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Diplomityön tavoitteena on löytää UPM Kymin paperikone 8:n ensimmäisen 

kuivatusryhmän johtoteloihin kulumis- ja korroosiokestävämpi materiaali ja pinnoite 

vallitsevaan olosuhteeseen. Teloihin muodostuu pistemäistä korroosiota ja korroosioalue on 

paikallinen. Korroosiota syntyy kuivatusviiran alueella, jossa ei ole paperirainaa. 

 

Työssä suoritetaan kuivatusosan olosuhdemittauksia ja tutkitaan niiden vaikutuksia 

korroosion muodostumiseen. Suoritettavat olosuhdemittaukset ovat huuvan ilmatase, 

paineen 0-taso sekä lämpötilat ja kosteudet eri huuvan osissa. Savukaasumittauksen avulla 

tutkitaan huuvan ilmankiertoa ensimmäisen kuivatusryhmän viiranjohtotelojen 

läheisyydessä. Kuivatusviiran ilmanläpäisymittauksen avulla saadaan tietoa viiran 

ilmanläpäisykyvystä. Hypoteesina viiran tukkeutuminen johtuu pölyävästä kuivaus-

prosessista ja kosteudesta. SEM/EDS-alkuainemittauksen avulla pystytään analysoimaan 

korrosiivisia alkuaineita niin korroosioalueella kuin ympäristössä. 

 

Työn tutkimuksen perusteella korroosion muodostuminen aiheutuu tukkeutuneen viiran 

muodostamasta happipitoisuuseroalueesta. Viiran saostumat sisältävät korrosiivisia 

kemikaaleja, kuten kloridia, rikkiä ja mangaania. Nämä kiihdyttävät korroosiota 

happipuutosalueella. Huuvan olosuhdemittauksien perusteella huuvan paineen 0-taso on 

vino. Savukaasu- ja kosteusmittauksien avulla huomattiin kostean ilman jäävän telojen 

läheisyyteen. Työssä kehitettiin paineilmapuhdistin viiran reuna-alueen puhdistamiseen. 

Kaavattaviin telapositioihin valittiin kobolttikromiseostettu volframikarbidipinnoite PTFE -

fluoripolymeeritiivistyksellä. Muihin telapositioihin valittiin ETFE –fluori-

polymeeripinnoite korroosion ehkäisemiseksi. Pinnoitteiden ja paineilmapuhdistimen avulla 

telojen käyttöaika nousee nykyisestä kahdesta vuodesta tavoiteltuun 10 vuoteen. 
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coating choice to prevent corrosion 
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The aim of this Master’s thesis is to find UPM Kymi mills PM 8 first drying section felt 

rolls’ a wear- and corrosion-proof material and coating for prevailing conditions. Felt rolls 

corrosion mechanism is pitting corrosion and the formed corrosion zone is sectional. 

Corrosion forms under drying wire in a paper web free zone. 

 

The study includes measuring drying section conditions and examining their effects to 

corrosion wear. Performed measurements are airflow balance, 0-level in the hood, 

temperatures and humidity in different sections of the hood. Flue-gas test provides 

information of ventilation in the first drying section. Permeability of drying wire obtains 

information of wire clogging. The hypothesis is that the clogging particles in the wire are 

due to fluffy process and humidity. With SEM/EDS analysis corrosive chemical elements 

can be traced both in the corrosion zone and in environment. 

 

According to the study, corrosion is due to clogged drying wire which forms oxygen 

depletion on the felt roll shell. Clogged drying wire consists of corrosive chemicals such as 

chloride, sulfur and manganese that excites corrosion in the oxygen depletion zone. Hood 

conditions measurements reveal that the airflow balance is askew. Flue-gas testing informs 

that humidity does not leave with exhaust air but stays around felt rolls. During the thesis a 

compressed air cleaner was developed for cleaning the edge zone of clogged drying wire. 

Cobaltous chrome alloyed allenite with PTFE-fluoropolymer coating was selected to 

doctored roll position. ETFE- fluoropolymer coating was selected for corrosion prevention 

in non-doctored roll positions. Operating time of felt rolls grows with selected coatings and 

compressed air cleaner from current 2 years to expected 10 years. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

gH2O/kgk.i  grammaa vettä per kilogrammaa kuivaa ilmaa 

kgk.i./s  kilogrammaa kuivaa ilmaa/sekunti 

 

Al   alumiini 

C   hiili 

Ca  kalsium 

Co  koboltti 

Cr  kromi 

Fe   rauta 

Mg   magnesium 

Mn   mangaani 

S   rikki 

Si  pii 

W  volframi  

 

ETFE  Ethylene tetrafluoroethylene 

PFA  Perfluoroalkoxy 

PTFE  Polytetrafluoroethylene 

 

EDS-analyysi Alkuaineanalyysi, joka on tehty energiadispersiivisellä röntgen-

spektroskoopilla 

 

HB Kovuuden yksikkö, joka on mitattu Brinell-menetelmällä [HB] 

 

HP  Paperikoneen hoitopuoli (tending side, TS), josta paperikoneen 

  toimintoja ylläpidetään 

 

HV Kovuuden yksikkö, joka on mitattu Vickers-menetelmällä [HV] 
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KP Paperikoneen käyttöpuoli (drive side, DS), jossa on 

paperikoneen voimansiirto 

 

On-site  Toimintopaikalla tehtävä toiminto, esimerkiksi pinnoitustyö 

 

Paperiraina Yhtenäinen paperiraina, joka muodostuu veden poistuessa 

konekudokselle levitetystä massaseoksesta 

 

Permeabiliteetti Konekudoksen ilmanläpäisykyky [m³/h/m²] 

 

PK8 UPM Kymin paperikone kahdeksan. Kymin tehtaan historian 

aikana kahdeksas paperikone 

 

PK9 UPM Kymin paperikone yhdeksän. Kymin tehtaan historian 

aikana yhdeksäs paperikone 

 

Säleikkö  Huuvan ilmakanavien ilmanvirtauksen säätölevyt 

 

ShD  ShD on standardisoitu (ISO 868) kovuuden mittayksikkö 

 

UPM PMC-Tools UPM Kymmenen omistama kudossovellus 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä diplomityö tehtiin UPM-Kymmene Oyj Kymin tehtaalle. Työssä tutkittiin paperikone 

8:n kuivatusosan johtoteloihin muodostuvaa korroosiovauriota ja siihen vaikuttavia 

olosuhdetekijöitä. Tutkimustulosten perusteella tutkimuskohteeseen määritettiin 

materiaalikustannuksia huomioiden korroosiokestävämpi telan vaipan materiaali ja pinnoite. 

 

Kymin tehtaat ovat perustettu 1872. Paperin valmistus on aloitettu 1873 ja sellun valmistus 

vuonna 1886. Paperitehtaalla toimii kaksi paperikonelinjaa. Paperikone 8:n (PK8) 

muodostaa päällystyskoneen C3 sekä kalantereiden K1 ja K2 kanssa päällystetyn 

hienopaperilinjan, jonka vuotuinen kapasiteetti on 470 000 tonnia. Paperikone 9:n (PK9) 

valmistaa päällystämättömiä paperilaatuja ja sen vuosikapasiteetti on noin 360 000 tonnia. 

Sellutehtaan tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä 530 000 tonnia. Vuonna 2015 vuotuinen 

kapasiteetti kasvaa investoinnin myötä 700 000 tonniin. Investoinnissa uudistetaan 

havukuitulinja sekä rakennetaan uusi kuorimo ja sellunkuivauskone. Kymin tehtaat 

työllistävät noin 600 henkilöä. (UPM, 2015a; UPM, 2015b.) 

 

Nykyhetken markkinatilanteen takia yritykset asettavat kannattavuuden 

parantamistavoitteita. UPM asetti 150 miljoonan euron säästötavoitteen saavutettavaksi 

2015 vuoden loppuun mennessä. Tavoite sisältää tuotannon sopeuttamista vastaamaan 

Euroopan kysyntää, sekä muuttuvien ja kiinteiden kustannusten säästöjä kaikissa UPM:n 

toiminnoissa. Paperikoneella kustannussäästöjä pyritään löytämään niin prosessista kuin 

prosessilaitteiden kunnossapidosta. Paperin valmistuksessa kustannussäästöjä pyritään 

etsimään vaihtoehtoisista raaka- ja lisäaineista. Uusien aineiden soveltuvuutta testataan 

raaka-ainekoeajojen avulla. Kunnossapidossa pyritään löytämään kustannustehokkaita 

toimintamalleja, joiden avulla pystytään muun muassa kasvattamaan kone-elimien 

käyttöaikaa. 

  

1.1 Tutkimuksen taustat ja tutkimusongelma 

Työn tutkimusongelma on kuivatusosan johtotelojen korroosiovaurioituminen. 

Kuivatusosan johtotelalle muodostuva korroosio kuluttaa kuivatusviiraa, josta syntyy 

ylimääräisiä kustannuksia. Korroosiosta johtuen myös telat joudutaan vaihtamaan uusiin. 
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Korroosio-ongelmat aiheuttavat paperikoneen luotettavuuden heikentymistä. Työssä 

tutkitaan telan korroosiokulumiseen vaikuttavia kuivatusosan olosuhdetekijöitä ja 

korroosion muodostumista telan vaipalle.  

 

Kuivatusosan olosuhteet sekä prosessissa käytettävät kemikaalit ja lisäaineet asettavat 

vaatimuksia telojen toimivuudelle. Kymin PK 8:n ensimmäisellä kuivatusryhmällä 

havaittiin vuonna 2012 johtotelojen korroosiovaurioitumista. Korroosiokuluminen 

muodostuu pistemäisenä syöpymisenä telan hoitopuolelle. Myöhemmin kulumista on 

esiintynyt myös telojen käyttöpuolen reuna-alueella. Korroosioalue on paikallinen ja 

muodostuu kuivatusviiran alapuolelle johtotelan reunaan, jossa ei ole paperirainaa.  

 

Etukuivatusosan viidennen ja kuudennen kuivatusryhmän johtotelojen käyttöaika on 20-25 

vuotta. Vuoden 2012 jälkeen ensimmäisellä kuivatusryhmällä johtotelojen käyttöaika on 

heikentynyt 2 vuoden tasolle. Muutamissa tapauksissa telasta on tullut käyttökelvoton jo 

puolen vuoden käyttöajan jälkeen. Johtotelojen korroosiovaurioituminen on suoraan 

verrannollinen kuivatusviiran käyttöaikaan. Kuivatusviirat kuluvat reuna-alueelta 

korroosiokulumisen takia. Siitä syystä kuivatusviiraa on vaihdettu ensimmäiselle 

kuivatusryhmälle normaalisykliä nopeammin. Korroosionestotoimenpiteenä kuivatusosan 

teloja on vaihdettu pinnoitettuihin. Vuoden 2012 jälkeen tutkittavassa kohteessa on käytetty 

kaksikerrospinnoitetta, joka muodostuu kova- ja tiivistyspinnoitteesta. Tällä hetkellä 

kohteeseen on asennettu ETFE-fluoripolymeeripinnoitteellisia teloja. Korroosiokuluminen 

on välillinen ongelma, koska telojen käyttö on rajoitettua. Aiheutuneet kustannukset ovat 

huomattavia. Ne muodostuvat erityisesti kuivatusviirojen ja telojen normaalisykliä 

tiheämmästä vaihtotarpeesta ja telojen pinnoitustarpeesta. Yhden kuivatusviiran kustannus 

on 30 000-40 000 € ja johtotelan pinnoitus 6 000-25 000 € pinnoitteesta riippuen.  

 

Huuvaan olosuhteita seurataan ajettavuuden ja nyt myös korroosiovaurioiden takia. 

Olosuhdemittauksia tehdään vuoden välein tai tarvittaessa, joihin perustuen tehdään 

muutoksia huuvan ilmajärjestelmissä. Vuoden 2014 lopulla on tutkittu puristinosan 

pulpperin poistopuhalluksen käyttäytymistä ja pulpperin aiheuttamaa kosteutta 

ensimmäisellä sylinteriryhmällä. Tutkimuksiin perustuen poistopuhallin on asetettu 

pyörimään ympärivuorokautisesti aiemmasta poiketen. 

 



12 

 

1.2 Tutkimuksen rajaus ja tavoitteet 

Työssä tutkitaan kuivatusosan huovanjohtotelan vaippaan muodostuvaa korroosiota. Työn 

tavoitteena on löytää ensimmäisen kuivatusryhmän johtoteloihin korroosiota ja kulutusta 

kestävä pinnoite vallitsevaan toimintaympäristöön. Telan eliniän pidentämisellä pystytään 

parantamaan laitteen kustannustehokkuutta minimoimalla tarpeettomia huoltotoimia ja 

kustannuksia. Telan pinnoitemateriaalin valitsemista varten työssä määritetään huuvassa 

vallitsevat olosuhteet ja kemikaalit, sekä niiden vaikutukset korroosion muodostumiseen. 

 

Työssä keskitytään yksiviiravientiseen kuivatusosaan, jossa viiran palautuskierto on 

yläpuolella. Tarkasteltava kuivausmuoto on kontakti-, eli sylinterikuivaus. Tarkasteltavia 

johtotelatyyppejä ovat kuilutela ja huovanjohtotela. Työssä tarkasteltava korroosiomuoto on 

pistekorroosio. Työssä tutkitaan pistekorroosion muodostumiseen vaikuttavia kuivatusosan 

olosuhdetekijöitä. Kuivatusosan olosuhdeanalysoinnissa perehdytään ensimmäisen ja toisen 

kuivatusryhmän mittaustuloksiin. Korroosionestotoimenpiteenä työssä tutkitaan 

korroosiovirran katkaisemista pinnoitteiden avulla. Pinnoitemateriaalin vertailussa 

huomioidaan markkinoilla olevia pinnoitteita ja vertailun perusteella valitaan testattavat 

pinnoitteet. Diplomityöllä pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Mitkä ovat 

vallitsevat olosuhteet ensimmäisellä kuivatusryhmällä? Mitkä ovat korrosiiviset kemikaalit 

telan vaipan pinnalla? Mikä on toimintaolosuhteen kestävä telapinnoite asetettaessa 

käyttöaika 10-20 vuoteen? 

 

Aiheen laajuuden vuoksi prosessivesien lämpötilan, pH-arvon, kloori- ja 

happikonsentraation sekä kovuuden ja alkaliteetin vaikutusta korroosion muodostumiseen ei 

tutkita. Ajettavuustekijöiden takia työssä ei muuteta prosessikemikaaleja tai ajotapoja, 

vaikka yksi korroosion muodostumisen estämiskeino on korroosiivisen kemikaalin 

pitoisuuden vähentäminen toimintaympäristössä. Työssä ei tutkita korroosiovaurion 

aiheuttamia kustannuksia. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Työssä analysoidaan kuvassa 1 esitettyjen toisistaan riippumattomien datalähteiden pohjalta 

korroosion muodostumista.  
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Kuva 1. Tiedonhakumenetelmät. Tehtaan SAP R/3 -toiminnanohjausjärjestelmän ja PMC-

kudosjärjestelmän avulla analysoidaan korroosion alkamisajankohtaa. Huuvan olosuhde- ja 

SEM/EDS-alkuainemittauksilla korroosion muodostumista. Työn lähteenä käytetään mittausten 

lisäksi alan kirjallisuutta ja korroosioon, telapinnoitteisiin, sekä huuvaan erikoistuneiden 

henkilöiden haastatteluja. 

 

Tehtaan SAP R/3 -toiminnanohjausjärjestelmän ja UPM:n PMC-kudosjärjestelmän avulla 

analysoidaan korroosion alkamisajankohtaa. SAP R/3 -järjestelmän avulla analysoidaan 

telojen vaihtovälejä korroosiokulumisen esiintymisen aikana, ja tarkastellaan 

telapinnoitteiden käyttöaikaa. PMC-kudosjärjestelmän avulla tarkastellaan kuivatusviirojen 

kulumista ja vaihdon syytä. Työssä määritetään toimintaympäristö huuvan 

olosuhdemittauksien avulla. Työssä tutkitaan vuoden 2015 aikana vaihdettujen telojen 

vaipalta alkuaineet SEM/EDS-alkuainemittausmenetelmällä. Tutkimuksen perusteella 

pyritään havaitsemaan korroosiota aiheuttavat ainesosat. Tutkimuksiin perustuen vertaillaan 

pinnoitteita ja valitaan neljä pinnoitetta tarkempaan tutkimukseen. Tuloksiin perustuen 

tehdään telapinnoitekartta telapositioittain. Työ tehdään mittausten lisäksi alan 

kirjallisuuteen, sekä kuivatusosaan, korroosioon ja telapinnoitteisiin erikoistuneiden 

asiantuntijoiden että UPM Kymin henkilöstön kokemuksiin perustuen. Kuvassa 2 on esitetty 

työssä tarkastellut korroosionestoon käytetyt menetelmät. 

 

Kirjallisuus, Haastattelut Kunnossapitodata 

Mittaukset 
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Kuva 2. Työssä korroosionestoon käytetyt menetelmät (mukaillen: Kunnossapitoyhdistys 

ry, 2004, s. 808). Toimintaympäristö määritetään huuvan olosuhdemittausten ja SEM/EDS-

alkuainemittausten avulla. Tehtaan SAP R/3 -toiminnanohjausjärjestelmän ja PMC-

kudosjärjestelmän avulla analysoidaan korroosion alkamisajankohtaa. Toimintaympäristö 

määritetään huuvan olosuhde- ja SEM/EDS-alkuainemittausten perusteella.  

Olosuhdetutkimustuloksiin perustuen valitaan vertailtavat pinnoitteet. Testauksen tuloksiin 

vedoten valitaan pinnoite vallitsevaan toimintaympäristöön. 
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2 KUIVATUSOSAN TOIMINTAOLOSUHTEIDEN MUODOSTUMINEN 

 

 

Kuivatusosalla vallitsevat olosuhteet kiihdyttävät korroosiota. Paperirainan kuivatus 

aiheuttaa ympäristöön kosteutta, pölyä ja lämpöä. Yhdessä nämä tekijät voivat muodostaa 

hapettomia, kosteita alueita ja edistää korroosioprosessin muodostumista. Paperin 

pölyämisen yleisesti aiheuttavat valmistuksessa käytetyt täyte- ja lisäaineet. Ilmankosteuden 

syntyprosessiin vaikuttavat muun muassa kontakti-, eli sylinterikuivaus, kuivatusviiran 

ilmanläpäisykyky ja huuvan ilmajärjestelmän toimivuus. Työn kannalta oleellista on 

selvittää huuvan toimintakyky ja sen vaikutukset korroosion muodostumiseen. Huuvan, 

viiran tai ilmastoinnin toimimattomuus vaikuttavat paperin kuivatukseen ja saattavat 

muodostaa korroosiolle rikkaan olosuhteen suuren kosteuden, pölyn ja lämmön 

vaikutuksesta.  

 

2.1 Paperin kuivatusprosessi kuivatusosalla 

Sähkökemiallisessa korroosiossa kosteus on yksi päätekijöistä. Paperin kuivaus on veden 

poistamista paperirainasta eri menetelmin. Kuivatusosalla paperirainasta haihdutetaan vettä. 

Kuivatusosalla haihdutetun veden määrä paperikiloa kohden on 1-1.5 kg.  Rataan tuodaan 

ulkopuolista energiaa, joka haihduttaa vettä pois. Haihtunut vesi poistetaan rainan 

läheisyydestä ilman avulla. Puutteellinen huuvan ilmajärjestelmä jättää vesihöyryä telojen 

läheisyyteen nostaen ilmankosteutta ja korroosioriskiä. Kuivaosan jälkeen paperirainan 

kuiva-ainepitoisuus on 91-95 % paperilajista riippuen. (Heikkilä & Paltakari, 2009, s. 40; 

Karlsson & Paltakari, 2009, s. 14.) 

 

2.2 Paperikone kahdeksan kuivatusprosessilaitteet 

Kymin PK 8:n kuivatusosa muodostuu seitsemästä kuivatusryhmästä. Ryhmät koostuvat 

puristinosaa seuraavasta etukuivausosasta ja päällystysosan jälkeisestä jälkikuivausosasta. 

Etukuivatusosa koostuu kuudesta kuivatusryhmästä. Etukuivatusosa on suljettu rakenne, kun 

taas jälkikuivatusosa on avoin. Kuivatusryhmät ovat yksiviiravientisiä, joissa on yläpuolinen 

kierto. Kuivatus tapahtuu kuivatussylintereillä ja imuteloilla, eli Vac-Roll-teloilla. 

Viiranjohtotelojen positiot ovat viirakierron sisäpuolella lukuun ottamatta ensimmäisen 

ryhmän kahta ensimmäistä telaa. Viirakierron ulkopuolisia teloja kaavataan. Kaavaus on 

yhtäjaksoista ja se tapahtuu hiilikuituterien avulla. Kaavauksen tarkoituksena on pitää 
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telapinnat puhtaina, sillä viirakierron ulkopuolella olevat telat likaantuvat muita teloja 

herkemmin.  Kuvassa 3 on esitetty ensimmäinen kuivatusryhmä, jossa esitetään sinisellä 

pisteellä työssä tarkasteltavat johtotelat. (Valmet, 2001; Iiskola, 2015.) 

 

Kuva 3. Ensimmäinen kuivatusryhmä (Lavonen, 2015). Tutkimuksessa tarkasteltavat 

johtotelat on merkitty sinisellä pisteillä. RM tarkoittaa kuivatussylinteriä ja V tarkoittaa 

imutelaa eli Vac-Roll-telaa. 

 

2.2.1 Sylinterikuivatus 

Kontakti- eli sylinterikuivaus on yleisin paperin kuivausmenetelmä. Muita 

kuivatusmenetelmiä ovat puhallus- ja säteilykuivatus. Sylinterikuivaus aiheuttaa 

ympäristöön haihdutettavan veden yhteydessä kosteutta ja lämpöä. Työn kannalta 

tarkastellaan kuivauksessa aiheutuneen kosteuden ja pölyn poistumista ja sen mahdollisia 

vaikutuksia korroosion muodostumiselle. Kuvassa 4 on esitetty hienopaperikoneissa 

käytetyin yksiviirainen rainankuljetusmenetelmä. Yksiviiravienti eroaa kaksiviiraviennistä 

lämmitettyjen kuivatussylintereiden ja kuivatusviirojen määrässä. Yksiviiraviennissä 

kuivatusryhmää kohden on yksi kuivatusviira toisin kuin kaksiviiraviennissä. 

Yksiviiraviennin etuna on tuettu raina, joka kestää märkänä nopeuksien aiheuttamat 

rasitukset. Yksiviiraviennillä raina on yläsylinterin ja viiran välissä, imutelalla ulkopuolella, 

jolloin keskipakoisvoima pyrkii irrottamaan rainaa viirasta. (Heikkilä et al., 2009, s. 80-82, 

89, 113; KnowPap, 2014a.) 
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Kuva 4. Yksiviirainen rainankuljetusmenetelmä. (mukaillen: Heikkilä et al., 2009, s. 113). 

Yksiviiraviennissä on kuivatusryhmää kohden yksi kuivatusviira, joka tukee paperirainaa 

kokoajan. 

 

Yksiviiravientisellä sylinterikuivatusosalla on kahta eri kuivatustelatyyppiä; 

kuivatussylinteri ja urallinen kylmä sylinteri tai imutela, jota kutsutaan tutkittavassa 

kohteessa Vac-Roll-telaksi. Imutelan pinta on uritettu ja ne ovat alipaineistettuja. Telan 

rei’itetyn vaipan läpi imetään ilmaa, joka luo alipaineen. Alipaine pitää viiran ja paperirainan 

kiinni toisissaan estäen paperin lepattamista.  Kuivatussylinterit lämmitetään paineistetulla 

höyryllä ja ovat paineastioita. Ensimmäisen kuivatusryhmän sylintereissä ja imuteloissa 

käytetään pinnoitteita estämään saostumien ja korroosion syntymistä sylinterin vaipan 

pintaan. (Vaahto, 2014; Valmet, 2014; Heikkilä et al., 2009, s. 91.) 

 

Kuvassa 5 on esitetty sylinterikuivatusprosessin kolme eri vaihetta; lämmitys-, tasaisen 

kuivumisnopeuden vaihe ja kuivumisnopeuden laskuvaihe. 
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Kuva 5. Kuivausprosessin kosteuspitoisuus, lämpötila ja kuivumisnopeus ajan funktiona 

(Pakarinen et al., 2009, s. 250). Tutkittava korroosioalue on lämmitysalueella, jolloin rainan 

lämpötila kasvaa ja veden haihtuminen alkaa. Tällöin rainan kosteuspitoisuus on 

kuivatusosalla suurimmillaan. 

 

Kuivatusosan ensimmäisillä sylinteriryhmillä raina lämpenee, jolloin rainan lämpötila 

kohoaa ja veden haihtuminen alkaa. Kuivatusosan alkupäässä sylinterien lämpötilat ovat 

huomattavasti jälkipäätä matalammat. Lämpötilan ollessa liian suuri rainan kuidut palavat 

sylinterin pintaan. Toisessa vaiheessa kuivatusnopeus pysyy suhteellisen vakiona, jolloin 

rainasta haihtumalla poistuva lämpömäärä vastaa kuivaimelta saatua lämpömäärää. Raina 

on vielä märkää ja haihtuva vesihöyry pääsee siirtymään vapaasti ympäristöön. Rainan 

kosteuden vähentyessä siirrytään kolmannen, alenevan kuivatusnopeuden alueelle. (Iiskola, 

2015; Pakarinen et al., 2009, s.250; KnowPap, 2014a.) 

 

Kuivauksessa haihdutettu vesi päätyy ympäröivään ilmaan paperin pinnalta. Voidaan 

olettaa, että huuvan olosuhteissa ilma ei sisällä vettä nesteenä, joten ilmankosteus muodostuu 

vesihöyrystä. Lämpötila kuitenkin vaikuttaa ilman sisältämään veden määrään, jolloin 

vesihöyryn on mahdollista tiivistyä vedeksi. Huuvassa tiivistyminen tarkoittaa veden 

kerääntymistä kuivatuslaitteisiin ja runkorakenteisiin. Korroosion riski suurenee, kun 
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vesimäärä viirassa tai telan läheisyydessä kasvaa. (Pakarinen et al., 2009, s. 250; KnowPap, 

2014a.) 

 

2.2.2 Kuivatusviira ja sen ilmanläpäisykyky 

UPM PMC Tools -kudossovelluksen mukaan PK8:n ensimmäisellä kuivatusryhmällä viiran 

permeabiliteetti, eli ilmanläpäisykyky on 2100 - 2500 m³/h/m² riippuen viiratyypistä ja 

muilla kuivatusryhmillä 1500 - 1600 m³/h/m². Valmistajan suosittelema permeabiliteetti 1-

6 kuivatusryhmän viiroille on 1500 - 1800 m³/h/m² (Valmet, 2001).  Ensimmäisellä 

kuivatusryhmällä nykyistä suurempi permeabiliteetti saattaisi heikentää ajettavuutta, joten 

sitä ei ole testattu. (Iiskola, 2015.) 

 

Kuivatusviira on keskeinen kuivatusosan komponentti. Kuivatusviirojen valmistus-

materiaalina käytetään nykyään synteettisiä lankoja, joka on yleisesti polyesteriä kuten 

polyetyleenitereftalaatti (PET). Materiaalina voidaan käyttää myös polyfenyylisulfidia 

(PPS) tai polyeetterieetteriketoni (PEEK). Viiran tehtävänä on rainan tuenta, lämmönsiirron 

parantaminen kuivatussylinteristä paperiin, toimia ilmanvaihdon välikappaleena ja 

voimansiirtolenkkinä telojen pyörittämisessä. Viiralta vaaditaan tällöin kulumiskestävyyttä, 

taivutuslujuutta, markkeeraamattomuutta, korroosio- ja kemikaalikestävyyttä. Työssä 

keskitytään parantamaan viiran kulumiskestävyyttä ehkäisemällä telojen korroosiovaurioita. 

(Voith, 2006; Fagerholm, 2009, s. 544.) 

 

Tekokuituviirojen kulumiseen vaikuttavat muun muassa viirakierron geometria, viiran 

nopeus ja nopeuserot paperin, viiran ja kone-elimen suhteen, vedenpoistoelimien ja telojen 

pinnat, paperin täyteaineet, prosessin pH ja lämpötilat. Viiran heikoimmat kulumisalueet 

ovat sauma ja reuna-alueet. Työssä keskitytään viiran reuna-alueen kulumiseen ja 

vaikutuksiin korroosion muodostumiselle. Tekokuitujen kemiallinen kestävyys saattaa 

heikentyä väkevien happojen pesuliuoksissa. Tämän takia kuivatusosan ensimmäistä viiraa 

vesipestään puristinhuopien kemikaalipesujen aikana. (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 

2003, s.177; Nuuttila, 2015; Iiskola, 2015; Fagerholm, 2009, s. 545.) 

 

Kuivatusviiran läpäisykyvyn ylläpitäminen on yksi tärkeimmistä toiminnoista. Mikäli langat 

ovat kudottu lähekkäin toisiinsa likapartikkelit jäävät kiinni viiran pinnalle tai syvälle sen 

rakenteisiin. Mikäli viiraan pakkautuisi paperin rakenneainetta ja se muuttuisi 
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läpäisemättömäksi, niin korrosiiviselle kemikaalille syntyy korkeassa kosteudessa 

täydellinen olosuhde korroosioreaktion muodostumiseen. Viiran kangasrakenne vaikuttaa 

suurelta osin puhtaanapitoon. Mitä lyhempi pudistuskanava, sitä helpommin viiran 

puhdistuu. Taulukossa 1. on esitetty viiran korkea- ja matalapainepuhdistusmenetelmiä. 

 

Taulukko 1. Viiran puhdistusmenetelmät. (mukaillen: Fagerholm, 2009. s. 571; Cole, 2009; 

Voith, 2008.) Viiran puhdistusmenetelmä voi olla jatkuva tai jaksottainen riippuen 

likaisuustasosta. Työn kannalta täyteaineiden aiheuttama lian ja saostuman poistaminen on 

oleellisinta. 

Puhdistusmenetelmä Epäpuhtaudet 

Vesisuihku (korkeapaine) Selluloosakuidut, päällyste ja 

liimapuristimen kemikaalit, pihka  

Ilmasuihku (korkeapaine) Selluloosakuidut, täyteaine 

Höyrysuihku (korkeapaine) Selluloosakuidut, pihka, hartsiliima, 

täyteaine 

Kuumavesi (matalapaine) Liimapuristimen kemikaalit (vesiliukoiset) 

Kemikaalit (matalapaine) Rasva, öljy, vahapitoinen paperiliima, 

lateksi,  

Mekaaninen harjaus Selluloosakuidut ja suuret 

epäpuhtausryväkset 

 

Viiran puhdistusmenetelmä voi olla jatkuva tai jaksottainen. Rainan ja täyteaineen 

hienoainesosat tai tahmat voivat puristua viiraan vähentäen ilmanläpäisyä ja suorituskykyä. 

Kuivatusviiran puhdistus-sykli riippuu prosessista. Usein riittää seisokkien yhteydessä 

tehtävä jaksottainen pesu noin kahden viikon välein, mutta ankarammissa 

prosessiolosuhteissa jatkuva puhdistus on välttämätön. (Häggblom-Ahnger et al., 2003. s. 

173; Iiskola, 2015; Voith, 2008.) 

 

Kymin PK8:n ensimmäistä sylinteriryhmää puhdistetaan shokkimaisesti 

korkeapainevesipesuna noin kaksi kertaa kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Tavanomaisesti 

viiran pesuprosessi tehdään ennen seisokkia. Ensimmäisellä kuivatusryhmällä ei ole muiden 

ryhmien tapaan ajonaikaista pesujärjestelmää, koska huuvan alkupään ilmankosteus kasvaisi 

entisestään. (Iiskola, 2015.)  
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2.2.3 Kuivatusosan huuva 

Huuvan tarkastelussa huomioidaan sen poistoilman kosteutta, sekä tiiveyttä. Mahdolliset 

vuodot häiritsevät ilman kulkua huuvassa aiheuttaen ilmanpyörteitä, eikä kostea ilman 

poistu kone-elimien luota halutulla tavalla, vaan pysyy telojen juuressa kiihdyttäen 

korroosioprosessia. Kymin PK8:n etukuivatusosa on kokonaan katettu ja päällystysosan 

jälkeinen jälkikuivatusosa on avoin. Suljetulla huuvalla saavutettavia etuja ovat muun 

muassa tasaiset kuivumisolosuhteet ja lämpöhäviöiden pieneneminen. Suljetun huuvan 

tärkeimmät ominaisuudet ovat (Valmet, 2001, Siukkola & Siitari, 2015; Ghosh, 2011, s. 558; 

Sundqvist, 2009, s. 438):  

 Kotelointi on valmistettu tiiviiksi, eikä konesaliin vuoda ilmaa tai kosteutta 

 Koteloinnin sisään ei vuoda ilmaa, vaan se tuodaan korvausilmalla. Korvausilman 

osuus tulee olla suuri, 65 % poistoilmavirrasta tai enemmän 

 Huuvan tulee sallia korkea poistoilman kosteus, 140 - 160 gH2O/kgK.I, jotta vesi ei 

kondensoidu huuvan rakenteisiin. 

 

Huuvan ja kellarin koteloinnissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti läpivientien 

tiivistämiseen. Poistoilman kosteutta käytetään huuvan kosteustason kuvaamiseen tietyissä 

positiossa. Suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida, että huuvassa voi olla keskimääräistä 

korkeampia pisteitä, jossa kosteustaso on suurempi. Huuvan tulee kestää paikalliset 

kosteuspiikit, jotka voivat aiheutua muun muassa kuivatusryhmän suuresta haihdutuksesta 

tai välikaton säädöistä. Tämän vuoksi huuva suunnitellaan kestämään vähintään 20 % 

korkeampaa kosteustasoa. (Ghosh, 2011, s. 555, Sundqvist, 2009, s. 440.) 

 

Suljetussa huuvassa, kuvassa 6, on hoitopuolella moottoroidut nosto-ovet, jotka avataan 

katkoissa pääviennin ja pesujen ajaksi sekä kunnossapitoseisokeissa. Käyttöpuolella on 

tavallisesti liukuovet. Kuivatusviiran ja telojen vaihtoon huuvaan on rakennettu 

sivuluukkuja, joista komponentit kuljetetaan asennettavaksi. Sininen alue, kuvassa 6, kuvaa 

tutkittavaa korroosioaluetta. (KnowPap, 2014b.) 
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Kuva 6. PK8:n suljettu huuva. Etukuivatusosa on kokonaan katettu ja päällystysosan 

jälkeinen jälkikuivatusosa on avoin. Sininen alue kuvaa tarkasteltavaa ensimmäisen 

kuivatusryhmän viiranpalautuskiertoa. 

 

Suljetussa huuvassa ilman tiheys on riippuvainen lämpötilasta sekä kosteudesta. Mitä 

korkeampi lämpötila ja kosteus saavutetaan, sitä kevyemmäksi ilma muodostuu. Tiheysero 

syntyy, kun ilman lämpötila ja kosteus ovat ympäristöä korkeammat. Tiheysero aiheuttaa 

tilan yläosassa kevyen ilman poistumisen ja vastaavasti raskas ilma pyrkii tilalle. 

Korkeussuunnassa huuvan yläosaan muodostuu ylipaine ja alaosaan alipaine.  Korkeutta, 

jossa paineet kumoavat toisensa kutsutaan 0-tasoksi. Huuvan paineen 0-taso säädetään noin 

1.5-2.0 m korkeuteen huuvan konstruktiosta riippuen. Säädöistä riippumatta paineen 0-taso 

on yleisesti kuivatusosan etupäässä alempana kuin loppupäässä. (KnowPap, 2014b; 

Siukkola & Siitari, 2014.) 

 

2.2.4 Kuivatusosan ilmastointi 

Rainasta poistuva vesi siirtyy höyrynä huuvaan ja huuvaan asennettu poistoilmajärjestelmä 

poistaa sitä. Poistunut ilma korvataan korvausilmalla ja kellarin vuotoilmalla. Korvausilmaa 

saadaan yleensä lämmöntalteenottotasolta tai konesalin yläosasta. Korvausilma lämmitetään 

ja puhalletaan kuivatusosalle. Ilmajärjestelmä tuo kuivaa ilmaa kuivatusosalle. 

Ilmajärjestelmällä pyritään vähentämään tarvittavaa höyrynpainetta ja parantamaan 

ajettavuutta. (KnowPap, 2014b; Ghosh, 2011, s. 555-557; Siukkola & Siitari, 2014.) 
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Huuvassa oleva automaattinen säätöjärjestelmä säätää sen poistoilman kosteutta ja 

ilmatasetta. Huuvan poistoilmakanavasta mitataan poistoilman kosteus. Huuvan poistoilmaa 

säädetään halutun poistoilman kosteuden mukaisesti. Kuivatusosan poistoilmavirtaus 

määräytyy kuivatusosalla tapahtuvan haihdutuksen ja huuvan kosteuden keston mukaan. 

Suuri haihdutus tai huuvan alhainen kosteusmitoitus vaatii suuremman 

poistoilmavirtauksen. Haluttu huuvan kosteus riippuu valmistettavasta paperilajista ja 

tuotantonopeudesta. Säädettäessä mitataan poisto- ja korvausilmojen ilmavirtauksia.  

Ilmavirtojen määrä muutetaan vastaamaan massavirtoja. Säädettäessä pyritään siihen, että 

poistoilmavirtojen ja korvausilmavirtojen suhde pysyy vakiona. Mikäli 

poistoilmankosteuden asetusarvot ovat alle suositusten tai säätöjärjestelmä on häiriössä ja 

huuvan olosuhteet muuttuvat. Tällöin on mahdollista, ettei ilma poistu odotetulla tavalla ja 

ilmakosteus kasvaa huuvassa nostaen korroosioriskiä. (Siukkola & Siitari, 2014; Ghosh, 

2011, s. 551.) 
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3 VIIRANJOHTOTELA JA SEN KÄYTTÖTARKOITUS 

 

 

Tutkittavassa kohteessa johtotelojen tehtävänä on kannatella, ohjata tai kiristää 

kuivatusviiraa. Tehtävän mukaisesti telat nimetään huovanjohto-, ohjaus- tai kiristystelaksi. 

Johtotelat ovat kontaktissa kuivatusviiran kanssa ja joutuvat kuivauksessa aiheutuneen 

kosteuden, saostumien ja lämpötilan altistamaksi. Paperikoneessa johtoteloja on kymmeniä. 

Kuivatusosalla yhdessä kuivatusryhmässä on 4-6 johtotelaa. 

 

Kuivatusviira voi häiriötekijöiden takia liikkua poikittaisessa suunnassa koneen 

runkorakennetta päin, jolloin sitä ohjataan tutkittavassa kohteessa telaposition neljä, 

ohjaustelan avulla koneen kulkusuunnassa. Johtotelan runkovaippa on kuivatussylinteriä 

pidempi, jolloin huomioidaan viiran mahdollinen liikkuminen palautuskierrossa. 

Telapositiossa kaksi, kiristystelan tehtävänä on pitää viira riittävän kireällä. Kuivatusosalla 

kireyden asettamat vaatimukset ovat tehonsiirto, viiran ohjaus ja rainan kuivatus. 

Tehonsiirrolla tarkoitetaan johtoteloja, joilla ei ole omaa käyttöä, vaan näiden pyöritys 

tapahtuu viiran avulla. Tällöin viiralta vaaditaan tietty kireys, joka asetetaan kiristystelan 

avulla. Ohjauksen merkitys tulee kuivatusviiran kireydestä. Ohjaustela vaatii toimiakseen 

riittävän kireyden viiralle. Rainan kuivatukseen kireys vaikuttaa oleellisesti. Kuivaus 

perustuu kosketukseen ja mikäli kuivatusviira on liian löysällä saattaa ilmetä rainan 

lepatusta, jolloin kuivaustehokkuus laskee. (Valmet, 2001; Paulapuron 2008, s. 417; Iiskola, 

2015; Parikka, Tervo & Räty, 2002.) 

 

Johtotelojen kunnossapito tapahtuu yleisesti On-site. Laakereiden vaihdot suoritetaan 

huoltoseisokin aikana niin, että telaa ei poistetaan koneesta. Vaipan pintavaurion tai 

tasapainotuslaitteiston vaurion takia tela vaihdetaan. (Mauno, 2015.) 

 

3.1 Johtotelan rakenne 

Johtotelojen rakenteet eroavat toisistaan käyttötarkoituksen mukaisesti. Telan vaipan pituus 

ja seinämäpaksuus, vaipan halkaisija, laakeriväli ja pinnoite ovat muuttuvia tekijöitä. Telan 

rakenteeseen ja mitoitukseen vaikuttavat paperikoneen ajonopeus, radan leveys, 

käyttökohde ja valmistustekniset seikat. Telojen rakennenimitykset ovat kuilu- ja 

huovanjohtotela. PK8 kuivatusryhmän johtotelan vaipat ovat halkaisijaltaan 654 mm ja 
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pituudeltaan joko 9250 tai 9350 mm riippuen laakerointivälistä. Painoa teloilla on 3700 - 

4050 kilogrammaa. Vaipan paksuus vaihtelee 16 - 19 mm välillä ja vaippamateriaalia on 

S235JRG2 -teräs. Telapositioissa 1, 3, 6 ovat kuiluteloja ja positioissa ovat 2, 4, 5 

huovanjohtoteloja. Kuilutelan rakennekuva on esitetty kuvassa 7 ja huovanjohtotelan 

rakennekuva kuvassa 8. (Valmet, 2001; Mauno, 2015; Karppinen, 2015.) 

 

Kuva 7. Kuilutela (Valmet, 2001). Kuilutelan vaippa jatkuu laakeripesän päälle toisin kuin 

huovanjohtotelassa. 

 

Kuva 8. Huovanjohtotela (Valmet, 2001). Huovanjohtotelassa vaippa ei jatkuu laakeripesän 

päälle kuten kuilutelassa. 

 

Kaikki johtotelat ovat viiravetoisia. Viiran peittoalue vaihtelee positioittain. Tyypillisesti 

teloissa pyritään ohutseinämäiseen ja kevyeen rakenteeseen. Telan keveys edesauttaa sen 

pyörimistä viiravetoisesti pienentäen mahdollisuutta viiran luisumiseen telan pinnalla. 
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Johtotelat kuormittuvat viira peiton takia eri positioissa erilailla. Telan mitoitus tehdään 

raskaimman kohteen mukaisesti, jotta samanlaiset telat ovat vaihtokelpoisia keskenään. 

Johtotelojen mitoituksessa tulee huomioida käytön rasitukset, kuten viiran ja kaavauksen 

aiheuttama mekaaninen rasitus, telojen värähtely ja taipuminen sekä olosuhteet. (Salmela, 

2015.) 

 

3.2 Putkirunkoisen johtotelan valmistaminen 

Johtotelan vaipan materiaali- ja pinnoitevalinnalla sekä valmistusmenetelmällä pystytään 

vaikuttamaan telan kulutuksen ja korroosion kestävyyteen. Aihio voidaan valmistaa 

kuumavalssaamalla, jolloin laatu on tasaista, eikä putkea tarvitse hitsata. Kuumavalssatessa 

jäähdytys pystytään tekemään niin, ettei jäännösjännityksiä esiinny. Kuumavalssatessa on 

kuitenkin ongelmana saada sama ympyräkeskeisyys vaipan sisä- ja ulkopinnalle. Mikäli 

keskeisyys on eri, syntyy epätasapainoa. Kuumavalssatessa vaipan sisäpinta yleensä 

koneistetaan, koska kyseisellä valmistusmenetelmällä telaputken sisäpinta voi olla 

soikeamainen. (Koste, 2015.) 

 

Yleisin valmistustapa on särmätä vaipan aihio teräslevystä. Särmätessä aihio puristetaan 

puristimella ja liitos tehdään telan pituussuuntaisella hitsillä. Särmäyksen etuna on nopeus 

valmistaa teloja erilaisilla dimensioilla.  Ongelmaksi muodostuu ympyrämäisyyden 

hallitseminen ja hitsien pitkittäiset ja poikittaiset jännitykset. Hitsaten valmistettu tela-aihio 

tulee yleisesti sorvata sisältä, jotta vaipalle ei muodostu epätasapainoa. Telaputki on myös 

mahdollista valmistaa kierresaumamenetelmällä, jolloin yhtenäinen hitsi kiertää telaputkea. 

Särmättävät telat valmistetaan usein yhdestä osasta, jolloin on vain yksi telan 

pituussuuntainen hitsi. Valmistus voidaan myös toteuttaa puoliympyröistä tai kolmesta eri 

osasta riippuen materiaalista, telan dimensioista ja valmistavan yrityksen laitekannasta. 

Tärkeintä materiaalin valinnassa valmistettavuuden kannalta on hitsattavuus ja 

kylmätyöstettävyys.  (Salmela, 2015; Koste, 2015.) 

 

Johtotelojen konstruktio-osia vaipan lisäksi ovat vaippaan asennettavat päädyt, jotka voivat 

olla valmistajasta riippuen kutistusliitoksella tai ruuvikiinnityksellä kiinnitettynä vaippaan. 

S235-teräksen lisäksi johtoteloissa on käytetty erilaisia jalompia seosteräksiä kuten 316L -

teräslaatua. Johtotelan vaippamateriaalina on käytetty myös hiilikuitukomposiittia. 

Komposiittia käytettäessä etuna on massa ja korroosionkestävyys. Komposiittitelan massa 
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on vain 20 % teräsvaippaisesta telasta. Kuitenkin komposiittitelan käyttö on vähäistä muuna 

kuin paperinjohtotelana, koska telalle muodostuvat kustannukset ovat noin viisinkertaiset 

teräsvaippaan verrattuna. (Westerlund, 2015; Salmela, 2015.) 
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4 JOHTOTELAN KORROOSIOVAURIOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT, 

KORROOSION ARVIOIMINEN JA VAURION MUODOSTUMINEN 

 

 

Telaryhmää pidetään mekaanisensa järjestelmänä, jonka käyttövarmuus perustuu 

luotettavaan toimintakykyyn toimintaympäristössä. Johtotelaan kohdistuu kuvan 9 

mukaisesti rasituksia. Telan tulee säilyä toimintakykyisenä rasituksista huolimatta. 

Johtotelan korroosiovaurioitumiseen vaikuttavat vallitseva kemiallinen ympäristö, 

mekaaniset voimat ja fysikaaliset parametrit sekä materiaalin mikrorakenne. 

 

 

 

Kuva 9. Korroosiovaurioitumiseen vaikuttavat tekijät (mukaillen: Landolt, 2007, s. 11). 

Mekaaniset voimat sisältävät muun muassa vetojännityksen, iskumaisen rasituksen tai 

hankauksen. Fysikaaliset parametrit sisältävät muun muassa lämpötilan muutokset ja 

konvektion. Kemiallinen ympäristö sisältää korrosiivisten kemikaalien läsnäolon 

vaikuttavassa ympäristössä. 

 

Kemiallinen ympäristö sisältää korrosiivisten kemikaalien läsnäolon vaikuttavassa 

ympäristössä. Korroosiota aiheuttava syövyttävä aine voi olla kiinteässä, nestemäisessä tai 

kaasumaisessa muodossa. Yleisesti nestemäisessä olomuodossa, esimerkiksi vesiliukoisena 

tai tiivistyminä, niillä on syövyttävä vaikutus. Aineiden pitoisuudet esitetään useasti massa- 
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tai tilavuusprosentteina. Nestemäisen kuormituksen tyyppi ja toistuvuus määrittelevät 

pinnan suojaus- ja tiivistysominaisuuksia koskevat vaatimukset. Luokat jaetaan standardissa 

SFS-EN 14879-2 neljään kategoriaan (SFS-EN 14879-2, 2007, s. 18): 

 Luokka 0, ei nestealtistusta. 

 Luokka 1, jatkuva tai usein toistuva altistuminen nestekalvolle 

 Luokka 2, käytönaikainen altistuminen jatkuvalle nestevirralle 

 Luokka 3 jatkuva altistuminen nesteelle rajoittamattomia aikoja. 

 

Tutkittavalla alueella telat ovat käytönaikana altistuneena kosteudelle. Kuivausprosessissa 

haihtuu vesihöyryä, joka altistaa telan pinnan nestemäiselle kuormitukselle. Johtotelat ovat 

kiinteässä kosketuksessa kuivatusviiraan, joka sisältää kosteutta ja prosessikemikaaleja. 

Kiinteä kosketus mahdollistaa prosessikemikaaleille korroosiorikkaan alueen. (SFS-EN 

14879-2, 2007, s. 18.) 

 

Mekaaniset voimat sisältävät muun muassa vetojännityksen, iskumaisen rasituksen ja 

hankauksen. Kaavatessa telan pintaa ja viiran liikkuessa poikittaissuunnassa suunnassa tai 

luisumalla telan pinnalla muodostuu mekaanista kuormitusta. Ensimmäisellä 

kuivatusryhmällä kaavattavia teloja on kaksi, positioissa 1 ja 2. Mekaanisia kuormia tai 

hydrostaattista painetta telan pinnalla voidaan arvioida seuraavien luokkien avulla (SFS-EN 

14879-2, 2007, s. 18): 

 Luokka 0, ei kuormitusta tai korkeintaan 0,5 baarin hydrostaattinen paine. 

 Luokka 1, 0.05-0.5 baarin hydrostaattinen paine 

 Luokka 2, yli 0.5 baarin hydrostaattinen paine. 

 

Telojen normaali kaavauspaine on noin 200 N/m. Normaalia kaavauspainetta suurempi, noin 

kolminkertainen kaavauspaine estää telaa pyörimästä, kun viiravetoisen telan viiran peittoala 

on pieni, alle 10 % vaipan alasta. Tällöin hankaava viira kuluttaa telan pinnoitteen 

muutamassa vuorokaudessa. Telan kaavauksessa käytetään hiilikuituteriä. Käytettäessä 100 

% hiilikuituteriä korostuu kaavausterän pitimen kunto. Hiilikuituterä kuluu hitaasti ja tällöin 

kaavauslaitteen rungon virheet korostuvat. Kaavauskulma tulee olla valmistajan suositusten 

mukainen. Yleisesti kaavauskulma on 25-29°. (Westerlund, 2015.) 
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Fysikaaliset parametrit sisältävät muun muassa lämpötilan muutokset ja konvektion. 

Lämpötilamuutosten laajuus, suunta, nopeus ja toistumistiheys on huomioitava materiaalia 

ja etenkin pinnoitetta valittaessa. Lämpötilamuutosten vaikutuksia voidaan arvioida 

lämpötilamuutoksien toistumisen ja kestoon perustuen seuraavilla luokilla (SFS-EN 14879-

2, 2007, s.18): 

 Luokka 0, ei lämpötilamuutoksia 

 Luokka 1, satunnaisia korkeintaan 50 K:n muutoksia lämpötilassa 

 Luokka 2, satunnaisia yli 50 K:n lämpötilamuutoksia 

 Luokka 3, usein toistuvia korkeintaan 50 K:n lämpötilamuutoksia 

 Luokka 4, usein toistuvia yli 50 K:n lämpötilamuutoksia 

 Luokka 5, lämpöiskuja sisältävät lämpötilamuutokset. 

 

Tuotannon aikana lämpötilamuutokset eivät ole suuria, vaan lämpötila pysyy stabiilina. 

Lämpökameralla mitattuna telojen pintalämpötila on 66-67 ̊C. Muutaman vuorokauden 

huoltoseisokin aikana huuvan lämpötila laskee konesalin lämpötilaan (25 ̊C), josta aiheutuu 

noin 40 C̊ lämpötilamuutos. Huoltoseisokin jälkeen huuvan lämmitys on tehtävä 

rauhallisesti tuotantolämpötilaan, jotta kone-elimet lämpenevät tasaisesti. 

 

4.1 Korroosion esiintyminen johtotelalla 

Telavaipan pinnalle muodostuva korroosio on pistemäistä. Se muodostuu johtotelan vaipan 

reuna-alueelle kuivatusviiran alapuolelle. Muodostuva alue alkaa paperirainan 

päättymispisteestä ja ulottuu sekä hoito- että käyttöpuolella viiran reunaan. Kuvassa 10 on 

esitetty johtotelan hoitopuolelle muodostuva korroosioalue. Paikallinen korroosioalue on 

laajentunut suurimpaan olomuotoon, eikä etene laajemmalle. Korroosio on muuttunut 

pistemäisestä korroosiosta yleiseksi korroosioksi. 
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Kuva 10. Johtotelan korroosiovaurio. Korroosioalue on paikallinen, eikä etene viiran reunaa 

pidemmälle. Korroosiomuoto on laajentunut pistemäisestä korroosiosta yleiseksi 

korroosioksi. 

 

Teräsvaippaisilla teloilla pistekorroosion laajentuminen tapahtuu alle kahden vuoden aikana. 

Korroosiokuoppien määrä kasvaa tasaisesti korroosioalueella. Kuvassa 11 on esitetty 

muodostuvat syöpymät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Johtotelan vaipalle muodostuva pistemäinen korroosiovaurio (Pitting corrosion). 

kuoppien terävät reunat kuluttavat kuivatusviiran reuna-aluetta. 

 

Telalle vaipalle muodostuvat pistemäiset syöpymät ovat standardin SFS-EN ISO 11463: en 

(2008), kuvan 12, mukaisesti muodoiltaan elliptisiä ja leveitä syöpymiä. 

(Kunnossapitoyhdistys ry, 2004, s. 103, SFS-EN ISO 11463:en, 2008, s. 2; Nace, 2015; 

Varis, 1998, s. 32.) 
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Kuva 12. Pistesyöpymän olomuodot (mukaillen: SFS-EN ISO 11463:en, 2008, s. 2). Telalle 

muodostuvat pistemäiset syöpymät ovat muodoiltaan elliptisiä ja leveitä. 

 

Syöpymän korroosiotuotteiden aktiivisen luonteen ja ympäristön takia korroosio kasvaa niin 

syvyyssuunnassa kuin laajenee. Syöpymän laajenemista ja kasvua kontrolloi liuennut hapen 

määrä ja saatavuus. Pistesyöpymän laajuutta voidaan arvioida standardissa SFS-EN ISO 

11463:en (2008, s. 5) esitetyn kuvan 13 mukaisesti. 
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Kuva 13. Pistekorroosion laajentuminen (mukaillen: SFS-EN ISO 11463:en, 2008, s. 5). 

Korroosion edetessä syöpymien määrää kasvaa. Lopulta korroosiotyyppi on muodoltaan 

yleistä korroosiota. 

 

4.2 Johtotelan korroosiovaurio 

Hypoteesina korroosion muodostumisen syylle voidaan pitää kuivatusviiraan sitoutuneen 

pölyn ja mikrobien muodostamaa saostumakerrosta. Saostuma sisältää korrosiivista 

väliainetta, joka kiihdyttää korroosioprosessia. Johtotelan abrasiivinen kuluminen kiihdyttää 

korroosion vaikutuksia. Telavaipan pinnoitteilla pyritään alentamaan kitkakerrointa ja 

vähentämään kulumista, joka aiheutuvat toistensa suhteen liikkuvista kosketuspinnoista. 

Telavaipan pinnoite tai rautaoksidien muodostama kalvo muodostaa tiiviin pinnan, jolla on 

korkea polarisaatiovastus. Kalvon rikkoutuminen yhdessä korrosiivisen ympäristön kanssa 

johtaa korroosion käynnistymiseen. 

 

Kemiallisen ja mekaanisen rasituksen aikana materiaalin pinta altistuu sekä korroosiiviselle 

väliaineelle että kulumiselle. Kuluminen voi alkaa kemiallisena, mutta myös mekaanisena, 

jolloin mekaanisesti leikkautuneen tai haljenneen pintakerroksen alta paljastuu uutta altista 

pintaa korroosiovauriolle. Kulumisvauriota kiihdyttää komponenttien väliin jäävät 

epäpuhtauspartikkelit. Taulukossa 2 on esitetty johtotelan vauriokuvaus, vaurion syy ja 
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oireilu. (Landolt, 2007, s. 11; Parikka & Lehtonen, 2000; Fitch, 1992; SFS-EN ISO 8044, 

1999. s. 8.) 

 

Taulukko 2. Johtotelan vauriokuvaus.  Telalle muodostuva korroosiovaurio on mekaanisen 

ja kemiallisen kulumisen yhdistelmä. 

Vauriokuvaus Syy Oireet 

Abrasiivinen kuluminen Kaavausterä 

Telan korroosiosyöpymät 

kuluttavat viiraa 

Viiran epäpuhtaudet 

Viiran poikittainen liike 

Passiivikalvon 

rikkoutuminen, 

korroosioreaktio 

Viiran reuna-alueen 

kuluminen 

Adhesiivinen kuluminen Kaavausterä  

Telan korroosiosyöpymät 

kuluttavat viiraa 

Viiran epäpuhtaudet 

Viiran poikittainen liike 

Passiivikalvon 

rikkoutuminen, 

korroosioreaktio 

Viiran reuna-alueen 

kuluminen 

Korroosio Viiran kemikaalit, 

epäpuhtaudet 

saostumat 

Passiivikalvon 

rikkoutuminen, 

korroosioreaktio 

Viiran reuna-alueen 

kuluminen 

Pinnoitevaurio Käyttövirhe (kaavauspaine 

estää telaa pyörimästä) 

Pinnoitteen valmistusvirhe 

Passiivikalvon 

rikkoutuminen, 

korroosioreaktio 

Viiran reuna-alueen 

kuluminen 

 

Kaavausterä aiheuttaa telan pinnalle adhesiivista ja abrasiivista kulumista. Kaavauksen 

tarkoituksena on poistaa epäpuhtaudet telan pinnalta. Kaavausterää painetaan telanpintaan, 

joka estää passiivikerroksen syntymisen. Abrasiivinen kuluminen johtotelalla muodostuu 

kudoksen ja telan pintakalvon välillä.  Kuivatusviira liikkuu vaipan päällä poikittaisessa 

suunnassa. Liike aiheuttaa telan pintaan hiovaa kulumista ja tuore pinta altistuu korroosiolle, 

koska siihen ei ehdi muodostua passiivikerrosta. Käynnistynyt korroosioreaktio aiheuttaa 

adhesiivista tarttuvaa kulumista kuivatusviirassa. Telan pintaan muodostuvat syöpymät 

tarttuvat viiraan rikkoen sen rakenteen. Viirasta irtoaa saostumia, jotka jäävät syöpymien 

pohjalle. Telan pinnan on mahdollista vaurioitua myös asennusvirheestä, vääränlaisesta 

säilytyksestä tai kuljetuksessa. Asennettaessa tai kuljetettaessa telaa, voi sen pintaan 

aiheutua iskumaisia kuormituksia ja vauriokohtaan syntyy säröjä tai halkeamia rikkoen 

pintakalvon. Pintakalvon rikkoutuminen altistaa vauriokohdan korroosiolle. (Andersson et 

al. 1998, s. 16.) 
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Johtotelan korroosio on sähkökemiallinen prosessi. Korroosioilmiö on tutkittavassa 

kohteessa märkäkorroosio, sillä väliaineena toimivat neste ja mahdolliset saostumat. 

Korroosiolle välttämättömiä aineita ovat perusmateriaali, happi ja vesi. Korroosiota 

edistäviä tekijä ovat korrosiiviset kemikaalit ja lämpötila. Sähkökemiallisessa 

korroosioprosessissa siirtyy aina rajapinnan läpi sähkövarauksia, elektrodeja ja ioneja. 

Sähkökemiallinen reaktio muodostuu kahdesta erillisestä reaktiosta, anodisesta reaktiosta, 

jossa syöpyvä kappale, anodi hapettuu ja liuetessaan luovuttaa elektrodeja ympäröivään 

liuokseen. Hapettumisella tarkoitetaan reaktiota hapen kanssa, jolloin elektroneja vapautuu. 

Katodisessa reaktiossa kationi vastaanottaa luovutetut elektronit ja pelkistyy. 

Muodostuvassa virtapiirissä kulkevan virran suuruus määrää anodilla liukenevan metallin 

määrän. Liukenevan metallin määrää voidaan arvioida Faradayn kaavalla 

(Kunnossapitoyhdistys ry, 2004, s. 25, 29; Praxair, 2015; Landolt, 2007, s. 12): 

 

𝑚 =
𝐼𝑀

𝑛𝐹
    (1) 

 

, jossa m=liuennut metalli (g/s), M=molekyylipaino (g/mol, teräksellä 56g), n=elektronien 

lukumäärä (teräksellä 2), F=Faradayn vakio (=96487 As). 

 

Vaipan korroosion muodostuminen käynnistyy korrosiivisen kemikaalin tunkeutuessa 

vaippaan ja kemikaalipitoisuuden noustessa kriittisen rajan yläpuolelle vaipan ympäristössä. 

Johtotelan korroosion käynnistymisen ja etenemisen edellytyksiä ovat: 

 passiivikalvon rikkoutuminen 

 pinnalle muodostuvat potentiaalierot 

 elektrolyytin muodostuminen telan vaipalle 

 ympäristön happi- ja vesimäärä, tässä tapauksessa kosteus. 

 

Kun vaipan passiivikalvo rikkoutuu, syntyy pinnalle syöpyvä piste. Syöpyvä kohta toimii 

anodina, anodireaktiossa. Syöpyvän pisteen läheisyydessä muodostuu katodinen piste. 

Viiran kosteus yhdistää anodin ja katodin muodostaen piirin. Kuvassa 14 esitetään vaipan 

pinnalla tapahtuva sähkökemiallinen mekanismi. Prosessi muodostuu seuraavista 

osaprosesseista (Bertoni et al., 2003, s. 409): 



36 

 

 Vaipalla anodireaktio, eli hapettuminen 

 Katodireaktio, eli pelkistyminen ympäristön kanssa 

 Anodin elektronit kulkeutuvat teräsvaipalla katodille 

 Hydroksyyli-ionien kulkeutuminen kosteassa kudoksessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Johtotelan sähkökemiallinen mekanismi. Korroosio muodostuu kudoksen ja telan 

kosketusparista. Korroosionopeus määräytyy hitaimman prosessin mukaisesti. (Bertoni et 

al., 2003, s. 409.) 

 

Kaikki korroosion osaprosessit tapahtuvat samalla nopeudella, joten voidaan määrittää 

kaava korroosionopeuden muodostumiselle (Bertoni et al., 2003. s. 409): 

 

𝐼𝑎 = 𝐼𝑘𝑢 = 𝐼𝑏 = 𝐼𝑣 = 𝐼𝑘𝑜𝑟     (2) 

 

, jossa Ia on anodireaktio, Iku on virran siirtyminen viirassa, Ib on katodireaktio, Iv on virran 

siirtyminen vaipassa. 

 

Korroosionopeus muodostuu tällöin hitaimman osaprosessin mukaisesti. Voidaan olettaa, 

että vaipan sähköinen vastus on pienempi kuin viiran, joten se ei ole rajoittava tekijä. 

Korroosionopeuden muodostajaksi syntyy viira. Telan käyttöajan voidaan olettaa pysyvän 

halutussa kriteerissä, kun anodireaktio on hidas (>10 vuotta) ja vaipan ollessa passiivisessa 

tilassa, eikä viira sisällä korrosiivisia kemikaaleja tai saostumia.  

Anodireaktio

Virran 
siirtyminen 
kudoksessa

Katodi-

reaktio

Virran 
siirtyminen 
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Perälaatikolta tuleva paperiraina voidaan olettaa olevan homogeenistä, joten bakteerit eivät 

ole pakkautuneet reuna-alueille. Bakteerit elää normaalisti maksimissaan 75-80 ̊C 

lämpötiloissa. Bakteerien eläminen huuvan lämpötiloissa on mahdollista, sillä telojen 

pintalämpötila on noin 65-70 ̊C. Kuitenkin bakteerien tarvitsema biofilmin muodostuminen 

on mahdotonta telan ympärille pyörimisnopeuden takia (Järveläinen & Heino, 2015). 

Mikrobeja voi kuitenkin löytyä viirasta, joka on kontaktissa telan kanssa. Suuren viiran 

peittoalan takia telat voivat joutua mikrobikorroosion vaikutukseen. Mikäli viira tukkeutuu, 

niin muodostuu kuvan 15 mukaisesti happipitoisuuseroalue, jolloin happipitoisemmat reuna-

alueet muodostuvat katodeiksi. (Videla & Herrera, 2005; WebCorr, 2015.) 

 

Kuva 15. Happipitoisuuseroalue viiran alapuolella (mukaillen: Kunnossapitoyhdistys ry, 

2004, s. 32). Tukkeutunut viira aiheuttaa metallin pinnalle happipitoisuuseron, jolloin 

happipitoisemmat reunat muodostuvat katodiksi. Sininen väri kuvaa kuivatusviiraa. 

(mukaillen: Kunnossapitoyhdistys ry, 2004, s. 32.) 

 

Mahdollinen viiran tukkeutuminen ja korrosiivisen kemikaalin tunkeutuminen viiraan 

mekaanisen kulumisen kanssa aiheuttaa passiivisen kerroksen paikallisen rikkoutumisen. 

Korroosioprosessin käynnistyttyä sen nopeus määräytyy viiran ja telan suhteellisesta 

kosteudesta ja ympäröivästä lämpötilasta. Korroosionopeus on riippuvainen hapen 

kulkunopeudesta viiran läpi. Viiran vastus pienenee kosteuden tai saostumien kasvaessa, 

joka lisää korroosiovirran kasvua. Korrosiivisen kemikaalin määrän ollessa suuri ja 

happopitoisuuserojen takia korroosioalue laajentuu potentiaalitason noustessa. 

Korroosioalue ei kuitenkaan leviä viiran reunaa leveämmälle alueelle, koska tällöin 

potentiaalierot tasoittuvat. 
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5 KORROOSIOVAURION ILMENEMINEN TELOJEN JA VIIROJEN 

KÄYTTÖAJASSA 

 

 

Korroosiovaurio lyhyentää kuivatusviiran ja johtotelan käyttöaikaa. Johtotelojen 

keskimääräinen käyttöaika on 10-20 vuotta. Korroosiovaurion takia telat ovat tulleet 

käyttökelvottomiksi 0.5-2 käyttövuoden jälkeen. Kuivatusviiran keskimääräinen käyttöaika 

oli ennen vuotta 2012 tutkittavassa kohteessa 150-190 vuorokautta. Korroosiovaurion takia 

kuivatusviira on vaihdettu keskimäärin 60 käyttövuorokauden jälkeen. Johtotelan 

korroosioasteen voimakkuudella on vaikutuksia viiran käyttöaikaan. Viiran ajoaika pitenee, 

kun telojen korroosioaste on pieni. 

 

5.1 Johtotelojen vaihtoajankohdat 

Telojen vaihtomäärä kertoo korroosion ongelma-alueen. Telojen vaihtomäärän perusteella 

pystytään suojaustarve mitoittamaan vaativimman kohteen mukaisesti ja pystytään 

ylläpitämään telojen vaihtokelpoisuus keskenään. Taulukossa 3 on esitetty SAP R/3-

järjestelmän mukaisesti vaihdetut telat ja niiden vaihtopäivämäärät. Johtotelojen positiot on 

esitetty aikaisemmin kappaleessa 2.2, kuvassa 2.  

 

Taulukko 3. Ensimmäisen kuivatusryhmän johtotelojen vaihtoajankohdat. Telapositioiden 2 

ja 3 teloja on vaihdettu vuodesta 2012 lähtien muita telapositioita useammin. 

Johtotelan 

positionumero 

Toimintapaikkatunnus Vaihtopäivämäärät 

1 KYM1-54 6857 7812 

VIIRANJOHTOTELA 

001 

17.2.2015 

2 KYM1-54 6857 7813 

VIIRANKIRISTINTELA 

002 

25.11.2015 

17.4.2015 

14.2.2013 

10.4.2012 

5.6.2012 

3 KYM1-54 6857 7814 

VIIRANKIRISTINTELA 

003 

14.5.2013 

17.2.2015 

4 KYM1-54 6857 7815 

VIIRANOHJAINTELA 

004 
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Taulukko 3 jatkuu. Ensimmäisen kuivatusryhmän johtotelojen vaihtoajankohdat. 

Telapositioiden 2 ja 3 teloja on vaihdettu vuodesta 2012 lähtien muita telapositioita 

useammin. 

Johtotelan 

positionumero 

Toimintapaikkatunnus Vaihtopäivämäärät 

5 

 

KYM1-54 6857 7816 

VIIRANJOHTOTELA 

005 

 

26.5.2015 

6 KYM1-54 6857 7817 

VIIRANJOHTOTELA 

006 

8.4.2014 

 

Telojen vaihtomäärät vaihtelevat positioittain. Vaihtomääristä voidaan päätellä 

telapositioiden kaksi ja kolme olevan kriittisimmät. Kyseisissä telapositioissa viiran vaippaa 

peittävä alue on muita teloja suurempi, noin 50 % vaipan alasta. Telapositiossa kolme telan 

pinnalla on myös havaittu saostumia, jotka edesauttavat korroosion muodostumista.  

 

5.2 Kuivatusviirojen vaihtoajankohdat 

Kuivatusviirojen vaihtoajankohdat on määritetty PMC-Tools-kudosjärjestelmään perustuen. 

PMC-Tools on UPM Kymmene Oyj:n omistama kudosjärjestelmä, johon päivitetään tehtaan 

konekudostiedot ja historiaa kudosten vaihtotarpeesta. Taulukossa 4 on esitetty 

kuivatusviirojen vaihtomäärä vuosittain viimeisen neljän vuoden ajalta. (Iiskola, 2015.) 
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Taulukko 4. Kuivatusviirojen vaihtomäärät vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2012 

ensimmäisen kuivatusviiran vaihtomäärä kasvoi korroosion takia. 

 

Ensimmäisen kuivatusviiran vaihtomäärän nähdään kasvaneen vuoden 2012 aikana. 

Kuivatusviiraa on vuoden 2012 aikana vaihdettu korroosiovaurion takia neljä kertaa 

viidestä. Samaan aikaan ensimmäiset telat vaihdettiin korroosiovaurioiden takia. Taulukossa 

5 on esitetty viiran vaihdon syy ja bruttokäyttöaika vuorokausina. 

 

Taulukko 5. Viiran vaihtojen syy ja toiminta-aika koneessa vuodesta 2012 lähtien. Viiran 

toimivuus on riippuvainen telojen toimintakunnosta. Viiran käyttöaika kasvaa, kun 

pistekorroosiovaurioituneet telat ovat vaihdettu pois. 

Bruttokäyttöaika  Poiston syy 

104 Korroosiovaurio, viiran reuna-alueen 

kuluminen pistekorroosion takia 

50 Korroosiovaurio (telan vaihto 2. positioon) 

65 Muu vaurio 

66 Korroosiovaurio, viiran reuna-alueen 

kuluminen pistekorroosion takia 

22 Korroosiovaurio, viiran reuna-alueen 

kuluminen pistekorroosion takia 

99 Suunniteltu seisokki (telan vaihto 2. 

positioon) 

96 Korroosiovaurio (telan vaihto 3. positioon) 
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Kuivatusviirojen vaihdot 2011-2015 kpl/a

1. kuivatusviira 2. kuivatusviira 3. kuivatusviira 4. kuivatusviira

5. kuivatusviira 6. kuivatusviira 7. kuivatusviira
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Taulukko 5 jatkuu. Viiran vaihtojen syy ja toiminta-aika koneessa vuodesta 2012. Viiran 

toimivuus on riippuvainen telojen kunnosta. Viiran käyttöikä kasvaa, kun 

pistekorroosiovaurioituneet telat ovat vaihdettu pois. 

Bruttokäyttöaika Poiston syy 

177 Suunniteltu seisokki 

151 Suunniteltu seisokki (telan 

vaihto 2. positioon) 

68 Korroosiovaurio (telan vaihto 

6 positioon) 

58 Muu vaurio 

94 Suunniteltu seisokki 

89 Suunniteltu seisokki (telan 

vaihto 1. & 2. positioon) 

16 Muu vaurio 

35 Korroosiovaurio, viiran reuna-

alueen kuluminen 

pistekorroosion takia 

48 Korroosiovaurio (telan vaihto 

5. positioon) 

 

Telojen korroosiovaurion ollessa laaja, viiran keskimääräinen käyttöaika on 60 vuorokautta. 

Viiran käyttöikä kasvaa mitä nopeammin kuluneet telat on vaihdettu pois. Ensimmäisellä 

kuivatusryhmällä viiran normaali käyttöaika on noin 150-190 vuorokautta ja muilla 

kuivatusviiroilla noin 300 vuorokautta (Iiskola, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

6 TELAN MAHDOLLISET KORROOSIONSUOJAUSMENETELMÄT 

 

 

Korroosionsuojausmenetelmillä pyritään estämään tai hidastamaan korroosion 

muodostamista poistamalla jokin korroosioreaktion tekijä. Metallien syöpymistä ei voi 

lopullisesti estää, mutta korroosiosuojausta voidaan toteuttaa muun muassa perusmateriaalin 

pinnoituksella, seostamalla terästä tai muuttamalla toimintaolosuhdetta. Johtotelojen 

kohdalla käytetyin suojausmuoto on korroosiovirran katkaiseminen pinnoitteiden tai 

telavaipan teräksen seostamisen avulla. Pinnoitteella teräsvaippa eristetään elektrolyytistä, 

jolloin sen korroosionkestävyys kasvaa. Erilaiset seosaineet tuottavat teräkseen kestävyyttä 

korroosiota vastaan. Telavaipan korroosiokestävyyteen voidaan vaikuttaa myös teräksen 

työstömenetelmällä, käsittelyllä ja huollolla.  

 

6.1 Seosaineiden vaikutus telavaipan materiaalin korroosionkestävyyteen 

Seosaineilla pystytään vaikuttamaan telavaipan teräksen rakenteeseen, mekaanisiin 

ominaisuuksiin ja korroosionkestävyyteen. Teräksen metallurgia perustuu suurelta osin sen 

rauta-hiili-tasapainoon.  Muut seosaineet tuovat muutoksia tasapainoon ja niitä tarkastellaan 

sen mukaisesti. Teräksen perusseostuksen muodostavat hiilen ohella pii (Si), magnaani 

(Mg), sekä alumiini (Al). Piin tarkoituksena on sitoa happea ja tiivistää terästä. Pehmeissä 

teräslaaduissa piitä on 0.05 % ja lujissa jopa 0.5 %. Mangaanin tehtävänä on sitoa rikkiä ja 

parantaa haurasmurtumisen kestoa, sekä laajentaa austeniittialuetta. Muovattavissa 

teräksissä mangaania on 0.2 % ja rakenneteräksissä voi olla jopa 1.5 %. Alumiini sitoo 

happea ja typpeä toimien tiivistävänä mikroseosaineena. (Väisänen, 2007, s. 40; SFS-EN 

12501-2, 2003, s. 2-10.) 

 

Terästä valmistettaessa siihen syntyy epäpuhtauksia, kuten rikkiä (S), fosforia (P), happea 

(O) ja typpeä (N). Rikki ja fosfori aiheuttavat kuuma- ja kylmähaurautta ja iskusitkeyden 

alenemista. Ne ovat myös epäpuhtauksia, jotka haurastuttavat hitsiliitosta. Typpi muodostaa 

teräksestä lujempaa ja aiheuttaa siihen myötövanhenemista. Vapaata typpeä ja happea 

voidaan sitoa ja poistaa alumiinin avulla. (Väisänen, 2007, s. 41.) 

 

Teräkseen seostamalla kromia (Cr), nikkeliä (Ni), molybdeeniä (Mo) ja kuparia (Cu) 

pystytään parantamaan sen korroosionkestävyyttä. Seosaineet muodostavat teräksen pintaan 
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oksidikerroksen, joka pyrkii korjautumaan hapen avulla jos pinta vaurioituu. Kromin avulla 

pystytään lisäämään karbideja ja täten kovuutta. Teräksen korroosionkestokyky kasvaa ja 

pinnan hilseily korkeissa lämpötiloissa vähenee. Ruostumattomissa teräslaaduissa kromia 

on vähintään 10.5 %. Nikkeliä seostamalla pystytään parantamaan teräksen iskusitkeyttä ja 

jonkin verran korroosionkestävyyttä ja muovattavuutta. Nikkelillä pystytään lisäämään 

austeniitin syntymistä ja parantamaan ruostumattoman teräksen hitsattavuutta. 

Molybdeenilla parannetaan pistesyöpymisominaisuuksia ja kuumalujuutta. Molybdeeni-

seosteinen teräs on yleisesti käytetty aggressiivisessa ympäristöissä raskasteollisuudessa. 

Kuparilla on mahdollisuuksia pieninä määrinä parantaa tavallisten rakenneterästen 

korroosiokestävyyttä. Muut seosaineet kuten boori (B), Volframi (W), Koboltti (Co), Niobi 

(Nb), vanadiini (V) ja titaani (Ti) lisäävät kulutuskestävyyttä ja teräksen kovuutta. Booria 

seostetaan usein niukkahiilisiin teräksiin. (Väisänen, 2007, s. 41.) 

 

Materiaalin homogeenisuus lisää korroosionkestokykyä. Tämän takia haitallisia 

erkautumisia pyritään estämään. Kyseinen herkistyminen pystytään estämään laskemalla 

hiilipitoisuutta, lisäämällä seoksen kromipitoisuutta ja NG- ja Ti- stabiloitujen teräksien 

käyttöä, välttämällä raerajojen kriittisiä lämpötila-alueita, sekä hehkutuksella 1000 °C 

lämpötilassa ja nopealla vesisammutuksella. (Vuoristo & Nykänen, 2005.) 

 

Teräksen seostaminen nostaa telan materiaalikustannuksia. Yleisesti pinnoittaminen on noin 

kaksi kolmasosaa edullisempi vaihtoehto kuin materiaalin vaihtaminen telan vaipalle. 

Vaihdetun materiaalin myötä telan käyttöajan tulee olla huomattavasti suurempi kuin 

pinnoitteen, jotta saadaan sama hyötysuhde. Kokemuksien perusteella optimoitujen 

telapinnoitteiden käyttöaika on 10 vuotta tai enemmän.  

 

6.2 Telapinnoitteiden tehtävät korroosionsuojauksessa ja rakenne 

Telapinnoitteiden avulla parannetaan paperinvalmistuksen taloudellisuutta ja kone-elimien 

luotettavuutta, sekä pyritään vähentämään telan huoltotoimien tarvetta. Pinnoitteen 

kulumista aiheuttavat viirakontakti, täyteaineet ja ulkoiset hiukkaset sekä 

kemikaalialtistuminen. Telapinnoitteella pyritään suojaamaan telan runkovaippaa 

kulumiselta sekä korroosiolta estämällä liuottimen pääsy liukenevaan pintaan. Yleisesti 

pinnoitemateriaalilla tarkoitetaan nestemäisessä, pastamaisessa tai jauhemaisessa muodossa 

olevaa kylmä- tai kuumakovetettavaa ainetta, joka muodostaa yhtenäisen suojaavan kalvon 
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kappaleen pinnalle (SFS-EN 14879-2, 2007, s. 14).  Pinnoitteen yksi tärkeimmistä 

ominaisuuksista on sen uudelleenpinnoitus mahdollisuus, kun pinnoite kuluu tai vaurioituu. 

(Westerlund, 2015; Lintula, 2007a.) 

 

Valmet Oyj suosittelee korroosiolle alttiisiin positioihin pinnoitettuja johtoteloja (Salmela, 

2015). Kuivatusosalla johtotelojen pinnoitteen avaintekijöitä ovat kulumis- ja 

korroosiokestävyys, sekä toiminnallisuus viiran palautuskierrossa. Telapinnoitteiden 

maksimikäyttölämpötila on yksi olennainen vaatimus. Huuvassa käyttölämpötila on 

suurempi kuin viira- tai puristinosalla. Syövyttävissä olosuhteissa pinnoitteelta vaaditaan 

tiivistä pintaa ja toimintaympäristön kestoa. 

 

Aikaisemmin paperikoneen kuivatusosalla pinnoittamista on sovellettu erityisesti 

kuivatussylintereissä ja imuteloissa. Imutelojen pinnoittamisella on pystytty lisäämään 

kuivatusviiran käyttöikää kuukaudesta kolmeen vuoteen. Pinnoitteiden käyttöikä riippuu 

pinnoitelaadusta ja prosessin olosuhteista. Suunniteltaessa pinnoitusta tulee huomioida telan 

käyttökohde ja vallitsevat ympäristötekijät. Pinnoitteita pystytään muokkaamaan 

käyttökohteen olosuhteiden mukaisesti. Telan pinnoitteeseen pystytään lisäämään 

esimerkiksi hienoja oksidikeraamihiukkasia, jolloin sen kulutuskestävyys paranee. 

(Westerlund, 2015.) 

 

6.2.1 Telan esikäsittely pinnoitusta varten ja mahdolliset pinnoitusvirheet 

Telavaipan pinnalta tulee poistaa ennen pinnoituksen esikäsittelyä öljyt, rasvat ja muut 

epäpuhtaudet. Pinnalta poistetaan mekaanisesti puhdistaen hitsausroiskeet ja kuonajäämät, 

hilse, ruoste, pöly ja muut epäpuhtaudet. Teräspintojen ruostumisasteet ja esikäsittelyasteet 

on määritelty standardissa SFS-EN ISO 8501-1. (SFS-EN 13507, 2010, s. 11.) 

 

Ruikutuspinnoitteiden adheesiota perusaineeseen voidaan lisätä ruiskuttamalla 

tartuntapinnoitetta. Alinta pinnoitekerrosta kutsutaan tartuntapinnoitteeksi, eli yhdistäjäksi 

(bond coat). Tartuntapinnoite edesauttaa pinnoitekerroksen tarttuvuudessa ja lisää 

kulumiskestävyyttä. Yleisesti käytetty raepuhallettava tartuntapinnoite on yli 90 %:sta 

alumiinioksidia (Al2O3). Ruiskutettavan pinnan tulee olla kuiva koko pinnoitusprosessin 

ajan. Yleisesti vaaditaan Standardin EN ISO 8501-1 mukaista Sa 3 pinnanlaatua ennen 

pinnoitusta.  Pinnoitettaessa työkappaleen esikuumennus on suositeltavaa pinnoitteen 
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onnistumisen takia. Esikuumennus vaikuttaa vetojännityksen pienentymiseen sekä ehkäisee 

pinnoitteen kutistumisesta aiheutuvien halkeamien muodostumista. Esikuumennus voi myös 

yksittäisissä tapauksissa lisätä ruiskutuspinnoitteen adheesiota. (SFS-EN 13507, 2010, s. 

15.) Telan pinnoitteen vaurioita ovat huokoisuus, halkeilu, hilseily ja kupliminen. 

Taulukossa 6 on esitetty johtotelan pinnoitteessa esiintyviä vauriomuotoja. 

 

Taulukko 6. Johtotelan pinnoitteen vauriokuvaus, vaurion syy ja oireilu. Telan pinnoitteessa 

muodostuvat vauriot saattavat syntyä jo valmistusvaiheessa. Tällöin pinnoitteen mekaanisen 

ja kemiallisen rasituksen kesto on odotettua pienempi. 

Ongelma Syy Oireet 

Huokoisuus Pinnoitus on 

suoritettu kostealle 

tai rasvaiselle 

pinnalle. 

Pinnoite halkeilee ja irtoaa 

Korroosioreaktio, korrosoiva kemikaali 

tunkeutuu pinnoitteesta perusmateriaaliin 

 

Pinnoitusolosuhteet 

sopimattomat 

Halkeilu Lämmönvaihtelu Pinnoite halkeilee ja irtoaa 

Korroosioreaktio, korrosoiva kemikaali 

tunkeutuu pinnoitteesta perusmateriaaliin 
Sopimaton 

esikäsittely 

  

Hilseily Pinnoitus on 

suoritettu kostealle 

tai rasvaiselle 

pinnalle. 

Pinnoite hilseilee ja irtoaa 

Korroosioreaktio, korrosoiva kemikaali 

tunkeutuu pinnoitteesta perusmateriaaliin 

Pinnoitusolosuhteet 

sopimattomat 

 

Pinnoitteelle  

sopimaton 

kaavausterämateriaali 

  

Kupliminen Pinnoite on 

vaurioitunut 

Pinnoite halkeilee ja irtoaa 

Korroosioreaktio, korrosoiva kemikaali 

tunkeutuu pinnoitteesta perusmateriaaliin 

 

Pinnoitteen paksuus telan vaipalla määräytyy pinnoitetyypin mukaan. Korroosioreaktio voi 

syntyä telan vaipalle, kun pinnoite on kulunut mekaanisesti pois tai pinnoitteen pinta on 

vaurioitunut. Korroosioreaktion voi aiheuttaa myös pinnoitteen huokoisuus, halkeilu ja 

hilseily, jolloin korrosiivinen kemikaali pääsee pinnoitteen läpi telavaipan materiaalille ja 

alkaa korroosioreaktion takia oireilla. 

 



46 

 

6.2.2 Telapinnoitteiden rakenne 

Kuivatusosalla käytetyimpiä pinnoitetyyppejä ovat kromi-, kovakumi-, komposiitti- ja 

fluoripolymeeripinnoitteet erilaisin primääripinnoittein. Primääripinnoitteena voidaan 

käyttää esimerkiksi volframikarbidi. Primääripinnoitteella parannetaan pinnoitteen 

kulumiskestävyyttä ja tiivistysaineiden avulla, kuten fluoripolymeerillä tai 

fluorihartsilakalla korroosionsuojausta. Pinnoitteen rakenne muodostuu pinnoitekerrosten 

perusteella. 

 

Kuvassa 16 on esitetty komposiitti-, fluoripolymeeri tai kumipinnoitteen 

poikkileikkauskuva. Siinä on esitetty esimerkkinä fluoripolymeeripinnoitteen kovuus ja 

paksuusarvot. Komposiitti- ja kumipinnoitteet ovat  fluoripolymeeripinnoitteita paksumpia, 

noin 5-10 mm.   

 

Kuva 16. Komposiitti-, fluoripolymeeri tai kumipinnoitteen poikkileikkauksen 

kaaviomainen esitys (mukaillen: Lintula, 2007a, s. 30). Pinnoite tehdään yleisesti 

tartuntakerroksen päälle. 

 

Kumipinnoitteiden raaka-ainepohja muodostuu yleensä useammista raaka-ainepohjista ja 

niitä pystytään muokkaamaan käyttökohteen mukaan. Kuivatusosalla näiden pinnoitteiden 

käyttö on viira- ja puristinosaa vähäisempää. Yleisesti käytettyjä fluoripolymeeripinnoitteita 

ovat EFTE, PTFE ja PFA-polymeerilaadut (Hiltunen, 2015). Fluoripolymeeripinnoite, kuten 

EFTE-polymeeripinnoite on paksuudeltaan 300-500 μm. Fluoripolymeerejä on saatavilla 

erilaisina kutistesukkina, jotka voidaan asentaa suoraan hiiliteräksisen rungon päälle. Ilman 

primääripinnoitetta fluoripolymeerin kulumiskestävyys on heikko, eikä se sovellu 

kokemusten perusteella kaavattavaan kohteeseen. Fluoripolymeeripinnoittamisen 

ongelmana on valmistuslämpötila. Telan joudutaan kuumentamaan yli 300 °C lämpötilaan. 

Esilämmitettäessä korkeampiin lämpötiloihin tulee huomioida telan muotopysyvyys ja 

Polymeerin kovuus 55-95 ShD, 

paksuus 30-500 µm 

Teräs, S235JRG2 
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etenkin mahdollinen keskitasapainotuslaitteisto. Usein pinnoituksen jälkeen tela joudutaan 

tasapainottamaan haluttuun luokkaan ja nopeuteen. Tutkittavassa kohteessa 

tasapainotusluokka G on 1.0 ja -nopeus 1400 m/min. 

 

Yleisesti käytettyjen karbidien, oksidikeraamien ja näiden muodostamien 

monikerrospinnoitteiden avulla saadaan kasvatettua pinnoitteiden kulumiskestävyyttä. 

Monikerrospinnoitteen, kuten volframikarbidi-fluoripolymeeripinnoitteen 

poikkileikkauskuva on esitetty kuvassa 17, jossa on nimetty pinnoitusalueet ja niiden 

kovuudet. Kovuus on riippuvainen käytetystä primääristä ja tiivistysaineesta. 

Monikerrospinnoitteen paksuus on noin 150-170 μm, josta kovapinnoitteen osuus on noin 

70-80 % pinnoitteen kokonaispaksuudesta. 

 

  

Kuva 17. Volframikarbidi-fluoripolymeerinpinnoitteen poikkileikkauksen kaaviomainen 

esitys (mukaillen: Lintula, 2007b, s. 30). Kovapinnoite parantaa kulumiskestävyyttä ja 

fluoripolymeeri tiivistää huokoisen kovapinnoitteen lisäten korroosiosuojaa. 

 

Monikerrospinnoitteen alin kerros koostuu käyttöympäristöön valitusta karbidista tai 

oksidikeraamista. Konstruktiokeraamien etuna on korkean lämpötilan ja korrosiivisten 

olosuhteiden kesto. Keraamien heikkona puolena voidaan pitää huokoisuutta. Keskimäärin 

huokoisuus on 0.1-15 til-%, joka takia oksidikeraami- tai karbidipinnoite tiivistetään. 

Volframikarbidi (WC) on yleisesti käytetty primääripinnoite. Sillä on heksagonaalinen 

rakenne ja sen vahvat omaisuudet tulevat timanttimaisesta luonteestaan. Volframikarbidia 

voidaan seostaa esimerkiksi koboltilla (Co) ja kromilla (Cr). Koboltti, joka on yleensä fcc 

(face centered cubic)-muodossa antaa pinnoitteelle sitkeyttä ja volframi kovuutta. 

Volframipinnoitteen ominaisuudet riippuvat mikrorakenteesta ja raekoosta. 

Telapinnoitteisiin voidaan pinnoittaa volframia eri huokoisuusastein, jolloin raekoko kasvaa 

0.5 μm ylöspäin. Volframikarbidin huokoisuus on 0.5-2 til-%. Puhdas volframikarbidi (WC) 

Polymeeri, kovuus 55-95ShD,  

paksuus 30-50 µm  

Kovapinnoite, kovuus 800-1200 HV0.3, 

paksuus 100-120 µm 

Teräs, S235JRG2 
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on korroosionkestävyydeltään heikohko. Korroosiokestävämpiä seostuksia ovat esimerkiksi 

WC-Ni ja TiC-Co (Brezinova et al, 2012). Markkinoilla on myös tarjolla 

kobolttikromiseostettu volframi (86%WC-10%Co-4%Cr), joka antaa kovapinnoitteelle 

paremman korroosio- ja kulumiskestävyyden sekä sitkeyden. (Köykkä & Mäkinen, 2015; 

Hyvärinen et al., s. 55) Telan primääripinnoitteena voidaan käyttää myös piikarbidia (SiC), 

joka on kolme kertaa kovempaa kuin volframikarbidi. Piikarbidilla on myös hyvä 

lämpöshokin kestävyys, sillä sen lämpölaajenemiskerroin on pieni. Piikarbidin raekoko 

vaihtelee 0.5-5 μm välillä. Piikarbidin on tarkoitettu kuumiin käyttökohteisiin, kuten 

kaasuturbiineihin, ja sitä voidaan käyttää volframikarbidin tavoin telapinnoitteena. 

Piikarbidia kovempi materiaali on piinitridi, joka on myös korkeisiin lämpötiloihin 

tarkoitettu materiaali. Sintrattu piinitridi (Sintered Silicon Nitride, SSN) on kovuudeltaan 

parhaimmillaan, 1400-1800 HV. Piikarbidin ja -nitridin käyttö on vähäistä korkeiden 

kustannusten takia. (Hiltunen, 2015.) 

 

Muita termisesti ruiskutettavia keraamimateriaaleja ovat alumiinioksidi (Al2O3), 

titaanioksidi (TiO2), kromioksidi (Cr2O3) ja zirkoniumoksidi (ZrO2). Alumiinioksidia 

käytetään telan raepuhdistuksessa ennen HVOF (suurnopeusliekkiruiskutus)-pinnoittamista. 

Keraamipinnoite on valmistettava plasmaruiskuttamalla, jotta saadaan riittävän korkea 

lämpötila keraamin sulamiseen. Keraamipinnoitteiden yleisin tartuntapinnoite on 

nikkelikromi (Ni-Cr). Välipinnoitteella saadaan parannettua pinnoitteen korroosionkestoa ja 

tarttuvuutta. Yleisin oksidikeraami telapinnoitteissa on alumiinioksidi (Al2O3) ja sen 

seokset. Alumiinioksidin materiaalin ominaisuudet ovat valmistajakohtaisia, eikä niillä ole 

materiaalistandardia, kuten ei muillakaan konstruktiokeraameilla (Eskelinen, 2013). 

Oksidikeraamien etuna on kemiallinen stabiilius korkeissakin lämpötiloissa. 

Alumiinioksidiin lisätään usein piioksidia (SiO2), jotta sen sintraus on helpompaa. 

Telapinnoitteissa käytetyn alumiinioksidin puhtausprosentti on yleisesti yli 90 %. 

Alumiinioksidin mekaanisia ominaisuuksia voidaan parantaa kromioksidi (Cr2O3) ja 

titaanioksidi (TiO2) seostuksilla. Alumiinioksidin huokoisuus on välillä 0.1 - 2 til-% riippuen 

valmistusmenetelmästä. Telan pinta voidaan käsitellä myös kromioksidilla, jonka rakenne 

on heksagonaalinen. Kromioksidia käytetään erityisesti ruostumattomien terästen 

yhteydessä. Kromioksidi on alumiinioksidia kolme kertaa kulutuskestävämpää (Varis & 

Turnunen, 2012). Pinnoitteen huokoisuus on alhainen, eikä siinä esiinny alumiinioksidin 
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tavoin epästabiileja faaseja. Kromioksidilla on kuitenkin taipumus pelkistyä helposti, eikä 

täten sovellu pelkästään happojen kanssa. (Hyvärinen et al., s. 55; Varis & Turnunen, 2012.) 

Zirkoniumoksidia käytetään stabiloituneena, jolloin sen lujuus ja lämpöshokin kestävyys on 

heikko. Zirkoniumoksidin tiheys on 6,0 g/cm³, eli 1.5 kertainen alumiinioksidiin verrattuna. 

Zirkoniumoksidia käytetään keraamien sitkeyden kasvattamiseen. 

Alumiinizirkoniumoksidiseoksen (Al2O3+5% ZrO2) lujuus on volframikarbidin tasolla, 

1100 HV. Kromizirkoniumoksidiseoksen HV-kovuus on 1.5-kertainen volframikarbidin 

verrattuna. Kovuuden puolesta volframikarbidi voitaisiin korvata oksidikeraameilla. 

Keraamin etuna on halkeamattomuus ja paksumpi pinnoitekerros. Tyypillisesti 

alumiinioksidin pinnoitepaksuus telakäytössä on 200 μm. Titaanioksidilla pinnoitettaessa 

sitä ei välttämättä tarvitse tiivistää, koska pinnoitepaksuus on 500 μm. Karbidipinnoitteiden 

paksuus on 100-150 μm. (Tenkula, 2015.) 
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7 KUIVATUSOSAN TOIMINTAOLOSUHTEIDEN MITTAUS JA 

MITTAUSTULOSTEN ANALYSOINTI 

 

 

Kuivatusosan olosuhteita seurataan ajon aikana automaattisilla mittauksilla. Paperilaadun 

muuttuessa olosuhteet muuttuvat kuivatustarpeen mukaisesti. Huuvan olosuhdemittauksia 

tehdään tarvittaessa ja mittaustuloksien perusteella tehdään muutoksia ja säätöjä. Huuvan 

olosuhdemittauksessa mitattiin käynninaikana kuivatusosan ilmatase, paineen 0-taso, 

lämpötilat ja kosteudet eri osissa huuvaa. Kosteusmittauksessa mitattiin poistoilman 

lämpötila ja kosteus, sekä ilman lämpötila ja kosteus kuivatustaskuissa sekä viiralenkeissä. 

Olosuhdemittauksen yhteydessä tutkittiin savukaasumittausten avulla ilmankiertoa 

ensimmäisen kuivatusryhmän viiranjohtotelojen läheisyydessä. Ilmakierron tutkimuksessa 

pohdittiin mahdollisuutta, ettei kostea ilma poistuisi viirakierrosta halutulla tavalla. 

Kuivatusosalla lämpötila, ilman poistumisongelmat ja mahdolliset kosteuspiikit tehostavat 

korroosionmuodostumisprosessia. Kuivatusviiran ilmanläpäisymittaus suoritetaan, koska 

viiran tukkeutuessa prosessista aiheutuvan pölyn ja kosteuden takia aiheutuu 

happipitoisuuseroja telan vaipalle. 

 

Pyyhkäisyelektronimikroskoopin ja energiadispersiivisen spektrometrimittauksien 

(Scanning Electron Microscope - Energy Dispersive Spectrometer, SEM/EDS) perusteella 

tutkitaan telavaipalla vaikuttavia korrosiivisia alkuaineita ja niiden pitoisuuksia. SEM/EDS 

-laitteen avulla analysoidaan telan pinnalta otettua näytejauhetta sähkönjohtavuuden 

mukaan. Alkuaineiden pitoisuuksia arvioidaan näytteestä saaduilla painoprosenttiarvoilla.  

 

Tutkimustulosten perusteella arvioidaan korroosion muodostumista ja mahdollisia 

kehityskeinoja olosuhteiden parantamiseksi. Mittauksen aikana tuotanto oli 54.6 t/h ja 

pohjapaperin neliöpaino 71.7 g/m². Rullaimella neliöpainoksi muodostuu 92.4 g/m².  

 

7.1 Huuvan ilmatase 

Huuvan ilmataseen vaikutus korroosion muodostumiseen perustuu ilman virtauksiin. Mikäli 

ilman virtauksessa on häiriötekijöitä, jää kostea ilma kone-elimien läheisyyteen lisäämään 

korroosioriskiä. Huuvan ilmataseessa verrataan poisto- ja korvausilmavirtausten erotuksen 

suhdetta poistoilmavirtaukseen. Tätä kutsutaan vuotoilmaprosentiksi. Tyypillinen arvo on 
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35-40 %. Ilmatasetta pystytään ohjaamaan huuvan ilmasäleikköjen avulla. Ilmasäleiköillä 

estetään tai lisätään ilman liikkuvuutta huuvassa. 

 

Huuvan ilmataseeksi muodostui mittausten perusteella 12,4 kg/s, joka on marraskuussa 2014 

tehtyyn mittaukseen perustuen hieman pienempi. Marraskuun ilmatasemittauksessa arvoksi 

saatiin 13.3 kg/s samalla tuotantomäärällä. Taulukossa 7 on esitetty huuvan 

ilmatasemittauksen tulokset. 

 

Taulukko 7. Huuvan ilmataseen mittaustulokset (Siukkola & Siitari, 2015). Mittauksissa 

vuotoprosentti oli 51 %, joka on yli suositusten. Suositus on 35-40 %. 

Positio m 

[kgK.I./s] 

m  

[kg/s] 

t 

[°C] 

x 

[gH2O/kgk.i.] 

Huomautukset 

Poisto 1 (MP) 

Poisto 2 (KP) 

54,2 

56,4 

6,09 

7,80 

77 

84 

112 

138 

Säleikkö 4 x 

65% 

Yhteensä 110,6 13,89    

Korvaus MP 19,7 0,36 99 18 Säleikkö 70 % 

Korvaus KP 22,0 0,31 100 14 Säleikkö 70 % 

Korvaus 3 

Impulssipuh. 

5,1 0,16 93 31 Säleikkö 70 % 

Korvaus 

SymRun 4 

3,1 0,04 79 12 Säleikkö 100 

% 

Korvaus 

HiRun 

4,5 0,07 97 16 Säleikkö 100 

% 

Yhteensä 66,6 0,73    

Vuotoilma 59,3 0,94 25 10  

Vuotoprosentti 51 %     

 

Mittaushetkellä vuotoilmaprosentti oli 51 %, joka on yli suositusten. Marraskuun 

mittauksissa arvoksi saatiin 47 %, joten vuotoilman määrä on hieman kasvanut. Huuvan 

poistoilmamäärä on korvausilmamäärää suurempi. Poistoilmapuhaltimen säleiköt olivat 

mittauksien aikana 65 % avoinna, joten kuivausteho ei ollut täysin maksimissa. 

Korvausilmapuhaltimien 1 ja 2 korvausilmasäleiköt olivat avoinna 70 %. 

Korvausilmapuhaltimen 3, SymRun 4 puhaltimen ja HiRun puhaltimen ilmasäleiköt olivat 

täysin avoinna. 

 

Poistoilman kosteuden asetusarvo on 100 gH2O/kgk.i.. Poistoilman kuivuus voi johtua 

runsaasta poistoilmamäärästä. Märänpään poistoilman kosteudeksi mitattiin 112 

gH2O/kgk.i. ja kuivanpään kosteudeksi 138 gH2O/kgk.i.. Mitatut arvot ovat alle huuvan 
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mitoituksen, joka on 160 gH2O/kgk.i.. Huuvan poistoilman kosteusmittaukset tarkastettiin 

manuaalisesti mittaamalla kosteus ja lämpötila koneen automaattisten mittalaitteiden 

vierestä. Lämpötilamittauksessa ei huomattu eroja, mutta poistopuhaltimien kosteudessa oli 

eroja. Manuaalisten mittausten mukaan huuvan poistoilman kosteus oli etuosassa 111 

gH2O/kgk.i. konejärjestelmän näyttäessä kosteudeksi 101 gH2O/kgk.i. Huuvan jälkiosassa 

vastaava mittausarvo oli 121 gH2O/kgk.i ja konejärjestelmän mukaan 103 gH2O/kgk.i. 

Korvausilmapuhaltimien ilman lämpötila oli 93-100 °C välillä, eli laitevalmistajan 

suositusten mukainen. 

 

7.2 Huuvan paineen 0-taso 

Huuvan paineen 0-tason epästabiilisuus vaikuttaa ilman virtauksiin ja kosteuden poistoon. 

Paineen 0-tason ollessa vino tai matalalla on kostean ilman mahdollista tiivistyä ja edistää 

korroosioprosessia. Huuvan paineen 0-taso mitataan hoito- ja käyttöpuolelta. Mittauksessa 

määritetään manuaalisesti paineen 0-taso käyttäen hyväksi huuvassa syntyvää ali- ja 

ylipainetta. Mittauksessa huuvan ovien tiivisteiden välistä asetetaan putki, johon työnnetään 

rikkihapon ja ilman muodostamaa vaaleaa savua. Mittauslaitteena käytettiin Dräger Air 

Flow Tester-testausputkea. Alipaine imaisee savun huuvan, ja ylipaine työntää savun 

huuvasta. Paineen 0-tason muodostuu, kun paine-erot kumoavat toisensa ja savu ei poistu 

putkesta. Ihanteellinen tilanne olisi, jos paineen 0-taso muodostuisi tasaiseksi niin pituus-, 

kuin poikkisuunnassa ja korkeudeksi saataisiin rata-aukkojen korkeus. Tällöin haitalliset 

virtaukset huuvasta ulos ja sisään sekä poikittaiset virtaukset viirataskuihin minimoituisivat. 

Huuvan paineen 0-taso muodostui vinoksi huuvan alueella. Taulukossa 8 on esitetty huuvan 

0-tason mittaustulokset. (Dräger, 2015; Siltanen, 2015.) 

 

Taulukko 8. Huuvan paineen 0-tason korkeus (Siukkola & Siitari, 2015). Huuvan nollataso 

muodostui vinoksi. Taulukossa * merkitsee konejärjestelmän automaattista mittauspistettä. 

Mittayksikkö on metri [m]. 

Käyttöpuoli 

Jälkiosa ~2.6 2.0 1.5* 1.6 1.5* 1.6 1.2 Etuosa 

<2.8 >2.2 >2.2 >2.2 >2.2 >2.2 0.8 

Hoitopuoli 
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Huuvan etuosassa paineen 0-taso oli mittaushetkellä hoitopuolella 0.8 metrissä ja 

käyttöpuolella 1.2 metrissä. Hoitopuolella paineen 0-taso muodostui nosto-ovien 

tiivistepintaa korkeammalle, eli yli 2.2 metriin. Käyttöpuolella vastaavat arvot olivat noin 

1.5 metriä nousten kuivassa päässä hoitopuolen tasolle 2.6 metriin. Taulukossa *-merkintä 

tarkoittaa huuvan automaattisia paineenmittauspisteitä, jotka mittaushetkellä olivat 

valvontapisteen mukaan 1.53 metriä huuvan jälkiosassa ja 1.2 metriä etuosassa. 

Manuaalisesti mitatut arvot olivat 1.5 metriä kummassakin mittapisteen kohdassa. 

 

7.3 Huuvan välikaton paineisuus 

Huuvan välikatossa vallitsi alipaine koko huuvan pituudelta. Alipaineen avulla estetään 

kostean ilman pääsy huuvan eristeisiin. Välikaton alipaineet olivat -4 ja -24 Pa välillä. 

Huuvan jälkiosan alueella alipaine oli -4 Pa, keskialueelle -7 - -13 Pa ja etuosassa -24 Pa. 

Alipaine oli kuusinkertainen huuvan etuosassa kuin jälkiosassa. (Siukkola & Siitari, 2015.) 

 

7.4 Huuvan ilmankosteus ja lämpötilat 

Huuvan kosteus ja lämpötilat mitattiin 1 ja 2 kuivatusosalta kellarista, konetasolta ja katon 

rajasta. Taulukossa 9 on esitetty mittaustulokset. 

 

Taulukko 9. Huuvan ilman lämpötilat ja kosteudet (Siukkola & Siitari, 2015). Huuvan 

hoitopuolen lämpötilat olivat käyttöpuolta matalammat. Huuvan hoitopuolelta pääsee 

viileää ilmaa konetasolta viirakiertoon, koska huuvan päätyaukko on käyttöpuolta suurempi. 

Kuivatusryhmä 

 

Lämpötila  

[°C] 

Kosteus 

[gH2O/kgk.i.] 

Kellari   

1 HP 48 39 

1 KP 49 32 

2 HP 49 39 

2 KP 49 34 
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Taulukko 9 jatkuu. Huuvan ilman lämpötilat ja kosteudet (Siukkola & Siitari, 2015). Huuvan 

hoitopuolen lämpötilat olivat käyttöpuolta matalammat. Huuvan hoitopuolelta pääsee 

viileää ilmaa konetasolta viirakiertoon, koska huuvan päätyaukko on käyttöpuolta suurempi. 

Kuivatusryhmä 

 

Lämpötila  

[°C] 

Kosteus 

[gH2O/kgk.i.] 

Konetaso   

1 HP 51 70 

1 KP 63 82 

2 HP 57 92 

2 KP 68 78 

Katto   

1 HP 57 112 

1 KP 68 108 

2 HP 65 111 

2 KP 66 87 

 

Huuvan ensimmäisen kuivatusosan konetasolla ja katon rajassa oli eroa käyttö- ja 

hoitopuolen ilman lämpötiloissa. Huuvan lämpötilat ovat matalat ensimmäisellä 

kuivatusryhmällä, kuten kuuluukin. Kuivatussylinterit ovat lähes kylmät, eikä tällöin tuota 

lämpöä. Hoitopuoli on ensimmäisellä kuivatusryhmällä käyttöpuolta viileämpi. Konetasolla 

huuvan hoitopuolelta pääsee viileää ilmaa viirakiertoon, koska huuvan päätyaukko on 

käyttöpuolta suurempi. Huuvan ulkoa tuleva ilma saattaa aiheuttaa poikittaisia 

ilmavirtauksia ja kondensoitumista hoitopuolella.  

 

7.5 Ilman kosteuden ja lämpötilojen mittaus 

Ilmankosteus ja lämpötila mitataan mekaanisesti apulaitteita käyttäen. Kuivatustaskuissa 

mittauspiste on 2-3 metriä huuvan sisällä sylintereiden välissä. Viiralenkeissä mittauspiste 

on noin kaksi metriä viirakierron sisällä. Vac-Roll-teloilla mittauspisteet ovat imukanavien 

päässä hoitotasolla. Kuvassa 18 on esitetty ensimmäisen kuivatusryhmän ilman kosteuden 

ja lämpötilojen mittauspisteet seuraavasti (Siukkola & Siitari, 2015): 

 Kuivaustaskuissa punainen väri 

 Viiralenkeissä sininen väri 

 Vac-Roll-teloilla vihreä väri. 
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Kuva 18. Ilmankosteuden ja lämpötilojen mittauspisteet. Kuivaustaskuissa mittauspiste on 

esitetty punaisella värillä, viiralenkeissä sinisellä värillä ja Vac-Roll-teloilla vihreällä värillä. 

 

7.5.1 Ilman kosteudet ja lämpötilat kuivatustaskuissa 1. ja 2. kuivausryhmillä 

Kuivatustaskujen kosteudet olivat normaalilla tasolla 1 ja 2 kuivatusryhmillä. Mitoitus 

kuivatustaskuille on 200 gH2O/kgk.i. ja ensimmäisen ja toisen kuivatusryhmän taskut 

alittivat ohjearvon. Taulukossa 10 on esitetty 1 ja 2 kuivatusryhmien kuivatustaskujen 

lämpötilat ja kosteudet. 

 

Taulukko 10. 1 ja 2 kuivatusryhmien kuivatustaskujen lämpötilat ja kosteudet (Siukkola & 

Siitari, 2015). Kosteudet 1 kuivatusryhmän taskuissa olivat alhaiset, alle 200 gH2O/kgk.i..  

Sylinteri  

 

Lämpötila  

[°C] 

Kosteus 

[gH2O/kgk.i.] 

1 33 22 

2 39 38 

3 46 55 

4 53 89 

5 57 91 

6 62 135 

7 65 156 

 

Lämpötila ja kosteus kasvavat tasaisesti koko alueella, kuten lämmitysvaiheessa pitääkin. 

Kosteudet kuivatustaskuissa eivät ole korroosiolle haitalliset. Korroosio-ongelmaa ei ole 

myöskään havaittavissa kuivatustaskuissa. 
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7.5.2 Ilman kosteudet ja lämpötilat Vac-Roll-teloilla 1. ja 2. kuivausryhmillä 

Vac-Roll telojen poistoilman kosteudet ja lämpötilat olivat kuivatussylinterien tapaan 

normaalilla käyttöalueella. Mittauksessa ei havaittu poikkeavia arvoja huuvan jälkipään 

Vac-Roll teloissa. Taulukossa 11 on esitetty 1 ja 2 kuivatusryhmän Vac-Roll-telojen 

kosteudet ja lämpötilat. 

 

Taulukko 11. Vac-Roll-telojen poistoilman kosteus ja lämpötila (Siukkola & Siitari, 2015). 

Vac-Roll telojen lämpötilat ja kosteudet kasvavat ensimmäisten sylintereiden aikana. 

Lämpötila tasaantuu toisessa kuivatusryhmässä. 

Vac-Roll-tela  

 

Lämpötila  

[°C] 

Kosteus 

[gH2O/kgk.i.] 

1 59 44 

2 60 62 

3 70 78 

4 70 86 

5 70 96 

6 71 106 

7 79 167 

 

Vac-Roll-telat toimivat kuten niiden oletetaankin ja niiden lämpötilan sekä kosteuden kasvu 

on lämmitysvaiheelle ominaisen tasaista. Lämpötila kasvaa noin 10 °C ensimmäisen 

sylinteriryhmän alueella ja kosteus 44 gH2O/kgk.i lähes 100 gH2O/kgk.i. 

 

7.6 Kuivatusryhmän viirakierron ilman liikkeet, lämpötila ja kosteus 

Viirakierron ilman liikkeet testattiin Dräger-testiputkella. Mittaukseen käytettiin 

apulaitteistoa, jotta savu saatiin viirakierron läheisyyteen. Kuivatusryhmän viirakierron 

ilman liikkeet on esitetty kuvassa 19, Viirakierron savumittauksessa havaittiin position 1. 

luona ilman menevän sisäänpäin viiran yläpuolella ja alapuolella ulospäin. Telapositioiden 

1 ja 2  välillä ilma pyrki ulospäin. Voidaan olettaa, että liikehdintä tulee position 1. telan 

kautta tehden pyörteen position 2. telan juureen. Pyörteen aiheuttaa ilman törmäys ja telan 

pyörinnän aiheuttama ilmavirtaus. Position 3. telan juuresta ilma päätyi viirankierron sisään 

voimakkaasti niin hoito-, kuin käyttöpuolella. Tällöin kostea ilma ei poistu halutulla tavalla 

vaan jää pyörimään viirakiertoon. Tämä selittää osaksi poistoilman kuivuuden huuvan 

etuosassa. Ilmavirtauksia voi syntyä viirakiertoon myös huuvan hoitopuolen etuosan suurista 

aukoista, joista viileää ilmaa pääsee sisälle huuvaan.  
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Kuva 19. Ilman liikkeet 1. kuivatusryhmän palautusviirakierrossa. Ilman liikkumissuunnat 

on merkitty sinisin nuolin. Kostean ilman huomattiin kerääntyvän korroosioalttiiden 

telapositioiden 2 ja 3 läheisyyteen.  

  

Taulukossa 12 on esitetty 1 ja 2 kuivatusryhmien viiralenkkien lämpötilat ja kosteudet. 

Alueen ilmankosteus on normaalilla tasolla. Positioiden 2 ja 3 läheisyydessä kosteus hieman 

nousee muihin mittauspisteisiin verrattuna. Mittauksien perusteella voidaan todeta 

kosteuden jäävän telojen läheisyyteen, joka lisää korroosioriskiä. Lämpötilat ovat 

ensimmäisellä kuivatusosalla hieman toista kuivatusosaa viileämmät. Tämä johtuu rainan 

lämmitysvaiheesta. 

 

Taulukko 12. Kuivatusryhmien 1 ja 2 viiralenkkien ilman lämpötilat ja kosteudet (Siukkola 

& Siitari, 2015). Positioiden 2-3 läheisyydessä ilmankosteus hieman nousee muihin 

mittauspisteisiin verrattuna. 

Kuivatusryhmä  

 

Tela  

 

Lämpötila  

[°C] 

Kosteus 

[gH2O/kgk.i.] 

1 1 53 39 

 2 53 72 

 2-3 59 107 

 5-6 58 89 

2 7 64 71 

 8 65 82 

 9 69 83 

 10 63 92 
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7.7 Kuivatusviiran ilmanläpäisyn mittaus ja tulokset 

Kuivatusviiran ilmanläpäisevyyttä mitataan säännöllisesti radan alueelta. Korroosion 

kannalta tutkimus keskittyi viiran reuna-alueelle, jossa korroosioalue sijaitsee. Työssä 

vertaillaan kolmen ensimmäisen viiran reuna-alueiden läpäisyä. Ensisijaisesti tutkittavana 

kohteena on ensimmäisen kuivatusryhmän kuivatusviira. Toisen ja kolmannen ryhmän viirat 

mitattiin referenssimittauspisteiksi. Ensimmäisen kuivatusviiran mittauspisteet määritettiin 

niin, että reuna-alueella ensimmäiset ja viimeiset 5 mittauspistettä ovat 20 cm välein ja 

keskemmällä viiraa metrin välein. Kuvassa 20 on esitetty ensimmäisen kuivatusviiran 

mittapisteet. 

 

Kuva 20. Ensimmäisen kuivatusviiran ilmanläpäisyn mittapisteet. Punaiset pisteet ovat 

mittauspisteitä, joista ensimmäiset ja viimeiset viisi mittauspistettä ovat 20 cm välein ja 

keskemmällä viiraa mittauspisteet ovat metrin välein. 

 

Kuivatusviiraa ei pesty pysäytyksessä, vaan mittaus suoritettiin likaiselle viiralle, jotta 

saadaan todellinen tilanne viiran ilmanläpäisykyvystä. Kriittisimmät kohdat 

korroosiontutkimiselle ovat mittauspisteet 1 ja 19, jotka sijaitsevat telan korroosioalueella 

paperiradan ulkopuolella. Korroosiovauriota tutkittaessa ensimmäinen kuivatusviira on 

kriittisin. Taulukossa 13 on esitetty kuivatusviiran ilmanläpäisykyky.  
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Taulukko 13. Ensimmäisen kuivatusryhmän kuivatusviiran ilmanläpäisykyky. 

Mittaustulokset 1 ja 19 osoittaa, että kuivatusviira on reuna-alueilta tukkeessa. Ilman 

läpäisykyky on 61 % 2100 m³/m²/h lähtötilanteesta. 

Mittaus-

piste 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Läpäisy 

m³/m²/h 

1290 1910 1890 1900 2080 1990 1840 1950 2080 1870 

Mittaus-

piste 

11 12 13 14 15 16 17 18 19   

 Läpäisy 

m³/m²/h 

1920 1960 1840 1810 1900 1890 1960 1870 1600   

 

Mittausarvojen perusteella viira tukkeutuu reuna-alueilta. Viiran ilmanläpäisyn lähtötilanne 

oli 2100 m³/m²/h. Mittaushetkellä hoitopuolen viiran reuna-alueen läpäisykyky oli 61 % ja 

käyttöpuolen 76 % lähtötilanteesta. Korroosio-ongelma on pahempi hoitopuolen reunassa, 

joka selventyy viiran likaisuudesta. 

  

Referenssipisteiksi mitattiin toisen ja kolmannen kuivatusviiran reuna-alue ja rainan osuus 

noin metrin päästä viiran reunasta. Taulukossa 14 on esitetty toisen kuivatusviiran 

mittaustulokset. Taulukossa määritetyt mittauspisteet ovat Mittauspiste 1. Etureuna radan 

ulkopuolella, Mittasupiste 2. hoitopuoli radan alue, Mittauspiste 3. käyttöpuoli radan alue, 

Mittauspiste 4. takareuna radan ulkopuolella. 

 

Taulukko 14. Toisen kuivatusryhmän kuivatusviiran ilmanläpäisykyky. Ilmanläpäisykyky 

reuna-alueella oli 76 % 1600 m³/m²/h -läpäisyn lähtötilanteesta. 

Mittauspiste 1 2 3 4 

Läpäisy 1230 1460 1610 1530 

m³/m²/h         

 

Mittausarvoista voidaan päätellä kuivatusviiran olevan puhtaampi kuin ensimmäinen 

kuivatusviira. Ilmanläpäisykyky oli heikoin hoitopuolen reunassa. Tällöin läpäisykyky oli 

76 % 1600 m³/m²/h -läpäisyn lähtötilanteesta. Taulukossa 15 on esitetty kolmannen 

kuivatusviiran ilmanläpäisykyvyn tulokset. Viiran lähtötilanne oli 1600 m³/m²/h, kuten 

toisella kuivatusviiralla. Mittaustulosten perusteella voidaan todeta viiran olevan puhdas ja 

läpäisykyvyn olevan hyvällä tasolla. 
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Taulukko 15. Kolmannen kuivatusryhmän kuivatusviiran läpäisykyky. Ilmanläpäisykyky 

reuna-alueella oli 87.5 % viiran lähtötilanne oli 1600 m³/m²/h. 

Mittauspiste 1 2 3 4 

Läpäisy 1400 1420 1500 1440 

m³/m²/h         

 

Viiran puhtaudella on vaikutuksia korroosion muodostumiseen, sillä toisen ja kolmannen 

kuivatusryhmän alueella korroosio-ongelmaa ei ole havaittavissa ja viirat olivat puhtaampia 

verrattaessa ensimmäisen kuivatusryhmän viiraan.  

 

7.8 SEM/EDS-alkuainemittaus ja tulosten analysointi 

Korrosiivisten aineiden määrä vaikuttaa korroosion muodostumiseen, jonka vuoksi 

diplomityössä suoritettiin SEM/EDS-alkuainemittaus. Mittauksen avulla saadaan selville 

korroosioalueen alkuaineet ja niiden pitoisuudet. Mittaus tehtiin yhdelle kuivatusviiralle ja 

kolmelle vuoden 2015 aikana vaihdetulle johtotelalle. Näytteet otettiin manuaalisesti 

korroosiopinnalta ja ehjältä telapinnalta. Mittauksia tehtiin kolmesta eri telasta, sillä 

mittauksiin liittyy aina epävarmuustekijöitä. Useammalla mittauksella saadaan 

luotettavampi kuva prosessin tilanteesta. Alkuainemittauksella pyritään ymmärtämään 

korroosioreaktion aiheuttava alkuaine tai -aineet. Alkuainemittaus suoritettiin Thermo 

Scientific EDS NSS212-mittauslaitteella.  

 

7.8.1 Kuivatusviiran alkuaineanalyysi 

Kuivatusosan ensimmäisellä kuivatusryhmällä märästä rainasta irtoaa likaa kuivatusviiraan. 

Paperin raaka-aineista kalsiumkarbonaattipöly on yksi viiran tukkeuttaja. Viirakierrossa 

kuivatuksessa aiheutuva kosteus ja kalsiumkarbonaattipöly pakkautuvat viiran reuna-

alueelle. Nesteen happamuudella on vaikutusta yleiseen korroosioon. PK8:n prosessi on 

neutraali ja pistekorroosion muodostumiseen vaikuttaa osaltaan veden sisältämä alumiinin 

ja mangaanin määrä. Ph-arvon ollessa alle 7.5 voidaan sen olettaa kiihdyttävän pistemäisen 

korroosion muodostumista. Alumiini (Al) ja mangaani (Mn) voivat aiheuttaa saostumia ja 

sen myötä pistekorroosiota. Alumiini ei ole korroosioaltista, mikäli se ei ole saostumana. 

Mangaanioksidi toimii korroosioprosessissa hapettimena ja nostaa potentiaalia teräksen 

pinnalla. Kuvassa 21 on esitetty tutkittava saostunut kuivatusviira ja samasta viirasta 

referenssimittaus keskemmältä viiraa. (VVY, 2009. s. 5.) 
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Kuva 21. Viiran puhtausaste. Vasemmalla on esitetty tukkeutunut viira ja oikealla samasta 

viirasta referenssimittaus. Viiran tulisi olla puhdas, mutta karbonaattipöly ja saostumat 

täyttävät viiran välit ja heikentävät ilmanläpäisykykyä. Spiraalilangan koko 0.43 x 0.70 mm. 

 

Kuivatusviiralla ei ole tuotannon aikaista vesipuhdistusta, vaan puhdistus tapahtuu katkojen 

aikana. Tällöin korkeapainevesisuihkut eivät välttämättä pysty puhdistamaan viiraa 

kauttaaltaan, jolloin viiran reuna-alueen ilmanläpäisykyky heikkenee.  Viiran 

tukkeentumiseen vaikuttavat myös pinnat, joilla se liikkuu, eli telojen vaipat ja 

vedenpoistoelimien pinnat.  

 

Liitteessä 1 on esitetty viiran SEM/EDS alkuainemittauksen tulokset. Tuloksesta voidaan 

päätellä viiran olevan tukkeutunut saostumasta, joka sisältää kalsiumkarbonaattia, rikkiä ja 

kloridia. Kalsiumkarbonaatin pitoisuus on 49.65-87.47 paino- %. Rikin pitoisuus on 1.62-

45.77 paino- % ja kloridin 1.28-1.80 paino-%. Kloori on usein yhdisteenä, kuten tässäkin 

tilanteensa, jolloin se on muodoltaan kloridi-ioneina. Kuvassa 22 on esitetty viiran 

hyytelömäisen saostuman mikroskooppikuva. 

 

1mm 
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Kuva 22. Kuivatusviiran mikroskooppikuva. Viiran reuna-alue sisältää hyytelömäistä 

saostumaa, jossa rikkiä ja kloridi-ioneja. 

 

Hyytelömäisessä saostumassa on mittausten mukaan rikkiä ja klorideja. Rikki on peräisin 

massan keitosta tai ditioniittivalkaisusta, koska käytetään mekaanista massaa. 

Hyytelömäinen viiran tukkiva lika aiheuttaa happiköyhän alueen ja täten korroosioalueen 

potentiaalitason nousua. Telavaipan pinnalle voi viiran avulla muodostuva kloridikertymiä, 

jotka kiihdyttävät korroosiota. Kloridikertymät kuivuessaan ja uudelleen kostuessaan voivat 

syövyttää telan pintaa. Kloridi on korroosiivisista kemikaaleista sellainen, jota on haastava 

estää. Kloridi-ionissa tapahtuu niin sanottu aktiivinen hapettuminen, eli se pystyy 

korroosioreaktiossa tekemään uusia yhdisteistä ja näin ruokkimaan itseään (Suhonen, 2015). 

 

Saostumissa on myös mikrobeja, sillä huuvan lämpötila ja viiran kostea-alue ovat suotuisat 

mikrobeille (Järveläinen & Heino, 2015). Sulfaattia pelkistävät anaerobiset bakteerit 

aiheuttavat paikallista ja pistesyöpymää muistuttavaa korroosiota. Rikkiä pelkistävät 

bakteerit voivat kiihdyttää raudan korroosiota muodostamalla 10-prosenttista rikkihappoa. 

Rautaa ja mangaania hapettavat bakteerit voivat muodostaa onkaloita. Onkaloita esiintyy 

esimerkiksi ruostumattomissa teräksissä. Biologisen korroosion aiheuttamat vauriot 

ilmenevät usein lyhyen käyttöajan jälkeen. 

 

Viiran läpäisemättömyys mahdollistaa telan vaipalle korroosiorikkaan alueen. Viiran reuna-

alueelle pakkautunut saostuma tukkii viiran, ja sen läpäisevyys kärsii. Kun viira tukkeutuu, 

niin telan pinnalle muodostuu happipitoisuuseroja, jolloin happipitoisemmat reuna-alueet 

muodostuvat katodeiksi. Kloridin ja rikin määrän ollessa suuri ja happopitoisuuserojen takia 
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korroosioalue laajentuu potentiaalitason noustessa. Korroosioalue ei kuitenkaan leviä viiran 

reunaa leveämmälle alueelle, koska tällöin potentiaalierot tasoittuvat. 

 

7.8.2 Position 1 telan alkuaineanalyysi 

Kuvassa 23 on esitetty telan korroosiovaurio. Telan korroosiotyyppi on pistemäinen ja 

korroosioaste on standardin SFS-EN ISO 11463:en (2008) mukaan 4. Syntyneet 

korroosiokuopat ovat syviä ja reunat teräviä, jotka vaurioittavat viiran reuna-aluetta. Reuna-

alueen lankavaurioiden takia viira joudutaan vaihtamaan alle normaalin käyttöajan. 

 

 

Kuva 23. Telaposition 1 korroosiovaurio. Pistemäiset syöpymät muodostuvat 

happipuutosalueelle alueelle viiran alle. Teräväreunaiset kuopat repivät viiran reuna-aluetta. 

Korroosioalue on esitetty sinisellä nuolella ja se on noin 10 cm leveä. 

 

Telan alkuainemittaustulokset on esitetty liitteessä 2. Mittaustuloksen perusteella telan 

runkovaipan korroosioon vaikuttavia alkuaineita ovat kloridi, hapettunut rauta, alumiini ja 

pii. Telan pinnalle kertynyt kloridimäärä on suhteellisin pieni. Kalsiumkarbonaatin 

muodostuma on hyytelömäistä likaa viirasta aiheutuen. Kloridin lisäksi korroosiota 

aiheuttavien alkuaineiden pitoisuudet ovat pieniä, arvoltaan alle yhden painoprosentin. 

Korroosioalueen kloridipitoisuus analyysin mukaan oli 0.92 painoprosenttia näytteen 

kokonaismassasta.  
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Telan 1 referenssimittaus suoritettiin ehjältä telan pinnalta. Analysoitu näyte sisälsi 0.25 

painoprosenttia kloridia. Arvo on 27 % korroosioalueen pitoisuudesta. Telan 1 

referenssimittauksessa havaittiin mangaanijäämiä 1.16 painoprosenttia. Mangaania voi 

muodostua prosessiin vedestä tai puusta. Puusta muodostuvaa mangaanin määrää voidaan 

pitää pienenä, sillä sen tulisi kulkea koko sellunvalmistusprosessin kautta paperikoneelle. 

Vedestä muodostuva mangaani on mahdollista. Kohteeseen on mahdollista muodostua 

mangaanisaostumia, jotka mikrobien kanssa hapettavat ja kiihdyttävät korroosiota. 

Mangaanioksidi muodostuu hapettimeksi ja nostaa potentiaalia runkovaipan pinnalla 

(Pulliainen, 2015). Telan vaihtomääriin verrattaessa korroosiovauriot eivät ole kriittisimmät. 

Tämä selittyy pienellä viiran peittoalueella telan vaipalla. Ensimmäisen position viiran 

peittoala telan vaipalla on ryhmän pienin. Telan pintaan on mahdollista kaavauksesta 

huolimatta kiinnittyä kalsiumkarbonaattijäämiä, koska se on paperinpuoleinen tela. Tämä 

lisää korroosioriskiä. 

 

7.8.3 Position 2 telan alkuaineanalyysi 

Position 2 tela vaurioitui hoito- ja käyttöpuolelta. Kuvassa 24 on esitetty telan hoitopuolen 

korroosiovaurio. Telan korroosiotyyppi on pistemäinen, kuten muissakin teloissa ja 

muodostumistapa on samanlainen.  
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Kuva 24. Telaposition 2 hoitopuolen korroosiovaurio. Korroosio on pistemäinen ja 

muodostuu happipuutosalueelle viiran alle. Korroosioalue on esitetty sinisellä nuolella ja se 

on noin 10 cm leveä. 

 

Liitteessä 3 on esitetty telan korroosiovaurioiden SEM/EDS-alkuaineanalyysit. Analyysistä 

nähdään kloridipitoisuuden nousseen korkeammaksi kuin position yksi tapauksessa. 

Kloridipitoisuus on hoitopuolen korroosioalueella 1.29 ja käyttöpuolella 2.11 paino- %. 

Mittaukset kertovat myös mangaanijäämistä. Saostumina alkuaineet aiheuttavat pistemäistä 

korroosiota. Analyysista on havaittavissa myös hapettunutta rautaa.  Käyttöpuolen 

mittaustulos kertoo kloridipitoisuuden kasvaneen hoitopuolta suuremmaksi 

korroosioalueella. Mangaanipitoisuus on käyttöpuolella hieman hoitopuolta pienemmällä 

tasolla. Korroosion aiheuttajaksi voidaan mittausten perusteella todeta myös viiran 

saostumat, jotka osakseen tarttuvat telan pinnalle aiheuttaen korroosioalueelle 

potentiaalieroa.  

 

Referenssimittauksesta nähdään volframikarbidi-, koboltti- ja kromipitoisuuksia, joita ei 

havaita korroosioalueen mittauksissa. Mittaustuloksien perusteella kohteessa olisi ollut 

pinnoitettu tela. 
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7.8.4 Position 3 telan alkuaineanalyysi 

Position 3 korroosiovaurio on muiden telojen tapainen. Kuvassa 25 on esitetty telan 

korroosiovaurio. Liitteessä 4 on esitetty telaposition 3 SEM/EDS-alkuainemittaustulokset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 25. Telaposition 3 korroosiovaurio. Korroosio on pistemäinen ja muodostuu 

happipuutosalueelle viiran alle. Korroosioalue on esitetty sinisellä nuolella ja se on noin 10 

cm leveä. 

 

SEM/EDS-käyrästä huomataan kloridin määrän olevan korroosioalueella aiempia teloja 

suurempi, 6.40 painoprosenttia. Korroosioalueella on myös suuri määrä rikkiä ja alumiinia, 

jotka kiihdyttävät korroosiota. Referenssialueen piipitoisuus, 16.70 painoprosenttia, oli 

muita telapositioita suurempi.  
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8 PINNOITE- JA TELAMATERIAALIEN OMINAISUUDET JA NIIDEN 

VERTAILU 

 

 

Kuivatusosan johtotelojen pinnoitteiden vaatimusprofiili on prosessitelojen pinnoitetta 

yksinkertaisempi. Kuivatusosan johtotelat eivät kosketa paperia vaan ohjaavat viiraa, joten 

pinnoitteen vaatimuksena on suojata runkovaippaa korroosiolta ja kuivatusviiraa 

kulumiselta. Johtotelojen pinnoitemateriaaleja ovat kumi-, kromi-, komposiitti-, ja 

fluoripolymeeripinnoite sekä terminen kovapinnoite fluoripolymeerin kanssa. Työssä 

vertaillaan pinnoitteiden lisäksi yhtiön pyynnöstä seosteräksiä ja titaania runkovaipan 

materiaalina. Tarkoituksena runkomateriaalin vertailulle on pinnoittamisen korvaaminen 

korroosiokestävämmällä runkomateriaalilla.  

 

8.1 Vaatimusprofiili konstruktiolle 

Johtotelan pintakerroksen vaatimukset muodostuvat ajettavuudesta, kulumis- ja 

korrosiokestävyydestä, stabilisuudesta ja valmistettavuudesta. Taulukossa 16 on esitetty 

telan pintakerroksen vaatimukset. 

 

Taulukko 16. Johtotelan pintakerroksen vaatimusprofiili. Pintakerroksen vaatimukset 

muodostuvat ajettavuudesta, kulumis- ja korrosiokestävyydestä, stabiilisuudesta ja 

valmistettavuudesta. 

Vaatimus Ominaisuus 

Hyvä ajettavuus 

 

 

Materiaalin pintaominaisuudet: topografia, 

pintavaraus, pintaenergia, huokoisuus 

Kulumis- ja korroosionkestävyys Materiaalin ominaisuudet: lujuus, kovuus, 

kulumiskestävyys, huokoisuus, 

tartuntalujuus 

 

Korroosiokestävyys vaihtelevissa 

pesuvesiympäristöissä 

Stabiilisuus Terminen stabiilisuus 

Jäännösjännitykset 

Valmistettavuus Kylmätyöstettävyys 

Lämpökäsiteltävyys 

Mahdollisuus pinnoittaa uudelleen 
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8.2 Materiaalien esivalinta 

Materiaalien esivalinnassa kiinnitetään huomiota vaatimusprofiiliin ja yhtiön määrittämiin 

vaatimuksiin. Yhtiön määrittämä vaatimus on yli 10 vuoden käyttöaika johtoteloille. 

Materiaalit ja pinnoitteet tulee valita niin, että syntyvät kustannukset ovat mahdollisimman 

pienet. 

 

8.2.1 Runkovaipan materiaalin esivalinta 

Johtotelan runkovaipan materiaalilta vaaditaan myötölujuutta, työstettävyyttä ja 

pinnoittamattomana pistekorroosionkestoa. Materiaalin tulee olla pinnoitettava, sillä 

korroosion estämiseksi runkovaipan materiaalin uudistaminen ei välttämättä ole riittävä tai 

kustannustehokkain toimenpide. Runkovaipan materiaaleina käytetään yleisesti S235JRG2 

-terästä ja seostettuja teräksiä. 

 

Runkovaippamateriaalin tulee olla kylmämuovattavaa ja hitsattavaa, sillä valmistus tapahtuu 

levystä ja liittäminen hitsaamalla. Runkovaippa koneistetaan sisä- ja ulkopinnalta, jotta telan 

tasapainotus helpottuu ja ulkopinnan riittävä pinnankarheus saavutetaan. Materiaalin 

käyttökohteen lämpötila on lämpökameran perusteella maksimissaan 70 °C, joten vaipan 

materiaalivalinnassa materiaalien maksimaalista lämpötilankestoa ei tarvitse huomioida. 

Materiaalin tiheyden avulla rakennetta pystytään keventämään ja pyörivä massa on tällöin 

pienempi. Hitausmomentin pienentäminen auttaa teloja pyörimään pienellä viiran 

peittoalalla ja viiran kireydellä. 

 

Materiaalilta vaaditaan pistekorroosiokestävyyttä. Pistekorroosion aiheuttajaksi on 

tutkimuksissa todettu viiran saostumat, jotka sisältävät kloridia, rikkiä ja mangaania. 

Korroosiota kiihdyttää voimakas hapettava ympäristö ja korkea lämpötila. 

Pistekorroosiokestävyyttä ruostumattomilla teräksillä voidaan karkeasti vertailla 

pistekorroosioekvivalentti, PRE (pitting resistance equivalent)-vertailuarvolla. 

Vertailuarvossa huomioidaan kromin, molybdeenin ja typen painoprosentit vertailtavassa 

teräksestä. PRE-vertailuarvo saadaan kaavasta (Aromaa, 1999, s. 39): 

 

𝑃𝑅𝐸 = %𝐶𝑟 + 3.3 ∗ %𝑀 + 16 ∗ %𝑁   (3) 
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Toinen vertailuarvo teräksen korroosion muodostumiselle on kriittinen 

pistekorroosiolämpötila, CPT (critical pitting corrosion), joka määritetään 

sähkökemiallisesti. CPT-arvo voidaan lisäksi laskea kaavalla (Sandvik, 2015): 

 

𝐶𝑃𝑇 = 10 + 7 ∗ (%𝑀𝑜)   (4) 

 

Seosteräksistä työssä vertaillaan 1.4404 316L austeniittista ruostumatonta terästä, 1.4462 

X3CrNiMoN22-5-3 ferriittis-auteniittistaterästä ja 3.7035 T 99,7 titaania S235JRG2-

teräksen suhteen. Materiaalivertailusta jätettiin pois alumiinit ja sen seokset, koska niiden 

mekaaniset ominaisuudet ovat heikot verrattuna seosteräksiin. 

 

8.2.2 Telapinnoitteiden esivalinta 

Johtotelat pinnoitetaan, jotta sen kulutuksen, lian ja korroosionkesto paranee. Pinnoitteen 

käyttölämpötilan kesto ja kovuus sekä mahdollisimman tiivis pinta takaa riittävän 

suojaustason. Pinnoitteiden valmistajat eivät julkaise pinnoitteiden kemiallisia 

koostumuksia, joten vertailemme pinnoitteita kovuuksien, pinnoitteiden paksuuden ja 

kaavattavuuden perusteella. Pinnoitevertailussa vertaillaan karbidipohjaisia pinnoitteita 

erilaisilla fluoripolymeereillä, alumiinioksidipuhallettuja fluoripolymeerejä, komposiitti-, 

kumi- ja kromipinnoitetta. 

 

Tutkittavassa kohteessa telapinnoitteen mitoitetaan telapositioiden kaksi ja kolme 

mukaisesti. Telat jaetaan kahteen ryhmään; kaavattavat telat ja kaavaamattomat telat. 

Telaposition kaksi kiristystelalle muodostuu mekaanista rasitusta kaavauksesta, viiran 

hankauksesta sekä viiran ympäröimä peitto on muita teloja suurempi. Telaposition kolme 

telalle aiheutuu viiran hankauskulutusta ja viiran peittämä ala on kaavattomien telojen 

ryhmässä suurin. 

 

8.3 Materiaalivaihtoehtojen ominaisuusprofiilit, niiden vertailu ja valinta 

Materiaalivaihtoehtojen vertailussa tavoiteltuja ominaisuuksia ovat pitkäaikainen 

korroosion-, naarmuuntumisen- ja kulumisenkesto, lianhylkivyys ja itsepuhdistuvuus. 

Vertailussa kiinnitetään huomiota materiaalien kovuuteen, tiheyteen ja käyttölämpötilaan. 
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8.3.1 Seosterästen ominaisuudet ja niiden vertailu 

Seosteräksistä vertaillaan 1.4404 316L austeniittista ruostumatonta terästä, 1.4462 

X3CrNiMoN22-5-3 ferriittis-auteniittistaterästä ja 3.7035 T 99,7 titaania S235JRG2-

teräksen suhteen. Materiaaleja on saatavilla levymateriaalia, joista runkovaippa voidaan 

valmistaa. Taulukossa 17 on esitetty materiaalien ominaisuudet. (Aalco, 2015.) 

 

Taulukko 17. Runkovaipan materiaaliominaisuudet (Kempchen, 2015; Piensoho, 2015; 

M.Woite, 2015). Seosteräksistä vertaillaan 1.4404 316L austeniittista ruostumatonta 

terästä, 1.4462 X3CrNiMoN22-5-3 ferriittis-auteniittistaterästä ja 3.7035 T 99,7 titaania 

S235JRG2-teräksen suhteen. 

Ominaisuus Materiaali (EN 10025/DIN) 

1.0038 

EN 

S235JRG2 

Seostamaton 

rakenneteräs 

316L 1.4404 

X2CrNiMo  

17 12 2 

Austeniittinen 

seosteräs 

2205 1.4462 

X3CrNiMoN 

22 5 3 

Ferriittis-

austeniittinen 

seosteräs 

3.7035 

T 99,7 

B348 Gr.2 

Titaani 

Murtolujuus 

[ReH MPa] 

360-510 520-670 620-950 390-540 

Myötöraja 

[Rm Mpa] 

235 220 450 250 

Kovuus Brinell 130 <215 120-180 <150 

Vickers   140-240  

Murtovenymä 

[%] 

26 40 25- 20 

Tiheys 

[g/cm³] 

7,85 7,95 7,8 4,5 

Kimmomoduuli 

[GPa] 

215 193 200 105 

Iskusitkeys 

[MPa] 

27 J 60 * * 

Työstettävyys 

(%) 

80 80 80 70 

Hinta €/kg <2 4 8 20 

 

Teräksen korkea kromi-, molybdeeni- ja typpipitoisuus parantavat haluttua 

pistekorroosionkestoa. Teräksessä tulee vähintään olla 2 % molybdeeniä, mikäli sitä 

ajatellaan käytettäväksi kloridiympäristössä. Mitä suurempi seoksen molybdeenipitoisuus 

on, muodostuu sitä parempi kloridiliuoksen muodostama korroosionkestävyys. (Piensoho, 

2015.) Seosteräksen vertailua voidaan suorittaa PRE- ja CPT-arvojen perusteella. 
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Seosteräksien 2205 ja 316L pistekorroosioekvivalenttiarvot ovat esitetty taulukossa 18. 

(SFS-EN 10088-1, 2015, s. 84.) 

 

Taulukko 18. Seosteräksien pistekorroosioekvivalenttiarvot. 2205-teräksellä PRE-arvo on 

316L-teräslaatua suurempi (35>24) (Sandvik, 2015). 

Teräs Painoprosentti PRE 

%Cr %Mo %N  

1.4404, 316L 17 2.2 - 24 

1.4462, 2205 22 3.2 0.18 35 

 

Taulukosta nähdään, että 2205-teräksen PRE-arvo on suurempi (35), kuin 316L-teräslaadun 

(24). Tarkempaa pistekorroosion kestävyysvertailua voidaan tehdä CPT:n avulla. Kuvassa 

26 on esitetty teräslaatujen CPT-arvot. 

 

 

Kuva 26. 316L- ja 2205-teräslaatujen CPT-arvot. Vaaka-akselilla on kloridi-ionien 

painoprosentti. Mitä isompi painoprosentti kloridia, sitä todennäköisempää on korroosion 

muodostuminen. (mukaillen: Sandvik, 2015; North Americas Stainless, 2015.) 
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Voidaan todeta 2205-teräslaadun sietävän kloridi-liuoksen aiheuttamaa pistekorroosiota 

316L-teräslaatua paremmin, koska kloridi-ionin painoprosentin ollessa sama 1 % 2205 vaatii 

korkeamman lämpötilan. 2205-teräksen CPT-käyrä laskee 316L-teräslaatua loivemmin. 

Korroosion muodostumisen oletetaan kasvavan yhdestä painoprosentista lähtien. 

SEM/EDS-alkuainemittausten perusteella korkein kloridipitoisuus tutkittavissa näytteissä 

oli 6.4 painoprosenttia. Verrattaessa teräslaatujen CPT-arvoja liitteessä esitettyyn telan 

SEM/EDS alkuaineanalyysin kloridipainoprosenttiin voidaan todeta, ettei ruostumaton teräs 

kestä tutkittavassa kohteessa. Ruostumaton teräs syöpyy, koska kloridipitoisuus on suuri 

(6.4 paino-%) ja viiran hiova kuluminen sekä kosketuspari viiran korrosiivisen saostuman 

kanssa estävät passiivisen kerroksen syntymisen. (Häuselmann, 2015.)  

 

2205-teräksen valmistettavuudessa voi tulla ongelmaksi materiaalin jäykkyys. 

Taivutettaessa materiaali vaatii suuremmat voimat kuin S235JRG2 tai 316L-teräs. 

Työstettäessä materiaalin palautuminen on suurempaa.  Runkovaipan korroosionkestävyyttä 

voidaan parantaa taivuttamalla 316L seosteräslevyä S235JRG2-teräsvaipan päälle. Tällöin 

ongelmana on galvaanisen kennon muodostuminen ja epäjalomman metallin syöpyminen, 

mikäli teräksien väliin pääsee korrosiivista kemikaalia ja kosteutta. Materiaalien 

lämpölaajeneminen muodostaa myös ongelman tällaisessa valmistustavassa. 

Ruostumattomille teräksille on lähes mahdotonta tehdä jännityksenpoistohehkutus 

hitsauksen jälkeen. Tämä tarkoittaa, että hitsauksessa aiheutuneet jännitykset jäävät osaksi 

rakenteeseen. 

 

Titaanin korroosiokestävyys perustuu ruostumattoman teräksen tavoin sen passiivikalvon 

syntymiseen. Mikäli pinta joutuu mekaaniselle rasitukselle ja passiivikalvoa ei muodostu, 

johtaa se materiaalin syöpymiseen. Valmistusteknillisesti titaanin on haasteellisin 

vertailtavista materiaaleista. Titaania hitsattaessa se pyrkii liuottamaan hitsauslämpötiloissa 

ilman kaasuja itseensä. Hitsauslaitteiden, kaasujen ja lisäaineiden ollessa oikeat 

hitsausprosessi muistuttaa ruostumattoman teräksen hitsausta. Titaanin hinta on myös 

verrattavista materiaaleista korkein ja tämän takia hylätään. 

 

Telan vaippa materiaalin valintaan vaikuttaa materiaalin hinta. S235JRG2-teräs on edullinen 

muihin vertailtaviin teräslaatuihin vertailtaessa. Teräksen mekaaniset arvot ovat myös 

suotuisat kohteeseen aikaisempien kokemusten perusteella. Materiaali- ja 
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kustannusvertailuun perustuen telan vaippamateriaali pidetään S235JRG2-teräksenä ja 

telapositioille pyritään löytämään optimoitu telapinnoite korroosiota vastaan. 

8.3.2 Telapinnoitteiden ominaisuudet ja niiden vertailu 

Vertailtavat pinnoitteet ovat valittu vaatimusprofiilin mukaisesti. Tärkeimpänä 

vertailuarvona voidaan pitää pinnoitteen kovuutta ja maksimikäyttölämpötilaa. Materiaalin 

kova pinta lisää sen kaavattavuutta. Vertailtavien pinnoitteiden ominaisuudet on esitetty 

taulukossa 19. 

 

Taulukko 19. Pinnoitteiden ominaisuudet. Tärkein vertailuarvo on pinnoitteen kovuus ja 

maksimikäyttölämpötila. (Fluorotech, 2015; Valmet, 2014b; Chemours, 2015.) 

Pinnoite Kovuus 

[HV/ShD] 
Pinnoitteen 

paksuus 

[μm/mm] 

Pinnan 

karheus 

[μm] 

Maksimi 

käyttölämpötila 

[°C] 

Hinta 

 

Volframikarbidi-

koboltti 

(WC-Co)+ 

fluoripolymeeri  

karbidi  

1000-1200 

HV 

polymeeri  

59-67 ShD 

80 - 170 μm <1.0 150 - 240 4 

Karbidiseos 

(WC-CO-Cr)+ 

Nanopolymeeri 

(teflon+keraami) 

karbidi 

1500 HV 

polymeeri 

75-80 ShD 

150-170 μm <1.0 100 - 240 

 

4 

Fluoripolymeeri 

ETFE 

PFA 

PTFE 

     

67 ShD 500 μm 1.0-1.3 155 2 

60 ShD 200 μm 1.0-1.3 260 3 

59 ShD 30 μm 1.0-1.3 260 2 

Komposiitti 87 ShD 6-10 mm <1.0 150 5 

Kumi 40-90 ShD 6.0-13 mm <3.2 104 * 

Kromi 700 HV 30 μm <1.0 * * 

 

Pinnoitteen kustannukset ovat arvioitu 1-5 asteikon mukaisesti niin, että arvo 1 tarkoittaa 

edullisinta ja arvo 5 kalleinta pinnoitetta. Arvioinnissa ei ole huomioitu telan vaihto- tai 

logistiikkakustannuksia. Pinnoitukset tehdään alihankintana, joten logistiikasta aiheutuu 

kustannuksia, mikäli pinnoitusta ei tehdä On-site-menetelmällä. Menetelmän etuna on telan 

pinnoittaminen käyttökohteessa.  On-site-pinnoitus vaatii vähintään 43 tuntia telaa kohden, 

joten lyhyessä seisokissa sitä ei ole mahdollista toteuttaa. Pinnoittajat suosittelevat kuitenkin 

telan toimittamista pinnoittajalle hyvän laadun takaamiseksi. (Westerlund, 2015.)  
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Volframikarbidi-fluoripolymeeripinnoitteen käyttölämpötila on riippuvainen käytettävästä 

fluoripolymeeristä. Käyttölämpötila vaihtelee 150-260 °C välillä. Volframikarbidi-

fluoripolymeeripinnoitteen kulutus- ja korroosiokestävyys on pinnoitevaihtoehtojen 

parhaimmasta päästä. Yleisesti primäärikarbidipinnoite tehdään 0.5 % huokoisuuteen ja 

pinta tiivistetään halutulla fluoripolymeerillä. Volframikarbidipinnoitteen paksuus on 

yleisesti 100-120 μm. Pinnankarheudeksi fluoripolymeerin ruiskutuksessa muodostuu 1 µm 

tai alle, joka on riittävä tutkittavaan kohteeseen. Pelkkä volframikarbidipinnoite on liian 

huokoinen, joten se tarvitsee tiivistää huokoisuuden estämiseksi. Kobolttikromiseostettu 

volframi (86%WC-10%Co-4%Cr) antaa kovapinnoitteelle paremman korroosio- ja 

kulumiskestävyyden sekä sitkeyden. Kobolttikromiseostettu volframikarbidi on lähes 1.5 

kertaa kovempaa kuin volframikobolttikarbidi. Kromin avulla karbidi kiinnitetään 

perusmateriaaliin tiukasti. Karbidin seosaineilla voi myös olla negatiivien vaikutus. Väärä 

seospitoisuus tai -materiaali voi tehdä karbidista karkenevan, jolloin se irtoaa 

perusmateriaalista. Tällöin karbidipinnoitteen käyttöaika on heikko, alle 2 vuotta. 

Nestemäiseen fluoripolymeeriin voidaan myös sekoittaa keraamihiukkasia. Hiukkaset 

kovettuessaan luo tiiviin kulutuskestävän pinnan primääripinnoitteelle. 

 

Fluoripolymeeripinnoitteiden heikkous on mekaaninen kestävyys kaavattavissa kohteissa. 

UPM Kymin kokemusten mukaan ETFE-fluoripolymeeripinnoite kesti vain kolme 

kuukautta kaavattavassa telapositiossa. Kemikaalien kesto fluoripolymeereillä on 

kokemuksien mukaan hyvä. Vertailtavien polymeerien kloridin ja rikin kesto on samalla 

tasolla, joten voidaan olettaa, että polymeerit kestävät kemikaalien asettamat rasitukset 

(Zeus, 2015). Polymeeripinnoitetta on mahdollisuus saada ruiskutettavana ja kutistesukkana, 

joka sulatetaan telan vaipalle.  

 

Johtoteloja pinnoitetaan usein luonnonkumilla, jolla on parempi kovuus kuin nitriilikumilla. 

Kumipinnoitteiden heikkoutena on alhainen 100 °C maksimilämpötila ja pinnoitteen 

turpoaminen reuna-alueella. Alhaisen käyttölämpötilan takia kumipinnoitetta käytetään viira 

ja puristinosan johtoteloissa. Kumipinnoitteita voidaan myös käyttää huuvan alkuosan 

johtoteloissa, sillä käyttölämpötila ei välttämättä nouse yli kriittisen pisteen. 

Kumipinnoitetta ei kuitenkaan valita tarkempaan testaukseen sen alhaisen käyttölämpötilan 

ja aiempien turpoamiskokemusten takia. 
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Komposiittipinnoitteiden paksuus on kumipinnoitteiden tasolla, 6-10 mm. 

Komposiittipinnoitteen ongelmaksi muodostuu kumipinnoitteiden tavoin päiden 

turpoaminen, jos väliin pääsee korrosiivista kemikaalia. Paksun pinnoitekerroksen vuoksi 

komposiitti estää korroosioparin muodostumisen telan vaipalle. Komposiittipinnoitetta ei 

valita tarkempaan tarkasteluun korkeiden valmistuskustannusten takia. Komposiitti- ja 

kumipinnoitteille aiheutuu lisäkustannuksia niiden hiontatarpeesta. 

 

Kromipinnoitteen kestävyys kaavattavassa kohteessa on kyseenalainen. Kromipinnoitteen 

korroosionkestävyyteen vaikuttaa ruostumattoman teräksen tavoin passiivikalvon 

syntyminen. Kaavattavassa kohteessa adhesiivinen kuluminen estää passiivikalvon 

syntymisen, joten voidaan olettaa, että kromipinnoitteellisen telan käyttöaika jää alle rajatun 

10 vuoden. Tämän takia kromipinnoite jätetään pois tarkemmasta tarkastelusta. 

 

Pinnoitteiden materiaalihäviö vaihtelee kovuudesta riippuen.  Kovat materiaalit kestävät 

paremmin kaavauksesta aiheutunutta hiovaa kulumista. Pinnoitteen kovuus, paksuus ja 

sulkeumapitoisuus määrittelevät käyttöajan. Pinnoitteiden etuna on niiden uusittavuus. 

Telojen päädyt pystytään korjaamaan valokaaren avulla, kun käytetään kromi-rauta-

seoslisäainetta (Westerlund, 2015). Tela koneistetaan alamittaan, ruiskutetaan ja hiotaan 

oikeaan halkaisijaan. Tämä lisää telan kustannustehokkuutta ja käyttöikää, kun selvitään 

uudelleenpinnoituksella. 

 

Pinnoitteiden testaukseen valitaan kustannusten minimoimisen takia kaksi 

fluoripolymeeripinnoitetta ETFE ja PFA. ETFE-pinnoitetta pidetään vertailukohtana, sillä 

sen käyttöaika kaavattavassa kohteessa oli kolme kuukautta. PFA valittiin sen 

maksimikäyttölämpötilan takia. PFA on PTFE-polymeerin kanssa yhtä kova materiaali ja 

PFA-pinnoitteen pinnoitepaksuus suurempi. Karbidifluoripolymeeripinnoitteiksi valitaan 

PFA ja PTFE volframikarbidiprimäärein. Tällöin voidaan vertailla myös PFA- ja PTFE-

fluoripolymeerejä. 
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9 TELAPINNOITTEIDEN TESTAUS JA VALINTA 

 

 

Hankauskulutustestissä testataan pinnoitteen kulutuskestävyyttä. Materiaalien testauksessa 

halutaan selvittää pinnoitteen mekaanisen rasituksen kestoa. Pinnoitteiden kulumista 

verrataan painohäviön suhteen. Pinnoitteiden hankauskulutustestiin valittiin kaksi 

fluoripolymeeripinnoitetta ja kaksi karbidipinnoitetta erilaisin fluoripolymeerein. 

Telapinnoitteen vertailu tehdään ETFE-fluoripolymeeripinnoitteeseen verraten, joka kesti 

telapositiossa 2 kolme kuukautta. Ensimmäiset korroosiohavainnot tehtiin 1.5 kuukauden 

jälkeen asennuksesta. Telapositiossa 5 EFTE-polymeeripinnoite on kestänyt 

vaurioitumattomana kuusi kuukautta. 

 

Kiihdytetty korroosiokoe voidaan suorittaa, mikäli epäillään pinnoitteen kemikaalien 

kestävyyttä. Korroosiokokeessa materiaali altistetaan toimintaolosuhdetta ankarampaan 

olosuhteeseen, jolloin odotettu korroosioprosessi oletetaan käynnistyvän todellista 

nopeammin. Koekappaletta arvioidaan väliaikamittauksin painohäviön suhteen ja kovuuden 

suhteen. Tässä työssä kiihdytettyä korroosiotestiä ei suoritettu, sillä oletetaan pinnoitteiden 

kestävän kemikaalien aiheuttama rasitus, kun pinnoitteen pinta ei ole vaurioitunut 

mekaanisesta kulumisesta. 

 

9.1 Pinnoitteen hankauskulutustesti 

Testauksessa sovelletaan ASTM D4060-01 standardia. Koe suoritettiin Taber-

hankauskulutuslaiteella. Kokeessa käytettiin CS-10 kulutuslaikkoja ja 1000g laikkapainetta. 

Taulukossa 20 on esitetty testattavat pinnoitteet. EFTE- ja PFA-fluoripolymeeripinnoitteet 

ovat 500 μm paksuja ja niiden puhdistus on tehty 96 %:lla alumiinioksidilla. PFA- ja PTFE-

pinnoitteiden volframikarbidi on valmistettu niin, että 80 μm on tiiviimpää 0.5 % 

huokoisuuden omaavaa ja 20 μm 1.5-2 % huokoisuuden omaavaa volframikarbidia, jotta 

tiivistemateriaali imeytyy paremmin karbidiin. Pinnoitteiden hankauskulutuskestävyyttä 

arvioidaan painohäviön perusteella. Kulutuskokeen ohjeistus on esitetty liitteessä 5. 
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Taulukko 20. Testattavat pinnoitteet. Testattavia pinnoitteita verrataan aikaisemmin 

käytettyyn ETFE-fluoripolymeeripinnoitteeseen. Fluoripolymeeripinnoitteiden pohjana on 

alumiinioksidi- ja karbidipinnoitteet ovat valmistettu niin, että 80 μm on tiiviimpää 0.5 % 

huokoisuuden omaavaa ja 20 μm 1.5-2 % huokoisuuden omaavaa volframikarbidia. 

Pinnoite 1  

EFTE 

(S235) 

2 

PFA 

(S235) 

3 

PFA 

(S235+

karbidi) 

4 

PTFE 

(S235+

karbidi) 

Paksuus 500μm 500μm karbidi 

100 μm 

PFA 

60 μm 

karbidi 

100 μm 

PTFE 

30 μm 

 

Pinnoitetuille näytteille tehdään standardin ASTM D4060-01 mukaisesti 1000 kulutussykliä. 

Painohäviömittaus suoritetaan 500 ja 1000 kulutussyklin jälkeen. Kulutusmittaustesti 

tehdään kuivana, koska halutaan kuluttaa pinnoite mahdollisimman nopeasti. Tehdessä koe 

märkänä on mahdollista, että kulutuskiekon ja pinnoitteen välille muodostuu vesikerros, 

jolloin kuluminen on vähäisempää, noin 1-5mg/1000 kulutussykliä riippuen pinnoitteesta. 

Kyseisessä kokeessa ei mallinneta toimintaolosuhteen lämpötilaa, vaan testit tehdään 20 ±2 

°C laboratoriolämpötilassa. Kuvassa 27 on esitetty 500 ja 1000 kulutussyklin 

hankauskulutuskokeen tulokset. 

 

Kuva 27. Pinnoitenäytteiden painohäviöt 500 ja 1000 kulutussyklin jälkeen. PTFE-

volframikarbidipinnoite kuluu testin mukaan noin 6 mg 1000 kulutussykliä kohden. 
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Standardin mukaisesta testistä nähdään pinnoitteilla olevan suuria eroja. Painohäviöero 

PTFE-karbidi- ja PFA-fluoripolymeeripinnoitteen välillä on 36mg 1000 kulutussykliä 

kohden. ETFE- ja PFA-karbidipinnoite ovat testin mukaan samalla tasolla, noin 20 mg 1000 

kulutussykliä kohden. Kulutuskokeessa pyritään analysoimaan pinnoitteen käyttöikä. 

Käyttöiän määrittämiseksi hankauskulutuskoetta jatketaan kunnes pinnoitteen pinta on 

vaurioitunut perusmateriaalille tai kulutussyklejä on kertynyt 20 000 kappaletta. 

Painohäviömittaus ja mikrokuvat otetaan näytteistä 1000 kulutussyklin välein. Tällöin 

pystymme arvioimaan painohäviötä kulutussyklien funktiona. Kuvassa 28 on esitetty 

pinnoitteiden painohäviöt. Referenssinä pidetään EFTE-pinnoitetta, joka kesti kaavattavassa 

telapositiossa kolmen kuukauden käyttöajanjakson. Ensimmäiset havainnot korroosiosta 

tehtiin 1.5 kuukauden ajojakson jälkeen. Kaavaamattomassa kohteessa ETFE-

fluoripolymeeripinnoite on toistaiseksi kestänyt vaurioitumattomana. 

 

 

Kuva 28. Pinnoitenäytteiden painohäviöt kulutussyklien funktioina. PTFE-karbidipinnoite 

on testin perusteella kulutuskestävin. Sen painohäviö 20 000 kulutussykliä kohden on 34 

mg. 

 

Testiin perustuen PTFE-karbidipinnoite oli testattavista pinnoitteista 

kulutuskestävyydeltään paras. Sen painohäviö 20 000 kulutussykliä kohden oli 34 mg. 

Valmistajien mukaan kuluminen pysähtyy, kun pinta saavuttaa volframikarbidin. Tiivistetty 

volframikarbidipinnoite estää kemikaalien pääsyn vaipalle. ETFE-fluoripolymeeripinnoite 
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on kulutustestin mukaan paras fluoripolymeeripinnoite. Se on samalla tasolla PFA-

karbidipinnoitteen kanssa. EFTE-pinnoitteen painohäviö oli noin viisinkertainen PTFE-

karbidipinnoitteeseen. PFA-fluoripolymeeripinnoite ilmeni liian pehmeäksi. Sen painohäviö 

oli yhdeksänkertainen PTFE-karbidipinnoitteeseen verrattuna.  Kuvassa 29 on esitetty 

kulutuskokeen pinnoitekappaleet 20 000 kulutussyklin jälkeen. (Hiltunen, 2015.) 

 

 

Kuva 29. Testipinnoitteet 20 000 kulutussyklin jälkeen. Pinnoitteet vasemmalta oikealle: 

PFA-, ETFE-, PFA-karbidi- ja PTFE-karbidipinnoite. Kulutuskestävin pinnoite oli testin 

mukaan PTFE-karbidipinnoite, joka painohäviö 20 000 kulutussykliä kohden oli 34 mg. 

 

PFA-karbidipinnoitteesta kului PFA-tiivistyspinnoite kokonaan ja huokoinen 

karbidipinnoite tuli näkyviin. PTFE-karbidipinnoitteen pintaan jäi hiomakivestä tasainen 

kulutusjälki, mutta se kesti testin rasituksen, eikä tiivistyspinnoite kulunut pois. 

 

9.2 Telapinnoitteen valinta 

Telan valinta tehdään hankauskulutustestien ja kokemusten perusteella. Hankauskulutuskoe 

osoittaa, että kaavattavat telapositiot tulee pinnoittaa vähintään volframikarbidipohjaisella 

pinnoitteella. Kuvassa 30 on luotu telapositiokartta hankauskulutustestiin perustuen, jossa 

on pinnoitusehdotus pinnoitteista korroosiovaurioiden ehkäisemiseksi ensimmäisen 

kuivatusryhmän johtoteloihin.  

 

 

 

 

 

PFA ETFE PFA+Karbidi PTFE+Karbidi 
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Kuva 30. Optimoidut telapinnoitteet PK8:n ensimmäisen kuivatusryhmän johtoteloille. 

Vihreä väri on ETFE-fluoripolymeeripinnoite ja sininen väri on PTFE-karbidipinnoite. 

 

Telakartassa sininen väri on PTFE-karbidipinnoite ja vihreä väri on ETFE-

fluoripolymeeripinnoite. Telapositio 1 ja 2 tulee pinnoittaa PTFE-karbidipinnoitteella, koska 

kohde vaatii mekaanisen kulumisen kestävää pinnoitetta kaavauksen takia. Telapositiossa 2 

kuivatusviiran vaikuttavat kemikaalit ja saostumat vaikuttavat viirapeiton takia eniten. 

 

Telapinnoitteen kulumiskestävyyttä voidaan kasvattaa seostamalla volframikarbidia 

koboltilla ja kromilla. Kobolttikromiseostettu volframi (86%WC-10%Co-4%Cr) antaa 

kovapinnoitteelle paremman korroosio- ja kulumiskestävyyden sekä sitkeyden. 

Kobolttikromiseostetun volframin kovuus on 1400-1500 HV, kun puhdas volframi on 1000 

HV. Pelkästään koboltin seostaminen volframikarbidiin saa aikaan 200 HV kovuuden 

paranemisen. 

 

Suosittelen telapositioihin 1 ja 2 kobolttikromiseostettua volframikarbidia 

kobolttivolframikarbidin sijaan. Kromi auttaa karbidia kiinnittymään perusmateriaaliin. 

Tiivistysaineeseen voidaan lisätä keraamia, jolloin myös tiivistyspinnoitteen 

kulutuskestävyys ja kovuus paranevat. Tällöin voidaan tarvittaessa käyttää suurempaa 400 

N/m kaavauspainetta, kuten keskitelalla. Telapositiot 3, 4, 5 ja 6 tulee pinnoittaa ETFE -

pinnoitteella, sillä teloja ei kaavata ja pinnoite kestää kokemuksien mukaan viiran 

aiheuttaman hiovan kulumisen. Mikäli viiran reuna-alue saadaan pidettyä puhtaana 

tuotannon aikana, niin voidaan harkita telapositioissa 4, 5 ja 6 pinnoittamattomia teloja, 

koska viiran peittoala on maksimissaan kolmasosan telavaipan alasta. 
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Ensimmäisen kuivatusryhmän kuuden johtotelan telapinnoitteista muodostuvat 

kokonaiskustannukset pinnoitteiden osalta ovat noin 50 000-55 000 euroa. 

Hankauskulutustestien ja kulumisen tasoittumisen perusteella voidaan olettaa, että valittujen 

telapinnoitteiden käyttöikä on yli 10 vuotta valituissa telapositioissa, joten vuosittainen 

kustannus kymmenelle vuodelle on 5 000-5 400 euroa. 
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10 VAIHTOEHTOINEN KORROOSIONESTOMENETELMÄ 

 

 

Korroosion pääaiheuttajaksi ilmeni viiran tukkeutuminen ja saostumien sisältämät rikki-, 

kloridi- ja mangaanisaostumat viirassa. Vaipalle aiheutuvat potentiaalierot pystytään 

tasaamaan, mikäli viiran läpäisevyys saadaan paremmaksi ja happipitoisuuserot telan 

vaipalla tasoittuvat. Paineilmapuhdistimen avulla poistetaan viiran reuna-alueen tukkiva 

kalsiumkarbonaatti ja talkki, joka sisältää korroosioprosessin kiihdyttävää rikkiä, kloridi-

ioneja ja mangaania. Ilmapuhdistimen toiminta-alue on viiran reuna-alueella, jossa 

korroosio esiintyy. 

 

Paineilmapuhdistin asennettiin ensimmäisen kuivatusryhmän hoitopuolelle telapositioiden 4 

ja 5 väliin, kuvan 31 mukaisesti, jossa on vapaata tilaa ja puhdistuksesta aiheutuva pöly 

pääsee leijumaan pois viirakierrosta. Ilmapuhdistin toimii 4.5 bar:n paineella.  

 

 

Kuva 31. Viiran ilmapuhdistin. Puhdistin suunniteltiin poistamaan reuna-alueen saostumia. 

Reunapellit suojaavat ilmasuuttimia katkeamiselta. 

 

Liitteessä 6 on esitetty puhaltimen käyttökokeeseen ja viiran puhdistamiseen liittyvä 

ohjeistus. Ennen ilmapuhdistimen käyttöönottoa mitattiin kudoksen reuna-alueen 

ilmanläpäisykyky. Mittausten jälkeen ensimmäinen kuivatusryhmä laitettiin pyörimään 

ryömintänopeudella (30 m/s) ja ilmapuhdistin puhaltamaan 5 minuutin ajaksi. Kuvassa 32 

on esitetty mittausarvot ennen puhdistusta ja puhdistuksen jälkeen. 
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Kuva 32. Kudoksen ilmanläpäisykyky ennen puhdistusta ja puhdistuksen jälkeen. 

Mittauksia suoritettiin 5 kappaletta viiran hoitopuolen reuna-alueella. Kudoksen lähtötilanne 

on 2500 m³/m²/h. Sininen väri kuvaan ilmanläpäisykykyä ennen puhdistusta ja oranssi kuvaa 

puhdistuksen jälkeen. 

 

Mittauksista voidaan päätellä kudoksen olevan tukkeessa. Viiran lähtötilanne on 2500 

m³/m²/h. Kolmannen mittauspisteen likaisuus voi johtua tiukkaan pakkaantuneista 

saostumista, joita ei saada poistettua ilman avulla näin lyhyellä puhdistusajalla. Toisen ja 

neljännen mittauspisteen ilmanläpäisy oli koeajon jälkeen 2825 m³/m²/h ja 2835 m³/m²/h. 

Kyseiset arvot kertovat viiran kuluneisuudesta. Ilmalla poistetun saostuman alta paljastuu 

viiran kuluneisuus ja mahdolliset lankojen katkeamiset, jolloin kudoksesta tulee avoimempi 

ja ilmanläpäisykyky on lähtötilannetta suurempi. Ajotilanteessa kudoksen pyörintänopeus 

on keskimäärin 1200 m/s, joten puhdistuminen oletetaan olevan tehokkaampaa. Testauksen 

perusteella menetelmän soveltuvuus käytännössä ilmeni luotettavaksi.  Mittaustulosten 

perusteella voidaan todeta paineilmapuhaltimen parantavan kudoksen reuna-alueen 

ilmanläpäisykykyä keskimäärin 806 m³/m²/h. Kuvassa 33 on esitetty mittauspisteiden 1 ja 2 

mikroskooppikuvat. 
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 Kuva 33. Vasemmalla mittauspiste 1 mikroskooppikuva ja oikella mittauspiste 2 

mikroskooppikuva. Vasemmalla langat ovat ehjät ja viira on puhdistunut lähtötilanteen 

tasolle. Oikealla rikkoutuneita lankoja, jonka vuoksi ilmanläpäisykyky kasvaa. (Lindroos, 

2015.) 

 

Mittauspiste 1 mikroskooppikuvasta päätellen viiran sisältämät saostumat saadaan poistettua 

ilman avulla. Viiran uudelleen likaantumista on vaikea arvioida, sillä ilmanläpäisymittaukset 

suoritetaan vain huoltoseisokeissa. Paineilmapuhdistimen käyttö katkojen aikana edesauttaa 

viiran puhtaana pysymistä ja poistaa korroosiolle haitallista saostumaa nostaen telojen 

käyttöaikaa. 
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tässä diplomityössä tutkittiin kuivatusosan olosuhteita ja niiden vaikutuksia johtotelojen 

korroosion muodostumiseen. Tavoitteena oli löytää kulumis- ja korroosiokestävämpi 

materiaali ja pinnoite vallitsevaan olosuhteeseen korroosion estämiseksi. Vuoden 2012 

jälkeen telojen käyttöaika on laskenut korroosiovaurion takia 10 vuodesta 0.5 - 2 vuoteen. 

Kuivatusviirojen käyttöaika on laskenut 150-190 vuorokaudesta noin 60 vuorokauteen. 

Optimoidulla telapinnoitteella pystytään pidentämään telojen käyttöaikaa, joka on suoraan 

verrannollinen kuivatusviirojen käyttöikään. Telojen pidentynyt käyttöaika pienentää 

kunnossapitokustannuksia vähentyneiden huoltotoimien ja telahankintojen ansiosta. 

 

Toimintaympäristön ja sen olosuhteiden takia telan pinta altistuu lämpörasitukselle sekä 

korroosiiviselle väliaineelle että mekaaniselle kulumiselle. Tuotannon aikana 

lämpötilamuutokset eivät ole suuria, vaan lämpötila pysyy telan pinnalla stabiilina. 

Lämpötilamuutosten toistumistiheys riippuu huoltoseisokkien määrästä. Huoltoseisokin 

aikana huuvan lämpötila laskee konesalin lämpötilaan. Huoltoseisokkien jälkeen huuvan 

lämmitys on tehtävä rauhallisesti tuotantolämpötilaan, jotta kone-elimet lämpenevät 

tasaisesti. Kemiallisen rasituksen aiheuttaa kosketus viiran kanssa, joka sisältää kosteutta ja 

prosessikemikaaleja. Mekaanisen kulumisen telan vaipalle aiheuttaa kaavaus ja viiran 

sivuttainen liikkuminen telan pinnalla. Mekaaninen kuluminen estää teräksen 

passivoitumisen, jolloin se on alttiimpi korroosiolle. Kaavauspaineen säädöllä voidaan 

vaikuttaa pinnoitteen käyttöikään. Käytettäessä 200 N/m suurempaa kaavauspainetta on 

telanpinnoitteen mahdollista kulua odotettua nopeammin. Suurempi kaavauspaine voi myös 

pitää telan paikoillaan, eikä tela lähde pienen viiran peittoalueen takia pyörimään 

viiravetoisesti. Tällainen tapaus on sattunut Kymillä, jolloin hankaava viira kulutti 

pinnoitteen paikallisesti muutamassa vuorokaudessa. Kaavausterä, -kulma ja -paine tulee 

olla pinnoitevalmistajan suositusten mukaiset. Väärän tyyppinen kaavausterä tai väärä 

kaavauskulma voivat rikkoa pinnoitteen. Kymillä kaavausterän pitimien toiminta tulee 

tarkastaa sekä kaavauskulma ja -paine asettaa pinnoitteen valmistajan suositusten 

mukaisesti.  
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Telapositioihin, joissa viiran vaippaa peittävä alue on suurin, on tela vaihdettu muita 

positioita useammin.  Telaan muodostuva korroosio riippuu viiran peittämän alueen koosta, 

joka on suurimmillaan 50 prosenttia vaipan alasta. Viiran käyttöaika on riippuvainen telojen 

korroosioasteesta. Telaan muodostuneiden korroosiosyöpymien terävät reunat kuluttavat 

viiran reuna-aluetta, joka edesauttaa kuivauksessa aiheutuvan pölyn pakkautumista reuna-

alueelle. Viiran kuluminen heikentää sen ilmanläpäisykykyä ja saostumien lisääntyminen 

kiihdyttää korroosiota.  Ensimmäisen kuivatusryhmän viiran reuna-alueet tukkeutuvat 

muiden kuivatusryhmien viirojen reuna-alueita enemmän. SEM/EDS-alkuainemittauksien 

perusteella viiran reuna-alueen tukkeutuminen johtuu kalsiumkarbonaattipölyn, talkin ja 

kosteuden muodostamasta saostumasta, joka sisältää kloridia (1.28-6.40 paino-%), rikkiä 

(3.79-45.77 paino-%), ja mangaania (1.15-1.31 paino-%). Viiran ja telan kontaktin takia 

korrosiiviset kemikaalit pääsevät telan pinnalle. Korrosiivisten aineiden pitoisuudet 

vaihtelevat telan pinnalla telapositioittain. Suurin korroosioaste on telalla, jolla 

korrosiivisten kemikaalien pitoisuudet olivat korkeimmillaan. Hoitopuolella viiran 

ilmanläpäisykyky oli käyttöpuolta heikompi, jonka takia hoitopuolelle aiheutuva korroosio 

on käyttöpuolta aggressiivisempaa. Viiran läpäisemättömyys luo telan vaipalle 

happipitoisuuseroalueen. Happipitoisemmat reuna-alueet muodostuvat katodeiksi. 

Korroosioreaktio synnyttää pistemäistä korroosiota. Kemikaalien ja happopitoisuuserojen 

takia korroosioalue laajentuu potentiaalitason noustessa. Korroosioalue pysyy stabiilina 

saostuneen viiran alueella, eikä leviä viiran reunaa leveämmälle, koska potentiaalierot 

tasoittuvat vaipalla. 

 

Huuvan paineen 0-tason epästabiilisuus vaikuttaa ilman virtauksiin ja kosteuden poistoon. 

Paineen 0-tason ollessa vino tai matalalla on kostean ilman mahdollista tiivistyä ja edistää 

korroosioprosessia. Huuvan paineen 0-tasoa tulee säätää välikaton ilmaluukuilla. Huuvan 

kosteus- ja lämpötilamittausten perusteella ensimmäisen kuivatusryhmän hoitopuoli ilmeni 

käyttöpuolta viileämmäksi. Viileämmän ilman on mahdollista päästä huuvaan konetason 

hoitopuolen raosta, josta rainaa syötetään huuvaan. Käyttöpuolella kyseinen rako on 

hoitopuolta tiiviimpi. Viileämpi ilma saattaa aiheuttaa veden tiivistymistä sekä ilmapyörteitä 

vaikeuttaen ajettavuutta. Lisäämällä huuvan etuosan korvausilmaa voitaisiin lämpötilaeroja 

tasoittaa. Savukaasumittaus osoitti, että ilmapyörteitä muodostuu. Ilmavirtaus muodostui 

epävakaaksi johtotelojen läheisyydessä. Poistoilman kosteusmittausten perusteella selvisi, 

ettei kosteus poistu riittävästi poistoilman mukana, vaan jää telojen läheisyyteen lisäten 
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kuivauksessa aiheutuvan pölyn tarttumista viiraan. Korkein kosteuspitoisuus ilmeni telojen 

läheisyydessä, joilla on myös suurin viiran peittämä alue. Poistoilman kosteuden asetusarvo 

oli 62.5 % huuvan poistoilmankosteuden mitoituksesta. Runsaan huuvan poistoilmamäärän 

takia poistojen kosteudet ovat alle mitoituksen. Poistoilmamäärää voidaan pienentää 

nostamalla poistoilman kosteuden asetusarvoa.  Lisäksi huuvan poistoilman järjestelmän 

kosteusmittarit näyttävät alle todellisen mittauksen ja ne tulee kalibroida. 

 

Korroosioprosessin ehkäiseminen vaatii korroosiovirran katkaisemista tai korrosiivisten 

kemikaalien poistamista viirasta. Telalle muodostuva korroosiovirta katkaistaan 

materiaalien ja pinnoitteiden avulla. Mekaanisten tekijöiden ja kustannusten takia vaipan 

materiaali päätettiin pitää edelleen S235JRG2-teräksenä ja päätettiin keskittyä pinnoitteisiin, 

joilla korroosiovirta saadaan katkaistua. Pinnoitteiden valinnassa kiinnitettiin huomiota 

mekaanisen rasituksen kestoon. Pinnoitteen voidaan olettaa kestävän kemiallinen rasitus, 

kun pinnoite on homogeeninen, eikä siinä ole valmistusvirheitä tai mekaanisen rasituksen 

aiheuttamia pinnoitevauriota. Hankauskulutustestien mukaan pinnoitteiden 

kulumiskestävyydessä on eroa. Monikerrospinnoitteiden tiivistyspinnoitteella on vaikutusta 

pinnoitteen kulumiseen. ETFE-fluoripolymeeripinnoite ja PFA-volframikarbidipinnoite 

olivat yhden vertaisia 1000 kulutussyklin testissä. PTFE-volframikarbidipinnoite osoittautui 

parhaaksi pinnoitteeksi niin 1000 kuin 20 000 kulutussyklin käyttöaikatestissä. PTFE-

volframikarbidipinnoitteen kulumiskestävyyttä voidaan kasvattaa seostamalla 

volframikarbidia koboltilla ja kromilla. Kobolttikromiseostettu volframikarbidi antaa 

kovapinnoitteelle paremman korroosio- ja kulumiskestävyyden sekä sitkeyden. Kromilla on 

vaikutusta pinnoitteen pysyvyyteen ja sen käyttöä tutkittavassa kohteessa suositellaan. 

 

Primääripinnoitteeksi valittu kobolttikromiseostettu volframikarbidi voidaan korvata 

oksidikeraamilla. Vaihtoehtoisia oksidikeraameja volframikarbidille ovat alumiini-, kromi- 

ja titaanioksidi. Oksidikeraameja on käytetty vuosia viira- ja puristinosan tasolistoissa. 

Puristettuna oksidikeraamien kovuus on 10-kertainen, mutta telakäytössä oksidikeraameja 

käytetään ainoastaan plasmaruiskutettuina. Oksidikeraamien käyttö johtotelakäytössä on 

kustannusten takia vähäistä. Oksidikeraamien valmistuskustannukset ovat noin 30 prosenttia 

volframikarbidia korkeammat. Oksidikeraamien käyttöä tulisi tutkia telapositioissa, jotta 

niitä voitaisiin suositella kyseiseen kohteeseen. Tutkimusta tulisi tehdä fluoripolymeerien 

kiinnittymisen ja pinnoitepaksuuksien suhteen. Sekundääri, eli tiivistyspinnoitteeseen 
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voidaan lisätä keraamihiukkasia, jotka lisäävät kulumiskestävyyttä. Suurempi 

kulumiskestävyys mahdollistaa suuremman kaavauspaineen käytön. Telojen pinta kestää 

myös paremmin iskumaisia rasituksia, joita voi tulla esimerkiksi telan asennuksessa. 

Keraamien seostaminen tiivistyspinnoitteeseen lisää tiivistyspinnoitteen kustannuksia 10 – 

15 prosenttia.  

 

Tiivistyspinnoite voidaan korvata myös VTT:n tutkijoiden kehittämällä 

korroosiopinnoitteella. Tutkijat Suhonen ja Varis ovat kehittäneet termisesti ruiskutettavia 

pinnoitemateriaaleja, joissa on klooria estävä ainesosa. Ainesosa estää kloorin 

kulkeutumisen syvemmälle perusmateriaaliin. Tiivistepinnoitteena kehitetty pinnoite on 

fluoripolymeeripinnoitetta paksumpi, noin 150-300 μm. Pinnoitteen etuna pidetään sen 

rakennetta. Rakenteesta ei muodostu kaksikerroksinen, vaan tiivistysmateriaali voidaan 

yhdistää primääripinnoitteeseen. Tällöin yhdistelmäpinnoitteen paksuus on 250-400 μm. 

Kehitetylle pinnoitteelle tulee tehdä soveltuvuuskokeita johtotelakäytössä. Tällöin saadaan 

tietoa soveltuvuudesta telan toimintaolosuhteessa.  

 

Diplomityön aikana suunnitellun paineilmapuhdistimen avulla voidaan poistaa viiran reuna-

alueen kalsiumkarbonaattisaostumat ja kemikaalit. Viiran puhdistimen toiminta-alue on 

viiran rainattomalla alueella. Paineilmapuhdistimella onnistutaan puhdistamaan viira 5 

minuutin aikana alkuperäiselle ilmanläpäisevyystasolle, jonka takia sitä tulee käyttää 

kuivatusosan katkojen aikana. Puhdistetusta kudoksesta pystytään huoltoseisokeissa 

arvioimaan viiran käyttöikä ja mahdolliset lankavauriot entistä paremmin. Laite toimii 4.5 

bar:n paineella. Suurempi paine ei ole puhdistumisen kannalta tarpeellista ja se myös 

saattaisi vaurioittaa viiraa. Puhaltimen käyttö tulee automatisoida. Tällöin toiminto ei ole 

muistinvaraista, vaan toteutuu kun automatiikassa tai laitteessa ei ole toimintahäiriötä. 

Automatisointi vaatii laitteen kytkennän paperikoneen logiikkaan, jotta puhalluksen 

toiminta-aika voidaan määrittää katkojen yhteyteen. Puhdistusajaksi määritettäisiin 

korkeintaan 5 minuuttia. Viirapuhdistin tulee lisätä myös käyttöpuolelle, vaikka viiran 

likaisuusaste on hoitopuolta parempi. Viiran ilmanläpäisykyvyn kehittymistä on hankala 

arvioida, koska tuotannon aikana viiran ilmanläpäisymittausta ei voida suorittaa. 

Ilmanläpäisykyky mitataan ainoastaan huoltoseisokkien aikana. Viiran puhtaana 

pysyvyyteen voidaan vaihtoehtoisesti pohtia myös viiratyypin muuttamista, ja tiedustella 

viiravalmistajilta mahdollisuutta valmistaa viiran reuna-alue ilmaa läpäisevämmäksi. 
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Kapean päänvientirainan läpivienti saattaa kuitenkin hankaloitua eritasoisen 

ilmanläpäisykyvyn takia. Kuivatusviiran materiaalilla voidaan myös vaikuttaa sen 

likaantumiseen, ilmanläpäisykykyyn ja puhdistumiseen. Mitä lyhempi puhdistuskanava 

viiralla on, sitä paremmin viira puhdistuu. 

 

Tutkimusten perusteella kaavattavat telapositiot tulee pinnoittaa PTFE-karbidipinnoitteella. 

Kulumiskestävyyden maksimoiseksi volframikarbidi tulee seostaa koboltilla ja kromilla. 

Muut telapositiot pinnoitetaan ETFE-fluoripolymeeripinnoitteella, koska viiran aiheuttama 

hankauskulutus on kaavausta pienempi. Tutkimusten perusteella ETFE-pinnoite voidaan 

korvata PTFE-fluoripolymeeripinnoitteella. Telapinnoitteiden ja työssä kehitetyn viiran 

ilmapuhdistimen avulla telojen ja viirojen käyttöaika saadaan palautettua normaalille tasolle.  

 

Ensimmäisen kuivatusryhmän telapinnoitteille muodostuvat kustannukset ovat 50 000-

55 000 €. Kustannuksissa ei ole huomioitu telojen vaihto- tai logistiikkakustannuksia. 

Korrosioalueen stabiilisuuden takia telan vaippa voidaan vaihtoehtoisesti pinnoittaa vain 

päätyalueilta, jolloin pinnoituskustannukset puolittuvat. Mikäli viiran reuna-alue saadaan 

pidettyä puhtaana tuotannon aikana, niin voidaan harkita telapositioissa 4, 5 ja 6 

teräspintaisia teloja, koska viiran peittoala on maksimissaan kolmasosan telavaipan alasta. 

Tällöin pinnoituskustannukset ovat arvioitua pienemmät. Kuivatusviira maksaa noin 30 000-

40 000 € pituudesta riippuen. Nykyisin viiroja vaihdetaan noin kolme kertaa tiheämmin kuin 

ennen korroosio-ongelmaa. Tiheän viiran vaihtovälin takia viiran normaalina käyttöaikana 

muodostuu vähintään 90 000-120 000 € kustannukset. Kaikkien telojen pinnoittamisen 

kustannukset voidaan kattaa jopa kaksi kertaa, kun palautetaan yhden viiran käyttöaika 

korroosio-ongelmaa edeltävälle tasolle. Kuivatusosalla pinnoitettujen kone-elimien 

pidentyneet käyttöajat harventavat telojen vaihtotarvetta ja johtavat 

kunnossapitokustannusten pienentymiseen. Telojen pinnoitteiden käyttöajan seuraamisen 

helpottamiseksi tulee pinnoitetiedot päivittää SAP R/3-järjestelmään laitekorteille. 
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12 YHTEENVETO 

 

 

Tämän diplomityön päätavoitteena oli löytää kulumis- ja korroosiokestävempi kuivatusosan 

johtotelojen materiaali ja pinnoite vallitsevaan olosuhteeseen korroosion estämiseksi. 

Työssä tarkastellaan huuvan olosuhteiden vaikutuksia korroosion muodostumiseen, sekä 

kulumis- ja korroosiomekanismeja, joita kone-elimessä ilmenee kemiallisten ja mekaanisten 

rasitusten vuoksi. Johtotelan pinnalle aiheutuu mekaanista rasitusta kaavauksesta ja viiran 

poikittaisesta liikkeestä viiran palautuskierrossa. Kaavatessa aiheutuva kuluminen on 

korroosiota tutkittaessa tärkeämpi, sillä kaavinterä voi kuluttaa telapinnoitteen pois, jolloin 

teräsvaippa altistuu korroosioreaktiolle. Kemiallista altistumista aiheutuu telan ja viiran 

kosketusparista. 

 

Työssä perehdytään korroosion alkamiseen SAP R/3- ja PMC-Tools kudosjärjestelmän 

avulla. Korroosio on alkanut tutkimuksen perusteella vuoden 2012 aikana, jolloin 

ensimmäisen kuivatusviiran vaihtomäärä on kasvanut edellisiin vuosiin kerrattuna. Tällöin 

myös johtoteloja on vaihdettu korroosio-ongelmasta johtuen. Telapositioihin, joissa viiran 

peittämä alue on suurin, on vaihdettu teloja eniten. Telalle muodostuu pistemäistä 

korroosiota ja muodostuva korroosioalue on paikallinen. Alue muodostuu viiran reuna-

alueelle, jossa ei ole paperirainaa. 

 

Työssä esitetään huuvan olosuhde mittauksiin perustuen. Mittaustuloksia vertaillaan 

marraskuussa vuonna 2014 tehtyyn olosuhdemittaukseen ja tulosten perusteella pyritään 

ymmärtämään korroosioon vaikuttavia tekijöitä. Huuvan paineen 0-taso muodostui 

mittausten perusteella epästabiiliksi. Paineen 0-tason epästabiilisuus vaikuttaa ilman 

virtauksiin ja kosteuden poistoon. Paineen 0-tason ollessa vino tai matalalla on kostean ilman 

mahdollista tiivistyä ja edistää korroosioprosessia. Huuvan kosteus- ja lämpötilamittausten 

perusteella ensimmäisen kuivatusryhmän hoitopuoli on käyttöpuolta viileämpi. Viileämmän 

ilman on mahdollista päästä huuvaan konetason hoitopuolen raosta, josta rainaa syötetään 

huuvaan. Käyttöpuolella kyseinen rako on hoitopuolta tiiviimpi. Viileämpi ilma saattaa 

aiheuttaa veden tiivistymistä sekä ilmapyörteitä vaikeuttaen ajettavuutta. Kondensoitumista 

ei ole kuitenkaan silmin havaittu, mutta teoriassa se on mahdollista. Ilman liikehdintää 

tutkittiin ensimmäisellä kuivatusryhmällä savukaasumittauksen avulla. Mittauksen ja 
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poistoilman kuivuuden takia voidaan todeta kosteuden jäävään johtotelojen läheisyyteen. 

Tämä mahdollistaa kuivauksessa aiheutuvan pölyn tarttumisen ja pakkautumisen viiraan. 

 

Työssä suoritettiin ilmanläpäisymittaukset kolmelle viiralle ja yhdelle niistä tehtiin 

SEM/EDS-alkuainemittaus. Ensimmäisen kuivatusryhmän viira tukkeutuu muita enemmän 

ja reuna-alueella on SEM/EDS -alkuaineanalyysien perusteella hyytelömäistä saostumaa, 

joka sisältää korroosiota kiihdyttävää kloridia, rikkiä ja mangaania. Telan korroosio 

muodostuu vaipalle aiheutuvien happipitoisuuserojen takia. Kuivatusviira tukkeentuu 

kuivausprosessissa aiheutuvasta karbonaattipölystä ja talkista. Viiran läpäisemättömyys 

aiheuttaa telan vaipan pinnalle happipitoisuuseroja ja happipitoisemmat reuna-alueet 

muodostuvat katodeiksi. Reuna-alueen saostumien ja happopitoisuuserojen takia 

korroosioalue laajentuu potentiaalitason noustessa. Syntynyt korroosioalue pysyy stabiilina 

viiran alueella, eikä leviä viiran reunaa leveämmälle, koska tällöin potentiaalierot tasoittuvat.  

  

Työssä vertailtiin korroosiosuojan parantamiseksi 1.4404 316L austeniittista ruostumatonta 

terästä, 1.4462 2205 ferriittis-auteniittistaterästä ja 3.7035 T 99,7 titaania S235JRG2 – 

teräksen suhteen. Telavaipan nykyistä materiaalia ei mekaanisten ominaisuuksien ja 

kustannuksien takia vaihdettu, vaan pyrittiin löytämään pinnoite korroosiovirran 

katkaisemiseksi. Pinnoitevertailussa vertailtiin karbidipohjaisia pinnoitteita erilaisilla 

fluoripolymeereillä, alumiinioksidipuhallettuja fluoripolymeerejä, komposiitti-, kumi- ja 

kromipinnoitetta. Hankauskulutustestiin valittiin vertailuun perustuen ETFE- ja PFA-

fluoripolymeeripinnoitteet sekä PFA- ja PTFE-karbidipinnoitteet. 

Hankauskulutuskokeeseen perustuen kaavattavat telapositiot tulee pinnoittaa PTFE-

karbidipinnoitteella. Volframikarbidi seostetaan koboltilla ja kromilla, jotta saadaan 

korkeampi (1500 HV) kovuus ja parempi kulutuskestävyys. Sekundääri, eli 

tiivistyspinnoitteeseen voidaan lisätä keraamihiukkasia korkeamman kulutuskestävyyden 

saavuttamiseksi. Muut telapositiot pinnoitetaan tutkimustulosten perusteella ETFE-

fluoripolymeeripinnoitteella. Pinnoite kestää kokemuksien mukaan viiran aiheuttaman 

mekaanisen rasituksen. 

 

Työn aikana suunniteltiin paineilmapuhdistin kuivatusviiran reuna-alueen puhdistamiseen. 

Tarkoituksena on poistaa muodostuvaa saostumaa ja estää korroosion muodostumista telan 

vaipalle. Tutkimustulosten perusteella paineilmapuhdistin on tehokas puhdistusmenetelmä 
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reuna-alueen puhdistukseen. Viiden minuutin puhdistamisen jälkeen viiran 

ilmanläpäisykyky oli alkuperäisellä tasolla. Telapinnoitteiden ja paineilmapuhdistimen 

avulla johtotelojen käyttöaika pystytään nostamaan halutulle 10 vuoden tasolle.  

 

Työn tutkimusten perusteella valittujen pinnoitteiden kustannusarvio on 50 000-55 000 

euroa. Nykyisin viiroja vaihdetaan noin kolme kertaa tiheämmin kuin ennen korroosio-

ongelmaa. Tiheän viiran vaihtovälin takia viiran normaalina käyttöaikana muodostuu 

vähintään 90 000-120 000 € kustannukset. Kaikkien telojen pinnoittamisen kustannukset 

voidaan kattaa jopa kaksi kertaa, kun palautetaan yhden viiran käyttöaika korroosio-

ongelmaa edeltävälle tasolle. Kuivatusosalla pinnoitettujen kone-elimien pidentyneet 

käyttöajat harventavat telojen vaihtotarvetta ja johtavat kunnossapitokustannusten 

pienentymiseen. 
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VIIRAN SEM/EDS ALKUAINEANALYYSI, SAOSTUMA 

 

Viiran keltainen saostuma sisältää suurelta osin kalsiumkarbonaattia ja hieman talkkia. Rikin, piin, alumiinin ja hapen määrät ovat suuria, 

jotka kiihdyttävät korroosiota telan vaipalla.  

L
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VIIRAN SEM/EDS ALKUAINEANALYYSI, SAOSTUMA 

 

 

 

 

 

 

Viiran vaalea saostuma sisältää suurelta osin kalsiumkarbonaattia ja hieman talkkia. Rikin, piin, alumiinin ja hapen määrä ovat keltaista likaa 

pienemmät.  
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VIIRAN SEM/EDS ALKUAINEANALYYSI, HYYTELÖMÄINEN LIKA, HP & KP 

 

Viiran saostuma sisältää suurelta osin kalsiumkarbonaattia ja hieman talkkia. Rikin määrä on suuri (>25 paino-%), joka kiihdyttää kloridin, 

piin ja alumiini kanssa korroosiota.  
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TELAPOSITION 1. KORROOSIOALUEEN JA REFERENSSIALUEEN SEM/EDS ALKUAINEMITTAUSTULOKSET 

 

Telan runkovaipan korroosioon vaikuttavia alkuaineita ovat kloridi, hapettunut rauta, alumiini ja pii. Karbonaatti on kudokseen pakkautunutta 

saostumaa, joka sisältää korroosiivisia alkuaineita. Telan referenssimittauksessa havaittiin mangaanijäämää, jonka määrä on pieni (<2 paino-

%). 
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TELAPOSITION 2. KORROOSIOALUEEN JA REFERENSSIALUEEN SEM/EDS ALKUAINEMITTAUSTULOKSET 

 

Telan runkovaipan korroosioon vaikuttavia alkuaineita ovat kloridi, hapettunut rauta, mangaani ja alumiini. Karbonaatti on kudokseen 

pakkautunutta saostumaa, joka sisältää korrosiivisia alkuaineita. Telan käyttöpuolella klooripitoisuus on hoitopuolta suurempi (2.11 paino-

%.) 
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Telan referenssipisteessä havaitaan volframikarbidia, sekä koboltti- ja kromijäämiä. Kalsiumkarbonaatti on kudokseen pakkautunutta 

saostumaa, joka sisältää korrosiivisia kemikaaleja. Telan on mittausten perusteella pinnoitettu. 
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TELAPOSITION 3. KORROOSIOALUEEN JA REFERENSSIALUEEN SEM/EDS ALKUAINEMITTAUSTULOKSET 

 

Telan runkovaipan korroosioon vaikuttavia alkuaineita ovat kloridi, hapettunut rauta ja rikki. Kalsiumkarbonaatti on kudokseen 

pakkautunutta saostumaa, joka sisältää korrosiivisia kemikaaleja. Telan referenssimittauksessa piin arvo on korroosioaluetta suurempi. 
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PINNOITTEIDEN HANKAUSKULUTUSKOKEEN OHJEISTUS 

 

 

Pinnoitetuille näytteille tehdään standardin ASTM D4060-01 mukaisesti 1000 kulutussykliä. 

Eliniän määrittämiseksi hankauskulutuskoetta jatketaan kunnes pinnoitteen pinta on 

vaurioitunut täysin ja perusaine on näkyvissä tai kulutussyklejä on 20 000 kappaletta. 

Painohäviömittaus otetaan näytteistä 1000 kulutussyklin välein. Mikrokuvat ensimmäisestä 

ja viimeiesestä mittaustuloksesta Tällöin pystymme arvioimaan kulumista kulutussyklien 

funktiona. 
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KUDOKSEN PAINEILMAPUHDISTIMEN KÄYTTÖKOEOHJEISTUS 

 

 

 

Korroosion aiheuttajaksi ilmenivät tutkimusiin perustuen kudoksen tukkeuttavat saostumat, 

jotka sisältävät korroosioprosessia kiihdyttävää rikkiä, kloridi-ioneja ja mangaania. 

Kudokselle aiheutuvat potentiaalierot pystytään tasaamaan, mikäli kudoksen läpäisevyys 

saadaan normaali tasolle. Ilmapuhdistimen avulla poistetaan kudoksen reuna-alueen tukkiva 

kalsiumkarbonaatti ja tasoitetaan happipitoisuuserot telan vaipalla. Ilmapuhdistimen 

toiminta-alue on kudoksen reuna-alueella, jossa korroosio esiintyy. Ilmapuhdistin tulee 

lisätä myös käyttöpuolelle, jotta korroosio-ongelma saadaan hallintaan. 

Liite VI 


