtausta säädetään savukaasujen jäännöshappipitoisuuden mukaan. Sa-

vukaasujen happipitoisuus mitataan kattilan jälkeen ja jos se on pienempi kuin haluttu pitoi-

suus, nostetaan sekundääri-ilmapuhaltimen pyörimisnopeutta. Vastaavasti mikäli jään-

nöshappipitoisuus on haluttua suurempi, pienennetään puhaltimen pyörimisnopeutta. 

 

Primääri-ilman tilavuusvirralle annetaan haluttua tehoa vastaava asetusarvo. Tätä lukua kor-

jataan mitatun höyryn paineen mukaan, mikäli se eroaa käyttäjän syöttämästä halutusta höy-

ryn paineesta. Primääri-ilmapuhaltimen pyörimisnopeutta säädetään siten, että haluttu tila-

vuusvirta saavutetaan. Käyttäjä antaa halutun tertiääri-ilman osuuden primääri-ilmasta. Jär-

jestelmä mittaa tertiääri-ilman tilavuusvirtaa ja säätää tarvittaessa ilman virtausta rajoittavaa 

venttiiliä. 

 

Kattilan polttoaineen syöttöä säädetään primääri-ilman tilavuusvirran mukaan. Automaa-

tiojärjestelmä mittaa polttoaineen massavirran ja primääri-ilman tilavuusvirran suhdetta ja 

säätää tarvittaessa polttoaineen syöttöä rajoittavaa venttiiliä, jotta oikea suhde säilytetään. 

Simulaatiossa käytetyt polttoaineen massavirran ja primääri-ilman tilavuusvirrat arvot saa-

tiin oikean kattilan mitoituslaskennasta. 
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Lieriön paineelle annetaan asetusarvo ja syöttövesipumpun pyörimisnopeutta säädetään tä-

män paineen perusteella. Käyttäjä määrittää halutun tuorehöyryn massavirran, jonka perus-

teella säädetään höyryn virtausta rajoittavaa venttiiliä. Lieriön pinnan korkeudelle annetaan 

asetusarvo. Pinnan korkeutta mitataan ja syöttöveden virtausta säädetään syöttövesipumpun 

jälkeen olevalla säätöventtiilillä. Kattilasimulaatioon on tehty myös entalpiaeroon perustuva 

kattilatehon laskenta, mutta sitä ei käytetä prosessin säätöön.  

5.4 Simuloinnin tulokset 

Simulointimallin antamia tuloksia verrataan KPA Uniconin sisäisessä käytössä olevan Bio-

grate-kattilan mitoitussovelluksen antamiin tuloksiin. Vertailut tehtiin sekä 100 % että 50 % 

tehotasoilla. 100 % teholla tarkoitetaan suurinta tehoa, jolle kattila on mitoitettu. Simuloita-

vaa kattilalaitosta ei ole vielä otettu käyttöön, joten vertaaminen oikeasta laitoksesta kerät-

tyyn mittausdataan ei ollut mahdollista. Taulukossa 5 on esitetty simulaatiossa käytettävän 

polttoaineen koostumus. 

 

Taulukko 5. Polttoaineen koostumus. 

Suure  

Polttoaineen kosteus 55 % 

Polttoaineen koostumus 

massaprosentteina kuiva-aineesta: 

 

hiili 49,52 % 

happi 41,55 % 

typpi 0,5 % 

vety 5,9 % 

rikki 0,03 % 

tuhka 2,5 % 
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5.4.1 Savukaasujen lämpötila ja koostumus 

Savukaasujen lämpötilan muutokset ovat suoraan verrannollisia savukaasujen luovuttamaan 

lämpötehoon. Lämpötilat vaikuttavat myös materiaalivalintoihin ja lämpöpintojen kestävyy-

teen, joten savukaasujen lämpötilaa on tärkeää pystyä arvioimaan luotettavasti lämmönsiir-

topintoja suunniteltaessa. Taulukkoon 6 on koottu savukaasujen simuloidun lämpötilan ja 

mitoitusarvon erotukset eri kohdissa kattilaa 100 %:n teholla. 

 

Taulukko 6. Savukaasujen simuloidun lämpötilan ja mitoituslämpötilan erotukset 100 %:n teholla. 

 Erotus [°C] 

Arinan päällä -71,5 

Ennen vesiputkikattilaa -376,9 

Vesiputkikattilan jälkeen 3,8 

Kääntökammion jälkeen -0,2 

Konvektio-osa 1:n jälkeen 0,6 

Lieriön jälkeen -0,1 

Ekonomaiseri 1:n jälkeen 0,8 

Ekonomaiseri 2:n jälkeen 0,8 

 

Lämpötilat eroavat eniten arinan ja vesiputkikattilan alueella. Kääntökammiosta eteenpäin 

simuloidut lämpötilat ovat lähes samoja kuin mitoitusohjelmalla lasketut. Aprosissa läm-

mönsiirtimien mitoituksen hienosäätö tehdään niiden hyötysuhteita muuttamalla. Vesiputki-

kattilan jälkeen sijaitsevat lämmönsiirtimet on säädetty siten, että lämpötilat vastaavat mah-

dollisimman hyvin täyden tehon arvoja. Arinan ja vesiputkikattilan kohdalla simulaation ra-

kenne poikkeaa niin paljon todellisuudesta, ettei mitoituslämpötiloja ollut mahdollista saa-

vuttaa lämmönsiirtimiä säätämällä. Nämä lämmönsiirtopinnat säädettiin siten, että ne vas-

taavat teholtaan mahdollisimman hyvin mitoitusarvoja. 

 

Suurimmat simulaatiossa tehdyt yksinkertaistukset liittyvät arinan mallintamiseen, mikä se-

littää lämpötilaeroja. Simulaatiossa primääri-ilma tuodaan yhtä kanavaa pitkin arinaa kuvaa-

vaan tulipesän alkupisteeseen, jossa se palaa pieninä hiukkasina mallinnetun polttoaineen 

kanssa. Tällainen palamisreaktio on huomattavasti nopeampi kuin oikean kattilan arinalla 
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tapahtuva palaminen. Suurin osa lämmöstä vapautuu simulaatiossa välittömästi tulipesän al-

kupisteen jälkeen ja lämmönsiirron hyötysuhdetta kattilaputkiin joudutaan pienentämään 

huomattavasti, ettei savukaasujen lämpötila laskisi liian matalaksi. 

 

Sekundääri-ilma tuodaan yhtä kanavaa pitkin arinan ja vesiputkikattilan väliin, eikä useam-

masta suuttimesta kuten oikeassa kattilassa. Voimakas ilmavirtaus jäähdyttää tulipesää tästä 

kohdasta, mikä näkyy selvästi simuloidusta lämpötilasta. Lämmönsiirtopintojen hyötysuh-

teita entisestään pienentämällä tulipesän lämpötilat saisi vastaamaan paremmin mitoitusar-

voja, mutta tämä taas laskisi lämmönsiirtimien tehoja huomattavasti. Simulaation tarkkuutta 

voisi parantaa jakamalla ilmansyötön ja kattilan lämmönsiirtopintojen mallinnuksen useam-

paan osaan, jolloin lämpötilajakaumasta saataisiin tasaisempi. 

 

Taulukossa 7 on savukaasujen simuloitujen ja mitoitusohjelman laskemien lämpötilojen ero-

tukset samoissa kohdissa kuin taulukossa 6, mutta nyt 50 % tehotasolla.  

 

Taulukko 7. Savukaasujen simuloidun lämpötilan ja mitoituslämpötilan erotukset 50 %:n teholla. 

 Erotus [°C] 

Arinan päällä -53,4 

Ennen vesiputkikattilaa -402,9 

Vesiputkikattilan jälkeen 31,7 

Kääntökammion jälkeen 34,1 

Konvektio-osa 1:n jälkeen -10,2 

Lieriön jälkeen 2,2 

Ekonomaiseri 1:n jälkeen -5,8 

Ekonomaiseri 2:n jälkeen -5,5 

 

Lämpötiloista havaitaan, että osakuormalla mitoitusarvot eroavat Aprosilla simuloiduista 

lämpötiloista enemmän kuin täyden tehon arvot. Tämä selittyy osin sillä, että lämmönsiirti-

mien hyötysuhteet on optimoitu täyden tehon simulointia varten. Mikäli hyötysuhteet sää-

detään osakuorman lämpötilojen mukaan, nousee savukaasujen loppulämpötila täydellä 

kuormalla noin kymmenen astetta mitoitusarvoa korkeammaksi. Tässä tapauksessa päätet-

tiin, että 5,5 °C ero loppulämpötilassa osakuormalla on hyväksyttävä. 
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Yksi syy lämpötilaeroihin simulointi- ja mitoitusohjelmissa voi olla myös lämmönsiirtimien 

likakerroksen vaikutus lämmönsiirtoon. Mitoituslaskennassa oletetaan likakerroksen pak-

suudeksi 2 mm. Aprosissa ei voi määrittää erillistä likakerroksen paksuutta, vaan sen vaiku-

tus huomioidaan lämmönvaihtimen hyötysuhteiden avulla. Likakerros toimii lämmönsiirtoa 

heikentävänä eristeenä ja sen vaikutus lämmönvaihtimen hyötysuhteeseen vaihtelee savu-

kaasujen virtausnopeuden ja lämpötilan vaihdellessa. Hyötysuhdetta pitäisi siis muuttaa kat-

tilan tehon funktiona. Aprosissa on mahdollisuus tähän ja työn aikana hyötysuhteiden auto-

maattista säätöä myös kokeiltiin. Sen todettiin kuitenkin vääristävän tuloksia liian paljon ja 

se jätettiin lopullisesta työstä pois. Muuttuvien hyötysuhteiden toteuttaminen luotettavasti 

vaatisi tuekseen oikean laitoksen mittausarvoja savukaasujen lämpötilasta ja lämmönvaihti-

mien tehoista usealla eri kattilan tehotasolla. 

 

 Savukaasujen koostumuksella on merkitystä esimerkiksi kattilalaitoksen päästöjen arvioin-

nissa ja savukaasujen puhdistusta suunniteltaessa. Savukaasuissa mahdollisesti olevat syö-

vyttävät ainesosat on myös huomioitava materiaalivalinnoissa. Sekä mitoitusohjelman las-

kemat että simuloidut savukaasujen koostumukset olivat samat osakuormalla ja täydellä te-

holla. Taulukossa 8 on esitetty savukaasujen simuloitujen tilavuusosuuksien erotus mitoitus-

arvoista 50 % ja 100 % teholla. 

 

Taulukko 8. Savukaasujen simuloitujen tilavuusosuuksien erotus mitoitusarvoista 50 % ja 100 %:n 

teholla. 

 Erotus [%] 

CO2 0,0 

H2O 0,0 

O2 0,0 

N2 0,0 

SO2 0,0 

 

Savukaasujen koostumus on täysin sama sekä mitoitussovelluksella että Aprosilla lasketta-

essa. Tästä voidaan päätellä, että palamisen mallintaminen toimii onnistuneesti ja kaikki kat-

tilaan syötetty polttoaine palaa täydellisesti. Mahdollisimman täydellinen polttoaineen pala-

minen on sekä kattilan hyötysuhteen että päästöjen kannalta olennaisen tärkeää.  
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5.4.2 Lämmönsiirtimien tehot 

Lämmönsiirtimien tehot ovat tärkeä kattilalaitoksen mitoitusperuste. Simuloitujen tehojen 

vertaaminen mitoitusarvoihin antaa hyvän kuvan siitä, kuinka hyvin simulaatio vastaa mi-

toitusta. Taulukkoon 9 on koottu simulaatio- ja mitoitusohjelmalla laskettujen eri lämmön-

siirtopintojen tehojen erotukset 100 %:n tehotasolla. 

 

Taulukko 9. Lämmönsiirtimien mitoitettujen ja simuloitujen tehojen erotukset 100 %:n tehotasolla. 

 Erotus [kW] 

Arina 8 

Vesiputkikattila -93 

Kääntökammio 9 

Konvektio-osa 1 14 

Lieriö -2 

Ekonomaiseri 1 -6 

Ekonomaiseri 2 3 

Yhteensä -25 

 

Kääntökammiosta eteenpäin savukaasujen simuloidut lämpötilat vastaavat hyvin mitoitus-

arvoja, joten myös lämmönsiirtimien tehot ovat erittäin lähellä toisiaan. Suurin ero tulee ve-

siputkikattilan kohdalla. Tätä selittää se, että sekundääri-ilma jäähdyttää tulipesää arinan ja 

vesiputkikattilan välillä. Voimakas ilmavirtaus pienentää savukaasujen lämpötilaa tässä 

kohdassa ja siten myös niiden luovuttamaan tehoa. Vesiputkikattilan hyötysuhdetta simulaa-

tiossa kasvattamalla sen teho olisi mahdollista nostaa vastaamaan mitoitusarvoa. Tällöin sa-

vukaasut kuitenkin jäähtyisivät liikaa ja muiden lämmönsiirtimien tehot vastaavasti laskisi-

vat. 

 

Taulukossa 10 on esitetty lämmönsiirtimien mitoitettujen ja simuloitujen tehojen erotukset 

50 %:n teholla. 
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Taulukko 10. Lämmönsiirtimien mitoitettujen ja simuloitujen tehojen erotukset 50 %:n tehotasolla. 

 Erotus [kW] 

Arina -181 

Vesiputkikattila -36 

Kääntökammio -12 

Konvektio-osa 1 271 

Lieriö -67 

Ekonomaiseri 1 47 

Ekonomaiseri 2 -1 

Yhteensä 21 

 

Osakuormalla eri lämmönsiirtimien simuloidut tehot eroavat mitoitusarvoista enemmän kuin 

täydellä kuormalla, mutta yhteenlasketut tehot ovat kuitenkin varsin lähellä toisiaan. Suu-

rimmat erot ovat arinan ja ensimmäisen konvektio-osan tehoissa. Arinan luovuttamaa tehoa 

pienentää se, että simuloitu lämpötila arinan jälkeen on yli 400 astetta pienempi kuin mitoi-

tuslämpötila. Konvektio-osa 1:ssä savukaasut taas jäähtyvät simulaatiossa noin 40 astetta 

enemmän kuin mitoitusohjelmassa, joten myös lämmönsiirtopinnan teho on mitoitusarvoa 

suurempi. 

5.4.3 Kuormanmuutoksen vaikutus 

Kattilan tehokas ja luotettava toiminta nopeissa kuormanmuutostilanteissa vaatii kattilan ra-

kenteelta ja säätöautomatiikalta huolellista suunnittelua. Simuloitavan kattilalaitoksen suu-

rin mahdollinen kuormanmuutosnopeus on huomioitu simulaation automaatiojärjestelmässä 

säätämällä polttoaineen syöttöä rajoittavan venttiilin aukeamisnopeus sopivaksi. Kuorman 

pienentymisen vaikutuksia tutkittiin ajamalla simulaatiota aluksi 100 %:n kuormalla vakiona 

pidetty aika. Tämän jälkeen tehoa vähennettiin asettamalla simulaation automaatiojärjestel-

mään primääri-ilmamäärä vastaamaan 50 %:n kattilatehoa. Mallin ajaminen lopetettiin, kun 

prosessisuureiden arvot olivat vakiintuneet. Lopuksi kertynyt tulosdata tallennettiin myö-

hempää tarkastelua varten.  

 

Kuorman kasvattamisen vaikutuksia tutkittiin ajamalla laitosta vakiona pidetty aika 50 %:n 

kuormalla ja säätämällä tämän jälkeen primääri-ilmamäärä vastaamaan täyttä tehoa. Kun 
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prosessisuureet olivat tasaantuneet, lopetettiin simulaatioajo ja prosessisuureiden arvot tal-

lennettiin. Olennaisten prosessisuureiden arvot siirrettiin Aprosista taulukkolaskentaohjel-

maan ja suureiden muutoksista ajan funktiona piirrettiin kuvaajat. 

5.4.3.1 Palamisilman ja polttoaineen massavirrat 

Palamisilman massavirran kuvaajat piirrettiin erikseen primääri- ja sekundääri-ilmalle, sillä 

niiden säätömekanismit poikkeavat toisistaan. Primääri-ilmamäärä säädetään annetun alku-

asetuksen perusteella ja sekundääri-ilma savukaasujen mitatun jäännöshapen mukaan. Se-

kundääri-ilman massavirta on mitattu ennen kuin ilmavirtaus jakaantuu sekundääri- ja terti-

ääri-ilmaan. Polttoaineen massavirta on kattilaan syötettävän kostean polttoaineen massa-

virta sen jälkeen, kun vesi ja kuiva polttoaine on sekoitettu toisiinsa. Kuvassa 25 on piirretty 

kuvaajat palamisilman ja polttoaineen massavirroista ajan funktiona, kun kattilan teho laskee 

sadasta prosentista viiteenkymmeneen prosenttiin. 

 

 

Kuva 25. Palamisilman ja polttoaineen simuloidut massavirrat tehon laskiessa 100 %:sta 50 %:iin. 

 

Simulaatiota ajetaan aluksi tasaisella teholla, joten myös massavirrat pysyvät vakioina. Te-

hon alkaessa pienentyä primääri-ilman massavirta laskee aluksi nopeasti mutta nopean alun 

jälkeen massavirran lasku tasoittuu. Tämä johtuu siitä, että puhaltimen tilavuusvirta ei pie-

Massavirta
[kg/s]

Aika [min]

Palamisilman ja polttoaineen massavirrat, tehonlasku

Sekundääri-ilma

Primääri-ilma

Polttoaine
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nene lineaarisesti pyörimisnopeuden laskiessa vaan aluksi tilavuusvirran muutos on suu-

rempi. Myös tulipesän paine alkaa laskea kun teho pienenee, mikä vahvistaa ilmiötä. Käy-

rästä saisi tasaisemman, mikäli simulaatiomalliin rakennettaisiin tulipesän paineensäätö. Pri-

määri-ilman massavirta tasoittuu vakioksi, kun haluttu massavirta on saavutettu.  

 

Polttoainemäärää säädetään primääri-ilman perusteella ja polttoaineen massavirta laskee 

niin nopeasti kuin säätöjärjestelmä mahdollistaa. Massavirrassa näkyvä heittely johtuu sää-

dön hitaudesta. Hitaasta säädöstä huolimatta polttoaineen massavirta tasoittuu kuitenkin no-

peasti vakioksi tehon laskun jälkeen. 

 

Tehonlaskun alkaessa sekundääri-ilman massavirta kasvaa hieman. Alussa polttoaineen 

syöttö pienenee hitaammin kuin primääri-ilman syöttö, joten savukaasujen jäännöshappipi-

toisuus laskee säädettyä pienemmäksi. Tätä kompensoidaan kasvattamalla sekundääri-ilma-

puhaltimen pyörimisnopeutta. Alun jälkeen jäännöshappipitoisuus nousee kuitenkin asetet-

tua suuremmaksi polttoaineen massavirran laskiessa tasaisesti. Sekundääri-ilmapuhaltimen 

pyörimisnopeuden laskua rajoittaa automatiikan ja itse puhaltimen säädön viiveet. Tulipesän 

paineen lasku ja puhaltimen ominaisuudet saavat myös sekundääri-ilman käyrän laskemaan 

jyrkemmin loppua kohden. Sekundääri-ilman massavirta mukailee polttoaineen massavirtaa 

jäännöshappisäädön perusteella ja asettuu lopulta vakioksi.  

 

Kuvassa 26 on esitetty sekundääri- ja primääri-ilman sekä polttoaineen massavirrat ajan 

funktiona, kun teho nostetaan viidestäkymmenestä prosentista sataan prosenttiin. 
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Kuva 26. Palamisilman ja polttoaineen simuloidut massavirrat tehon noustessa 50 %:sta 100 %:iin. 

 

Massavirrat käyttäytyvät tehonnousussa vastaavalla tavalla kuin tehoa laskettaessa. Pri-

määri-ilman massavirran kasvua hidastavat puhaltimen ominaisuudet ja tulipesän paineen 

nouseminen tehon kasvaessa. Sekundääri-ilman massavirran kasvua rajoittavat automatiikan 

ja itse puhaltimen viiveet. Ennen käyrien tasoittumista näkyvät heilahtelut johtuvat jälleen 

automaatiojärjestelmän viiveistä. 

5.4.3.2 Syöttöveden ja tuorehöyryn massavirrat sekä lieriön paine ja pinnakorkeus 

Kuvassa 27 esitetään, kuinka syöttöveden ja tuorehöyryn massavirrat muuttuvat, kun kattilan 

teho lasketaan sadasta prosentista viiteenkymmeneen prosenttiin. Kuva 28 esittää lieriön 

pinnankorkeutta ja painetta samassa tilanteessa. 

 

Massavirta
[kg/s]

Aika [min]

Palamisilman ja polttoaineen massavirrat, tehonnosto

Sekundääri-ilma

Primääri-ilma

Polttoaine
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Kuva 27. Syöttöveden ja tuorehöyryn simuloidut massavirrat tehon laskiessa 100 %:sta 50 %:iin. 

 

 

Kuva 28. Lieriön simuloitu pinnankorkeus ja paine tehon laskiessa 100 %:sta 50 %:iin. 

 

Tuorehöyryn massavirtaa ei rajoiteta simulaatiossa mitenkään, vaan se noudattelee suoraan 

kattilatehoa. Kuvaaja on tästä syystä samanmuotoinen kuin polttoaineen massavirtaa ku-

vaava käyrä. Lieriön paine vaihtelee vain vähän tehon muuttuessa ja kuvaajan muoto nou-

dattaa kattilan tehon vaihtelua. Kun tehoa aletaan pienentää, virtaa lieriöstä aluksi enemmän 

vettä höyrystimiin kuin höyrystimistä takaisin lieriöön. Tämä johtuu siitä, että tehon las-

Massavirta 
[kg/s]

Aika [min]

Syöttöveden ja tuorehöyryn
massavirrat, tehonlasku

Syöttöveden massavirta

Tuorehöyryn massavirta
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kiessa pienempi osa vedestä höyrystyy höyrystymissä. Vesi vie vähemmän tilaa kuin kylläi-

nen höyry, joten tehon laskiessa höyrystimiin mahtuu enemmän vettä. Ilmiö näkyy lieriön 

pinnan laskuna tehonlaskun alkuvaiheessa. Syöttöveden virtaus kasvaa hetkellisesti, sillä 

lieriön pinnankorkeus pyritään pitämään vakiona. 

 

Tehon laskiessa edelleen syöttöveden massavirta alkaa noudatella paremmin tuorehöyryn 

massavirtaa. Polttoaineen ja tuorehöyryn massavirtojen heittelyt aiheuttavat heilahtelua 

myös lieriön pinnan korkeudessa ja syöttöveden massavirrassa. Polttoaineen massavirran 

tasaantuessa myös muut suureet alkavat hakeutua tasapainotilaan. Lämmönvaihtimien suuri 

vesitilavuus aiheuttaa heilahtelua syöttöveden massavirran ja lieriön pinnankorkeuden käy-

riin. Mikäli kuvaajien piirtämistä jatketaan pidemmälle, asettuvat arvot lopulta vakioiksi 

prosessin päästessä tasapainotilaan. 

 

Kuvassa 29 on piirretty syöttöveden ja tuorehöyryn massavirtojen kuvaajat ajan funktiona, 

kun teho nostetaan viidestäkymmenestä prosentista sataan prosenttiin. Kuvassa 30 on esi-

tetty lieriön paine ja pinnankorkeus samassa tilanteessa. 

 

 

Kuva 29. Syöttöveden ja tuorehöyryn simuloidut massavirrat tehon noustessa 50 %:sta 100 %:iin. 

 

Massavirta [kg/s]

Aika [min]

Syöttöveden ja tuorehöyryn
massavirrat , tehonnosto

Syöttöveden massavirta

Tuorehöyryn massavirta
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Kuva 30. Lieriön simuloitu paine ja pinnankorkeus tehon noustessa 50 %:sta 100 %:iin. 

 

Tehoa nostettaessa höyrystimistä alkaa virrata enemmän höyryä lieriöön, jolloin lieriön pin-

nan korkeus nousee aluksi. Automatiikka reagoi tähän säätämällä syöttöveden massavirtaa 

pienemmäksi. Tehonnoston edetessä kattilan hakeutuu samaan tapaan tasapainotilaan kuin 

tehonlaskussakin. Syöttöveden massavirta ja lieriön pinnankorkeus vaihtelevat tehoa nostet-

taessa vähemmän kuin tehoa laskettaessa. 

5.4.3.3 Savukaasujen lämpötilat 

Savukaasujen lämpötilat eri kohdissa kattilaa tehon laskiessa sadasta prosentista viiteenkym-

meneen prosenttiin on esitetty kuvassa 29. 
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Kuva 29. Savukaasujen simuloidut lämpötilat eri pisteissä tehon laskiessa 100 %:sta 50 %:iin. 

 

Arinan lämpötila on mitattu kohdassa, jossa primääri-ilma ja polttoaine reagoivat. Kun tehoa 

aletaan laskea, pienenee primääri-ilman massavirta suhteessa enemmän kuin polttoaineen 

massavirta. Tämän vuoksi myös lämpötila laskee, sillä palotapahtuma siirtyy tulipesässä 

edemmäksi. Kun primääri-ilman massavirran lasku loivenee, myös lämpötila kääntyy nou-

suun. Tämän jälkeen voimakkaasti pienenevä sekundääri-ilman massavirta alkaa laskea läm-

pötilaa myös arinan kohdalla. Lämpötila kääntyy hetkeksi nousuun sekundääri-ilmamäärän 

alkaessa jälleen kasvaa. Polttoaineen massavirran kasvaessa ennen tasaantumistaan laskee 

lämpötila vielä hetkellisesti, kun palotapahtuma levittäytyy jälleen pidemmälle tulipesään. 

Kun polttoaineen ja palamisilman massavirrat tasoittuvat, vakioituu myös arinan lämpötila 

samalle tasolle kuin ennen tehonlaskua. Muiden pisteiden lämpötila noudattavat polttoaine-

tehon käyrää. Osakuorman lämpötilat ovat arinaa lukuun ottamatta matalammat kuin täy-

dellä kuormalla simuloidut lämpötilat.  

 

Lämpötila [°C]

Aika [min]

Savukaasujen lämpötilat eri pisteissä, tehonlasku

Arina

Vesiputkikattilan jälkeen

Kääntökammion jälkeen

Konvektio-osa 1:n jälkeen

Lieriön jälkeen

Ekonomaiseri 1:n jälkeen

Ekonomaiseri 2:n jälkeen
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Kuvassa 30 on esitetty simuloidut lämpötilat, kun kattilan teho nousee viidestäkymmenestä 

prosentista sataan prosenttiin. 

 

 

Kuva 30. Savukaasujen simuloidut lämpötilat eri pisteissä tehon noustessa 50 %:sta 100 %:iin. 

 

Myös tehoa nostettaessa palamisilman ja polttoaineen massavirtojen suhteet määräävät ari-

nan lämpötilan. Nyt arinaa jäähdyttää primääri-ilmamäärän nopea kasvaminen tehonnoston 

alussa. Toinen arinan lämpötilan lasku alkaa, kun kaikki tulipesään syötettävä polttoaine ei 

enää ehdi palamaan täydellisesti heti tulipesän alussa. Arinan lämpötila kääntyy jälleen nou-

suun, kun polttoaineen massavirta alkaa laskea. Tämän jälkeen arinan lämpötila alkaa nou-

datella polttoaineen massavirran muutoksia. Muiden pisteiden lämpötilojen vaihtelu noudat-

taa tehon vaihtelua samaan tapaan kuin tehonlaskutilanteessakin. 

5.4.3.4 Savukaasujen koostumus 

Savukaasujen koostumus tehoa laskettaessa sadasta prosentista viiteenkymmeneen prosent-

tiin on esitetty kuvassa 31. Osuudet on ilmoitettu tilavuusosuuksina savupiipussa. 

Lämpötila [°C]

Aika [min]

Savukaasujen lämpötilat eri pisteissä, tehonnosto

Arina

Vesiputkikattilan jälkeen

Kääntökammion jälkeen

Konvektio-osa 1:n jälkeen

Lieriön jälkeen

Ekonomaiseri 1:n jälkeen

Ekonomaiseri 2:n jälkeen
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Kuva 31. Savukaasujen simuloitu koostumus tehon laskiessa 100 %:sta 50 %:iin. 

 

Kun tehoa aletaan laskea, primääri-ilman massavirta laskee nopeasti. Sekundääri-ilmapuhal-

lin kompensoi tätä yrittäen pitää savukaasujen jäännöshappipitoisuuden halutun suuruisena. 

Tehon laskiessa palamisilmaa kuitenkin syötetään kattilaan hieman enemmän kuin polttoai-

nemäärä edellyttäisi. Sekundääripuhaltimen säätö on toteutettu siten, että puhaltimen pyöri-

misnopeus alkaa muuttua vasta, kun jäännöshappipitoisuus poikkeaa asetusarvosta. Poltto-

aineen massavirran laskiessa sekundääri-ilman massavirta laskee tämän vuoksi pienellä vii-

veellä. Myös puhaltimen ominaisuudet ja automatiikan viiveet hidastavat primääri-ilman 

massavirran laskua. Tästä syystä tehonlaskun aikana jäännöshappipitoisuus nousee noin yh-

den prosenttiyksikön asetettua suuremmaksi. Ilmaylimäärä näkyy myös savukaasujen typpi-

pitoisuuden kasvuna. Vastaavasti veden ja hiilidioksidin osuudet vähenevät, kun polttoai-

neen massavirta pienenee suhteessa enemmän kuin palamisilman massavirta. Primääri-il-

masäädön hitautta olisi todennäköisesti mahdollista vähentää automaatiojärjestelmää hie-

nosäätämällä, jolloin palamisilman ja polttoaineen massavirrat muuttuisivat kuormanmuu-

tostilanteissa tasaisemmin. 

Osuus [%]

Aika [min]

Savukaasujen koostumus savupiipussa, tehonlasku

N₂

H₂O

CO₂

O₂
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Savukaasupitoisuuksissa näkyy heilahdus kohdassa, jossa polttoaineen massavirta kääntyy 

nousuun. Sekundääri-ilmapuhallin ei pysty kasvattamaan sekundääri-ilman massavirtaa riit-

tävän nopeasti, jolloin savukaasujen typpi- ja jäännöshappi pitoisuudet laskevat. Säätöjen 

asettuessa vakioarvoihinsa tasoittuu myös savukaasujen koostumus samanlaiseksi kuin se 

oli ennen kuormanmuutosta. 

 

Kuvassa 32 on esitetty savukaasujen koostumus tilavuusosuuksina, kun kattilan tehoa nos-

tetaan viidestäkymmenestä prosentista sataan prosenttiin. 

 

 

Kuva 32. Savukaasujen simuloitu koostumus tehon noustessa 50 %:sta 100 %:iin. 

 

Kun tehoa aletaan nostaa, savukaasujen happipitoisuus laskee suurimmillaan hieman alle 

prosenttiyksikön asetettua pienemmäksi. Tämä johtuu sekundääri-ilmapuhaltimen ominai-

suuksista ja säätötavasta sekä automatiikan viiveistä aivan kuten tehonlaskussakin. Pitoi-

suuksissa näkyy heilahtelua, kun polttoaineen massavirta hakeutuu vakioarvoonsa. Ilmiö on 

Osuus [%]

Aika [min]

Savukaasujen koostumus savupiipussa, tehonnosto

N₂

H₂O

CO₂

O₂
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samanlainen kuin tehonlaskussa, mutta lievempi. Pitoisuuskäyristä saisi tasaisemmat myös 

tehonlaskutilanteessa parantamalla simulaation automaatiojärjestelmää. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kattilalaitoksilla tuotetaan höyryä tai kuumaa vettä lämmityksen, teollisuusprosessien tai 

sähköntuotannon tarpeisiin. Käyttämällä polttoaineena biomassaa voidaan tämä tarve täyttää 

ympäristöystävällisesti. Biomassan polttaminen asettaa kuitenkin kattilalaitokselle useita 

erityisvaatimuksia. Polttoaineen suhteellisen pieni lämpöarvo on huomioitava polttoaineen 

kuljetusta, varastointia ja käsittelyä suunniteltaessa. Suuri biomassan kosteuspitoisuus ja 

tuhkan ominaisuudet vaikuttavat tulipesän, lämpöpintojen ja tuhkanpoiston mitoitukseen ja 

materiaalivalintoihin. 

 

Suunnittelun apuna voidaan käyttää dynaamista simulointia. Simulointiohjelmistolla luo-

daan kattilaitoksessa halutun laajuinen malli, joka vastaa toiminnaltaan oikeaa laitosta. Si-

mulointimallilla on mahdollista testata kattilalaitoksen toimintaa jo suunnitteluvaiheessa. 

Erilaisten rakennemuutosten ja kuormitustilanteiden tutkiminen on nopeaa, edullista eikä 

rasita turhaan oikean laitoksen komponentteja. Simulointia voidaan käyttää myös tarjouslas-

kennan tukena. Yhdistämällä simulointimalli automaatiojärjestelmään on mahdollista raken-

taa kattilalaitossimulaattori, jota voidaan käyttää henkilökunnan koulutukseen. 

 

Tässä diplomityössä on kerrottu kattavasti biopolttoaineiden ominaisuuksista sekä kattilai-

tosten vesihöyrypiireissä ja tulipesissä käytetyistä ratkaisuista. Simuloitavan kattilan ja sen 

säätöjärjestelmän rakenne on esitelty tarkemmin omana lukunaan. Myös simuloinnista on 

kerrottu ensin yleisesti ja sen jälkeen on esitelty työssä rakennettu simulaatiomalli. Simu-

loinnin tuloksia on verrattu mitoitusarvoihin ja simulaation toimintaa tutkittu myös kuor-

manmuutostilanteissa. 

 

Työn tavoitteena oli luoda asiakkaalle toimitettavasta Biograte-höyrykattilaitoksesta toimiva 

Apros-simulaatiomalli. Suurimmat simuloinnin haasteet liittyivät tulipesän, polttoaineen-

syötön ja itse palamisen mallintamiseen. Kostea polttoaine oli vaikea saada palamaan rea-

listisilla tulipesän dimensioilla. Lopulta ratkaisuksi löydettiin kosteuden lisääminen poltto-

aineen joukkoon erikseen ja polttoaineen palakoon määrittäminen riittävän pieneksi. Toinen 

vaihtoehto olisi ollut kasvattaa tulipesän mittoja, mutta tämä olisi vaikuttanut merkittävästi 

tulipesän lämmönsiirto-ominaisuuksiin ja siten vääristänyt simuloinnin tuloksia. Ongelma 

johtuu siitä, ettei Apros-ohjelmistossa ole mahdollisuutta mallintaa kiinteän polttoaineen 
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kulkeutumista realistisesti. Tämän vuoksi polttoaineen syötössä ja tulipesän rakenteessa on 

jouduttu tekemään simuloinnin suurimmat kompromissit. Polttoaine syötetään kattilaan 

paine-erojen avulla ja tulipesä on mallinnettu suurena putkena. Tällaisessa mallissa poltto-

aine kulkeutuu tulipesän läpi nopeasti, eikä polttoaineen kulkeutumista ja palamisprosessia 

arinalla voida mallintaa realistisesti. Oikeansuuruista palakokoa käytettäessä polttoaine ei 

ehdi syttyä riittävän aikaisin, jolloin palaminen jää epätäydelliseksi. Apros-ohjelmiston so-

veltuvuutta arinakattilan simulointiin olisi mahdollista parantaa huomattavasti lisäämällä oh-

jelmiston komponenttikirjastoon erillinen arinakomponentti. 

 

Suurimmat erot tuloksissa simulaation ja mitoitusarvojen välillä syntyivät arinan ja tulipesän 

kohdalla. Tämä oli odotettavissa, sillä myös suurimmat kompromissit ja yksinkertaistukset 

on tehty simuloinnin tällä alueella. Arinan ja vesiputkikattilan väliin syötettävä sekundääri-

ilma laskee lämpötilaa tässä kohdassa huomattavasti. Lämpötilaerosta johtuen myös läm-

mönsiirtopintojen tehot tässä kohdassa poikkeavat mitoitusarvoista. Lämmönsiirtimien hyö-

tysuhteita säätämällä tehot on kuitenkin saatu melko lähelle mitoitusarvoja suuresta lämpö-

tilaerosta huolimatta. Osakuormalla lämpötilaero kasvaa entisestään. Sekundääri-ilmavir-

tauksen viilentävää vaikutusta voisi vähentää jakamalla ilmavirtauksen useampaan osaan. 

Todellisessa kattilalaitoksessa sekundääri-ilma tuodaan tulipesään useammasta suuttimesta 

eikä yhtä kanavaa pitkin kuten nyt tehdyssä simulointimallissa. Toisaalta ilman jakaminen 

tekisi simulaatiosta monimutkaisemman ja vaatisi myös lämmönsiirtopintojen jakamisen 

useampaan osaan. 

 

Lämmönsiirtimien likaantuminen on huomioitu mitoitusohjelmassa antamalla likakerroksen 

paksuudelle lukuarvo. Aprosissa likakerroksen vaikutus täytyy huomioida lämmönsiirtimien 

hyötysuhteiden avulla. Likakerros toimii kuitenkin eristeenä, jonka vaikutus hyötysuhtee-

seen vaihtelee kattilalaitoksen tehon vaihdellessa. Simulaatiossa lämmönsiirtimet on sää-

detty vastaamaan täyden tehon lämpötilan mitoitusarvoja, joten savukaasujen loppulämpö-

tila jää osakuormalla mitoitusarvoa alhaisemmaksi. Lämmönsiirtimien hyötysuhteita olisi 

mahdollista muuttaa myös simulaatiossa tehon funktiona, mutta tämän toteuttaminen simu-

laatiotuloksia vääristämättä vaatisi tuekseen mittausarvoja usealla eri tehoalueella.  
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Kuormanmuutosten vaikutusta tutkittiin muuttamalla kattilalaitoksen tehoa sadasta prosen-

tista viiteenkymmeneen prosenttiin ja takaisin sataan prosenttiin. Suurin mahdollinen kuor-

manmuutosnopeus määritettiin säätämällä polttoaineen syöttöä rajoittavaa venttiiliä siten, 

että se vastasi Biograte-kattilalaitoksen todellista suurinta mahdollista kuormanmuutosno-

peutta. Automatiikka toimi hyvin ja piti simulaatiossa kattilan toiminnan vakaana. Suurim-

mat vaihtelut prosessisuureissa tapahtuivat automatiikan hakiessa säädöt kohdalleen kuor-

manmuutoksen loppuvaiheessa. Polttoaineen ja ilman massavirrat säätyivät tehonmuutok-

sissa, kuten ne oli automaatiojärjestelmässä tarkoitettukin säätymään. Syöttöveden massa-

virta ja lieriön pinnan korkeus vaihtelivat kuormaa muutettaessa, sillä myös höyryn osuus 

lämmönvaihtimissa vaihtelee tässä tilanteessa. Lieriön pinnan korkeuden vaihtelu näyttää 

kuvaajissa suurelta, mutta ero asetusarvoon nähden on suurimmillaankin vain noin yhden 

senttimetrin suuruusluokkaa. Lämpötilat seurasivat polttoaineen massavirran muutosta muu-

alla paitsi arinan kohdalla. Arinan kohdalla lämpötila noudatteli polttoaineen ja primääri-

ilman massavirtojen keskinäisiä muutosnopeuksia. Myös savukaasujen pitoisuudet olivat 

suoraan verrannolliset palamisilman ja polttoaineen massavirtojen suhteeseen. 

 

Tulevaisuudessa simulaatiota laajennetaan kattamaan myös kattilalaitoksen sekundääripuoli 

kokonaisuudessaan. Näin simulaatiolla on mahdollista tutkia koko kattilalaitoksen toimin-

taa, kun esimerkiksi prosessihöyryn tarve vaihtelee äkillisesti. Automaatiojärjestelmän hie-

nosäädöllä saadaan simulaatio toimimaan tasaisemmin myös kuormanmuutoksissa. Tehty 

simulaatio on mahdollista liittää osaksi laitosautomaatiojärjestelmää, jolloin käyttöön saa-

daan Biograte-kattilalaitossimulaattori. Kun simuloitu kattilalaitos valmistuu, saadaan käyt-

töön mittausdataa oikeasta prosessista. Datan avulla simulointimalliin voidaan tehdä lopul-

linen säätö lämmönsiirtimien höytysuhteisiin ja parantaa mallin luotettavuutta entisestään. 

Simulaatiomallia voitaisiin muuttaa realistisemmaksi kehittämällä arinamallinnusta, jolloin 

päästäisiin eroon suurimmasta osasta tehtyjä kompromisseja. 

 

Työn tarkoituksena oli kehittää toimiva simulaatiomalli Biograte-kattilalaitoksesta. Simu-

laatio tuottaa oikean määrän kylläistä höyryä oikeassa lämpötilassa ja selviää yhtä nopeista 

kuormanmuutoksista kuin oikea laitos. Polttoaineen koostumus ja kosteuspitoisuus ovat sa-

mat kuin oikeassa laitoksessa ja syntyvien savukaasujen pitoisuudet vastaavat mitoitusar-

voja. Simulaatio toimii vakaasti ja simuloidut arvot ovat varsin lähellä laitoksen mitoitusar-

voja, joten työn tavoite voidaan katsoa saavutetuksi.  
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