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Tässä diplomityössä ollaan tutkittu pullonkaulainvestointien vaikutuksia Kaukaan 

sellutehtaan korkeapaine- ja välipainehöyrytaseisiin. Tilannetta tarkasteltiin soodakattilan 

vastapaineturbiinin kannalta. Turbiinille harkitaan avarrusta, jolloin kasvanut höyryn 

tuotanto saataisiin ajettua sen kautta. Välipainehöyryille laskettiin uudet kulutuslukemat 

tavoitellulla tuotannolla. Välipainehöyryille laskettiin ominaiskulutukset sellun tuotantoon 

sidottuna. Uudet välipainehöyryn kulutukset laskettiin kulutuskohteittain käyttäen hyväksi 

määritettyjä ominaiskulutuksia. Välipainehöyryjen kulutuksia tarvitaan vastapaineturbiinin 

tehon arviointiin. Kulutukset on laskettu ottamalla mittauksista päiväkeskiarvoja pitkiltä 

aikaväleiltä, jolloin kunkin osaston ajo on ollut lähellä suunniteltua. Laskettujen kulutuksien 

avulla määritettiin välipainehöyryn tarve turbiinin väliotoista sekä reduktioventtiilien 

ajotarve. Välipainehöyryn kulutus oli yksi mitoittavista arvoista mallinnettaessa avarrettua 

turbiinia. Soodakattilan korkeapainehöyryn tuotanto laskettiin samaan tapaan mittauksista 

otettuihin päiväkeskiarvoihin perustuen. 

 

Turbiinin avartamista varten selvitettiin turbiinille tehtävien muutostöiden laajuutta. Tätä 

varten laskettiin tuorehöyryn paine turbiinille uudella kuormalla ja höyryn virtausnopeuksia 

venttiileille. Turbiinista jouduttaisiin uusimaan roottorin ja johtosiipikannakkeiden lisäksi 

muun muassa väliottojen säätöventtiilit. Avarretun turbiinin ja nykyisen turbiinin 

sähköntuottoja vertailtiin höyryn tuotannon ja välipainehöyryn kulutuksien perusteella. 

Tähän perustuen arvioitiin avarruksesta saatavaa sähkön myynnin voittoa.  
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In this master’s thesis pulp mill’s debottlenecking has been studied concerning mill’s steam 

balance and back pressure steam turbine. Study focuses on recovery boiler’s steam turbine. 

An upgrade for the turbine has been considered and to study that, values of middle pressure 

consumption and high-pressure production were calculated. Mill’s middle pressure steam 

consumptions were calculated based on measurements from the consumer end. Specific 

steam consumptions were calculated based on averages taken from day-averages from 

certain time periods, when the steam user has been close to its designed production. Specific 

steam consumption for the produced pulp ton were calculated and used for calculating the 

consumption for the new wanted production. Same was done for the high-pressure steam 

production. 

 

The extent of the upgrade for the turbine was estimated based on the new high-pressure 

steam production and middle pressure consumption. For this high-pressure steam, the 

pressure was calculated for the turbine on increased production. For some valves of the 

turbine, flow velocities were calculated to determine the need for upgrading. Turbine’s rotor 

and guide vanes must be changed in order to achieve the increased high-pressure steam flow. 

Profit for the electricity sales were compared between the existing turbine and upgraded 

turbine. For the upgraded turbine, the estimates for electricity production were based on 

simulations and for the existing turbine, the estimates were taken from the measurements.  
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SYMBOLILUETTELO 

 

Roomalaiset  

A pinta-ala         m2 

C absoluuttinen nopeus        m/s 

c sakeus          % 

c konsentraatio         g/l 

cp keskimääräinen ominaislämpökapasiteetti     J/kg/K 

D halkaisija         m 

e sähkön hinta         €/MWh 

g putoamiskiihtyvyys         m/s2 

H tuotantotappio         € 

h ominaisentalpia         kJ/kg 

i höyryn ominaiskulutus      (kg/s)/(Adt/d) 

k korjauskerroin         - 

m massa          kg 

N keittojen määrä        kpl/d 

p paine           Pa 

P teho          W 

Q systeemin tuotu lämpö        J 

q lämpövuo          W 

r termodynaaminen reaktioaste       - 

T lämpötila         K, ˚C 

t aika          h 

U kokonaisenergia        J 

U kehänopeus         m/s 

u sisäenergia         J 

v nopeus          m/s 

W systeemin tehty työ         J 

W suhteellinen nopeus        m/s 

w ominaistyö         J/kg 
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w nopeus           m/s 

y osuus          % 

z korkeuskoordinaatti         m 

 

Kreikkalaiset 

η hyötysuhde         - 

𝑣 ominaistilavuus         m3/kg 

 

Alaindeksit 

a akseli 

abs absoluuttinen paine 

e sähkö 

in sisään 

jv jäähdytysvesi 

ka kuiva-aine 

m mekaaninen 

out ulos 

s isentrooppinen 

t tuntuva 

tot kokonais- 

u kehän suuntainen komponentti 

 

Yläindeksit 

’ staattori 

’’ roottori 

˙ aikaderivaatta 

 

Lyhenteet 

Adt ilmakuiva sellutonni 

CFB kiertoleijupetikattila 

HKP korkeapainehöyry 

HMP matalapainehöyry 
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HVO 12,5 bar välipainehöyry 

HVP välipainehöyry 

KP korkeapaine 

LM lisämassa 

LT lämpötila 

LWC kevyesti päällystetty 

MP matalapaine 

MWC keskiraskaasti päällystetty 

RV reduktioventtiili 

VO väliotto 

VP välipaine 
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1 JOHDANTO 

Sellutehtaan höyryverkkoa käytetään lämmön siirtoon (suorasti ja epäsuorasti), nostamaan 

painetta, puhdistuksessa ja siirtämään kaasuja ejektorikäytöissä. Höyryverkko on jaettu eri 

painetasoihin, jotka määräytyvät käyttökohteiden mukaan. Tasoja ovat korkeapainehöyry, 

välipainehöyryt ja matalapainehöyry. 

 

Turbiinilla saadaan muutettua korkeapainehöyry eri painetasoille samalla hyödyntäen sen 

lämpöenergia sähköenergiaksi. Selluteollisuudessa käytetään yleensä väliotollisia 

vastapaineturbiineja, jolloin turbiinista poistuva höyry on matalapainehöyryn painetasolla ja 

väliotoista poistuva höyry välipainetasoilla. Sähköstä saatavan myyntihinnan takia on 

kannattavaa käyttää höyryä aina mahdollisimman alhaisella painetasolla, jolloin sähköä 

saadaan tehtyä enemmän. Sähkötehon maksimoimiseksi mahdollisimman suuri osa 

korkeapainehöyrystä kannattaa ajaa turbiinin läpi. Toinen vaihtoehto paineenalennukseen on 

käyttää reduktioventtiileitä, joissa höyry kuristetaan venttiileillä ja jäähdytetään 

syöttövedellä. Tällöin korkeapainehöyryn lämpöenergia käytetään höyrystämään lisää vettä, 

jolloin saadaan enemmän höyryä. 

 

Kemiallisen massan hinta ja tuotannon kannattavuus ovat mahdollistaneet sellutehtaiden 

kapasiteettien nostot Suomen sellutehtailla. Tehtaista etsitään pullonkauloja, joihin 

investoimalla voidaan kasvattaa tuotantokapasiteettia. Lisääntynyt selluntuotanto tarkoittaa 

myös talteenotto-osastolla lisääntynyttä kuiva-aineen määrää ja siten suurempaa 

höyryntuotantoa soodakattilalla. Kasvanut korkeapainehöyryn määrä vaatii enemmän 

höyryn paineenmuuntoasemilta, joita ovat reduktioventtiilit ja turbiinit. 

 

Turbiinit ovat korkean tason tekniikkaa ja ne on yleensä mitoitettu tarkkaan vastaamaan 

prosessin tarpeita. Tuotannon noustessa turbiinin kapasiteetti ei välttämättä riitä 

käsittelemään kasvanutta höyrymäärää. Höyryn muunto eri painetasoille tulee tällöin 

suorittaa reduktioventtiileillä, kasvattamalla korkeapainehöyryn kulutusta tai kasvattamalla 

turbiinin kapasiteettia. 

 

Reduktioventtiileillä ajo voi olla järkevä vaihtoehto, jos lämmöntarve on suuri ja 

lämmöntuotanto alijäämäinen. Korkeapainehöyryn kulutuskohteita on vähän, koska 
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nuohousta ja turbiinikäyttöisiä syöttövesipumppuja lukuun ottamatta, niin korkeaa painetta 

ei kulutuskohteissa tarvita. Korkeapainehöyryn kulutuksen kasvattaminen on siis hyvin 

rajallista. Uudella turbiinilla tai turbiinin kapasiteetin nostolla saataisiin lisää sähkötehoa ja 

muunnettua enemmän höyryä eri painetasoille. Nämä ovat kuitenkin investoinneiltaan 

mittavia projekteja.  

 

Tämän diplomityön tavoitteena on luoda pohjaa turbiinin kapasiteetin nostolle. Kaukaan 

sellutehtaan kapasiteetin noustaessa höyryn tuotanto soodakattilalla kasvaa. Nykyinen 

turbiini ei pysty enää ottamaan vastaan enempää höyryä. Nykyiselläkin huipputuotannolla 

osa höyrystä joudutaan ajamaan turbiinin ohi. Kapasiteetin noston pohjaksi pitää selvittää 

soodakattilan tuleva höyryn tuotanto ja välipainehöyryjen kulutukset. Höyryn tuotannon 

arviointi tehdään prosessin mittauksista päiväkeskiarvoihin perustuen. Välipainehöyryn 

kulutusta arvioidaan samaan tapaan päiväkeskiarvoista laskettujen ominaiskulutusten 

perusteella. Jokaiselle kulutuskohteelle lasketaan ominaiskulutus, jotta voidaan skaalata 

kulutuksen kasvu uudelle tuotannolle. Matalapainehöyryn tarkastelu jätetään työssä 

vähemmälle huomiolle, koska se määräytyy turbiinin käyttämän korkeapainehöyryn ja 

tuottaman välipainehöyryn erotuksena. Alijäämä matalapainehöyry ostetaan tarvittaessa 

Kaukaan Voimalta. Ylijäämähöyry voidaan tulevaisuudessa ajaa tarvittaessa 

apulauhduttimelle. 

 

Työssä kartoitetaan tarvittavien muutostöiden laajuutta sekä pakollisia lisäselvityksiä. 

Sähköntuotannon lisäystä arvioidaan vuositasolla aikaisemmin laskettujen arvojen 

perusteella. Sähkötehon tuotannon kasvua arvioidaan nykyiselle turbiinille mittauksien 

perusteella. Avarretun turbiinin tapausta tutkitaan prosessin mallinnusohjelman avulla. 

Sähkön tuotannon arviointien perusteella voidaan arvioida muutoksesta saatu hyöty rahassa. 

Pidemmälle viety taloudellinen arviointi vaatii turbiinivalmistajan ja generaattorivalmistajan 

mukaan ottamisen sekä vaatii liiketoiminnan nojalla salattuja tietoja, joten niiden tarkastelu 

jätetään työn ulkopuolelle. 
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2 TASELASKENNAN PERIAATTEET 

Taselaskentaa käytetään määrittämään aineen ja energian liikkumista ja muuttumista eri 

muotoihin. Kaikki lähtee termodynamiikan ensimmäisestä pääsäännöstä eli energian 

säilymislaista. Sen mukaan systeemin sisäenergia muuttuu vain, jos energiaa liikkuu 

taserajojen yli. Toisin sanoen, energiaa ei siis synny eikä häviä tyhjästä. Taserajat 

systeemille valitaan sopiviksi käytännön laskuja varten. Suljetussa systeemissä systeemin 

massa ei muutu eli taserajojen yli ei virtaa tai kulje ainetta. Energian siirto tapahtuu vain 

lämmönsiirtona tai tehtynä työnä.  Avoimessa systeemissä taas aine voi virrata määritellyn 

kontrollitilavuuden yli. Suljetusta systeemistä voidaan kirjoittaa yhtälö 2.1, joka vastaa 

ensimmäisen pääsäännön asiasisältöä. (Incropera et al. 2003, s.13) 

 

∆𝑈tot = 𝑄 − 𝑊        (2.1) 

 

missä 𝑈tot kokonaisenergia [J] 

𝑄 systeemin tuotu lämpö [J] 

𝑊 systeemin tekemä työ [J] 

 

Yhtälön 2.1 kokonaisenergia kuvaa systeemin kaikkea energiaa, joka on summa systeemin 

liike-energiasta, potentiaalienergiasta ja sisäenergiasta. Avoimessa systeemissä aineet massa 

voi liikkua systeemin taserajojen läpi. Muodostetaan tasaiselle virtaukselle energiayhtälö 

2.2. (Incropera et al. 2003, s.15-16) 

 

�̇�(
1

2
 𝑤2  + 𝑔𝑧 + 𝑢t + 𝑝𝑣)in −  �̇� (

1

2
𝑤2  + 𝑔𝑧 + 𝑢t + 𝑝𝑣)

out
+  𝑞 − �̇� = 0 (2.2) 

 

missä 𝑚  massa [kg] 

𝑤  nopeus  [m/s] 

𝑔 putoamiskiihtyvyys [m/s2] 

𝑧 korkeuskoordinaatti [m] 

𝑢t tuntuva sisäenergia [J] 

 𝑝 paine [Pa] 

 𝑣 ominaistilavuus [m3/kg] 
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 𝑞 lämpövuo [W] 

 

Paineen ja ominaistilavuuden tulo kuvaa virtauksen tuomaa työtä systeemiin. Yhtälöä 

voidaan sieventää ominaisentalpia käsitteellä, joka on määritelty yhtälössä 2.3. Entalpia on 

laskuissa paljon käytetty suure, koska sen avulla voidaan helposti laskea terminen teho. 

(Tynjälä T. 2012, s. 65) 

 

 ℎ =  𝑢t + 𝑝𝑣         (2.3) 

 

missä h ominaisentalpia [kJ/kg] 

 

Tässä diplomityössä käsitellään lähinnä turbiinin ja höyryverkon taseita. Höyryverkon 

tapauksessa taseesta tulee laaja, koska se käsittää turbiinin reduktiot ja kaikki kulutuskohteet. 

Työssä kuitenkin keskitytään laskemaan korkeapaine- ja välipainehöyrytaseita, joissa 

kulutuskohteita on huomattavasti vähemmän. 

 

Molemmissa tapauksissa aineena on pelkkä höyry, joten kemialliset reaktiot, pintajännitys, 

kineettisen energian ja potentiaalienergian muutokset voidaan olettaa mitättömiksi. Lisäksi 

tapahtumia tutkitaan stationääritilassa, jolloin ajatellaan, että tehdas olisi tasaisella ajolla ja 

höyryn kulutuksessa ja tuotossa ei tapahtuisi minkäänlaista heiluntaa. Näin ei 

todellisuudessa ole, mutta tämän työn tarkoitukseen se on hyvä oletus, koska hetkellistä 

heiluntaa massavirroissa ja paineessa ei tutkita.  
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3 HÖYRYVERKON KOMPONENTIT 

Tässä luvussa kerrotaan lyhyesti höyryverkkoihin tähän diplomityöhön olennaisesti 

liittyvistä komponenteista. Ne liittyvät höyryn tuotantoon, kulutukseen ja paineen 

ohjaukseen. Asiat on selitetty painottaen sellutehtailla käytettyjä ratkaisuja. Höyryturbiinit 

käydään tarkemmin läpi omana asiakokonaisuutenaan. 

 

3.1 Höyrykattilat 

Höyry tuotetaan höyrykattiloissa, joissa siirretään palamisessa vapautuvasta kemiallisesta 

energiasta saatu lämpö kattilan vesipiirissä kiertävään veteen. Metsäteollisuudessa 

käytettävät pääkattilat ovat yleensä alikriittisiä luonnonkiertokattiloita. Muita 

kattilatyyppejä käytetään kulutushuippujen tasaamiseen ja häiriötilanteisiin. Tällaisia ovat 

tulitorvituliputkikattilat ja kaasuturbiinien jätelämpökattilat. 

 

Syöttövesisäiliö toimii kattilaan syötettävän veden kulutusvaihteluiden tasaajana, kaasun 

poistimena ja esilämmittimenä. Syöttövesisäiliön kaasunpoistin osaan syötetään lauhteet, 

lisävesi ja lämmityshöyryä. Lämmitettäessä vettä kylläiseen tilaan siihen liuenneet kaasut 

vapautuvat, jolloin ne eivät kulkeudu veden mukana kattilaan. Korroosiota aiheuttavia 

kaasuja ovat happi ja hiilidioksidi ja ne poistuvat kaasunpoistin osasta ulos säiliöstä. 

Syöttövesisäiliö mitoitetaan siten, että sen vesimäärä riittää kattilan turvalliseen alasajoon. 

Tämä määrä riippuu kattilakoon lisäksi kattilan tyypistä. (Teir S. 2003, s.78); (Huhtinen et 

al. 2008, s. 23) 

 

Luonnonkiertokattilassa vesi kiertää kattilassa tiheyserojen takia. Syöttövesisäiliöstä 

kattilavesi pumpataan korkeapaineisena savukaasu esilämmittimen eli ekonomaiserin läpi, 

minkä jälkeen se kulkeutuu lieriöön lähellä kiehumislämpötilaa. Lieriöstä vesi laskeutuu 

kattilan ulkopuolella olevia laskuputkia pitkin kattilan pohjalle. Kattilan pohjalta vesi kulkee 

nousuputkiin, jotka ovat kattilan seinäputkia. Tulipesän lämpö siirtyy kattilan seinille ja sitä 

kautta veteen aiheuttaen osittaista höyrystymistä. Tämä saa aikaa tiheyseron, joka pitää yllä 

luonnollista vesikiertoa. Tiheydeltään alhaisempi vesi-höyryseos nousee kattilaseiniä pitkin 

takaisin lieriöön, jossa höyry ja vesi erotetaan. Luonnonkiertokattilat ovat korkeita ja niiden 

nousuputket suuria, jotta kierto toimisi mahdollisimman hyvin. Veden ja höyryn tiheysero 
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pienenee paineen kasvaessa, minkä vuoksi luonnonkiertoa voidaan käyttää vain alle 170 bar 

paineissa. Tätä korkeammissa paineissa käytetään pakkokiertokattiloita ja ylikriittisillä 

veden arvoilla läpivirtauskattiloita. Höyry jatkaa matkaa tulistajille, missä sen lämpötila 

nousee ja jonka jälkeen höyry poistuu kattilasta. Tulistimien ruiskutuksilla säädetään 

virtaavan höyryn lämpötilaa ruiskuttamalla vettä höyryn joukkoon. Tällä tavoin suojellaan 

tulistimia ylikuumenemiselta ja pidetään tulistuslämpötila vakiona kattilan eri kuormilla. 

(Huhtinen et al. 2000, s. 113-115) 

 

Tulitorvituliputkikattilassa käytetään polttimia. Palotila on sylinterin muotoinen ja sitä 

ympäröi vesi. Kuumat savukaasut pakotetaan kääntymään ja kulkemaan tuliputkista, jolloin 

ne lämmittävät putkien läpi kattilavettä. Kattilatyyppiä käytetään kaukolämpölaitoksilla ja 

teollisuuden höyryntuotannossa. Jätelämpökattilat ovat kaasuturbiinien tai isojen 

dieselmoottorien kuumia savukaasuja hyödyntäviä kattiloita. Niissä voi olla 

lisälämmöntuottoa varten omat polttimet. (Teir S. 2003, s.10-11) 

 

Metsäteollisuudessa yleensä on käytössä kaksi luonnonkiertokattilaa. Soodakattila käyttää 

polttoaineena sellun keitosta muodostunutta mustaa lipeää ja kuorikattilassa poltetaan puun 

materiaalivirran sivujätteet kuten kuori. Soodakattilan tehtävänä on regeneroida 

keittokemikaaleja ja samalla tuottaa sellutehtaalle prosessilämpöä ja sähköä. Kuorikattilan 

tehtävä ei liity sellun valmistukseen, mutta sillä saadaan sen tuotannosta saatavat sivujätteet 

hyödynnettyä ja tuotettua sähköä ja lämpöä. Tulitorvi-tuliputkikattiloita, jätelämpökattiloita 

tai muita fossiilisia polttoaineita käyttäviä kattiloita käytetään höyryn kulutushuippujen 

kattamiseksi. Niitä käytetään myös tilanteisiin, joissa soodakattila tai kuorikattila on pois 

käytöstä. Yleensä myös sooda- ja kuorikattiloissa on käynnistyspolttimien lisäksi erilliset 

kuormapolttimet höyryntuotannon lisäämiseksi maakaasulla tai polttoöljyllä. Tämän 

diplomityön osalta soodakattila on tärkeässä roolissa, joten käydään sen toiminta tarkemmin 

läpi. 

 

3.1.1 Soodakattila 

Kuten aiemmin todettiin, on soodakattila prosessikattila, jonka tehtävänä on muuntaa 

sulfaattisellun keitossa käytettävät kemikaalit takaisin käytettävään muotoon eli regeneroida 
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keittokemikaalit. Samalla hyödynnetään mustalipeän sisältämä lämpöarvo tuottamalla 

tehtaalle sähköä ja prosessihöyryä. Koska soodakattila on prosessikattila ja sidoksissa 

selluntuotantoon, sitä ei voida käyttää höyryverkkoa säätävänä kattilana. Prosessikattilana 

soodakattilat ovat myös rakenteeltaan hieman monimutkaisempia kuin konventionaalisia 

polttoaineita polttavat voimakattilat. Niitä pidetään myös käytöltään vaativampana ja 

enemmän huolta tarvitsevina kattiloina. (Raiko et al. 2002, s. 522-525) 

 

Soodakattilan polttoaine on haihduttamolla väkevöity mustalipeä, joka sisältää sellun 

keitossa irronneita orgaanisia yhdisteitä ja epäorgaanisia keittokemikaaleja. Polttoon 

käytetään kuiva-aineeltaan 60-85 % vahvalivettä. Mustalipeän koostumus on tehdas 

kohtaista ja määräytyy monen tekijän summana ja voi vaihdella hyvinkin paljon. Kuitenkin 

voidaan sanoa, että noin 60 % polttolipeän sisältämästä kuiva-aineesta on orgaanista ja 40 

% epäorgaanista. Mustalipeän koostumuksesta ja polttolipeän vesimäärästä johtuen 

polttoaineen lämpöarvo jää alhaiseksi. Kuivan polttoaineen alempi lämpöarvo on noin 12-

13 MJ/kg. (Raiko et al. 2002, s. 525) 

 

Polttolipeä ruiskutetaan tulipesään sitä varten tehdyistä poltinaukoista. Hyvin yleinen 

suutintyyppi on lusikkasuutin, jossa ruiskun päässä on törmäyslevy, josta lipeä hajoaa 

pisaroiksi. Pisaroiden kokoa säädetään ruiskutuspaineella ja lämpötilalla, jotka vaikuttavat 

käytännössä virtausnopeuteen ja viskositeettiin. Polttolipeä voidaan lämmittää yli 

kiehumispisteen, jolloin lipeä pärskyy siihen syntyvien höyrykuplien takia. Kattilan pohjalle 

halutaan muodostaa sopiva keko, jossa kemikaalien regenerointi tapahtuu. Liian pienet lipeä 

pisarat tempautuvat savukaasuvirran mukana kattilan yläosaan, mitä tulisi välttää. Liian 

suuret pisarat taas palavat hitaasti, koska niissä on suhteessa vähemmän reaktiopinta-alaa. 

Lipeän sisältämä orgaaninen aines palaa pois ja jäljelle jäävä epäorgaaninen tuhka jää sulana 

kattilan pohjalle. Se poistetaan kattilan pohjalta sulanpoistoaukoista eli ränneistä, joista se 

tippuu liuotussäiliöön ja liukenee viherlipeäksi. (Raiko et al. 2002, s. 530) 

 

Soodakattilan kemia on monimutkaista, mutta yksinkertaistettuna tärkein reaktio on 

natriumsulfaatin pelkistyminen natriumsulfidiksi. Reaktio on esitetty yhtälössä 3.1. (Raiko 

et al. 2002, s. 543) 
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𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 4𝐶 → 𝑁𝑎2𝑆 + 4𝐶𝑂      (3.1) 

 

Reaktio tarvitsee siis pisaroiden palamisesta tullutta koksia ja sen lisäksi suuren lämpötilan 

ja pelkistävät olosuhteet. Lämpötilan tulisi olla noin 1000-1100 °C. Pelkistävät olosuhteet 

luodaan polttamalla koksi vähällä ilmamäärällä. Reaktion onnistumista kuvataan 

reduktioasteella eli sulfidin rikin ja kokonaisrikin moolisuhteena, joka kattilasta riippuen voi 

olla 90-98%. (Raiko et al. 2002, s. 543) 

 

Ilmansyöttö on yleensä jaettu vähintään kolmeen osaan: primääri-, sekundääri ja tertiääri-

ilmaan. Primääri-ilmalla poltetaan pohjalla oleva koksi, jolloin lämpötila kasvaa 

pelkistymisreaktiolle suotuisaksi. Sekundääri-ilma-aukot ovat yleensä 1-2 metriä ylempänä 

ja niiden tehtävänä on sekä koksin polttaminen, että lipeäpisaroista kaasuuntuneiden 

tuotteiden polttaminen. Tertiääri-ilmalla poltetaan epätäydellisen palamisen tuotteet ja loput 

lipeästä kaasuuntuneet yhdisteet. Sen tehtävänä on siis luoda hyvät hapettavat olosuhteet 

yhdessä ylempien sekundääri-ilmojen kanssa. Savukaasujen mukana osa tuhkasta 

väistämättä kulkeutuu ylös lämpöpinnoille ja sähkösuodattimille asti. Tämän takia kattilaa 

on jatkuvasti nuohottava. Tuhka kootaan takavedosta sekä sähkösuotimilta ja palautetaan 

kiertoon liuottamalla se mustan lipeän joukkoon. (Raiko et al. 2002, s. 532-533) 

 

Soodakattilat ovat alikriittisiä luonnonkiertokattiloita yhdellä tai kahdella lieriöllä 

varustettuna Nykyään käytetään enemmän yksilieriöisiä kattiloita. Soodakattiloissa 

käytettävät tuorehöyryn arvot ovat perinteisesti olleet saman ikäisiä voimakattiloita 

pienempiä. Kehitystä on kuitenkin tapahtunut ja uusimissa soodakattiloissa tuorehöyryn 

lämpötilat voivat olla jopa yli 500 °C ja paine yli 100 bar. Korkea lämpötila kuitenkin 

aiheuttaa korroosio-ongelmia, jotka ovat yhtenä syynä siihen, että soodakattiloiden arvot 

ovat voimakattiloita pienempiä. Tyypillisinä tuorehöyryn arvoina soodakattiloille on pidetty 

noin 85 bar ja 480 °C. (Vakkilainen E. 2005, s. 1-6 & 1-10) 

 

Tulistimia voidaan suojata liialliselta lämpörasitukselta ns. verhoputkistolla, joka on osa 

höyrystin pintaa tulipesän yllä ennen tulistimia. Se ottaa vastaan tulipesän lämpösäteilyä, 

jotta tulistimet eivät kuumenisi liikaa. Verhoputket estävät myös tuhkaa ja palamattomia 

nestepartikkeleita kulkeutumasta tulistimille. Ne toisaalta ovat myös sularäjähdysriski ja 
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viilentävät tulistimille meneviä savukaasuja. Soodakattiloissa on yleensä myös nokka, jonka 

taakse tulistimia asetetaan suojaan tulipesän säteilylämmöltä. Soodakattiloille myös 

tyypillistä ovat pystyputkiset ekonomaiserit ja höyrylämmitteiset ilman esilämmittimet eli 

luvot. (Vakkilainen E. 2005, s. 2-3) 

 

Soodakattiloiden lämpöpinnat likaantuvat perinteisiä voimakattiloita nopeammin. 

Lämpöpintoja puhdistetaan jatkuvasti nuohoimien avulla. Höyrynuohoimia ovat 

seinänuohoimet, ulosvedettävät nuohoimet, pyörivät monisuutin nuohoimet, 

haravanuohoimet ja pyörivien ilmanesilämmittimien nuohoimet. Seinänuohoimien, 

ulosvedettävien nuohoimien ja monisuutin nuohoimien rakenne on hyvin samankaltainen. 

Suutinputkesta lähtee höyrysuihkuja, joiden avulla irrotetaan likaa lämpöpinnoilta. 

Seinänuohoimessa ja ulosvedettävissä nuohoimissa on kaksi suutin aukkoa ja suutin putki 

liikkuu kattilan seinästä kattilan sisään samalla pyörien oman akselinsa ympäri. 

Monisuutinnuohoimissa on nimensä mukaan useampia suutin reikiä, eivätkä ne liiku kattilan 

sisään tai ulos. Ne ovat tuettuja lämpöpinnoista ja kattilan seinän aukosta. (Huhtinen et al, 

2000, s. 214-216) 

 

Yllä mainituissa nuohouslaitteissa voidaan käyttää sekä höyryä että paineilmaa, mutta 

yleensä käytetään höyryä sen saatavuuden ja paineilman kustannusten vuoksi. Käytetty 

höyry otetaan tulistimilta ja alennetaan noin 20-30 bar paineeseen. Vaihtoehtoisesti höyryn 

voi ottaa turbiinin väliotosta sopivalta painetasolta. Nuohoushöyryn tulee olla tulistunutta, 

jotta mahdolliset pisarat eivät aiheuttaisi ongelmia lämpöpinnoille.  (Huhtinen et al. 2000, s. 

214-216) 

 

Soodakattilan tuotantoa mitataan poltetuissa kuiva-ainetonneissa päivää kohden. Riippuen 

tilanteesta voidaan puhua suolallisesta tai suolattomasta kuormasta. Suolallisella kuiva-

aineella tarkoitetaan lipeää, jossa on mukana mikseriltä tullut suola, mikä on lähtöisin 

sähkösuotimilta ja kattilan keitto- ja ekonomaiseri-lämpöpinnoilta. 

 

3.2 Höyryverkon venttiilit 

Reduktioventtiilillä muunnetaan höyryä alempaan paineeseen. Tuorehöyrylinjaan kytketyllä 

reduktioventtiilillä voidaan höyryä ajaa turbiinin ohitse ja tehdä väli- tai matalapaineen 
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höyryä. Höyry paisuu isompaan putkeen ja sen lämpötila lasketaan alemman painetason 

lämpötilaan ruiskutusveden avulla. Tämä nostaa höyryvirran massavirtaa. 

Reduktioventtiileillä säädetään eri painetasojen paineita ja tarvittaessa turbiinin häiriössä 

tuotetaan tehtaan tarvitsema väli- ja matalapainehöyry. (Mönkkönen T. 2014, s.9) 

 

Ulospuhallus- ja varoventtiilit estävät verkon liiallisen paineen nousun päästämällä höyryä 

ulos verkosta. Tällä tavalla tehty säätö hukkaa höyryn sisältämän lämpöenergian ja lisäksi 

nostaa lisäveden kulutusta. Varoventtiilit ovat yleensä jousikuormitteisia venttiileitä, jotka 

avautuvat ennen verkon kestämää maksimipainetta. Niillä varmistetaan, ettei paine nouse 

verkon keston ylittämälle tasolle. Verkon painetta alhaisemmille paineille luokitelluissa 

säiliöissä tai laitteissa tulee myös olla varoventtiili. Varoventtiilit voivat olla ilmalla 

apuohjattuja. (Huhtinen et al. 2000, s. 233-238) 

 

Korkeapainelinjassa olevaa ulospuhallusventtiiliä sanotaan käynnistysventtiiliksi, koska 

sillä ohjataan höyryä ulos kattilan ylösajossa. Matalapainelinjassa ulospuhallusventtiileitä 

käytetään vain, jos muuta keinoa paineen laskemiseksi ei ole. Varoventtiilit puolestaan eivät 

ole paineensäätöä varten vaan estävät paineen nousun vaaralliselle tasolle. 

 

3.3 Apulauhdutin 

Apulauhdutin on lämmönsiirrin, jolla voidaan ulospuhallusventtiilin tapaan lisätä lämmön 

kulutusta. Näin halutaan tehdä esimerkiksi, kun halutaan maksimoida vastapaineturbiinille 

menevän tuorehöyryn määrä, vaikka vastapainehöyryn kulutus ei ole yhtä suuri. Sitä 

käytetään myös tilanteissa, joissa höyryn kulutus alittaa kattilan minimikuorman. 

Apulauhduttimessa höyry lauhdutetaan jäähdytysilman tai veden avulla ja lauhde saadaan 

talteen ja palautettua kiertoon. Lämmitettyä vettä voidaan myös hyödyntää eri kohteissa. 

 

3.4 Prosessihöyryn kuluttajat 

Höyryä käytetään monissa prosesseissa nostamaan lämpötilaa ja painetta sekä kuivaamiseen 

tai höyrystämiseen. Höyryä käytetään myös ejektoreissa siirtämään kaasua, putkistojen ja 

säiliöiden puulauksissa sekä muissa puhdistuksissa. Höyryn ominaisuudet ovat hyvät 
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lämmön jakamiseen veden suuren ominaishöyrystymislämmön takia. Höyryä käytetään joko 

suorasti lisäämällä se prosessiin tai epäsuorasti lämmönvaihtimen kautta. Epäsuoralla 

menetelmällä saadaan lauhde talteen, kun taas suorassa menetelmässä se päätyy osaksi 

prosessia. Höyry halutaan yleensä kylläisessä tilassa, koska lämmönsiirtokerroin 

lauhtumisessa on monin verroin suurempi kuin kaasun konvektion lämmönsiirtokerroin. 

(Huhtinen et al. 2008, s. 64) 

 

Höyryverkon paineen muutokset aiheuttavat vaihtelua höyryn kulutuksessa. Sellutehtaissa 

on useita prosessin osia jotka käyttävät höyryä. Eri osastojen vaihtelut voivat toimia ristiin 

tai vahvistaa tosiaan. Jälkimmäisestä voi seurata höyryverkon paineen ja kulutuksen 

kasvanutta vaihtelua, jos säädöt eivät kykene reagoimaan ja tasoittamaan sitä.  
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4 HÖYRYTURBIINI 

Höyryturbiinilla muutetaan korkeapainehöyryn sisältämä lämpöenergia mekaaniseksi 

pyörimisenergiaksi ja alennetaan höyryn painetta prosessien tarvitsemalle tasolle. Turbiinin 

akseli on kytketty generaattoriin suoraan tai vaihteiston kautta. Generaattorin avulla 

mekaaninen energia muutetaan sähköenergiaksi. Suomen sähköverkko kuuluu 

pohjoismaiden 50 Hz järjestelmään. Generaattorin ja sitä kautta turbiinin pyörimisnopeus 

määräytyvät taajuuden ja generaattorin napapariluvun mukaan. Vaihteiston välityksillä 

voidaan pyörimisnopeus turbiinille muuttaa halutun suuruiseksi. Höyryturbiinilaitokseen 

kuuluvat turbiinin ja generaattorin lisäksi laakeroinnit, öljykierto ja venttiilit pikasulkuun ja 

säätöön. 

 

Turbiinit voidaan jakaa virtaussuuntansa perusteella aksiaalisiin, radiaalisiin tai näiden 

sekoitukseen. Suuren kokoluokan turbiinit ovat yleensä aksiaalisia eli virtaus kulkee akselin 

suuntaisesti. Tässä diplomityössä keskitytään vain aksiaalisesti virtaaviin turbiineihin. 

Turbiini koostuu eri vaiheista, joissa paine ja lämpötila alenevat höyryn luovuttaessa 

energiaansa mekaaniseksi roottorin pyörimiseksi. Jokaisessa vaiheessa on staattorisiivistö ja 

roottorisiivistö. Niitä kutsutaan usein myös johto- ja juoksusiivistöiksi. Staattorisiivistö on 

kiinnitetty turbiinin pesään ja roottorisiivistö akselille. Staattorisiivistön tehtävänä on toimia 

suuttimena ja ohjata höyryvirtaus roottorille siten, että roottori saa hyödynnettyä 

mahdollisimman paljon sen energiasta. 

 

Sopivilla kohtaa turbiinin pesää voi olla yhteitä, joista höyryä johdetaan höyryverkkoon. 

Näitä kutsutaan väliotoiksi ja ne voivat olla venttiilillä säädettyjä tai liukuva paineisia. Niistä 

saadaan prosessien tarvitsemaa välipainehöyryä. 

 

Metsäteollisuudessa käytetään yleensä vastapainevoimaa, jolla tarkoitetaan turbiinin 

paisumisen loppumista ylipaineeseen eli MP-verkon paineeseen, joka on valittu prosesseille 

sopivaksi. Vastapainevoimaa käytetään, kun halutaan tuottaa sekä sähköä että lämpöä. 

Puhtaassa sähköntuotannossa käytetään lauhdevoimaa, jossa höyry paisutetaan pidemmälle 

ja lauhdutetaan lauhduttimessa. Näin saadaan sähköntuotannon hyötysuhdetta kasvatettua 

mutta hukataan lämpöenergiaa lauhduttimen jäähdyttävään piiriin. Turbiineissa voi myös 

olla erillinen lauhdeperä, johon osa vastapainehöyrystä voidaan ajaa. Lauhdeperällä lisätään 
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sähköntuotantoa ja tasoitetaan ylimääräistä höyryn tuottoa. Lauhdeperä tarvitsee aina jonkin 

verran höyryvirtaa jäähdyttämään turbiinia, ellei sitä saa kytkettyä pois muun turbiinin 

akselilta. (Huhtinen et al. 2008, s.58 & 64) 

 

4.1 Turbotekniikan perusteita 

Höyryn potentiaalinen energia vapautuu staattorissa kineettiseksi energiaksi höyryn 

paisuessa alempaan paineeseen. Staattori on suutin, joka ohjaa virtausta ja kasvattaa höyryn 

virtausnopeutta. Virtauksen tullessa roottorille tämä kineettinen energia muutetaan roottorin 

mekaaniseksi pyörimisenergiaksi. Turbiinin vaiheeksi sanotaan staattorisiipien eli 

johdesiipien ja roottorisiipien muodostamaa kokonaisuutta. Vaiheita asennetaan perä 

jälkeen. Paineen alentuessa höyryn ominaistilavuus kasvaa, jolloin siivistä suunnitellaan 

korkeampia, jotta virtausnopeudet eivät kasvaisi liian suureksi. (Huhtinen et al. 2008, s. 109) 

 

Absoluuttinen nopeus on vektorisumma suhteellisesta nopeudesta ja kehänopeudesta. 

Suhteellinen nopeus kuvaa nopeutta virtauksen näkökulmasta ja kehänopeus roottorin 

nopeutta tietyllä siiven korkeudella. Absoluuttinen nopeus on ikään kuin ulkopuolisen 

tarkkailijan havainnoima nopeus. Nopeuksien riippuvuus on esitetty yhtälössä 4.1. 

 

 �̅� =  �̅̅̅� + �̅�         (4.1) 

missä �̅� absoluuttinen nopeus [m/s] 

 �̅̅̅� suhteellinen nopeus [m/s] 

 �̅� kehänopeus [m/s] 

 

Tarkastellaan turbiinivaiheen prosessia nopeuskolmioiden avulla. Nopeuskolmioita 

käytetään turbokonetekniikassa havainnollistamisen ja laskennan apuna, kun sekä virtaus 

että roottori liikkuvat. Nopeuskolmiot ovat turbokoneiden ymmärtämisen kannalta 

olennaisia työkaluja. Niillä kuvataan virtauksen käyttäytymistä ja suunnitellaan siipiprofiilit. 

Kuvassa 4.1 on esitetty aksiaaliturbiinin vaihe, ja siinä hahmottamista auttavat 

nopeusvektorit. 
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Kuva 4.1: Aksiaaliturbiinin nopeusvektorit (muokattu lähteestä Larjola J. 2004, s.1) 

 

Roottorin viemää ominaistehoa voidaan kuvata Eulerin turbokoneyhtälöllä. 

Turbokoneyhtälöstä on kaksi perusmuotoa, jotka on esitetty alla yhtälönä 4.2. (Larjola J. 

2004, s. 2)  

 

 𝑤t23 =  𝑈3𝐶u3 −  𝑈2𝐶u2 

 𝑤𝑡23 =  
1

2
 [ (𝐶3

2 −  𝐶2
2) + ( 𝑈3

2 −  𝑈2
2) +  ( 𝑊2

2 −  𝑊3
2 ) ]   (4.2) 

 

missä 𝑤t23 ominaistyö tilapisteiden välillä [J/kg]  

𝐶u kehänsuuntainen absoluuttinen nopeus [m/s] 

 

Yhtälöstä 4.2 voidaan tehdä muutamia johtopäätöksiä. Ominaistyön halutaan tässä 

tapauksessa olevan negatiivinen luku, jolloin virtaus antaa työtä turbiinin roottorille. Jos 

halutaan kasvattaa roottorin yli tapahtuvaa ominaistyötä, tulisi kehänopeuden laskea 

turbiinivaiheen aikana. Aksiaalisessa turbokoneessa, joita isot höyryturbiinit useimmiten 

ovat, säde ei kuitenkaan vaiheen aikana juuri kasva. Tällöin kehänopeudet U2 ja U3 ovat 

lähes saman arvoisia. Radiaalisella turbiinilla päästäisiin siis suurempaan ominaistyöhön ja 

siten isompiin painesuhteisiin, mutta niitä ei useista syistä käytetä isomman kokoluokan 

turbiineissa. Toinen havaittava asia on, että absoluuttisen nopeuden tulisi laskea 

mahdollisimman paljon, jotta ominaistyö maksimoituisi. Toisin sanoen siis roottorin tulisi 
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mahdollisimman hyvin hyödyntää virtauksen kineettinen energia. Kolmas erotustermi taas 

kertoo suhteellisen kineettisen energian muutoksesta, mikä aiheutuu virtauksen suunnan 

muutoksesta ja paisunnan aiheuttamasta nopeuden kasvusta. 

 

Kirjoitetaan energiayhtälö paisunnalle olettaen, että tilanne on adiabaattinen eli 

lämmönsiirtoa virtauksesta ympäristöön ei tapahdu ja virtaus on häviötön. Energiayhtälö on 

esitetty yhtälössä 4.3. (Larjola J. 2004, s. 2) 

 

 
1

2
 𝐶1

2 + 𝑝1𝜐1 +  𝑢1 =  
1

2
 𝐶2

2 +  𝑝2𝜐2 +  𝑢2     (4.3) 

 

Ottamalla käyttöön ominaisentalpian käsitteen voidaan yhtälöä sieventää. Muokataan 

yhtälöä samalla koskemaan koko turbiinivaihetta. Energia säilyy, joten yhtälöiden tulee olla 

yhtä suuret ennen staattoria, sen jälkeen ja roottorin jälkeen. Tilapisteeseen kolme on siis 

huomioitu roottorin viemä työ. Tämä on tehty yhtälöön 4.4. (Larjola J. 2004, s. 2) 

 

 
1

2
 𝐶1

2 + ℎ1 =  
1

2
 𝐶2

2 +  ℎ2 =   
1

2
 𝐶3

2 +  ℎ3 + 𝑤t23    (4.4) 

 

Yhtälöstä 4.4 voi nähdä, että turbiinin tuottama ominaistyö voidaan lausua roottorin yli 

tapahtuvan entalpian pudotuksen ja nopeuden muutosten erona. Samaan tapaan voi koko 

turbiinin tehoa kuvata alku- ja lopputilan entalpian erotuksen avulla. Edellä esitetyissä 

yhtälöissä ei oltu kuitenkaan esitetty virtauksesta, vuodoista ja lämmönsiirrosta johtuvia 

häviöitä, joita väistämättä on. Ottamalla käyttöön hyötysuhdetermi voidaan kuvata näitä 

häviöitä. Lisäksi turbiinin kyky muuntaa lämpöenergiaa esitetään yleensä mieluummin 

tehona, joten yhtälö pitää kertoa massavirralla, kuten yhtälössä 4.5 on tehty. Ilmoitetaan 

vielä höyryn entalpia kokonaistilassa, jolloin nopeustermit voidaan tiputtaa pois. 

Laajennetaan yhtälöä käsittämään koko turbiinin yli tapahtuvaa entalpia pudotusta yhden 

vaiheen sijaan. Alaindeksit viittaavat nyt turbiinille tulevaan ja lähtevään höyryyn. 

 

 𝑃a =  �̇� (ℎtot,1 −  ℎtot,2) 𝜂m       (4.5) 

 

missä 𝑃a turbiinin akseliteho [W] 

 �̇�  höyryn massavirta [kg/s] 
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𝜂m mekaaninen hyötysuhde [-] 

 

Turbiinin mekaanisella hyötysuhteella kuvataan turbiinin kykyä muuttaa turbiinin 

isentrooppinen teho turbiinin akselitehoksi. Se siis sisältää isentrooppisen hyötysuhteen, 

lämpöhäviöt ja mekaaniset häviöt. Entalpian pudotuksen hahmottamiseksi kuvassa 4.2 on 

esitetty h,s-piirros, johon on merkitty mitatut tilapisteet Kaukaan vastapaineturbiinin 

mittauksista. 
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Kuva 4.2: Vastapaineturbiinin paisuntakäyrä h,s-piirroksessa. (Muokattu lähteestä: MAMK 2015) 
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4.2 Reaktio- ja aktiovaiheet 

Paineen lasku staattorin ja roottorin välillä voi vaihdella hyvin paljon. Turbiinit jaetaan 

kahteen luokkaan eli impulssi- ja reaktioturbiineihin. Impulssi-paisumisperiaatteella 

toimivaa turbiinia kutsutaan myös tasapaine- tai aktio-turbiiniksi ja reaktioperiaatteella 

toimivaa ylipaineturbiiniksi. Impulssi- eli aktio-periaatteella toimivassa turbiinin vaiheessa 

paineen alenemista tapahtuu vain staattorissa. Termodynaamisella reaktioasteella kuvataan 

entalpian muutosta roottorissa suhteessa koko vaiheen entalpian muutokseen. Tämä kuvaa 

samalla myös paisumisen jakautumista staattorin ja roottorin välillä. Kuvassa 4.3 on esitetty 

turbiinivaiheen paisuminen. (Huhtinen et al. 2008, s. 109); (Larjola J. 2004, s. 2-3) 

 

 

Kuva 4.3: Turbiinivaiheen paisunta h-s-piirroksessa. (Larjola J. 2004 s. 2) 

 

Reaktioasteen yhtälö on esitetty yhtälössä 4.6 (Traupel. 1977, s. 143). 

 

 𝑟 =  
∆ℎ𝑠

′′

∆ℎ𝑠
′′+ ∆ℎ𝑠

′         (4.6) 
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missä 𝑟 termodynaaminen reaktioaste [-] 

∆ℎs
′′ isentrooppinen entalpiaero roottorin yli [kJ/kg] 

∆ℎs
′  isentrooppinen entalpiaero staattorin yli [kJ/kg] 

  

 

Kuvan 4.3 ja yhtälön 4.6 avulla voi ymmärtää termodynaamisen määritelmän reaktioasteelle 

paremmin. Täydellisessä aktioturbiinissa reaktioasteeksi tulisi nolla, koska paineen 

aleneminen tapahtuisi vain staattorilla, jolloin roottorin välinen paine-ero jäisi nollaksi. 

Reaktiovaiheelle tyypillinen reaktioaste on noin 0,5, mutta se vaihtelee siiven eri 

korkeuksilla. Reaktiovaiheessa staattorisiipien lisäksi myös roottorisiivet ovat suuttimia, 

joissa höyryn absoluuttinen nopeus kuitenkin laskee roottorin samalla ottaessa sen 

kineettistä energiaa vastaan. 

 

Roottorin siivet ovat impulssivaiheessa kiinnitetty akselissa olevaan kiekkoon. 

Staattorisiivet taas ovat turbiinipesän kansissa. Aktioturbiinit muodostavat siis roottoreille 

kammioita, joissa paine ei muutu. Koska paine muuttuu vain staattorissa, tarvitsee vain 

staattorin ja akselin välys tiivistää, ettei höyry pääse karkaamaan staattorisiipien ohi. 

Reaktioturbiinissa taas paine muuttuu myös roottorissa, jolloin välykset pidetään 

mahdollisimman pienenä ja tiivistetään vuodon välttämiseksi myös roottorin ja pesän välillä. 

Paine-ero roottorin siipien välillä aiheuttaa joka vaiheessa painevoiman roottorille. Tämä 

painevoima tulee kompensoida joko tasapainoitusmännällä tai tekemällä turbiinista kahteen 

suuntaan aukeavan. (Bloch H & Singh M. 2009, s.5) 

 

Osasyöstöllä tarkoitetaan höyryn syöttämistä vain osalle turbiinikehästä. Tätä tehdään 

höyryturbiinin tehon säädössä. Reaktiovaihetta ei käytetä osasyöstöllä, koska tällöin paine-

ero juoksusiiven etu- ja takapuolella aiheuttaisi virtauksen, joka pyrkisi täyttämään myös 

tyhjiä roottorin siipisolia. Tämän takia reaktioturbiineissa on yleensä yksi tai kaksi 

aktiovaihetta, joiden jälkeen syöttö seuraaviin vaiheisiin saadaan täyssyösteiseksi ja voidaan 

käyttää reaktiovaiheita. Korkeapaineisen täyssyöstöisen vaiheen teko tarkoittaisi myös 

hyvin pieniä siipikokoja, muutamia millimetrejä, johtuen höyryn suuresta tiheydestä. Tällöin 
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vuotohäviöt vaiheessa olisivat suuret, koska välyksien suhteellinen koko kasvaisi. (Lajunen 

M. 1978, s. 48-49); (Dick E. 2015, s.230-231) 

 

Aktiovaiheen etuna ensimmäisissä turbiinivaiheissa on myös sen kyky muuttaa 

lämpöenergiaa mekaaniseksi energiaksi. Aktiovaiheen painesuhde ja entalpian pudotus on 

yleensä paljon korkeampi, jolloin turbiini tarvitsee vähemmän vaiheita paisuttaakseen 

höyryn haluttuun paineeseen. Tämä voidaan nähdä vertaamalla keskenään nopeuskolmioita 

eri reaktioasteen arvoilla ja käyttämällä Eulerin turbokoneyhtälöä 4.2. ”Mitä pienempi 

reaktioaste on, sitä suurempi on yhden vaiheen tekemä työ.” (Dick E. 2015, s.197-198) 

Suurempi paineen ja lämpötilan alennus heti höyryn tulosuuttimilla mahdollistavat 

halvempien materiaalien käytön. Lämpörasitukset ovat pienempiä, jolloin voidaan käyttää 

vähemmän seostettuja materiaaleja. Höyryn ominaistilavuus on hyvin riippuvainen sen 

paineesta, jolloin paineen alentuessa nopeasti höyry ”vaatii” enemmän tilaa. Tämä helpottaa 

muutosta osasyöstöstä täyssyöstöön seuraavissa vaiheissa. (Dick E. 2015, s.197-198); 

(Lajunen M. 1978, s. 45-46) 

 

Ensimmäistä aktiovaihetta sanotaan Laval-turbiiniksi, jos siinä on yksi vaihe. Toinen 

vaihtoehto on Curtis-pyörä, jossa on kaksi vaihetta. Molemmissa tapauksissa paine putoaa 

vain suuttimissa. Curtis-pyörän toinen staattorisiivistö vain kääntää virtausta sopivaksi 

seuraavalle juoksupyörälle. Se ei siis toimi suuttimena. Curtis-pyörien hyötysuhde jää 

alhaiseksi sen suurien virtausnopeuksien ja virtauksen käännön takia. (Lajunen M. 1978, s. 

43-46) 

 

Aktiovaiheen jälkeen tulevan reaktiovaiheen saamista täyssyöstöiseksi helpotetaan yleensä 

pienentämällä halkaisijaa aktiovaiheen jälkeen. Kuitenkin pienemmän kokoluokan 

turbiineilla seuraavan vaiheen saaminen täyssyöstöiseksi voi olla silti haastavaa. Tämän 

takia Curtis-pyörää on käytetty enemmän Laval-turbiinin sijaan ensimmäisenä 

aktiovaiheena. Curtis-pyörän avulla paisuminen on huomattavasti suurempi kuin vastaavan 

Laval-turbiinin, jolloin täyssyöstöisyyden saaminen on helpompaa, koska höyryn 

ominaistilavuus kasvaa enemmän. Nykyään yleistyy tosin turbiinin syöttöpaineen alennus, 

jolloin Laval-turbiinia voidaan käyttää. Näin saadaan parannettua turbiinin hyötysuhdetta 

vaihtamalla Curtis-pyörä Laval-turbiiniin. (Dick E. 2015, s.230-231) 
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Nykyaikaisissa turbiineissa käytetään siis sekä aktio että reaktiovaiheita. Tällä on pyritty 

kasvattamaan hyötysuhdetta. Aktiovaiheen suuret nopeudet aiheuttavat enemmän 

virtaushäviöitä huonontaen hyötysuhdetta, mutta toisaalta niiden roottorisiipien välyshäviöt 

ovat pienemmät. Käytännössä kuitenkin reaktiovaiheilla saadaan aikaan paremmat 

hyötysuhteet. (Bloch H & Singh M. 2009, s. 5) 

 

4.3 Turbiinipesä ja roottori 

Turbiini koostuu pääosin roottorista, turbiinipesästä, laakeroinneista ja oheislaitteista. 

Turbiinin pesä tai kotelo jaetaan ylä- ja alapesään, jotka ovat kiinnitetty toisiinsa pulteilla. 

Pesään on tehty väliotoille läpiviennit, paikat vesityksille sekä mittaus- ja tarkastuskohdat. 

Turbiinin pesät ovat rakenteeltaan yksi- tai kaksi-pesäisiä. Kaksipesäisessä ratkaisussa höyry 

ei ole kosketuksissa ulomman pesän kanssa. Tästä syystä varsinkin korkeammilla 

tuorehöyryn lämpötiloilla ja paineilla käytetään enemmän kaksi-pesäisiä turbiineja. (Bloch 

H & Singh M. 2009, s.29-30) 

 

Turbiini voidaan jakaa useaan osaan paineiden mukaan. Varsinkin isommissa turbiineissa 

käytetään erillistä matalapaineosaa. Turbiineissa, joissa virtaukset ovat suuret ja 

ulospurkautumispaine pieni, matalapaineosat joudutaan yleensä tekemään kaksijuoksuisiksi 

höyryn suuren ominaistilavuuden takia. Eri turbiinin osilla voi myös olla sama ulkopesä, 

mutta erilliset sisäpesät. 

 

Turbiinin roottorit voidaan jakaa kolmeen luokkaan: solideihin rakenteisiin, hitsattuihin 

rakenteisiin ja kutistusliitoksella tehtyihin rakenteisiin. Solidirakenne on työstetty yhdestä 

valukappaleesta. Sen haittana ovat suuret riskit valmistuksessa. Jos valussa jostain syystä on 

ongelmia, on koko roottori viallinen. Hitsatuissa rakenteissa roottori on koottu pienemmistä 

kiekoista hitsaamalla. Rakennetta käytetään isommissa reaktioturbiineissa. Tehtäessä 

roottori pienemmistä paloista voidaan taata valun ja valmistuksen parempi laatu. Jokainen 

pala voidaan testata ja valmistaa huolellisuutta käyttäen. (Bloch H & Singh M. 2009, s. 95-

96 & 100-103) 
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Kutistusliitosrakenteessa siipikiekot liitetään akseliin kutistusliitoksilla. Osa turbiinin 

kiekoista voidaan myös liittää kutistusliitoksilla ja osa työstää valukappaleesta. 

Kutistusliitos tehdään lämmittämällä liitettävä kiekko korkeampaan lämpötilaan asettamalla 

se paikalleen akselille ja jäähdyttämällä se samaan lämpötilaan akselin kanssa. 

Lämpölaajenemisen takia kiekko kutistuu akselille. Jos tuorehöyryn lämpötila on yli 400 °C, 

on suurempi riski sille, että kiekon ja akselin välille syntyy lämpötilaeroja eri ajotilanteissa 

ja kiekko kasvaa vapaaksi akselista. Kiekon pyöriminen akselin ympärillä voidaan estää, 

mutta se voi liikkua myös aksiaalisuunnassa. Riskiä voidaan vähentää tekemällä 

ensimmäiset vaiheet valusta työstämällä ja lämpötilan tiputtua käyttää kutistusliitoksia. 

(Bloch H & Singh M. 2009, s. 83-85) 

 

4.4 Tiivisteet, laakerit ja öljyjärjestelmä 

Turbiinin pesän ja akselin välistä pyrkii tihkumaan höyryä ulkoilmaan suurien paine-erojen 

takia. Tätä vuotohöyryä pyritään estämään yleensä labyrinttitiivisteillä tai harjatiivisteillä. 

Labyrinttitiiviste on turbotekniikassa yleisesti käytetty kosketukseton tiiviste. Sen eri 

tyyppejä käytetään, kun akselin pyörimisnopeus, paine tai lämpötilat ovat suuria. 

Labyrinttitiivisteen tehtävä on luoda painehäviötä kahden erotettavan tilan välille. Tämä 

toteutetaan rivillä hampaita toisella tai molemmilla tiivistettävillä pinnoilla. Hampaat 

muodostavat virtauksille sarjan kuristuskohtia ja kammioita, joista aiheutuu virtaukselle 

painehäviötä. Labyrinttitiiviste päästää siis aina jonkin verran höyryä läpi. 

Labyrinttitiivisteet kestävät suhteellisen hyvin likaantumista, ovat yksinkertaisia valmistaa 

ja ne aiheuttavat vähän akselitehon menetystä. Labyrinttitiivisteiden segmenteissä voi olla 

jousia jotka työntävät tiivisteitä akselia kohden. Häiriötilanteessa, jossa akseli koskettaisi 

tiivisteisiin jouset ottaisivat voiman vastaan. (Bloch H & Singh M. 2009, s. 44-49); 

(Reunanen A. 1995, s. 6-7) 

 

Harjatiivistettä voidaan käyttää labyrinttitiivisteen lisänä tai yksinään. Harjatiivisteessä 

kahden levyn väliin asennetuista ohuista harjaksista, joilla päästään pienempään 

vuotovirtaan kuin labyrinttitiivisteellä. Harjakset kestävät paremmin kosketusta akselin 

kanssa, joten niille ei tarvita erillistä jousisegmenttiä kuten labyrinttitiivisteille. (Reunanen 

A. 1995, s. 9) 
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Labyrinttitiivisteitä käytetään myös tiivistämään staattori ja roottorisiipiä, jotta höyry ei 

vuotaisi siipien ohi ja aiheuttaisi vuotohäviöitä. Näitä tiivisteitä kutsutaan myös 

tiivistenauhoiksi. Vuotohöyry johdetaan paineen mukaan, joko matalapaineisempaan osaan 

tai lauhdutettavaksi vuotohöyrylauhduttimelle. Turbiineissa käytetään myös tiivistehöyryä, 

jolla estetään ilman pääsy turbiinin osiin, joissa paine on alhaisempi kuin ilmanpaine. 

(Lajunen M. 1978, s.175-176 & 181) 

 

Turbiinin akseli lepää laakeripukeilla. Laakereina käytetään erilaisia liukulaakereita. 

Laakereilla tuetaan turbiinia sekä aksiaali- että radiaalisuunnassa ja vaimennetaan 

värähtelyitä. Liukulaakereissa akseli ei kosketa suoraan laakeripesän pintaan vaan akselin ja 

laakerin välissä on ohut öljykerros, jolloin kontaktia metallipintojen välillä ei ole. Öljy 

syötetään akselin ja laakeripesän väliseen tilaan. Akselin pyöriessä se samalla pumppaa öljyä 

viskoosien voimien ansiosta vieden öljyä akselin ja laakeripesän väliin. 

Paineenkorotuspumppua ei tällöin tarvita. Akselin ollessa pysähtyneenä akseli pääsisi 

koskettamaan laakeripesän pintaa. Tämä estetään erillisellä paineenkorotuspumpulla. 

Kuvassa 4.2 on esitetty radiaalisen liukulaakerin toimintaperiaate. (Sallinen P. 2015, s.26) 

 

Kuva 4.4: Liukulaakerin toimintaperiaate. (Sallinen P. 2015, s.26) 
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Laakerissa on yleensä kallistuvia keinusegmenttejä, joilla lisätään akselin stabilointia. 

Laakeripesä on päällystetty akselia pehmeämmällä materiaalilla, jotta metalli vasten metallia 

kontaktissa akseliin ei tulisi vaurioita vaan pehmeämpi materiaali kuluisi. Laakereissa 

käytettäviä pehmeitä metalleja kutsutaan valkometalleiksi. (Lajunen M. 1978, s. 178-179) 

 

Aksiaalisessa suunnassa vaikuttava laakeri ottaa vastaan roottoriin kohdistuvaa aksiaalista 

voimaa, joka voi aiheutua paine-eroista ja voimista kahden akselin liittämisestä vaihteella 

tai kytkimellä. Lisäksi aksiaalilaakerin tehtävänä on toimia referenssipisteenä roottorin 

aksiaaliselle asemalle. Aksiaalisessa laakerissa käytetään keinusegmenttejä jotka ovat 

akselista lähtevää kaulusta vasten. Öljypinta syntyy kauluksen ja keinusegmenttien väliin, 

jolloin tuki on akselin suuntaista. (Bloch H & Singh M. 2009, s. 69) 

 

Vaurioiden ehkäisemiseksi pyritään aina varmistamaan riittävä öljyn saanti laakereille. 

Öljyjärjestelmään kuuluu pääöljypumppu, jolla syötetään öljyä tilanteessa, jossa turbiini on 

ajossa. Pääöljypumppu voi olla mekaanisesti kytketty turbiiniin tai sähköinen. 

Apuöljypumppua käytetään ajettaessa turbiini ylös tai alas, kun akselin pyörimisnopeus ei 

riitä pitämään öljykalvoa pintojen välillä. Apuöljypumpun korkeapaineisella öljyllä pidetään 

akseli irti turbiini pesästä, jolloin metalli vasten metalli kosketusta ei pääse syntymään. 

Korkeapainepumppu sammutetaan, kun pyörimisnopeus on tarpeeksi suuri ja laakeri pystyy 

itse pitämään öljykalvon metallipintojen välissä. Hätäöljypumppu on akkukäyttöinen 

pumppu, jonka tarkoituksena on ajaa turbiini turvallisesti alas sähkökatkon sattuessa. 

Öljyjärjestelmään kuuluu myös öljysäiliö, jonka tehtävänä on erottaa öljystä epäpuhtauksia 

ja kaasuja. Öljy pumpataan säiliöstä jäähdyttimen ja suodattimen kautta laakereille. Säätö-

öljyjärjestelmässä voidaan käyttää pääöljypumppua, apuöljypumppua tai syöttää öljy 

erillisestä säätö-öljyjärjestelmästä. (Bloch H & Singh M. 2009, s.125-128) 

 

4.5 Höyryturbiinin säätö 

Voimalaitoksen säätötapa riippuu laitoksesta ja turbiinin päätuotteesta. 

Lauhdevoimalaitoksilla sähkö on päätuote, joten niissä käytetään niin kutsuttua 

liukupainesäätöä. Vastapaineturbiineissa päätuote on tietyn paineinen prosessihöyry, joten 

turbiiniin ohjataan niin paljon höyryä, että se kykenee pitämään vastapaineen yllä. 
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Sähkötehoa ei siis säädetä. Kattilatehoa säädetään tuorehöyryn paineen ylläpitämiseen ja 

turbiinille menevää höyryvirtaa säädetään säätöventtiileillä. (Huhtinen et al. 2008, s. 154-

157) 

 

Höyryturbiinin tehoa säädetään kolmen eri periaatteen mukaisesti. Tarkastellaan edellä 

esitettyä turbiinin akselitehon yhtälöä 4.5. Siitä nähdään, että turbiinin tehoa voidaan säätää 

muuttamalla joko höyryn massavirtaa tai höyryn entalpiaeroa tulo- ja lähtötilan välillä. 

Muutettaessa entalpiaeroa puhutaan kuristussäädöstä ja liukupainesäädöstä. 

Kuristussäädössä höyryvirtausta kuristetaan venttiilin avulla, jolloin virtauksen paine ja 

lämpötila laskevat. Kuristussäätöä voidaan pitää isentalpisena prosessina, jolloin sitä 

voidaan kuvata h,s-piirroksessa tilapisteen siirtymisenä oikealle entropian kasvaessa. 

Paineen ja lämpötilan pudottua, entalpiaeroa on vähemmän käytettävissä ja turbiinin teho 

laskee. (Lajunen M. 1978, s. 188-190) 

 

Liukupainesäädössä painetta säädetään muuttamalla kattilan painetta. Säätötapa on käytössä 

puhtaasti sähköä tuottavissa laitoksissa. Liukuvassa paineensäädössä turbiinin hyötysuhde 

pysyy korkeampana, koska kuristushäviöitä on vähemmän. Turbiini ei tarvitse säätövaihetta, 

jolla tyypillisesti on huono hyötysuhde. Pienempi paine osakuormalla rasittaa vähemmän 

kattilaa, höyryputkia, venttiileitä ja syöttövesipumppujen tarvitsema teho laskee. Höyryn 

lämpötilavaihtelu turbiiniin on alhaisempi, koska kuristusta ei tapahdu. Toisaalta 

liukuvapaine ei sovellu nopeaan kuormansäätöön, koska kattilan säätö aiheuttaa paljon 

viivettä ja sen sisältämät lämpöpinnat varaavat lämpöä. (Kaikko J. 2015. s. 18-19) 

 

Tehonsäädön tapahtuessa höyryn massavirtaa muuttamalla puhutaan määräsäädöstä. 

Määräsäädössä avataan tai suljetaan turbiinin tulohöyryventtiileitä. Venttiileitä on yleensä 

useita ja niiden avaus toteutetaan niin, että vain yhtä venttiiliä kuristetaan tarvittaessa. Muut 

venttiilit pidetään joko täysin auki tai kiinni. Näin vältytään ylimääräisiltä kuristushäviöiltä. 

(Huhtinen et al. 2008, s. 126-127) 

 

Määräsäädössä siis tapahtuu myös kuristusta, mutta se ei ole säätötavan päätarkoitus eikä 

ratkaiseva tekijä säädön osalta. Myös kuristussäädössä tapahtuu määräsäätöä, mutta samalla 

tavalla se ei ole säädön päätarkoitus eikä merkitsevin tekijä säädössä. Määräsäädössä 
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tarvitaan säätövyöhyke, koska siinä muutetaan turbiinin syöstöastetta. Osakuormalla 

syöstöasteen ollessa pienempi, höyry paisuu ensimmäisissä vaiheissa enemmän kuin 

täydellä kuormalla, koska höyryn määrä turbiinissa on pienempi. (Huhtinen et al. 2008, s. 

126-127) 

 

Säätöventtiilit päästävät höyryn virtaamaan omille suutinryhmillensä, jotka on jaettu 

turbiinin kehälle. Yksinkertaistettuna jokainen säätöventtiili siis lisää tai poistaa oman 

suutinryhmänsä ja näin vaikuttaa turbiinin sisääntulovirtauksen pinta-alaan. Suuttimet 

kiihdyttävät virtauksen ja ohjaavat sen Curtis-pyörälle tai Laval-turbiinille. Kuten aiemmin 

todettiin, pyrkimys on päästä säätövaiheen jälkeen täyssyöstöiseen virtaukseen hyötysuhteen 

parantamiseksi. (Bloch H & Singh M. 2009, s.144-145) 

 

Säätöventtiilit ovat hydraulisesti ohjattuja 1- tai 2-istukkaventtiileitä. Niiden 

avausmekanismi on yleensä hoidettu nokka-akselilla tai nostotangolla. Yleensä 

suutinryhmällä on myös oma pikasulkuventtiili, joka pysyy auki öljynpaineen avulla. 

Turbiinin nopeassa alasajossa pikasulkuventtiililtä poistetaan öljynpaine, jolloin jousi vetää 

sen kiinni ja höyryä ei pääse suutinryhmille. (Lajunen M. 1978, s. 201-202) 

 

Yleensä turbiinin generaattorilla ajetaan jäykkää valtakunnan sähköverkkoa vasten, joten 

pyörimisnopeutta ei tarvitse säätää. Saarikäytössä jossa kyseinen generaattori on ainoa tai 

yksi harvoista tehonlähteistä, joudutaan myös pyörimisnopeutta säätämään. Myös turbiinin 

ollessa jonkin mekaanisen laitteen voimanlähteenä, tulee pyörimisnopeutta säätää. Tämä 

tapahtuu pitämällä yllä momenttitasapaino turbiinin ja käytettävän laitteen välillä. (Lajunen 

M. 1978, s. 194) 

 

Teollisuudessa kulutetaan höyryä usein eri painetasoilla, joten turbiinit ovat yleensä 

varustettu väliotoilla. Väliotto voi olla liukuvapaineinen, jolloin väliottoja lähtee turbiinista 

kaksi tai useampia. Nämä väliotot ohjataan samaan höyryputkeen. Kussakin väliotossa on 

eri painetasot, jotka vaihtelevat kuorman mukaan. Kuorman lisäys kasvattaa väliottojen 

kohdalla olevaa painetta. Ajotilanteen mukaan valitaan, mitä väliottoa käytetään 

höyrytukille syöttöön. Ideana on valita haluttua painetasoa vähän korkeampi väliottoputki. 

Kuorman laskiessa voidaan joutua valitsemaan etummaisen puolen väliotto ja suurella 
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kuormalla takimmainen väliotto. Varsinaisen väliottoputken jälkeen on venttiilit, joilla 

säädetään turbiinista tuleva välioton paine haluttuun tukin paineeseen. Liukuvan paineen 

säätöä käytetään, kun haluttu höyrymäärä vaihtelee laajalti. Toinen vaihtoehto 

säätämättömälle väliotolle on ottaa väliottohöyry turbiinin kohdasta, jossa se on aina halutun 

paineen yläpuolella ja kuristaa sitten tukin paineeseen. (Lajunen M. 1978, s. 128-129) 

 

Säädetyssä väliotossa turbiini on jaettu kahteen osaan ja toiselle osalle menevän höyryn 

virtausta säädetään venttiilillä. Loput virtauksesta kulkee ensimmäisen osan välioton kautta. 

Toinen turbiinin osa tarvitsee säätövaiheen, joka laskee hyötysuhdetta. Lisäksi venttiilistä 

aiheutuu kuristushäviöitä. Säädettyjä väliottoja käytetään erityisesti isoissa turbiineissa. 

(Lajunen M. 1978, s. 128-129) 

 

4.6 Turbiinien kapasiteetin nostoista 

Yleisin syy turbiinien kapasiteetin nostoon on pullonkaulojen poistaminen tehtaista, jolloin 

joko tulevan höyryn määrä kasvaa tai väliotoilta vaaditaan enemmän virtausta tyydyttämään 

prosessien tarpeet. Näin myös Kaukaan TG9 tapauksessa. Lisää höyryvirtausta turbiinista 

saadaan tuorehöyryn painetta nostamalla tai lisäämällä sen virtauspoikkipintaa. Tähän yhden 

rajoituksen asettaa turbiinin pesä, koska sen uusiminen tarkoittaisi käytännössä koko 

turbiinin uusimista. Virtausalan kasvatus on siis tapahduttava pesän sisällä. (Bloch H & 

Singh M. 2009, s. 331) 

 

Yksi tapa lisätä turbiinin läpivirtausta on poistaa vaihe säätövaiheen jälkeen. Tämä aiheuttaa 

hyötysuhteen laskua, mutta kasvaneen höyryvirtauksen ansiosta teho silti nousee. 

Suunnittelemalla uudestaan koko roottori ja höyryn virtauskanavat voidaan saada vielä 

enemmän virtausta turbiinin läpi kuitenkaan hyötysuhdetta huonontamatta. Suutinryhmiä 

voidaan tarvittaessa lisätä, jos säätövaihe rajoittaa virtausta. Suutinten rakenteesta riippuu, 

kuinka haastavaa tämä työ on. Jos suuttimet on koneistettu rungosta, on tapaus vaikeampi 

kuin vain uusien suutinryhmien ja venttiilien lisääminen. Suuremmat höyryvirtauksen 

lisäykset saadaan kasvattamalla suutinten korkeutta, jolloin saadaan lisää virtausalaa. 

Samalla on nostettava myös turbiinin roottorin ja staattorin siipien korkeutta. Riippuu 

tapauksesta, joutuuko kaikkien vaiheiden siipiä korottamaan vai riittääkö osan korotus. 
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Riippuen rakenteesta voi paras ratkaisu olla kokonaan uuden roottorin teettäminen. (Bloch 

H & Singh M. 2009, s. 331-332 & 360-365) 

 

Kapasiteettia nostaessa tulee huomioida myös aksiaalilaakereiden, säätöventtiileiden, 

pikasulkuventtileiden, akselin ja siipien kesto, koska ne kaikki joutuvat kasvavan virtauksen 

takia suuremmalle rasitukselle. Muutokset voivat myös muuttaa turbiinin kriittisiä 

taajuuksia, jotka tulee huomioida muutoksia tehdessä. (Bloch H & Singh M. 2009, s. 360-

365) 
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5 KAUKAAN SELLUTEHTAAN KUVAUS 

Kaukaan sellutehdas on UPM-Kymmene Oyj omistama ja sijaitsee Lappeenrannassa. 

Kaukaan tehtailla on ollut toimintaa jo yli 140 vuotta ja sellua siellä on valmistettu vuodesta 

1897 lähtien. Sulfaattisellutehtaan tuotantokapasiteetti on noin 740 000 tonnia havu- ja 

koivusellua. Se kuuluu Kaukaan tehdasintergraattiin, jossa on myös paperitehdas, saha ja 

biojalostamo. Paperitehdas valmistaa MWC/LWC-paperia 314 000 tonnia vuodessa. 

Biojalostamo jatkojalostaa mäntyöljystä biodieseliä 100 000 tonnia vuodessa. Saha 

valmistaa sahatavaraa männyistä ja kuusista 510 000 kuutiota vuodessa. Kaikki integraatin 

osat ovat kytköksissä toisiinsa höyryverkon kautta. (UPM 2016) 

 

Kaukaan sellutehtaalla höyryn tuottajia ovat soodakattila SK3, hajukaasukattila HKK ja 

apukattilat AK1-3. Lisäksi tehdasalueella sijaitsee Kaukaan Voiman omistama kuorikattila 

KK3.  KK3 on CFB-kattila, joka hyödyntää polttoaineenaan pääasiassa tehdasintegraatin 

sivumateriaalivirtoja. Tukipolttoaineena käytetään turvetta ja maakaasua. KK3 kuuluu HVP- 

ja HMP-verkkoihin ja sen tehtävänä on säätää HMP-verkkoa ja tuottaa höyry, jota 

soodakattilalla ei pystytä tekemään. 

 

Käydään läpi tämän diplomityön kannalta olennaiset osastot Kaukaan sellutehtaalla. Tämä 

tarkoittaa turbiinin ja soodakattilan lisäksi tärkeimpiä höyryntuotantoon liittyviä osastoja ja 

höyrynkulutuskohteita, joiden vaatima höyrymäärä tulee muuttumaan mahdollisen 

tuotantokapasiteetin noston takia. 

 

5.1 Keittämö 

Sellun keitossa vaikuttavia kemikaaleja ovat valkolipeän sisältämät natriumhydroksidi 

(NaOH) ja natriumsulfidi (Na2S). Korkeassa lämpötilassa nämä kemikaalit liuottavat 

puunkuituja yhdessä pitävän ligniinin ja hemiselluloosan. Kuidut erotetaan keitetystä 

liuoksesta ja liuos eli laihamustalipeä pumpataan haihduttamolle. Mustalipeä sisältää 

keitosta liuennutta orgaanista ainesta ja keitossa käytettyjä epäorgaanisia yhdisteitä. 

Saannolla kuvataan puusta saatavan ilmakuivan kuidun massaa suhteessa keitossa käytetyn 

kuivan puun massaan. Saanto kuvaa myös kuinka suuri osa puusta on liuennut mustalipeään. 

(Europen Comission 2015, s. 198) 
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Kaukaan sulfaattisellutehtaalla on käytössä eräkeittomenetelmä, jossa keittäminen tapahtuu 

panostyyppisesti. Kaukaalla tehdään sekä koivu, että havusellua. Koivulinja koostuu neljästä 

keittimestä ja kaksilinjainen havukeittämö kahdeksasta keittimestä. Hake syötetään 

keittimeen ja siitä poistetaan ilma matalapainehöyryn avulla. Hake imeytetään ja 

esilämmitetään pesulipeällä, joka syrjäytetään pohjasta syötettävällä valko- ja mustalipeällä. 

Pesulipeän poisto tapahtuu keittimen yläosasta. Keittimen maksimi keittolämpötila on noin 

165 °C havulla ja koivulla 160 °C. Lämmitys tapahtuu suorasti välipainehöyryllä. Keittoaika 

riippuu lämpötilasta ja käytetystä puusta, mutta on nostoaika mukaan lukien tunnin luokkaa. 

Koko eräkeittoprosessi vie karkeasti havukeitoissa noin 5h ja koivulla 4h. Keittolipeä 

poistetaan ja massa ajetaan puskusäiliöön. Kaukaalla on myös käytössä jatkuva toiminen 

purukeitin, jolla tehdään lisää massaa koivulinjalle purusta ja ruskean massan rejekteistä. 

Keitin koostuu M&D-keittimestä ja kahdesta jälkikeittimestä. Purukeitin käyttää 

lämmitykseen välipainehöyryä eli 10,5 bar höyryä. 

 

Keittämö käyttää siis paljon höyryä välipainetasolla. Höyryn määrä riippuu tuotantotasosta, 

keittolämpötilasta, keittoajasta ja keiton välivaiheiden onnistumisesta. 

 

5.2 Pesu ja lajittelu 

Massa pestään, jolloin siitä saadaan erotettua keittolipeä ja kuituaines. Mustalipeä 

pumpataan keittämölle ja sieltä haihduttamolle. Mustalipeä sisältää keitossa irronneen 

ligniinin ja epäpuhtauksia. Pesu vähentää vierasaineiden pääsyä valkaisuun, jolloin 

säästetään valkaisukemikaaleja. Lajittamolla pyritään poistamaan kaikki vierasaines massan 

seasta, jotta saataisiin mahdollisimman puhdas tuote pumpattua eteenpäin. Epäpuhtauksia 

ovat muun muassa kuori, hiekka, oksat, kivet ja muut vastaavat joita pääsee keittimiin 

hakkeen mukana. Pesun ja lajittelun yhteyteen kuuluu yleensä happidelignifiointi, jonka 

tarkoituksena on alentaa ligniinin määrää massassa. Tämä tapahtuu alkalisen 

natriumhydroksidin ja hapen avulla. NaOH on peräisin joko hapetetusta valkolipeästä tai 

puhtaasta NaOH:sta. Happidelignifiointia voidaan pitää myös valkaisun yhtenä vaiheena. 

Valkaisun vaiheet koostuvat aina reaktorista ja pesurista, jolla massasta poistetaan siihen 

syötetyt kemikaalit ja reaktiotuotteet. (Europen Comission 2015, s. 200) 
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Kaukaan sellutehtaan koivulinjalla massa ajetaan purkusäiliöstä tasaussäiliöön ja sieltä 

kahdelle pesurille eli paineelliselle rumpusuotimelle. Tämän jälkeen seuraa 

happidelignifiointi ja happivaiheen pesuri, josta massa pumpataan ruskeamassatorniin. 

Happivaiheeseen menevä massa lämmitettään tarvittaessa välipainehöyryllä. Tämän jälkeen 

massa lajitellaan lajittamossa ja syötetään valkaisulle. 

 

Tehtaan havulinjalla purkusäiliöstä tulevasta massasta erotellaan oksat ja massa syötetään 

pestäväksi pesurille. Tämän jälkeen tehdään happidelignifiointi ja pestään massa. Massa 

pumpataan pesun jälkeen ruskeamassatorniin, josta se syötetään lajitteluun. Lajittelua seuraa 

GasFree suodatin, joka on paranneltu versio imurumpusuotimesta. Sen jälkeen massa 

pumpataan valkaisuun. Koivulinjaa kutsutaan massaosasto 1:ksi ja havulinjaa massaosasto 

2:ksi. 

 

Havu- ja koivulinjalla käytetään lähinnä 12,5 bar höyryä. Molemmilla linjoilla on myös 

mahdollisuus 10,5 bar höyryn käyttöön. Pesurit vaikuttavat myös höyryntuotantoon, koska 

niiden veden käyttö määrittää haihduttamolle tulevan laihan lipeän kuiva-ainepitoisuuden. 

 

5.3 Valkaisu 

Valkaisussa massa valkaistaan haluttuun vaaleuteen poistamalla ligniiniä ja hajottamalla 

väriä aiheuttavia yhdisteitä, jotka ovat jääneet pesuvaiheesta. Valkaisun yhteydessä massan 

puhtaus myös lisääntyy pesujen yhteydessä. Valkaisu tapahtuu vaiheittain mahdollisimman 

laadukkaan massan takaamiseksi. Vaiheet ovat yleensä sijoiteltu siten, että massa joutuu 

kulkemaan sekä happamia että emäksisiä vaiheita. (Europen Comission 2015, s. 201) 

 

Valkaisukemikaaleja on useita. Kaukaalla havuvalkaisulla on käytössä EOP-vaihe, jossa 

käytetään natriumhydroksidia (NaOH) ja happea (O2). Sitä seuraa klooridioksidi-vaihe 

(ClO2), PO-vaihe ja toinen klooridioksidi-vaihe. PO-vaiheessa kemikaaleina käytetään 

vetyperoksidia (H2O2), natriumhydroksidia ja happea. Valkaisu päättyy 

klooridioksidivaiheeseen. Myös valkaisussa käytetään välipainehöyryä tarvittaessa massan 

lämmitykseen, jotta se saavuttaisi korkeamman lämpötilan mennessään eri reaktoreihin.  
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Koivuvalkaisulla puolestaan ensimmäinen vaihe on klooridioksidi-vaihe, jonka jälkeiseen 

alkaliseen vaiheeseen syötetään happea, natriumhydroksidia ja vetyperoksidia. Tätä seuraa 

toinen klooridioksidivaihe, jonka jälkeen toinen vetyperoksidia ja natriumhydroksidia 

käyttävä vaihe. Valkaisu päättyy kolmanteen klooridioksidivaiheeseen. 

 

Havu- ja koivuvalkaisussa käytetään lähinnä 12,5 bar höyryä, vaikka niillä molemmilla 

voidaan käyttää myös 10,5 bar höyryä. 

 

5.4 Kuivauskone 

Suurin osa Kaukaan tuottamasta sellusta myydään sellupaaleina, minkä takia sellumassa 

tulee kuivata. Viereiselle paperitehtaalle myydään myös osa havumassasta putkea pitkin eli 

märkänä sellumassana. Kaukaalla on kaksi kuivauskonetta, joista SKK1 kuivaa 

koivumassaa ja SKK4 havumassaa. Massan kuivauksessa massa levitetään tasaisesti viiran 

päälle massaradaksi. Samalla siitä poistuu suurin osa vedestä pois painovoiman ja alipaineen 

avulla. Viiraosalle kuuluu myös höyrylaatikko ja huopautuspuristin. Viiraosan jälkeen on 

puristimia, joissa massasta puristetaan vettä ja imeytetään huopiin. SKK1:llä on sylinteri 

osa, jossa massarata kulkee höyryllä lämmitetyillä sylintereillä ja jatkaa sen jälkeen 

kuivauskaappiin. Kuivauskaapissa rataa kuivataan edelleen lämmitetyllä ilmalla puhaltimien 

avulla. Kuivauskaapissa rata kuivuu loppu kuiva-aineeseensa. SKK4 koneella ei ole erillistä 

sylinteriosaa. Kuivauskaapista poistunut massarata tulee leikkurille, jossa rata pätkitään 

arkeiksi ja pinotaan paaleiksi. Paalauslinjalla paalit puristetaan vakiotilavuuteen, punnitaan, 

merkitään, sidotaan ja siirretään varastoon. 

 

Kuivauskoneet käyttävät höyryä kuivauskaappeihin, joiden ilma lämmitetään epäsuorasti 

lämmönsiirtimellä. SKK1:llä höyryä kuluu myös sylinteriryhmillä. SKK1 käyttää 

kuivauskaapissa välipainehöyryä ja sylinteriryhmillä matalapainehöyryä. Kuitenkin myös 

välipainehöyryä voi ohjata ejektorin kautta sylinteriryhmille. SKK4:llä höyryä käytetään 

kuivauskaapin ilmojen lämmitykseen ja vesien lämmitykseen. Samaan tapaan kuin SKK1:llä 

voidaan kuivauskaappiin käyttää myös ejektorien avulla välipainehöyryä. 
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5.5 Haihduttamo 

Haihduttamolla nostetaan keittämöltä tulevan mustalipeän kuiva-ainepitoisuutta 

haihduttamalla siitä vettä pois. Haihduttamolle tulevan lipeän kuiva-ainepitoisuus on noin 

14-16 % ja soodakattilassa poltettavan lipeän n. 75 %. Virtausnopeuden annetaan tasaantua 

isoissa säiliöissä, jolloin laihasta mustalipeästä erottuu suopaa pinnalle. Suopa halutaan 

erottaa sen likaavan vaikutuksen takia ja lisäksi sitä käytetään mäntyöljykeittämöllä 

mäntyöljyn raaka-aineena. 

 

Haihdutukseen käytetään komprimointi menetelmään perustuvaa esihaihdutinta ja 12 

laskevan kalvon lamellihaihdutinta, jotka toimivat 8:lla syötettävän höyryn tasolla. 

Komprimointimenetelmässä käytetään puhallinta nostamaan yksiköstä haihtuvan höyryn 

painetta ja ohjaamalla se lämmönsiirtoputkiin. Tuleva haihdutettava lipeä ohjataan tämän 

lämmönsiirtopinnan ulkopuolelle. Komprimointi-menetelmällä ei kulu höyryä, mutta 

puhallin tarvitsee mekaanista tehoa, joka otetaan sähkömoottorilta. Komprimointi-

menetelmällä kiehumispisteen nousu jää melko pieneksi, minkä takia sitä käytetään 

nimenomaan esihaihduttimena. (Holmlund K. & Parviainen K. 1999, s. B42) 

 

Monivaiheisissa lamellihaihduttimissa ensimmäisiin vaiheisiin syötetään höyryä 

lamellipaketin sisään ja lipeää pumpataan lamellipaketin päälle, josta se valuu alas yksikön 

pohjalle. Lauhtuva höyry siirtää lämpöä ja lipeästä haihtuu höyryä, joka poistetaan yksikön 

yläosasta. Haihtunut höyry ohjataan seuraavan yksikön lamellin sisään ja tätä jatketaan 

portaittain viimeiseen yksikköön asti, jossa alipaine ylläpidetään pintalauhduttimella ja 

tyhjiöpumpuilla. Lauhde lamellipakettien sisältä otetaan talteen. Puhdasta höyryä käyttävien 

yksiköiden lauhdetta sanotaan primäärilauhteeksi ja toisiohöyryjä käyttävien yksiköiden 

lauhdetta sekundäärilauhteeksi. Sekundäärilauhde sisältää aina epäpuhtauksia, jotka 

kulkeutuvat edellisestä yksiköstä virtauksen mukana, eikä ole näin yhtä puhdasta kuin 

primäärilauhde. 

 

Kaukaalla on viisi haihdutinyksikköä, joihin syötetään puhdasta höyryä. Viimeiseen kahteen 

vaiheeseen eli 1D ja 1E syötetään välipainehöyryä ja 1A, 1B ja 1C yksiköihin 

matalapainehöyryä. Haihduttamo on höyryn kannalta tärkeä suuren kulutuksen, mutta myös 

sen suoran soodakattilayhteyden takia. Haihduttamon toiminta vaikuttaa mustalipeän 
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määrään ja lämpöarvoon kuiva-aineen sekä suovan erotuksen kautta. Se on siis voimakkaasti 

sidoksissa höyryn tuotantoon. 

 

5.6 SK3 

Kaukaan sellutehtaan soodakattila SK3 on alun perin nimellistuotannoltaan 2700 tka/d 

kattila. Sen suunnittellut tuorehöyrynarvot ovat 84 bar, 480 °C. Nykyään SK3 on 

nimelliskapasiteetiltaan 3780 tka/d ja -höyryntuotannoltaan 141 kg/s. SK3 tuottama 

tuorehöyry ohjataan pääasiassa höyryturbiini TG9:lle. Sen höyry voidaan myös 

kokonaisuudessaan ajaa reduktioventtiilien kautta höyryverkkoon turbiinin ollessa häiriössä 

tai huollossa. 

 

Sellutehtaan laajennusten ja pullonkaulainvestointien takia pyritään yhä suurempiin SK3:n 

kapasiteetteihin. Suunnitteilla on sellun tuotannon lisäys 770 000 t. Tämä lisää 

soodakattilassa poltettavan lipeän määrää ja sitä kautta tuotetun höyryn määrää. Tavoiteltu 

kuiva-ainekapasiteetti on suolattomana noin 4000 tka/d. 

 

5.7 TG9 

Soodakattilan turbiinina käytetään TG9 vastapaineturbiinia. Turbiinia ajetaan 

etupainesäädöllä eli höyryä ohjataan turbiinille niin paljon, että paine linjassa pysyy 

halutuissa rajoissa. Turbiinin pikasulussa tuorehöyry ohjataan reduktioventtiileille. 

Turbiinille on kaksi pikasulkuventtiiliä, jotka ohjaavat höyryn kahdelle 

säätöventtiiliblokille. Säätöventtiiliblokki koostuu kahdesta säätöventtiilistä. Kaksi 

säätöventtiiliä ohjaa höyryä suutinryhmille säätövaiheelle. Kaksi muuta toimivat 

ohitusventtiileinä. Toinen niistä ohjaa höyryn säätökammion ohi ja toinen venttiili toimii 

sisäisenä ohituksena, joka varmistaa hyvän läpäisykyvyn ja helpottaa osakuormalla ajoa. 

Sisäinen ohitus ohittaa useampia turbiinivaiheita. (ABB Turbinen Nürnberg 1990) 

 

Turbiinissa on kolme väliottoa, jotka toimivat liukuvapaineisina väliottoina kahdelle 

painetasolle 12,5 bar ja 10,5 bar. Väliottojohdoissa höyrynpainetta tukeille ohjataan 

säätöventtiilien avulla. Väliottojen säätöventtiilien jälkeen väliotoille on vielä omat 
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pikasulkuventtiilit, joilla estetään takaisin virtaus turbiinin ollessa häiriössä. Taulukossa 5.1 

on esitetty tärkeimpiä turbiinin mitoitusarvoja. (ABB Turbinen Nürnberg 1990) 

 

Taulukko 5.1: TG9 mitoitusarvoja 

Tuorehöyry paine 80 bar 

Tuorehöyry lämpötila 480 °C 

Tuorehöyryvirtaus 125 kg/s 

Pyörimisnopeus 3000 1/min 

Generaattorin nimellisteho 85 MVA 

Väliotto 12,5 bar, maksimivirtaus 5,0 kg/s 

Väliotto 10,5 bar, maksimivirtaus 25 kg/s 

 

TG9:n tasekuvasta 5.1 nähdään sen väliottojen rakenne. Kuva auttaa hahmottamaan 

taselaskujen kannalta oleelliset asiat. 
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Kuva 5.1: Tasekuva turbiinille TG9 

 

TG9 on suunniteltujen kapasiteettinostojen takia jäämässä pieneksi. Tämä tarkoittaa, että osa 

höyrystä jouduttaisiin ajamaan reduktioiden kautta höyryverkkoon. Höyryn sisältämä 

entalpia muutetaan siis sähköenergian sijaan jäähdytysveden höyrystämiseen ja näin 

höyryvirran kasvattamiseen. Tästä johtuen on harkittu TG9:n kapasiteetin nostoa sellaiselle 

tasolle, että höyryä ei tarvitsisi ajaa reduktioiden kautta ja tarvittava välipainehöyry 

saataisiin turbiinin väliotoista. 
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6 VÄLIPAINEHÖYRYJEN KULUTUKSEN LASKENTA 

Tämän diplomityön yhtenä tarkoituksena on selvittää taselaskennalla Kaukaan sellutehtaan 

höyryn tuotanto sekä kulutukset kasvaneella tuotantokapasiteetilla ja näin osin määritellä 

turbiinin laajennuksen tarve. Turbiini olisi tarkoitus mitoittaa siten, että se kykenisi ottamaan 

vastaan kaiken SK3:n tuottaman höyryn ja tarjoamaan välipainehöyryä tarvittavan määrän 

sellutehtaan prosesseille. Näin optimoitaisiin sähköntuotanto ja vähennettäisiin 

välipainehöyryjen ostosta/tuotannosta aiheutuvia kuluja. 

 

Tässä diplomityössä matalapainehöyryn kulutus- ja tuotantomäärät on jätetty hyvin vähälle 

huomiolle. Se ei ole turbiinin muutosten laskennassa niin tärkeä. Matalapainehöyryn määrä 

määräytyy korkeapainehöyryn ja tarvittavien välipainehöyryjen erotuksena. Puuttuva 

matalapainehöyry ostetaan tarvittaessa Kaukaan Voimalta. Työssä on oletettu, että 

matalapainehöyry riittää tyydyttämään prosessien tarpeet. Lisäksi ollaan investoimassa 

apulauhduttimeen, jolla ylimääräistä matalapainehöyryä voidaan tarvittaessa lauhduttaa, 

jolloin voidaan ajatella sen myös mahtuvan verkkoon. 

 

Sellutehtaan nykyinen tuotantokapasiteetti on 1400 Adt/d havulinjalla ja 900 Adt/d 

koivulinjalla. Nämä tuotantoluvut halutaan kasvattaa 1500 Adt/d havulinjalla ja 1100 Adt/d 

koivulinjalla. Koivulinjan tuotantoon on laskettu mukaan myös lisämassalaitoksen tuotanto, 

jossa tehtäisiin 120 Adt/d. Kaikkien kulutuskohteiden höyryn kulutukset on arvioitava 

suuremmalla kapasiteetilla. Suurempia muutoksia höyryn kuluttajien ominaislämmön 

kulutuksiin ei ole suunnitteilla, joten niiden tulevaisuuden höyryn käyttö voidaan laskea 

ominaiskulutusten perusteella. Ominaiskulutukset pyritään laskemaan tuotantoon sidottuna 

eli yksikössä (kg_höyryä/s) /(Adt/d). Näin uusien höyrynkulutuslukemien laskenta halutulle 

tuotannolle on helpommin laskettavissa. Kaikki höyryn kulutukset eivät ole suoranaisesti 

verrannollisia sellun tuotantoon. Esimerkiksi biojalostamon, apukattiloiden ja soodakattilan 

omakäyttöhöyryä ei voida sitoa sellun tuotantoon. Nämä siis pysyvät muuttumattomina. 

 

Laskennassa on luotettu mittauksiin. Erilaisia mittauksia ovat virtaus-, tiheys-, sakeus-, 

lämpötila- ja painemittauksiin eri väliaineille. Mittauksia on paljon ja niiden näyttämistä 

arvoista ei ole täyttä varmuutta. Joidenkin mittausten luotettavuutta voi arvioida esimerkiksi 

vertaamalla höyryn virtausmittausta ja lauhteen virtausmittausta, mutta tämä onnistuu hyvin 
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harvassa kohteessa. Useista mittauksista ja niiden tarkkuudesta johtuen virhettä kertyy 

melko paljon. Tulokset antavat yhdessä kuitenkin hyvän arvion tulevasta höyryn 

kulutuksesta. 

 

Mittausdata on kerätty MetsoDNA ja Alcont prosessiohjausjärjestelmistä MetsoDNA CR 

Excel Add-In sovellusta käyttäen. Data on syötetty Excel-taulukkolaskentaohjelmaan ja 

tehty tarvittavat laskut ominaiskulutusten ja tulevien kulutusten laskemiseksi. Laskentaan 

käytettiin päiväkeskiarvoja. Aika jolta päiväkeskiarvot otettiin, vaihteli mitattavan kohteen 

mukaan. Yleensä data kerättiin vähintään kuukauden ajalta, jolloin eri ajotilanteiden 

vaihteluita kertyy dataan. Selvät poikkeamat normaalista ajotilanteesta pudotettiin käsin 

pois, jotta ne eivät vaikuttaisi liikaa laskennan edetessä uusiin höyrynkulutusarvoihin. Datan 

keräys valikoitiin sellaisilta ajoilta, jolloin kyseinen osasto ajoi suurella tuotannolla tai 

mahdollisimman tasaisesti. 

 

Osassa kulutuskohteissa höyrynkulutus vaihtelee hyvin voimakkaasti päivän sisällä. Tästä 

hyvänä esimerkkinä on eräkeittämö. Päiväkeskiarvon ottaminen kadottaa tämän 

hajontatiedon. Tämän diplomityön kannalta on kuitenkin oleellisempaa saada päiväkohtaiset 

keskiarvot kulutuksille, jotta pystytään arvioimaan turbiinilta vaadittuja muutoksia. 

Eräkeittämön päivän sisäinen vaihtelu ei todennäköisesti vaihtele samaan tahtiin esimerkiksi 

valkaisulinjojen kanssa, joten höyryn kokonaiskulutuksen selvittäminen tarkemmin on 

hyvin vaikeaa. 

 

Tulevan tuotannon höyryn kulutus on pääpiirteittäin laskettu yhtälön 6.1 mukaisesti kaikissa 

tapauksissa. Kaikissa kohteissa ei tarvitse käyttää korjauskerrointa, joten k saisi silloin arvon 

1. Ominaiskulutuksen laskeminen yhtälöä varten vaihtelee kulutuskohteen mukaan. 

 

�̇�höyry,kulutus = �̇�sellu  ∙ 𝑖kohde ∙  𝑘      (6.1) 

missä i kohteen ominaiskulutus [(kg/s)/(Adt/d)] 

𝑘 korjauskerroin [-] 

 

Tarkemmat yhtälöt kulutuksen suhteuttamiseksi tuotantoon käydään läpi liitteessä I. 
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6.1 12,5 bar kulutus 

12,5 bar höyryä käytetään vähemmän kuin 10,5 bar höyryä ja osa siitä tuotetaan 

hajukaasukattilalla. 12,5 bar kuluttajia ovat lisämassalaitos, klooridioksidilaitos eli ERCO, 

koivuvalkaisu ja havuvalkaisu. Havuvalkaisulla käytetään lisäksi 10,5 bar höyryä ja 

koivuvalkaisua voidaan ajaa tarvittaessa 10,5 bar höyryllä. 

 

Koivuvalkaisulla ei ole höyrynkulutukselle mittauksia, joten sen kulutukset jouduttiin 

arvioimaan suorittamalla taselaskenta 12,5 bar tukille. Tämä aiheutti joinain päivinä 

negatiivisia lukuja höyrynkulutuksiin. Negatiiviset luvut ja muut poikkeamat valikoitiin ulos 

laskennasta, jolloin ominaiskulutus vastaa havuvalkaisun vastaavaa lukua. Negatiiviset luvut 

johtuvat virtausmittausten paikkansa pitävyydestä. 

 

Lisämassalaitoksella höyryn kulutus suhteutettiin lisämassan tuotantoon laskemalla se 

massan virtaus- ja sakeusmittauksien avulla. Lisämassalaitoksen tuotantomäärät ovat 

mittausten mukaan hyvin vaihtelevia. 

 

Valkaisuilla ja happivaiheissa ominaiskulutukset laskettiin perustuen mitattuun tuotantoon, 

jonka prosessin ohjausjärjestelmä laskee sakeuksista ja virtauksista. Lisäksi uudelle 

tuotannolle lasketuissa arvoissa käytettiin korjauskerrointa, koska keittämön, pesemön ja 

valkaisun tuotantomittaukset näyttävät eri lukemia mittaustarkkuuksista. Uusien 

kulutuslaskelmien laskenta perustuu keittämön tuotantotahtiin, joten korjauskerroin tehtiin 

sovittamaan kulutukset niiden mukaisiksi. 

 

Klooridioksidilaitoksen kuluttama höyry suhteutettiin tuotantoon klooridioksidiveden 

kulutuksen mukaan sellutonnia kohden. Kyseinen arvo saatiin koivu- ja havusellulle 

1.7.2016-1.7.2017 väliseltä ajalta keskiarvona. Myös klooridioksidilaitoksen höyryn 

kulutukselle käytettiin korjauskerrointa, jonka avulla huomioitiin tuotetun koivun ja havun 

tuotannon suhteiden muutokset. Havuvalkaisu käyttää suhteessa enemmän klooridioksidia 

massan valkaisuun. Suunnitelmissa on kasvattaa koivutuotantoa enemmän kuin 

havutuotantoa, joten korjauskertoimella huomioidaan tämä muutos. 
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Taulukossa 6.1 on esitetty päiväkeskiarvot, joiden perusteella ominaiskulutukset on laskettu. 

Lasketut kulutukset tulevaisuuden tuotantotavoitteilla ovat taulukon oikeassa laidassa. 

Taulukossa on myös esitetty edellä selitetyt korjauskertoimet. 

 

Taulukko 6.1: 12,5 bar höyryn kulutukset ja ominaiskulutukset. 

 
Mittausten 

kulutus [kg/s] 

Ominaiskulutus 

[(kg/s)/(Adt/d)] 
Korjauskerroin 

Tuleva 

kulutus 

[kg/s] 

LM 2,5 0,0243 - 2,9 

ERCO 0,3 0,000115 0,98 0,3 

HVOhavu,EOP  0,7 0,000479 0,97 0,7 

HVOhavu,PO  0,4 0,000314 0,97 0,5 

HVOhavu,happivaihe  0,0 0,0000358 0,85 0,0 

HVOkoivu, happpivaihe 1,4 0,00157 1,06 1,8 

HVOkoivu,valkaisu 0,6 0,00075 0,96 0,8 

Yhteensä 5,9 - - 7,0 

 

Taulukosta 6.1 havaitaan että kulutukset ovat sen verran pieniä, ettei osassa kulutuskohteista 

nähdä eroa 0,1 kg/s tarkkuudella. Lisämassan tuotanto ei muutu tulevaisuudessa, joten 

kulutuslukemien pitäisi olla samat. Nykyinen kulutus on kuitenkin mittauksista poimittu, 

jolloin laitosta ei ole ajettu täydellä tuotannolla. Tulevassa kulutuksessa ajatellaan vain 

täyden tuotannon kulutuksia. Yhteensä kokonaishöyrynkulutuksen pitäisi siis 

tulevaisuudessa olla päiväkeskiarvoltaan noin 7,0 kg/s, kun tehdas ajaa suunnitellulla 

tuotannollaan. 

 

6.2 10,5 bar kulutus 

10,5 bar välipainehöyryä käytetään huomattavasti 12,5 bar enemmän. Laskennassa sen 

kulutus on jaettu biojalostamoon, SK3:n omakäyttöön, keittämöön, havuvalkaisuun, 

kuivauskone 1, kuivauskone 4 ja haihduttamon 1DE-yksiköihin. Biojalostamon ja SK3 

omakäytön on ajateltu olevan sellutehtaan tuotannosta riippumattomia. SK3 omakäyttöön 
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kuuluvat mm. kattilan ilmanesilämmitin, sularännien hajotushöyryt, lipeäruiskuaukkojen 

höyryt ja useita epäsäännöllisesti käytössä olevia kulutuskohteita. 

 

Keittämön tuotantotason määrityksessä on käytetty arvioita kuitutonneista yhtä havu- tai 

koivukeittoa kohti. Todellinen määrä vaihtelee muun muassa hakkeen kosteuden ja saannon 

mukaan, mutta keittämön operointiohjelmistoon on syötetty hyväksi todettu arvio siitä, 

kuinka monta kuitutonnia yhdestä keitosta saadaan. Yhdestä koivukeitosta on arvioitu 

saatavan keskimäärin noin 37,4 Adt ja havukeitosta 33,7 Adt. Tuotanto on laskettu kullekin 

tarkasteltavalle päivälle näiden lukujen ja päivässä keitettyjen keittojen perusteella. 

Eräkeitossa on muistettava, että höyryn kulutus vaihtelee voimakkaasti sen mukaan, miten 

keittämön rytmitys menee. Höyryä kuluu erityisesti keittojen nostovaiheessa. Ottamalla 20 

min keskiarvot yhden päivän ajalta, jolloin tuotanto oli hyvällä tasolla, voidaan havaita, että 

höyryn kulutus vaihteli 7,4 ja 20,8 kg/s välillä. Kuten aikaisemmin todettu, nyt tarkastellaan 

kuitenkin vain vuorokautista keskiarvoa. 

 

Kuivauskoneiden höyrynkulutuksen arviointia vaikeuttaa niiden matalapainehöyryn käyttö. 

Molemmilla koneilla käytetään kahta painetasoa ja niiden suhteet vaihtelevat ajotilanteesta 

riippuen. Ajettaessa suurella tuotannolla molemmilla koneilla välipainehöyryn suhteellinen 

osuus kasvaa. Erityisesti kuivauskone 4:lla tämä aiheuttaa isoja heittoja. Kuivauskone 1:llä 

poikkeamia on harvemmin. Kuivauskone 4:n tapauksessa suuremmilla tuotannoilla 

välipainehöyryn osuus oli suuri, joten ominaiskulutusten laskemiseksi valikoitiin niitä 

päiviä, jolloin koneen tuotanto oli ollut suurimmillaan. Tuotantoluvut olivat myös lähellä 

sitä aluetta, jolla kuivauskone 4:n pitäisi tulevaisuudessa ajaa. 

 

Haihduttamon 1D- ja 1E-yksikön suhteuttaminen tuotantoon on hankalampaa. Ensin niiden 

höyryn kulutus suhteutettiin soodakattilan kuormaan, jolloin saatiin ominaishöyryn kulutus 

poltettua kuiva-ainetonnia kohden eli yksiköksi tuli (kghöyryä/s)/(tka/d). Sen jälkeen 

selvitettiin mittauksien perusteella poltetun kuiva-aineen suhde tuotettuun massaan ja 

kerrottiin aikaisempi ominaishöyryn kulutus sillä. Mittauksia tarkasteltiin ajalta, jolloin 

lisämassakeitin on ollut ajossa. Lisämassan keitto vaikuttaa mustalipeän laatuun. Ajanjakso 

valittiin usean kuukauden mittaiseksi. Mittausten mukaan jokaista tuotettua sellutonnia 

kohden poltetaan soodakattilassa 1,81 tonnia kuiva-ainetta. Kuiva-aine on tässä laskettu 
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polttolipeän kuiva-aine- ja massavirtamittauksista, joten se on niin sanottu suolallinen kuiva-

aineen arvo. Saatuun suhdelukuun yksittäisenä prosessia kuvaavana arvona tulee suhtautua 

varauksella mittausten luotettavuuden takia. Jos luku pitäisi paikkansa, olisi suolaton 

soodakattilan kuorma 4380 tka/d, mikä kuulostaa liian suurelta. Mittausvirhe johtuu 

todennäköisesti virtaus- ja tiheysmittauksista. Höyryn kulutuksen laskennassa tämä ei 

kuitenkaan haittaa, koska uusi kulutus lasketaan suhteena vanhasta kulutuksesta.  

 

Taulukossa 6.2 on esitettynä 10,5 bar höyryn kulutuksen keskiarvot siltä ajalta, jolloin data 

on kerätty. Näistä lasketut ominaishöyrynkulutukset ja tulevan tuotannon keskiarvoinen 

kulutus löytyvät myös taulukosta. Havulinjan 10,5 bar kulutukset on laskettu samoin kuin 

12,5 bar kohdalla ja korjauskertoimet ovat samat. 

 

Taulukko 6.2: 10,5 bar höyryn mitatut kulutukset ja lasketut kulutukset uudella tuotannolla 

 Nykyinen 

kulutus [kg/s] 

Ominaiskulutus     

[(kg/s)/(Adt/d)] 

Korjauskerroin Tulevan 

tuotannon 

höyryn kulutus 

[kg/s] 

Biojalostamo 0,5 - - 0,5 

SK3 omakäyttö 3,0 - - 3,0 

Keittämö 13,5 0,00632 - 15,7 

HVPhappivaihe 0,0 5,29E-06 0,85 0,0 

HVPEOP + PO 0,0 9,35E-06 0,97 0,0 

SKK1 4,2 0,0043 - 4,7 

SKK4 14,8 0,0102 - 15,4 

Haihduttamo 9,3 0,00383 - 10,0 

Yhteensä 45,4 - - 49,3 

 

Nykyisillä tuotantoarvoilla laskettua verrattiin tukilta saataviin mittauksiin. Tukille tulevien 

mittauksien mukaan käyttö oli useana päivänä noin 45 kg/s ja jopa yli. Tämä viittaisi siihen, 
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että kulutuskohteiden kautta tehdyt laskelmat ovat riittävän lähellä todellisuutta ja niiden 

perusteella voidaan laskea tulevan tuotannon kulutukset. 

 

Arvio päiväkeskiarvosta uudella tuotannolla on siis noin 50 kg/s silloin, kun tehdas ajaa 

täydellä tuotannolla. Laskennasta on jätetty pois paperikoneen, apukattiloiden 

seisontalämmityksen ja meesauunin pikiöljypolttimen käyttämät 10,5 bar höyryt. Syinä ovat 

mittauksien puutteellisuus, epäsäännöllinen käyttö ja melko pienet höyrynkulutukset. Nämä 

kulutukset häviävät laskennan tarkkuuteen. 

 

6.3 Kulutuksen vaihtelu 

Kulutuksen vaihtelua arvioitiin valitsemalla tarkastellun jakson isoin ja pienin 

kokonaiskulutus ja laskemalla samaan tapaan kuin edellä kulutukset uudelle tuotannolle. 

Tällöin saadaan käsitys siitä, kuinka suurella alueella välipainehöyryn kulutukset vaihtelevat 

päivittäin. Tarkkoihin arvoihin ei suoraan kannata luottaa, koska maksimi ja minimi 

ominaiskulutukset on otettu yksittäisten päivien keskiarvoista tarkastellulla jaksolla. Otetut 

maksimi ja minimi ominaiskulutukset ovat päiväkeskiarvoja, joten hetkellisesti voi olla 

näitäkin suurempia tai pienempiä kulutuksia. Tarkoituksena on antaa kuvaa siitä kuinka 

suurella alueella välipainehöyryjen kulutuksen päiväkeskiarvot vaihtelevat. Taulukossa 6.3 

on esitetty 12,5 bar vaihtelu laskettuna uudelle tuotannolle. 

 

Taulukko 6.3: 12,5 bar kulutuksen vaihtelu ominaiskulutusten perusteella 

 

Keskiarvo 

[kg/s] 

Maksimi 

[kg/s] 

Minimi 

[kg/s] 

LM 2,9 3,7 2,5 

ERCO 0,3 0,4 0,3 

Massaosasto 2 1,2 2,1 0,4 

Massaosasto 1 2,6 6,4 1,4 

Yhteensä 7,0 12,6 4,4 

 

 Taulukosta nähdään, että varsinkin koivulinja on aiheuttanut vaihtelua kulutukseen. 

Mittausjaksossa näin suuri ominaiskulutus tapahtui kahtena päivänä. Tulee myös muistaa, 
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että koivuvalkaisun kulutukset laskettiin tukin massataseesta takaperin, jolloin virhe kasvaa 

useista mittauksista johtuen. Taulukossa 6.4 on esitetty sama asia 10,5 bar höyrylle. 

 

Taulukko 6.4: 10,5 bar kulutuksen vaihtelut 

 Keskiarvo 

[kg/s] 

Maksimi 

[kg/s] 

Minimi 

[kg/s] 

Biojalostamo 0,5 0,5 0,4 

SK3 

omakäyttö 3,0 3,5 2,6 

Keittämö 15,7 17,0 14,4 

Massaosasto 2 0,0 0,1 0,0 

SKK1 4,7 9,2 3,7 

SKK4 15,4 17,0 11,9 

1DE 10,0 12,2 7,8 

Yhteensä 49,2 59,5 40,8 

 

Taulukosta 6.4 havaitaan, että päivän 10,5 bar kulutuksen keskiarvo voi vaihdella noin 10 

kg/s.  
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7 HÖYRYN TUOTANNON LASKENTA 

Höyryntuotanto SK3:lla kasvaa pullonkaulojen poiston myötä. Keittämön ajaessa isommalla 

tuotannolla tulee poltettavaa kuiva-ainetta kattilalle enemmän. Tämän laskemiseksi samaan 

tapaan kuin höyryn kulutuksien laskennassa otettiin pitkän ajan päiväkeskiarvoja, joiden 

perusteella voidaan arvioida kattilan kuorman muutos. 

 

Apuna määrityksessä käytettiin operointiohjelman mittausta, joka laskee suhteen 

nettohöyryn tuotannolle ja poltetulle kuiva-aineelle. Nettohöyry saadaan tuorehöyryn 

virtausmittauksesta sekä kuiva-ainevirta kattilaan menevän polttolipeän virtausmittauksen, 

tiheyden ja kuiva-aineen mittauksien perusteella. Kyseessä on siis suolallinen kuiva-aine. 

Lukemasta otettiin päiväkeskiarvo vuoden ajalta. Joukosta poimittiin pois ne päivät, jolloin 

laitos seisoi tai käytettiin käynnistys ja/tai kuormapolttimia. Niiden mukaan ottaminen 

vaikuttaisi höyry/lipeä suhteeseen. Polttimien käyttö todettiin ottamalla päiväkeskiarvot 

kaasun virtausmittauksista. Ne päivät, jolloin mittausten mukaan selvästi poltettiin kaasua ja 

kaasu vaikutti tuloksiin, valikoitiin käsin pois. Lisäksi seuranta-aika aloitettiin 26.9.2016 

alkaen, koska silloin palamisilman esilämmittimiä alettiin käyttämään. Sitä ennen ne eivät 

olleet käytössä. 

 

Nettohöyry-lipeä-suhteeseen vaikuttaa muutkin tekijät kuin kaasu. Se riippuu keittämöltä 

tulevan mustalipeän laadusta, suovan erottumisesta, polttolipeän kuiva-aineesta, 

hajukaasujen ja metanolin poltosta sekä kattilan hyötysuhteesta. Polttolipeän kuiva-aine 

riippuu lähinnä haihduttamon toiminnasta. Kattilassa poltetaan ajotilanteen mukaan väkeviä 

hajukaasuja ja metanolia. Kattilan toimintaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi 

palamisilman höyryesilämmittimien käyttö ja kattilan lämpöpintojen puhtaus. Vaihtelua 

aiheuttavia tekijöitä on paljon, minkä takia seuranta-aika otettiin pitkäksi. Kuvassa 7.1 on 

esitetty keskiarvon laskemiseksi käytetyt suhdeluvut. 
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Kuva 7.1: Keskiarvo höyry-lipeä-suhteen laskentaan käytetyt arvot 

  

Kuvasta 7.1 nähdään, että parhaimmillaan höyryn ominaistuotanto on käynyt 3,35 

kghöyry/kgkuiva-aine. Tämä voi johtua esim. suovasta polttolipeän joukossa. Keskiarvoltaan 

näistä mittauksista saatiin 3,08 kghöyry/kgkuiva-aine. 

 

Kattilan höyryn ominaistuotannon lisäksi tarvittiin aikaisemmin laskettua kuiva-aineen ja 

sellun tuotannon suhdetta määrittämään tulevaisuudessa soodakattilalle tulevan kuiva-

aineen määrä. Aikaisemmin laskettu suhde tälle oli 1,81 tonnia kuiva-ainetta kuivattua 

sellutonnia kohden. Soodakattilan tuorehöyrykuormaa voidaan siis arvioida tuotannon ja 

näiden kahden suhdeluvun avulla yhtälön 7.1 mukaan. 

 

�̇�th = (𝑚sellu,2  ∙
𝑚ka

𝑚sellu
 ∙

𝑚höyry

𝑚ka
)      (7.1) 

�̇�th =
(2600 

Adt
d

 ∙ 1,81 
tkuiva−aine

Adt
 ∙ 1000

kgkuiva−aine

tkuiva−aine
∙ 3,08 

kghöyry

kgkuiva−aine
)

24 ∙ 3600
s
d

 

 ≈ 168
kg

s
          

 

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

17.09.2016 0:00 01.12.2016 0:00 14.02.2017 0:00 30.04.2017 0:00 14.07.2017 0:00

kg
h

ö
yr

y/
kg

ku
iv

a-
ai

n
e

Nettohöyry/kuiva-aine



56 

 

Laskettujen kahden suhteen ja tulevan suunnitellun huippuvuorokausituotannon avulla 

voidaan soodakattilan höyryn tuotoksi laskea 168 kg/s. Tällä lasku tekniikalla ja nykyisellä 

tuotantotavoitteella laskettaessa olisi vastaava luku 151 kg/s. Tämä on aika lähellä 

todellisuutta, kun huomioi, että keittämön tuotantotavoite ei aina täysin toteudu. Höyryn 

tuotannon voisi arvioida siis olevan tulevaisuudessa noin 170 kg/s luokkaa, kun tehdas ajaa 

täydellä tuotannolla. Vaihtelua tapahtuu nettohöyry/kuiva-aine suhteessa edellä mainittujen 

lisäksi myös mahdollisena kattilan hyötysuhteen parannuksena. Tulevat muutokset kattilaan 

voivat kasvattaa kattilan hyötysuhdetta, jolloin höyryn tuotto olisi suurempaa. 170 kg/s on 

kuitenkin hyvä arvio siitä, mitä höyryn tuotto tulevaisuudessa voi olla. 
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8 TG9 NYKYTILA 

Käydään läpi TG9 nykyisiä ajoarvoja ja siihen liittyviä ajotapoja. Tarkastellaan 

reduktioventtiileitä, jotka liittyvät olennaisesti TG9:n ajoon. Käydään läpi myös 

viimeisimmässä reviisiossa esille tulleet suurimmat työt, jotka antavat kuvaa turbiinin 

nykytilasta. 

 

8.1 TG9 nykyinen höyryn käyttö 

Turbiinista ajetaan mittausten mukaan maksimissaan noin 142 kg/s kuormaa. Turbiini on 

suunniteltu 125 kg/s kuormalle. Noin 140 kg/s kuorma on mahdollinen isojen 

väliottomäärien takia. Ilman väliottoja kammiopaine saavuttaisi maksimirajansa 

alhaisemmalla tuorehöyryn massavirralla. 10,5 bar väliotosta otetaan huomattavasti 

suunniteltua enemmän höyryä prosessin tarpeisiin. 

 

Mittausten mukaan 140 kg/s kuormalla ajetaan tyypillisesti 68-70 MW sähkötehoa. 

Sähköteho riippuu siitä, kuinka suuri osa höyrystä tulee mistäkin turbiinin kolmesta 

väliotosta. Tätä suurempia sähkötehoja on ajettu, mutta silloin väliottomäärät ja siten 

turbiiniin syötetty kokonaishöyrymäärä ovat olleet matalampia. Suurempi osa höyrystä on 

ajettu vastapainehöyryksi, jolloin höyrystä saatava teho kasvaa. Viimeisimmän 

huoltoseisokin jälkeen turbiinilla on ajettu yli 77 MW tehoa 10 min keskiarvona, jolloin 

ajettu korkeapainehöyryn määrä oli 135 kg/s ja vastapainemäärä 116 kg/s. 

 

Taulukossa 8.1 on esitetty erilaisia ajotilanteita, joita ollaan kerätty turbiinin mittauksista. 

Niiden avulla voidaan tarkemmin tutkia turbiinin toimintaa eri ajotilanteissa. Huipputeho on 

revision jälkeen suurin verkkoon ajettu teho 10 min keskiarvona. Taulukossa on ajotilanne 

maksimi tuorehöyryn virtauksella ja 3 kk ajetun keskiarvon saman pituiset mittaukset. 

Lisäksi taulukossa on välimallin ajotilanne, jossa väliottomäärä otetaan pelkästään 

kolmennasta väliotosta. 
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Taulukko 8.1: TG9 arvoja eri ajotilanteissa 

 
10 min keskiarvot 

  

 
Huipputeho 

Maksimi-

massavirta Välimalli 

Keskiarvo 

n.3 kk ajalta 

 
21.11.2016 12.06.2017 14.07.2017 - 

Sähköteho [MW] 77,6 67,9 73,5 65,6 

Virtaus turbiinille [kg/s] 135,3 141,5 135,6 128,9 

KP höyry paine [bar] 84,1 83,1 83,9 82,5 

KP höyry LT [°C] 482 482 484 481 

12,5bar paine [bar] 12,4 12,4 12,3 12,3 

12,5bar LT[°C] 259 265 255 259 

12,5 bar massavirta [kg/s] 3,3 1,1 1,7 1,4 

10,5 bar paine[bar] 10,9 11,8 11,5 11,5 

10,5 bar LT [°C] 256 297 261 284 

10,5 bar massavirta [kg/s] 14,8 43,7 24,2 30,2 

Vastapaine [bar] 4,0 3,9 3,9 3,9 

Vastapainehöyry LT [°C] 152 151 151,6 152 

Vastapainehöyry [kg/s] 116,2 92,7 108,3 94,8 

Säätökammio paine [bar] 81,7 80,4 81,6 78,0 

VO1 paine [bar] 34,3 24,8 33,7 26,9 

VO1 LT [°C] 363 324 360 335 

VO2 paine [bar] 21,2 15,4 20,7 16,8 

VO2 LT [°C] 304 270 300 282 

VO3 paine [bar] 14,7 11,9 13,7 12,1 

VO3 LT [°C] 263 251 258 253 

 

TG9 väliotot on mitoitettu 25 kg/s virtaukselle 10,5 bar paineeseen ja 5 kg/s virtaukseen 12,5 

bar paineeseen. 10,5 bar höyryn kulutus on kuitenkin niin iso, että 10,5 bar höyryä ajetaan 

useimmiten tätä huomattavasti enemmän. Tämä johtaa siihen, että höyryä joudutaan 

ottamaan myös korkeamman paineen väliotosta, mikä voidaan havaita lämpötilan noususta 

ennen 10,5 bar painetason jäähdytystä. Taulukosta 8.1 havaitaan, että ajettaessa 

huipputeholla tai ”välimallilla”, 10,5 bar höyryn lämpötila on lähellä väliotto 3 lämpötilaa. 
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Suurella massavirralla, jolloin 10,5 bar höyryä otetaan useammasta väliotosta, 10,5 bar 

höyryn lämpötila on 297 ⁰C. 

 

 Korkeamman paineen väliotosta tulevaa höyryä pitää kuristaa enemmän kuin alemman 

painetason väliotosta. Tällöin hukataan potentiaalista sähkötehoa ja käytetään väliottoja 

reduktioventtiilin tavoin. Kuitenkin samalla turbiinin sisällä painetasot laskevat, jolloin 

höyryä ajava paine-ero pienenee vastapaineeseen nähden. Pienemmällä paine-erolla ei saada 

yhtä suurta massavirtaa kulkemaan lopputurbiinin läpi. Massavirran enempi lisäys ei onnistu 

kammiopaineen rajoittimen takia. 

 

Tämä voidaan havaita vertailemalla huipputehon ja huippumassavirran eroja taulukossa. 

Ensimmäisen välioton kohdalla paine on noin 10 bar alempi maksimi massavirralla suuren 

väliottomäärän takia. Tämä paine-ero säätökammion ja ensimmäisen välioton välillä on 

suuri, joten enemmän massavirtaa saadaan turbiiniin sisään. Lopputurbiinin paine-ero on 

kuitenkin pieni, koska väliotoista otetaan niin paljon sivuvirtaa pois. Lopulta suurella 

massavirralla korkeapainehöyryn paisuttaminen loppuun vastapainehöyryksi jää 

vähäisemmäksi ja turbiinin teho on alhaisempi. Tästä voidaan päätellä, että turbiinista 

voitaisiin saada pari MW enemmän tehoa irti ajamalla osa tuorehöyrystä RV4:n kautta 10,5 

bar höyryksi. 

 

8.2  Höyryn käyttö uudella kapasiteetilla 

Tuotantokapasiteetin noustua joudutaan kiinnittämään huomiota reduktioventtiileiden 

kuntoon ja niiden kapasiteetteihin. Reduktioventtiileitä on tällä hetkellä 7 kappaletta. 

Kaikilla niistä ei muunneta korkeapainehöyryä. Taulukossa 8.2 on esitetty nykyisien 

reduktioventtiilien alkuperäiset suunnitteluarvot. 
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Taulukko 8.2: Reduktioventtiilit ja niiden suunnitteluarvot 

 
Paine sisään 

[bar] 

Virtaus 

sisään [kg/s] 

Paine ulos 

[bar] 

Virtaus ulos 

[kg/s] 

RV1 84 70 3,2 88,2 

RV2 84 70 3,2 88,2 

RV3 84 5 12,5 6,2 

RV4 84 25 10,5 30,8 

RV5 12,5 33 10,5 33 

RV6 10,5 35 3,2 35,8 

RV8 35 2,5 12,5 2,5 

 

Taulukosta voidaan nähdä, että korkeapainehöyryn muunto muihin paineisiin on 

maksimissaan 170 kg/s. Tämä riittäisi juuri ja juuri turbiinin alasajotilanteessa ottamaan 

vastaan kaiken höyryn. Huomioitavaa on kuitenkin, että reduktioventtiilien nykyinen kunto 

vaihtelee venttiilin mukaan ja niiden huippukapasiteetteihin ei välttämättä päästäisi ilman 

huoltoja. Ongelmaksi turbiinin revisiossa tulisi 10,5 bar höyryn riittävyys, mutta sitä voidaan 

tarvittaessa ostaa Kaukaan Voimalta tai tehdä itse apukattiloilla. Tehdasta voitaisiin siis 

periaatteessa ajaa ilman sellun tuotannon tappioita. 

 

Uudella kapasiteetilla turbiinin ollessa ajossa kannattaa höyryä muuntaa 10,5 bar tasoon, 

jolloin väliottoja saadaan pienemmälle ja tuotetaan enemmän sähköä. Arvioidaan ajoa 

taulukon 8.1 ”huipputeho” ajomallin mukaisesti. Turbiini käyttäisi 136 kg/s tuorehöyryä ja 

10,5 bar väliotosta ajettaisiin noin 15 kg/s höyryä, joka olisi jäähdytyksen jälkeen noin 16 

kg/s. Tällöin 50 kg/s kokonaiskulutuksella tarvitsisi RV4:llä tuottaa 34 kg/s, mikä on hieman 

yli sen nimellisen kapasiteetin. 

 

RV4:llä on kuitenkin ajettu mittaushistoriasta katsottuna muutaman päivän ajan reilusti yli 

sen nimellisen kapasiteetin, joten höyryn voidaan olettaa riittävän. Muuntoasema olisi 

kuitenkin kapasiteetin rajoilla, joten toisen 10,5 bar muuntoaseman hankkiminen tai RV4 

kapasiteetin noston teko olisi tarpeellinen. Toinen vaihtoehto on ajaa turbiinia ottamalla 
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enemmän höyryä väliotoista, jolloin sähköteho laskee hieman. Taulukon 8.1 ”välimallilla” 

ajettaessa ei ongelmaa olisi, koska väliotosta otetaan enemmän höyryä. Sähköteho on 

kuitenkin noin 4 MW pienempi. 

 

On muistettava, että kulutukset välipainehöyryille on laskettu päiväkeskiarvojen perusteella. 

50 kg/s suurempia hetkittäisiä kulutuksia voi esiintyä. Tällöin ei voida ajaa ”huipputeho” 

ajomallin mukaisesti. Todellisuudessa sähköntuotanto jäisi siis alhaisemmaksi. 

 

8.3 TG9 mekaaninen kunto 

Viimeisin turbiinin revisio tapahtui syksyllä 2016, jolloin turbiinille suoritettiin laajempi 

huolto. Turbiinin pesä avattiin ja roottori käytettiin huollossa. Reviisioon kuului myös 

generaattorin ja turbiiniin liittyvien venttiileiden huolto. Tätä edeltävä laajamittainen huolto 

oli tehty 2010. 

 

Turbiinin suurimmat korjausta kaipaavat löydöt olivat: roottorin tiivistenauhojen uusinta, 

höyrysuuttimien säröt, jakotason vuodot, johtosiipikannattimien niittien säröt ja 

pikasulkuventtiilin pesän säröt. Roottorin tiivistenauhat olivat huonossa kunnossa ja osa 

niistä hajosi kosketuksesta. Tästä syystä koko roottorin tiivistenauhat päätettiin uusia. 

Samalla roottorin laakerikaulat kunnostettiin ja siivistöjen lukituspaloja vaihdettiin. 

 

Höyrysuuttimissa löydetyille säröille ei tehty mitään korjauksen vaikeuden ja käytettävissä 

olevan ajan takia. Revision suorittanut urakoitsija ja lisäksi turbiinin valmistaja suosittivat 

suuttimien vaihtoa 4 vuoden kuluessa. Jakotason pahimmat alueet täytehitsattiin ja 

kaavattiin. Pesän pultin reikien välejä kevennettiin, jolloin saatiin suurempi paine muulle 

pesälle. Johtosiipikannattimien niittejä uusitiin. Niittien yllättävän huonosta kunnosta 

johtuen tehtiin pikakorjauksia, minkä takia 4 vuoden kuluessa on osa korjattava uudestaan. 

Pikasulkuventtiilien säröt hiottiin pois. Säröjä on ollut myös aikaisemmin, joten alueet on 

tutkittava uudestaan seuraavassa reviisiossa säröjen uusiutumisen mahdollisuuden takia. 
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9 TG9 AVARTAMINEN 

Kuten aikaisemmin selvitettiin, tulevaisuudessa soodakattila tuottaisi korkeapainehöyryä 

noin 170 kg/s. Tällä hetkellä turbiini ei pysty ottamaan niin paljoa kuormaa vastaan, joten 

osa höyrystä jouduttaisiin ajamaan reduktioilla välipaine- ja matalapainehöyryiksi. Turbiini 

pystyy ottamaan vastaan noin 140 kg/s, jolloin 30 kg/s pitäisi ajaa reduktioille ja 

turbopumpulle. Vaihtoehtona on tehdä turbiiniin muutoksia, joilla saadaan kasvatettua sen 

läpäisyä ja väliotosta saatavia määriä. Tämän kannattavuuden arvioimiseksi tarvitaan myös 

arvio tällöin saatavasta sähkötehosta. Arvioimalla väliottopaineita ja määriä voidaan laskea 

karkea arvio sähköteholle ja näin verrata turbiinin parannuksen kannattavuutta.  

 

9.1 Väliotot 

Jos TG9 suurinta kapasiteettia päätetään kasvattaa tulisi sen väliottojen virtausmääriä 

kasvattaa uutta tuotantoa vastaaviin höyrymääriin. Kasvaneet väliottovirtaukset tarkoittavat 

suurempia virtausnopeuksia putkistoissa. 12,5 bar painetasolla ei ole suurta muutosta 

kulutuksessa. 12,5 bar tarve on noin 7 kg/s, josta noin 2 kg/s tehdään hajukaasukattilalla ja 

loput turbiinin väliotolla. Lasketaan nykyisellä putkistolla virtausnopeudet 10,5 bar 

höyrytukille, kun haluttu massavirta on 50 kg/s. Tämä vastaa 10,5 bar höyryn kulutusta 

lasketulla uudella tuotannolla. 

 

Kaasut laajenevat lämmetessään, joten laskuja varten oletetaan höyryn olevan lämpimämpää 

kuin se normaali ajossa on. Paine vastaa höyrytukin nimellispainetta eli todellinen paine olisi 

suurempi. Tiheys kuitenkin kasvaa paineen kasvaessa, joten arvioidaan tähän laskelmaan 

paine alaspäin. Näin saadaan maksimivirtausnopeudet, joita voi ajon aikana esiintyä. Höyryn 

ominaistilavuus saadaan Excel-taulukkolaskentaohjelman lisäsovelluksella. Lisäsovellus on 

ÅF-yhtiön kehittämä ja nimeltään STEAMDAT_97. Sillä lasketaan höyryyn liittyviä 

suureita. Lasketaan yhtälön 9.1 avulla virtausnopeus putkessa. Putken koko katsotaan PI-

kaaviosta. (Kaukas 1990) 

 

𝑣 =  
4 ∙ �̇� ∙ 𝜐

 𝜋∙𝐷2
         (9.1) 

missä 𝑣 keskimääräinen nopeus [m/s] 
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 𝜐 ominaistilavuus [m3/kg] 

 𝐷 putken sisähalkaisija [m] 

 

Taulukossa 9.1 on esitetty myös muiden väliottojen putkien virtausnopeus laskennat. 

Turbiinista lähtevät väliottoputket supistuvat säätöventtileille. Säätöventtiileiden jälkeisessä 

putkessa höyrytukille on taas ohuemmat seinämät. Turbiinista lähtevälle väliottoputkelle 

virtaus on laskettu 55 kg/s. Tällä huomioidaan 12,5 bar ja 10,5 bar höyryjen otto samasta 

väliottoputkesta. Putki haarautuu painetasojen säätöventtiileille kuvan 5.1 mukaan. (Kaukas 

1990) 

 

Taulukko 9.1: Lasketut virtausnopeudet väliottoputkille. 

 Väliottoputket Säätöventtiilien putket Höyryputki 10,5 bar 

tukille 

Massavirta 55 kg/s 50 kg/s 50 kg/s 

Virtausnopeus 110 m/s 126 m/s 123 m/s 

 

Nopeudeksi putkessa 10,5 bar tukille saadaan siis noin 120 m/s, mikä on paljon. Suurempi 

virtausnopeus aiheuttaa suuremman painehäviön, jolloin paineen tulee olla välioton päässä 

isompi. Turbiinin väliottoputkien maksiminopeus olisi hyvä pysyä alle 80 m/s. Pisarat 

höyryn joukossa voisivat näissä nopeuksissa aiheuttaa eroosiota, mutta väliotot ovat 

tulistuneella alueella. Turbiinin väliottomäärien kasvatus tarkoittaisi isompien väliottojen 

säätöventtiiliblokkien hankkimista ja putkikoon kasvattamista. Tällöin virtausnopeuksia 

saadaan putkistoissa pienennettyä ja painehäviötä laskettua. (Bloch H & Singh M. 2009, 

s.360-362) 

 

Turbiinia suunniteltaessa on tutkittava, saadaanko turbiinista lähtevistä väliottoputkista 

kulkemaan 55 kg/s höyryä. Tällä hetkellä suuret väliottomäärät otetaan useammasta 

putkesta, jotka yhtyvät säätöventtiilien jälkeen. Tämän diplomityön laskut on tehty 

oletuksella, että tämä onnistuu. 
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9.2 Vastapainehöyryn virtausnopeus 

Vastapainehöyryn virtaus ei päiväkeskiarvojen mukaan tule juuri kasvamaan sen 

suunnitellusta 125 kg/s. Syynä tähän ovat suuret väliottomäärät. Kuitenkin täydellä 

kuormalla 10,5 bar höyryn tipahtaessa esimerkiksi 20 kg/s, kulkee vastapaineputkistossa 145 

kg/s. Putken koko saadaan PI-kaavioista. Laskemalla yhtälön 9.1 avulla virtausnopeus 

putkessa saadaan arvoksi 56 m/s, kun käytetään vastapainehöyryn arvoja. Virtausnopeus ei 

kasva suuresti alkuperäisestä suunnittelusta. (Kaukas 1990) 

 

Vastapainehöyryssä on joukossa pisaroita, jotka voivat aiheuttaa eroosiota. 

Virtausnopeuksien tulisi tästä syystä olla alhaisemmat kuin esimerkiksi väliottoputkistoissa. 

Vastapainehöyryn määrä ei tule kuitenkaan jatkuvasti olemaan suunniteltua korkeampi ja 

virtausnopeus ei ole alkuperäistä suunnittelua merkittävästi korkeampi, joten merkittävää 

eroosion lisääntymistä tuskin tapahtuu. 

 

9.3 Tuorehöyryn paine 

Kasvattamalla tuorehöyryn painetta päästäisiin suurempaan läpäisyyn turbiinilla. Valmistaja 

on ilmoittanut turbiinin maksimi tuorehöyrypaineeksi 85 bar absoluuttista painetta, kun 

suunniteltu ajopaine on 81 bar,abs. Tällä hetkellä turbiinia ajetaan noin 81-82 bar 

ylipaineella. Painetta olisi siis mahdollista nostaa vielä noin 2 bar. Tällä saataisiin 

kasvatettua hieman turbiinin massavirtaa ja sitä kautta tehoa. Mahdollisen avarruksen 

yhteydessä voisi miettiä paineen korottamista, mikäli turbiinin pesän rakenteet sen sallivat. 

 

Turbiinin paine määräytyy lieriön paineesta. Lieriön suunnittelupaine on 110 bar. Virtauksen 

kasvaessa painehäviö tulistimissa ja tuorehöyryputkessa kasvaa, jolloin lieriön paine nousee 

pidettäessä sama paine tuorehöyrylinjassa. Lieriössä ei ole itsessään varoa, vaan se laukaisee 

tuorehöyrylinjan varon ennen lieriön 110 bar painetta. Kuvassa 9.1 on esitetty paine-ero 

lieriön ja tuorehöyrylinjan välillä kattilan nettohöyryvirran funktiona. 
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Kuva 9.1: Tulistimien ja päähöyrylinjan painehäviö nettohöyry virtauksen funktiona 

 

Sovittamalla mitatut tulokset lineaariselle yhtälölle voidaan päätellä, mikä olisi painehäviö 

suuremmalla kattilan kuormalla. Tällä lineaarisella ekstrapoloinnilla saadaan 170 kg/s 

nettohöyryvirtauksella painehäviöksi 21 bar. Huomioidaan, että lieriön painemittaus näyttää 

2 bar liian pientä arvoa. Tieto on saatu edellisistä suorituskykymittauksista. Tällöin 

todellinen painehäviö olisi 23 bar. Varon aukeamispaineet ovat maksimipainetta 

alhaisemmat. Ensimmäisen varon tulisi aueta noin 105 bar ylipaineessa. Tämä tarkoittaisi, 

että TG9:lle tulisi maksimissaan 82 bar höyryä, lieriön paineen ollessa maksimissaan. 

Todellisuudessa kattilaa ei pystyttäisi ajamaan juuri varon aukeamispaineen lähellä, koska 

riski varon aukeamisesta on suuri. Kattila tulisi varon auetessa todennäköisesti alas. 

Tuorehöyryn paine olisi siis reilusti alle 82 bar. 

 

Osana tulevaisuuden suunnitelmia on kuitenkin ollut kattilan tulistimien uusimista. 

Uusimisen yhteydessä tulistimia muutettaisiin siten, että niiden painehäviö laskisi arviolta 

3,5-4,0 bar. Tämä mahdollistaisi TG9:llä tulevan paineen nousun maksimissaan 86 bar 

ylipainetta. Tämä on yli turbiinivalmistajan aikanaan ilmoittaman maksimipaineen. Kuten 

aikaisemmin todettu, käytännössä paine jää kuitenkin tätä alhaisemmaksi. Voidaan siis 

todeta, ettei tulohöyryn paine turbiinille tule juuri muuttumaan nykyisestä. Varaa paineen 

nostoon ei käytännössä ole. 
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9.4 Generaattori 

Generaattorin nimellinen kapasiteetti on 85 MVA. Avarruksen yhteydessä sähkötehon 

noustessa tulee aiheelliseksi tutkia, kestääkö generaattori suurempia sähkötehoja. Tähän 

kuuluu roottorin mekaanisen kestävyyden, jäähdytyksen ja sähköverkon tutkiminen. Tehon 

kasvaessa roottori joutuu suuremmalle mekaaniselle rasitukselle vääntömomentin 

kasvaessa. Tästä syystä mekaaniset rakenteet ja niiden lujuusominaisuudet tulee tutkia ja 

laskea uusilla teholuvuilla. On myös määriteltävä pätötehon ja loistehon suhde. (Karjalainen 

L. 2017) 

 

Generaattori on kiertoilmalla jäähdytetty. Kiertävää ilmaa jäähdytetään erillisellä 

lämmönvaihtimella veden avulla. Jäähdytyksen on kestettävä kasvava lämpömäärä, koska 

sähkötehon kasvaessa kasvaa myös hukkalämpöteho. Hukkalämpö tulee siirtää kiertävään 

ilmaan, etteivät käämien lämpötilat nouse liialti. (Karjalainen L. 2017) 

 

Jos tutkinta osoittaa, että generaattoria voidaan kuormittaa yli sen suunniteltujen arvojen, on 

tarkasteltava sähköverkon kestävyyttä. Generaattorin muuntajat, katkaisijat ja kiskostot 

joutuisivat siirtämään kasvaneen tehon, joten ne täytyy ottaa mukaan tarkasteluun. 

Sähköpuolelta tulisi tutkia myös suojareleistyksen mitoitukset ja kartoittaa niiden 

uusimistarve. Kaikkien laitteiden täytyy selviytyä myös mahdollisista häiriötilanteista. 

Generaattorille tulisi tehdä lämpenemä- ja kunnonseurantamittauksia, jotta voidaan selvittää 

generaattorin nykyinen kunto ja arvioida sen elinikää. (Karjalainen L. 2017) 

 

9.5 Roottori ja pesä 

Turbiinin tuorehöyryvirtausta tulisi kasvattaa merkittävästi. Tämä tarkoittaisi turbiinin 

laajaa avarrusta. Turbiinin koko roottori, johtosiipikannattimet ja johtosiivet uusittaisiin, 

jotta tarpeeksi virtausalaa saataisiin lisää. Tämän lisäksi jouduttaisiin tekemään muutoksia 

säätöventtiileihin ja tulohöyrysuuttimiin. 

 

Turbiinin valmistajan toimittamassa ohjemanuaalissa turbiinin tuorehöyryn 

maksimipaineeksi on määritelty 85 bar absoluuttista painetta. Turbiinin pesälle ei tule 
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muutoksia. Myöskään tuorehöyryn lämpötilat ja paineet eivät muutu siten, että pesän 

kestävyyttä tarvitsisi niiden suhteen erityisesti huomioida. 

 

PI-kaavioissa väliotoille on ilmoitettu myös maksimilämpötilat ja -paineet, kun väliotot ovat 

suljettuina. Turbiinin avarruksen mallinnuksessa tuli ilmi, että pienillä väliottomäärillä 

paineet ja lämpötilat ovat lähellä ja jopa yli näiden arvojen. Tähän pitää kiinnittää avarruksen 

suunnittelussa huomioita, joko varmistamalla, ettei suurista lämpötiloista ja paineista ole 

haittaa tai suunnittelemalla turbiini niin, ettei kyseiset arvot ylity. (Kaukas 1990) 

 

Turbiinin sisääntulon virtausnopeudet kasvavat höyryvirtauksen kasvaessa. Tämä tulee ottaa 

huomioon pikasulku- ja säätöventtiileillä. Kasvanut virtausnopeus aiheuttaa enemmän 

painehäviötä ja meluhaittaa. Turbiinille tuleva tuorehöyryputki haarautuu kahteen. 

Käyttämällä tuorehöyryn arvoja, ja yhtälöä 9.1 saadaan 85 kg/s kuormalla putken 

virtausnopeudeksi 64 m/s. Virtausnopeus pikasulku- ja säätöventtiileille ei saisi ylittää 55 

m/s. Suuremmat virtausnopeudet voidaan kuitenkin sallia, jos kasvaneesta painehäviöstä ja 

melusta ei ole haittaa. Putki on pikasulkuventtiileillä isompi, joten virtausnopeudet eivät 

aiheuta niissä ongelmaa. (Bloch H & Singh M. 2009, s.360); (Kaukas 1990) 

 

9.6 Avarretun turbiinin mallinnus 

Jotta erilaisia ajotilanteita voidaan tutkia, käytetään tässä diplomityössä apuna IPSEpro 

prosessimallinnusohjelmaa. Sen avulla luotiin yksinkertainen malli turbiinista, jolloin 

voidaan arvioida avarretun turbiinin tuottamaa sähkötehoa. Mallintaminen aloitetaan 

tekemällä rakennemalli systeemistä ja määrittelemällä, mitä aineita systeemissä virtaa. 

Työtä jatketaan määrittämällä tiedetyt arvot, joiden perusteella ohjelma osaa laskea 

puuttuvat arvot. Kuvassa 9.2 on esitetty IPSEpro pohjainen rakenne TG9:stä. Kuvassa 

turbiini on jaettu osiin väliottokohtien perusteella. Malli on rakennettu vastaamaan TG9:n 

rakennetta. Mallissa kuitenkin kaikki höyry kulkee säätövyöhykkeen kautta toisin kuin 

nykyisessä TG9:ssä. 
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Kuva 9.2: Rakennemalli TG9:stä. 

 

Turbiinista luodaan ensin design-malli, jota käytetään lähtökohtana eri ajotilanteiden 

simuloimiseen eli off-design laskentaan. Off-design laskennassa käytetään design-

laskennassa määriteltyjä arvoja apuna ja lasketaan turbiinin tila-arvot uudestaan kartiolain 

tapaan. Design-laskennalla siis tavallaan valitaan tietty turbiini ja off-design laskennalla 

tarkastellaan, miten tämä turbiini käyttäytyy eri ajotilanteissa. 

 

Mallinnukseen käytettiin tuorehöyryn paineena 81 bar absoluuttista painetta, johon turbiini 

on alun perin suunniteltu. Kuten edellä esitetty, olisi tässä kuitenkin hieman korottamisen 

varaa. 81 bar on kuitenkin varma saavutettava painetaso, johon turbiinipesä on suunniteltu, 

joten käytetään mallinnuksessa sitä. Välipainetukkien paineille käytettiin mittausdatasta 

kerättyä keskiarvoa, koska tukkien todellinen paine on hieman niiden nimellistä painetta 

korkeampi. 10,5 bar tukille käytetään mallinnuksessa 11,7 bar, abs painetta ja 12,5 bar tukille 

13,6 bar,abs painetta. Turbiinin hyötysuhteina käytettiin ohjelman ehdottamia hyötysuhteita, 

paremman tiedon puuttuessa. Design-laskennan höyrymääräksi valittiin 170 kg/s, joka 

vastaa aiemmin laskettua soodakattilan tuotantoa, kun sellutehdas on täydessä tuotannossa.  
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Väliottomäärinä käytetään jo edellä mainittua 50 kg/s 10,5 bar ja 5 kg/s 12,5 bar. TG9 

väliottomäärät halutaan sovittaa laskettuihin tulevan tuotannon tarvitsemiin välipainehöyryn 

määriin, jolloin saadaan korkeapainehöyrystä hyöty irti sähkönä. Näissä laskuissa oletetaan, 

että yhden väliottoputken läpi saadaan kulkemaan 55 kg/s. Tämä kattaisi 10,5 bar ja 12,5 bar 

höyryn tarpeen päiväkeskiarvojen perusteella. 12,5 bar höyry kannattaa ottaa samasta 

väliotosta, koska keskimmäisen välioton höyryä pitäisi kuristaa enemmän, jolloin energiaa 

menee hukkaan. 

 

Väliottopaineiden arviointi vaatii valistuneita arvauksia, koska turbiini tulisi suunnitella ja 

mallintaa ensin niiden tarkempien arvojen saamiseksi. Viimeisen välioton paineen tulee 

suunnittelulla ajotilanteella olla tarpeeksi iso, jotta paine-ero riittäisi ajamaan höyryt tukeille. 

Lisäksi tulee olla varaa paineen laskulle, jotta kuorman vähän alentuessa väliotto ei heti 

siirtyisi 2. putkeen. Arvioidaan siis design-tilan arvoksi viimeisen väliottopaineelle 15 

bar,abs täydellä virtauksella ja täydellä väliottomäärällä. Tämä vastaa nykyisiä arvoja 

ajettaessa lähellä turbiinin nimellisiä väliottomääriä, kuten taulukosta 8.1 voidaan nähdä. 

Muille väliottopaineille arvioidaan design-tilassa samanlaiset arvot kuin nykyisin ajettaessa 

taulukon 8.1 ”välimallin” mukaan. Taulukossa 8.1 olevat paineet ovat ylipaineita, kun taas 

IPSEpro-mallissa käytetään absoluuttisia paineita. 

 

Arvioidaan tämän virtauksen perusteella mahdollista sähkötehoa, jonka TG9 voisi 

tulevaisuudessa tuottaa. Design-tilassa turbiini tuottaisi laskennan mukaan 85,2 MW. 

Turbiinin käyttäytymistä osassa simuloiduista off-design-tilanteista on kuvattu taulukossa 

9.2. Siihen on kerätty olennaiset tilasuureet. Samat tilasuureet rakennemallissa voi löytää 

liitteestä II, johon on kerätty kuvat IPSEpro ohjelman tuloksista. Off-design tilanteista 

mallinnettiin turbiinia eri tuorehöyry vitauksilla: 160, 155, 150, 140, 130, 120 ja 100 kg/s. 

Näitä käytettiin sähkötehon rahallisen hyödyn tarkastelussa myöhemmin tässä työssä. 10,5 

bar höyryn kulutus sovitettiin vastaamaan muuttunutta tuorehöyryvirtausta käyttämällä 

hyväksi Exceliä, jolla tulevan tuotannon välipaineen höyryn kulutukset laskettiin. 

 

Myös muita simulointeja tehtiin. Kaikki tehdyt simuloinnit avarretulle turbiinille löytyvät 

liitteestä II. Yhdessä tapauksessa tutkittiin pienemmän 10,5 kulutuksen tilannetta, kun 
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tuorehöyryvirtaus olisi 170 kg/s. Hajukaasukattilan ollessa pois käytöstä tarvitsisi turbiinilla 

tuottaa 2 kg/s enemmän 12,5 bar höyryä. Tätä simuloitiin kahteen kertaan ottamalla 12,5 bar 

höyry väliotosta 3 tai 2. Lisäksi simuloitiin tapaus, jossa ajateltiin väliottojen olevan 

kokonaan kiinni, jolloin syntyisi maksimi sähköteho. Tämä ei kuitenkaan todennäköisesti 

käytännössä onnistuisi turbiinin läpäisyn ja liian suuren sähkötehon takia. 

 

Taulukko 9.2: Avarretun turbiinin simulointeja 

 
Design 

10,5 bar 

minimi 160 150 140 

VO 

kiinni 
 

Tuorehöyry 170 170 160 150 140 170 kg/s 

Sähköteho 85,2 90,2 79,9 75,4 70,8 96,5 MW 

12,5 bar kulutus 5 5 5 5 5 0 kg/s 

10,5 bar kulutus 50 20 50 45 40 0 kg/s 

VO1, paine 34 36,1 31,5 29,5 27,5 38,2 bar,abs 

VO1, massavirta 0 0 0 0 0 0 kg/s 

VO2, paine 21 24,1 19,1 18 17 27 bar,abs 

VO2, massavirta 0 0 5 5 5 0 kg/s 

VO3, paine 15 25 13,7 13,1 12,5 22,4 bar,abs 

VO3, massavirta 55 19,0 50 45 40 0 kg/s 

Vastapaine-höyry 115 145 105 100 95 170 kg/s 

 

Taulukosta 9.2 voidaan nähdä, että 12,5 bar höyry tulee melko pian tuorehöyryvirtauksen 

alentuessa ottaa väliotosta 2. Jo 160 kg/s tuorehöyryvirtauksella paine välioton 3 kohdalla 

on liian lähellä tukin painetta, joten simuloinnissa valittiin väliotto 2 12,5 bar höyryä varten. 

Pienempää 10,5 bar virtausta tutkittiin sen kulutuksen vaihteluiden takia. 20 kg/s on arvio 

minimi kulutuksesta, kun tehdas on ajossa. 12,5 bar kulutuksen vaihtelu on voimakkaasti 

riippuvainen lisämassan keitosta, mutta sen määrä on niin vähäinen, että tarkempi tarkastelu 

jätetään tekemättä. 

 

  



71 

 

10 SÄHKÖTEHON KASVUN TALOUDELLINEN HYÖTY 

Arvioidaan kasvaneen sähkötehon tuottamaa taloudellista hyötyä vuosittain. Turbiinin 

avarruksen investointikustannuksista ei toistaiseksi ole tarkkaa tietoa eikä sen vaikutuksista 

revisioaikaan ja sitä kautta tuotantotappioihin. Tämä vaatisi turbiinivalmistajan mukaan 

ottamista suunnitteluun ja uudistettavien kohteiden päättämistä ja lukkoon lyömistä. 

Tarkempi investoinnin kannattavuus jätetään siis tässä vaiheessa tarkastelematta. 

 

10.1 Pysyvyyskäyrän muodostaminen 

Huippukuormalla ajettaessa otetaan vertailukohdiksi design-piste avarretulle turbiinille ja 

nykyisen turbiinin mitattu huipputeho. Huipputeho valitaan sen takia, että välipainehöyryjen 

voidaan ajatella riittävän, koska turbiinin ohi joudutaan ajamaan höyryä paljon 

reduktioventtiilien kautta. Tällöin vertailtavat sähkötehot olisivat 85,8 MW ja 77,6 MW. 

Sellutehtaan käydessä täydellä tuotannolla olisi tehoero siis 8,2 MW. 

 

Todellisuudessa sellutehdas ei kuitenkaan aina käy täydellä tuotannolla, vaikka siihen 

pyritään. Tämä tekee todellisen turbiinin avarruksen hyödyn arvioimisesta hyvin hankalaa. 

Tuorehöyryn tuotanto vaihtelee paljon. Tällä hetkellä sellutehtaan normaalilla tuotannolla 

soodakattilan kuorma on lähellä 150 kg/s. Kuitenkin viimeisestä seisokista lähtien höyryn 

tuotannon keskiarvo on 131 kg/s. Kuvassa 10.1 on esitetty viimeisimmän seisokin alusta 

päiväkeskiarvot höyryn tuotannosta. 

 

 

Kuva 10.1: Nettohöyrytuotanto soodakattilalla 
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Tuotannon vaihteluun on lukuisia eri syitä, jotka johtuvat useista osastoista ja niiden 

vaikutuksista toisiinsa. Soodakattilan kuorman alentamiset johtuvat suurimmaksi osaksi 

muista osastoista, joihin tuotantovauhti sovitetaan. Kuorman pudotuksen määrää keittämön 

ja/tai kaustistamon tuotannon muutoksen suuruus ja sen kesto. Jotta turbiinin avarruksen 

kannattavuutta voitaisiin arvioida pitäisi olettaa, miten tuotannon vaihtelun käy, kun 

tuotantokapasiteettia kasvatetaan. 

 

Varastosäiliötilavuudet osastojen välillä vaimentavat vaikutuksia toisille osastoille. 

Esimerkiksi muutaman tunnin katko kuivauskoneella ei välttämättä aiheuta ajomuutosta 

soodakattilalle, jos valkaistun massan säiliöissä riittää tilaa. Kuitulinjojen ei tarvitse 

merkittävästi hiljentää, jolloin soodakattilankaan ei tarvitse vähentää polttoa. 

Varastosäiliötilavuuksiin ei ole suunniteltu muutoksia, joten hajonta soodakattilan 

tuotannossa tulee kasvamaan keskiarvotuotannon noustessa. 

 

Rahallisen hyödyn määrittämiseksi on arvioitava eri vaihtoehdoilla mahdollisesti tuotetun 

sähkön määrää. Tätä varten tehtiin puolen vuoden pysyvyyskäyrä soodakattilan 

höyryntuotannosta. Ajaksi valittiin puoli vuotta, koska vuoden pysyvyyskäyrään olisi 

vaikuttanut viimeisin pitkä vuosihuoltoseisokki. Viimeisimmässä seisokissa tehtiin paljon 

muutoksia liittyen KAU740-projektiin, jossa nostettiin tehtaan kuivauskapasiteettia. 

Kuivauskoneiden isot muutokset aiheuttivat pitkän seisokkiajan lisäksi tuotannollisia 

ongelmia käyntiin lähdön jälkeen ennen kuin koneet saatiin viritettyä ja käyntivarmuus 

nostettua. Tämä olisi näkynyt pysyvyyskäyrässä. Pysyvyyskäyrä SK3 tuottamasta höyrystä 

mittauksista otettuihin päiväkeskiarvoihin perustuen on esitetty kuvassa 10.2. 
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Kuva 10.2: SK3 toteutunut pysyvyyskäyrä 

 

Jotta tulevaisuuden sähköntuotantoa pystyttäisiin arvioimaan, täytyy tulevaisuuden 

vastaavanlainen pysyvyyskäyrä ennustaa. Kuten aikaisemmin todettu, hajonta tulee 

todennäköisesti kasvamaan keskimääräisen höyryn tuotannon noustessa. Tämä muuttaisi 

pysyvyyskäyrää voimakkaammin laskevaksi. On kuitenkin mahdotonta ennustaa tarkkaan, 

kuinka käyrä todellisuudessa käyttäytyisi. Arvioidaan siis, että pysyvyyskäyrän jokainen 

piste siirtyisi ylöspäin tietyn %-luvun verran. Luku haetaan kohdalleen testaamalla, millä 

nousulla saadaan kattilan huippukapasiteetti vastaamaan tulevan tuotannon 

huippukapasiteettia. 

 

Tällä hetkellä käyrä alkaa noin 150 kg/s, joka on lähellä soodakattilan nykyistä normaalia 

ajoa. Tulevaisuudessa tämä olisi noin 170 kg/s luokkaa. Ennustetaan siis tuleva 

pysyvyyskäyrä arvioimalla nousun olevan 13,8 %. Lasketaan vanhan pysyvyyskäyrän 

tuorehöyryarvot uudestaan ja muodostetaan uusi ennustettu pysyvyyskäyrä. Otetaan 

ennustetuista pisteistä 3. asteen polynomisovite, jolloin sille saadaan yhtälömuoto y = -2E-

09x3 + 1E-05x2 - 0,0224x + 171,08. Ennustettu pysyvyyskäyrä on esitetty kuvassa 10.3. 
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Kuva 10.3: Ennustettu pysyvyyskäyrä uudelle tuotannolle 

 

Tulevaa keskiarvoista höyryn tuotantoa voidaan arvioida tähän diplomityöhön tehdyn 

Excelin avulla laskemalla höyryn tuotanto vuoden keskimääräisellä sellutuotannolla. 

770 000 ADT vuosituotanto ja 7 seisokkipäivää tarkoittaisi, että keskimäärin päivässä tulisi 

valmistaa noin 2150 Adt sellua. Tämä tarkoittaisi luvussa 7 esitetyn laskentatekniikan 

perusteella 139 kg/s keskimääräistä vuotuista kuormaa. 

 

Ennustetun pysyvyyskäyrän keskiarvoinen höyryn tuotanto jää korkeammaksi, mitä 

suunnitellulle tulevalle vuosituotannolle on laskettu. Ennustetun pysyvyyskäyrän keskiarvo 

on noin 145 kg/s. Tämä vastaa noin 800 000 Adt vuosituotantoa. Tämä selittyy osittain, sillä 

ettei tuotannon hajonnan kasvua ole huomioitu. Tämä saa tuotetun sähköenergian 

vaikuttamaan todellisuutta suuremmalta avarretulle ja nykyiselle turbiinille. 

Vuosihuoltoseisokki on huomioitu ottamalla laskuihin vain 4300 käyttötuntia, joka vastaa 

puolta vuoden käyntiajasta 7 päivän vuosihuoltoseisokilla. 

 

10.2 Sähkötuotannon arviointi 

Jotta voitaisiin arvioida tuotettuja MWh, on määritettävä tehot kullekin pysyvyyskäyrän 

osalle. Käytetään hyväksi aikaisemmin määritettyä polynomisovitetta. Sähköntuotannon 

arviointi tehtiin valitsemalla nykyiselle ja avarretulle turbiinille käsin sopiva ajomalli 
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jokaiselle 200 h pysyvyyskäyrällä. Avarretulle turbiinille arviot turbiinin tehosta tehtiin 

IPSEpro-prosessimallinnusohjelmalla. Väliottojen höyrymäärät sovitettiin 

tuorehöyrymäärän mukaan käyttäen apuna tähän työhön tehtyä Excel-laskentaa. Avarretun 

turbiinin tapauksessa oletettiin, että kaikki välipainehöyry saataisiin väliotoista, jolloin 

korkeapainehöyryä ei tarvitsisi ajaa reduktioihin. 

 

Nykyiselle turbiinille valittiin käsin samaan tapaan eri malleja, mutta ne perustuivat 

tapahtuneisiin mittauksiin. Mallit valikoitiin 1h keskiarvoista mittausdatasta. 

Väliottohöyryjen ja reduktioille ajettavan höyryn määrää seurattiin, jotta varmistuttiin 

välipainehöyryn riittävyydestä. Turbiinille pyrittiin valitsemaan mahdollisimman ison 

sähkötehon malleja kullekin tuorehöyrymäärälle, kuitenkin niin että välipainehöyry riittäisi. 

Käytännössä siis käyrän yläpäässä valittiin pienen väliottomäärän malli, joka vaihdettiin 

toiseen, kun välipainehöyry ei enää riittänyt.  

 

RV4:lle asetettiin maksimi höyryn syöttömääräksi 30 kg/s, vaikka sen suunniteltu 

nimelliskapasiteetti on 25 kg/s. Valinta perustuu mittaushistoriasta saatuihin arvoihin. RV4 

tuottaman höyrymäärän laskenta tapahtui energiataseesta johdetun yhtälön 10.1 mukaan. 

Jäähdytysvetenä käytetään kattilan syöttövettä. 

 

�̇�in ∙  ℎin + (�̇�in −  �̇�out ) ∙ ℎjv =  �̇�out +  ℎout     (10.1) 

�̇�out =  �̇�in ∙  
ℎin− ℎjv

ℎout− ℎjv
        

 

Yhtälöllä 10.1 saadaan RV4 maksimihöyryn annoksi 36 kg/s, kun maksimi syötettävä höyry 

on 30 kg/s. Laskettua arvoa käytetään mallissa maksimi höyrynantona. 

 

Välipainehöyrymäärän tarvetta vertailtiin avarretun turbiinin tapauksen kanssa, jotta ei 

syntyisi suuria eroja sähkötehoihin. Pyrittiin siis vaatimaan samalla tuorehöyrymäärällä 

samanlaista välipainehöyrymäärää avarretulta ja nykyiseltä turbiinilta. Nykyisen turbiinin 

kanssa tämän sovittaminen on haastavampaa, joten välillä sen malleissa on mahdollisuus 

tuottaa ylimääräistä välipainehöyryä, joka pienentää arviointia sen sähköntuotannosta. 
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Arviointia voisi tarkentaa lisäämällä mallien määrää, mutta tällä tarkkuudella 

tarkasteltaessa, siitä ei saisi merkittävää lisähyötyä. Mallien määrä tulee tärkeäksi 

pysyvyyskäyrän loppupuolella, missä massavirran lasku on nopeampaa. Mallit on valittu 

pyöristäen tuorehöyryn arvo lähimpään mallin vastaavaan tuorehöyryn arvoon. Tämä 

tarkoittaa, että joissain pisteissä sähköteho on todellisuudessa suurempi ja joissain pienempi. 

 

Virhelähdettä aiheuttaa myös lisämassakeittimen ajo. Mittauksissa lisämassakeitin ei ole 

ollut ajossa, mikä vähentää 12,5 bar kulutusta suhteessa merkittävästi. Avarretussa 

turbiinissa lisämassakeittimen on kuitenkin ajateltu olevan ajossa. Tämä saa nykyisen 

turbiinin näyttäytymään hieman paremmassa valossa. Erot ovat kuitenkin pienet, koska 

lisämassa kuluttaa vain noin 3 kg/s. 

 

Soodakattilan ollessa pienellä ajolla voi muu tehdas jo kiihdyttää, jolloin välipainehöyryn 

kulutus on suurempaa. Näissä laskuissa välipainehöyryn kulutus on kuitenkin suhteutettu 

tuotettuun tuorehöyryyn eli ajatellaan tehtaan olevan tasaisessa ajossa. Hetkellisten 

kulutusten ennustaminen on mahdotonta ja ne riippuvat hyvin paljon ajotilanteesta. 

 

Käytetyt mallit avarretulle turbiinille löytyvät liitteestä II ja nykyiselle turbiinille liitteestä 

III. Taulukossa 10.1 näytetään taulukkomuodossa nykyiselle turbiinille laskettu 

sähköenergian määrä ja näytetään, mitä mallia käytettiin milläkin pysyvyyskäyrän alueella. 
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Taulukko 10.1: Sähköenergian ennustus nykyiselle turbiinille ja siihen käytetyt mallit 

Käyttö-

tunnit 
SK3 TG9 Käytetty malli 

VO-höyry 

10,5 bar 

Höyry 

RV4:stä 

yht 10,5 

bar 

Sähkö-

energia 

h kg/s MW - kg/s kg/s kg/s MWh 

0 171 76,4 "huipputeho" 18 36 54 15283 

200 167 76,4 "huipputeho" 18 36 54 15283 

400 164 76,4 "huipputeho" 18 36 54 15283 

600 161 76,4 "huipputeho" 18 32 50 15283 

800 159 73,1 "välimalli 1" 24 31 54 14628 

1000 157 73,1 "välimalli 1" 24 28 52 14628 

1200 155 73,1 "välimalli 1" 24 27 50 14628 

1400 154 73,1 "välimalli 1" 24 25 49 14628 

1600 153 73,1 "välimalli 1" 24 24 47 14628 

1800 151 73,1 "välimalli 1" 33 22 46 14628 

2000 150 71,1 "välimalli 2" 33 16 49 14220 

2200 149 71,1 "välimalli 2" 33 14 47 14220 

2400 147 71,1 "välimalli 2" 33 12 45 14220 

2600 145 71,1 "välimalli 2" 33 10 43 14220 

2800 143 68,9 140-malli 40 5 45 13775 

3000 140 68,9 140-malli 40 1 41 13775 

3200 136 68,9 140-malli 40 -3 37 13775 

3400 132 63,3 130-malli 44 3 47 12662 

3600 127 63,3 130-malli 44 -4 41 12662 

3800 121 59,3 120-malli 37 1 37 11854 

4000 113 54,0 110-malli 32 5 37 10807 

4200 105 51,5 105-malli 36 0 36 5154 

4300 101 51,5 105-malli 36 -5 31  

      yht 300216 

 

Arvioinnista tuli nykyiselle turbiinille positiivinen huippukuormilla, koska siinä on ajateltu 

turbiinin pystyvän ajamaan ”huipputeho” mallilla korkeilla tuorehöyrymäärillä. 10,5 bar 

kulutuksen noustessa hetkellisesti yli suunnitellun ei RV4 kapasiteetti välttämättä riitä ja 
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joudutaan ottamaan höyryä väliotoista, jolloin ”huipputeho” malli vaihtuisi esimerkiksi 

”välimalli 1: een”. 

 

”Huipputeho” mallin vaihtuessa ”Välimalli 1” malliin 159 kg/s kuormalla voi havaita, että 

välipainetarjonta on isohko ja turbiinia voisi ajaa isommalla teholla pienentämällä väliottoja. 

Huipputehon malli ei kuitenkaan antaisi tarpeeksi välipainehöyryä tuorehöyrymäärän 

pienentyessä, joten on pakko siirtyä välimalli 1. Lisäämällä mallien määrää tällaisia eroja 

vaihdosten välillä saataisiin kavennettua. 

 

Joihinkin taulukon 10.1 kohtiin tulee RV4:lta tulevaksi höyrymääräksi negatiivinen arvo. 

Tämä johtuu käytettävissä olevan tuorehöyryn ja mallin käyttämän tuorehöyryn erosta. 

Tämänkin voisi korjata lisäämällä mallien määrää ja kohdentamalla ne tarkemmin jokaiseen 

pysyvyyskäyrän pisteeseen. Tähän tarkasteluun tarkkuus kuitenkin riittää. 

 

Taulukon mallien välipainehöyryjen määrästä näkee vaihdoksen turbiinin ajotyylissä. Mitä 

alhaisemmille tuorehöyrymäärille mennään, sitä enemmän otetaan väliotoista höyryä irti, 

koska ylimääräistä tuorehöyryä ei riitä enää RV4 kautta ajoon. Tämä laskee sähkötehoa, 

kuten otsikon 8.1 alla on selitetty. Tuorehöyrymäärän edelleen laskiessa kannattaa kuitenkin 

välipainehöyryä ottaa väliottojen kautta, ettei turbiinia ajettaisi vajaalla kuormalla ja 

sähköteho tippuisi entisestään. 

 

Jokaisen 200 h sähköenergia näkyy oikeassa sarakkeessa ja yhteen laskettu alhaalla oikeassa 

nurkassa. Yhteensä arvioitu sähköntuotanto on siis noin 300 GWh nykyiselle turbiinille 

kasvaneella tuotantokapasiteetilla. Käytetään tätä vertailussa avarrettuun turbiiniin. 

Avarretun turbiinin vastaavat arvot on esitetty taulukossa 10.2.  
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Taulukko 10.2: Avarretun turbiinin ennustettu sähköenergia ja käytetyt mallit 

Käyttö-

tunnit 
SK3 TG9 Käytetty malli 

VO-höyry 

10,5 bar 

Höyry 

RV4:stä 
yht 10,5 bar 

Sähkö-

energia 

h kg/s MW - kg/s kg/s kg/s MWh 

0 171 85,2 Design 50 0 50 17040 

200 167 85,2 Design 50 0 50 17040 

400 164 79,9 160-malli 50 0 50 15980 

600 161 79,9 160-malli 50 0 50 15980 

800 159 79,9 160-malli 50 0 50 15980 

1000 157 79,9 160-malli 50 0 50 15980 

1200 155 77,9 155-malli 45 0 50 15580 

1400 154 77,9 155-malli 45 0 50 15580 

1600 153 77,9 155-malli 45 0 50 15580 

1800 151 75,4 150-malli 45 0 45 15080 

2000 150 75,4 150-malli 45 0 45 15080 

2200 149 75,4 150-malli 45 0 45 15080 

2400 147 75,4 150-malli 45 0 45 15080 

2600 145 75,4 150-malli 45 0 45 15080 

2800 143 70,8 140-malli 40 0 40 14160 

3000 140 70,8 140-malli 40 0 40 14160 

3200 136 70,8 140-malli 40 0 40 14160 

3400 132 63,7 130-malli 40 0 40 12740 

3600 127 63,7 130-malli 40 0 40 12740 

3800 121 59,2 120-malli 35 0 35 11840 

4000 113 59,2 120-malli 35 0 35 11840 

4200 105 52,3 100-malli 30 0 30 5230 

4300 101 52,3 100-malli 30 0 30  

      yht 317010 
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Taulukko 10.2 on paljon siistimpi, koska välipainehöyryn määrä sovitettiin parhaan 

näkemyksen mukaan tuorehöyryn määrään ja syötettiin se prosessinlaskentaohjelmaan. 

RV4:lle ei tarvitse ajaa höyryä, koska tarvittava välipainehöyry saadaan pelkästään 

väliotoista. Yhteenlaskettu sähköntuotanto avarretulle turbiinille on siis noin 317 GWh. 

Avarretun ja nykyisen turbiinin ennustettu sähköntuotannon ero on 6 kk aikana noin 16,8 

GWh. 30 €/MWh sähkönhinnalla tämä tekee vuodessa 1,01 M€. 

 

10.3 Tuotannon menetykset 

Kahden vaihtoehdon välillä on myös vaikutuksia revision pituuteen. Tästä syntyy 

vaihtoehtojen välille eroja tuotantotappioissa. Kahden revision vaihtoehdon pituuksia 

vertaamalla voidaan laskea tuotannon menetyksien ero vaihtoehtojen välillä. Oletetaan 

tuorehöyrymäärän revision aikana olevan tehtaan nykyisen normaalin ajovauhdin alueella 

eli 140-150 kg/s välissä. Ajatellaan siis, että turbiinin revisio alkaisi muun tehtaan seisokkia 

ennen. Tämä tarkoittaisi, että sähkötehon kannalta optimi ajomalli olisi ”välimalli 2”. 

Turbiinin teho olisi siis 71,1 MW. Lasketaan sähkön tuotannon menetykset 30 €/MWh 

hinnalla yhtälössä 10.2. 

 

𝐻 = 𝑒 ∙ 𝑃e  ∙ 𝑡         (10.2)

 𝐻 = 30
€

MWh
 ∙ 71,1 MW ∙ 24

h

d
 ≈ 51

k€

d
 

 

missä H tuotantotappiot [€] 

 e sähkön hinta [€/MWh] 

 t aika [h] 

 

Tuotannon menetyksistä muodostuisi siis 51 k€ per päivä kustannusta. Menetetty sähkö 

jouduttaisiin ostamaan ulkopuolelta. Turbiinin laaja revisio suunnitellaan sellutehtaan 

vuosihuoltoseisokin yhteyteen, mutta sen pituus voi ylittää muun tehtaan seisokin pituuden.  

 

Tässä laskelmassa ollaan ajateltu, ettei turbiinin huollon jatkuminen muun tehtaan seisokin 

ulkopuolelle aiheuta sellun tuotannossa tappioita. Tämä edellyttäisi, että reduktioventtiilit 

kykenisivät muuntamaan korkeapainehöyryn sopiville painetasoille. Tämä voi olla 
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haasteellista RV4:n osalta, jolloin 10,5 bar verkkoon ei välttämättä saada tarpeeksi höyryä. 

Tällöin höyryä tulee ostaa Kaukaan Voimalta tai tehdä itse apukattiloilla. Ostaminen 

Kaukaan Voimalta on kustannustehokkaampaa. Diplomityöhön tehdyn Excelin avulla 

voidaan arvioida 10,5 bar höyryn kulutuksen olevan noin 45 kg/s, kun tehdas käy nykyisellä 

tuotannolla. Arvio on yläkanttiin arvioitu, koska laskennassa on ajateltu SKK4 ajavan 

täydellä tuotannolla, jolloin se käyttäisi 10,5 bar höyryä. RV4:llä voitaisiin tuottaa 

maksimissaan aikaisemmin todettu 36 kg/s. Loppu 11 kg/s jouduttaisiin ostamaan Kaukaan 

Voimalta. 

 

Viime revision aikana kustannuksia aiheutui myös lisäveden kulutuksesta. Reduktioajolla 

höyryä jouduttiin ajamaan ulospuhallusventtiilin kautta taivaalle, koska höyrymäärä oli 

suurempi kuin turbiinin ollessa käynnissä. Tulevaisuudessa tehtaalle on kuitenkin tulossa 

erillinen apulauhdutin, joten voidaan olettaa ulospuhalluksen määrän olevan hyvin vähäistä. 

 

Tarkempaan taloudelliseen tarkasteluun pitäisi selvittää investointien hinta ja tuotannon 

keskeytyksestä aiheutuneet tuotantotappiot. Tätä varten tarvitaan tietoja huolto, korjaus ja 

muutostöiden laajuudesta. Tähän tarvittaisiin turbiini- ja generaattorivalmistajan 

suunnitteluun mukaan ottamista, jolloin voitaisiin arvioida investointien hintaa, 

tuotantokatkoksen pituutta ja antaa parhaat näkemykset muutostöistä turbiinille. Ilman näitä 

tietoja on pitemmälle viety taloudellinen arviointi hyvin epämääräistä. Saatuja tietoja tulee 

verrata nykyisen turbiinin aiheuttamiin huoltokustannuksiin ja huoltoseisokkien pituuteen. 

Turbiinin uusiminen on iso investointi, joka vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Tämän takia 

pitää myös huomioida soodakattilan ikä ja muutokset sen höyryntuotantoon pitkällä 

aikavälillä. 
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11 AJOPISTEIDEN MÄÄRITYS 

Avarruksen suunnittelua varten tulee määrittää ajopisteitä, jotta suunnittelija tietää turbiinilta 

vaaditut ajotilanteet. Uutta turbiinia tilattaessa vastaavanlaisia pisteitä koneikon tehon 

kanssa käytetään takuupisteinä, joista turbiinin toimittajan tulee suoriutua. TG9 

käyttöohjeessa on ilmoitettu 6 eri ajopistettä, joista kaksi ovat minimi ja maksimi 

tuorehöyryvirtauksen tilanteita. Lisäksi käyttöohjeen mukana on toimitettu diagrammi 

turbiinin käyttöalueesta. Määritellään samaan tapaan ajopisteitä perustuen soodakattilan 

ennustettuun pysyvyyskäyrään ja välipainehöyryjen kulutukseen. 

 

Kuvan 10.3 pysyvyyskäyrästä otettiin huipputuotannon ja neljän muun pisteen 

tuorehöyryvirtaukset. Pisteet perustuivat suhteelliseen osuuteen käyntiajasta. Esimerkiksi 25 

% piste tarkoittaa, että turbiiniin ajetaan pistettä enemmän tuorehöyryä 25 % sen 

käyttöajasta. Jokaiselle tuorehöyryvirtaukselle on arvioitu keskimääräistä välipainehöyryn 

kulutusta käyttämällä tähän diplomityöhön tehtyä Exceliä. Taulukossa 11.1 on koottu nämä 

ajopisteet. Taulukossa 12,5 bar höyry kuvaa TG9:ltä vaadittua höyryvirtausta eli todellisesta 

kulutuksesta on vähennetty hajukaasukattilan tuotanto. 

 

Taulukko 11.1: Ajopisteet SK3:n pysyvyyskäyrän ja ominaiskulutusten mukaan 

 
Tuorehöyry 

[kg/s] 

10,5 bar höyry 

[kg/s] 

12,5 bar höyry 

[kg/s] 

Huippuvirtaus 171 50 5 

25 % ajasta 

yli 
156 46 4 

50% ajasta yli 149 44 4 

75% ajasta yli 136 41 4 

98 % ajasta 

yli 
100 32 2 

 

On muistettava, että välipainehöyryjen kulutukset ovat keskimääräisiä arvoja 

keskimääräiselle päivälle, joten suurempia tai pienempiä kulutuksia esiintyy. Lisäksi ne on 

laskettu oletuksella, jossa tehdas on tasaisessa ajossa. Turbiinia suunniteltaessa on 

tarkasteltava järkevää arvoa maksimiväliottomäärille. 
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Pyöristetään taulukon 11.1 arvoja ja arvioidaan IPSEpro-ohjelman avulla niistä saatavia 

tehoja. Hyötysuhteina käytetään ohjelman oletusarvoja paremman tiedon puuttuessa. 

Avarretulta turbiinilta vastaavat vaatimukset hyötysuhteista voivat olla liikaa. Tuorehöyryn 

arvot ovat samat kuin aikaisemmissa mallinnuksissa. Pyöristykset ja arvioidut tehot on 

esitetty taulukossa 11.2. 

 

Taulukko 11.2: Halutut ajopisteet ja arvio sähkötehoista 

 
Tuorehöyry 

[kg/s] 

10,5 bar höyry 

[kg/s] 

12,5 bar höyry 

[kg/s] 

Sähköteho 

[MW] 

Huippuvirtaus 170 50 5 85,2 

25 % 155 45 5 77,9 

50 % 150 45 5 75,4 

75 % 135 40 5 66,9 

98 % 100 30 2 47,8 

 

Edellä mainittujen pisteiden lisäksi tarvitaan maksimi- ja minimivirtauksille ajopisteet. 

Nämä tarkentuvat suunniteltaessa turbiinin avarrusta laajemmin. Takuupisteet halutulle 

turbiinille pitää määritellä tarkemmin suunnittelun edetessä, kun tiedetään kuinka suuriin ja 

pieniin virtauksiin turbiinilla olisi teknillisesti mahdollista päästä. Lisäksi tarkempi arvio 

avarretun turbiinin hyötysuhteista vaikuttaa teholukemiin.  
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12 YHTEENVETO 

Tässä diplomityössä käsiteltiin sellutehtaan höyrytaseita ja turbiinia. Höyryä tuotetaan 

sellutehtaissa pääasiassa soodakattilalla ja turbiinina käytetään väliotollisia 

vastapaineturbiineita lauhdeperällä tai ilman. Höyryä käytetään yleensä usealla eri 

painetasolla. Tässä diplomityössä tutkitaan soodakattilan tuottamaa höyryn määrää ja sen 

väliotollista vastapaineturbiinia. Soodakattila on osa talteenotto-osastoa, jossa 

regeneroidaan keittokemikaaleja ja hyödynnetään samalla keitossa irronneen orgaanisen 

aineksen lämpöarvo. Soodakattila on siis osa sellun tuotantoa. Kaukaan sellutehtaan 

soodakattila on nimeltään SK3. Vastapaineturbiinilla muunnetaan osa korkeapaineisen 

höyryn lämpöenergiasta sähköenergiaksi ja muunnetaan paine matalapainehöyrylinjaa 

vastaavaksi. Väliotoilla tehdään välipainehöyryä sitä kuluttaville kulutuskohteille. Kaukaan 

sellutehtaalla soodakattilan turbiinina on väliotollinen vastapaineturbiini TG9, jossa ei ole 

lauhdeperää. 

 

Tehtaalle on suunniteltu sellun tuotannon kapasiteetin nostoa, mikä tarkoittaa kasvanutta 

höyryn kulutusta ja lisääntynyttä höyryn tuotantoa. Nykyinen turbiini käy kasvaneelle 

tuotannolle pieneksi, joten turbiinin avarrusta ollaan harkittu. Tämän diplomityön 

tarkoituksena oli luoda pohjaa tälle avarrukselle. Työ aloitettiin määrittelemällä lisääntynyt 

välipainehöyryjen tarve. Kaukaalla käytetään 10,5 bar ja 12,5 bar välipainetasoja. 

Välipainehöyryjen kulutukset laskettiin sellun tuotantoon sidottujen ominaiskulutusten 

perusteella. Ominaiskulutusten oletettiin pysyvän samana tuotannon kasvaessa. 

 

Ominaiskulutukset laskettiin kulutuskohteiden höyryn virtausmittauksista suhteuttamalla ne 

tehtyyn selluntuotantoon. Suunnitellulle tulevaisuuden tuotannolle laskettiin 

päiväkeskiarvojen perusteella kulutukseksi keskimäärin 50 kg/s 10,5 bar höyryä ja 7 kg/s 

12,5 bar höyryä. Välipainehöyryjen kulutuksen ennustaminen on tärkeää turbiinin 

suunnittelussa, koska välipainehöyry kannattaa tuottaa mahdollisuuksien mukaan 

väliotoista. Näin optimoidaan sähkön tuotanto. Matalapainehöyryn taseiden tarkastelu 

jätettiin työn ulkopuolelle, koska erikoistilanteita lukuun ottamatta, matalapainehöyry tulee 

riittämään höyryn tuotannon kasvaessa. Matalapainehöyryverkon säätäjänä toimii Kaukaan 

Voiman kuorikattila KK3. Tulevaisuudessa asennettavan apulauhduttimen ansiosta voidaan 

olettaa, että mahdollinen ylijäämähöyry myös mahtuu verkkoon. 
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Työtä jatkettiin määrittelemällä SK3:lta tulevan höyryn tuotanto. Määrittely tapahtui samalla 

tavalla kuin välipainehöyryjen kulutusten laskenta. SK3:n tuotannoksi tulevaisuuden 

suunnitellulla tuotannolla saatiin noin 170 kg/s. Lasketuilla tiedoilla rakennettiin avarretulle 

turbiinille malli IPSEpro prosessimallinnusohjelmalla. Mallin avulla pystyttiin arvioimaan 

sähkötehoa uudella tuotannolla sekä arvioimaan osakuorma ajoa ja erilaisia ajotilanteita.  

 

Laskettujen sähkötehojen avulla pystyttiin vertailemaan saatavaa rahallista hyötyä nykyisen 

turbiinin ja avarretun turbiinin välillä. SK3 tekemälle höyrylle muodostettiin viimeisimmän 

vuosihuoltoseisokin jälkeiseltä ajalta pysyvyyskäyrä, jonka perusteella ennustettiin tulevan 

tuotannon pysyvyyskäyrää. Ennustettu pysyvyyskäyrä jaettiin osiin ja jokaiselle osalle 

valittiin käsin turbiinin ajomalli. Avarretulle turbiinille ajomalli valittiin tehdyistä 

simuloinneista. Vertailukohdaksi avarretulle turbiinille nykyisen turbiinin mittauksista 

tehtiin myös mallit, jolloin eroja sähköntuotannossa voitiin vertailla. Pysyvyyskäyrän osa 

kerrottiin valitun mallin sähköteholla, jolloin saadaan tehty sähköenergia. Kaikkien osien 

sähköenergian tuotannot laskettiin yhteen ja suhteutettiin yhdelle vuodelle, jossa oletettiin 

olevan seitsemän seisokkipäivää. Tuloksena saatiin nykyiselle turbiinille vuotuiseksi 

sähköntuotannoksi noin 600 GWh. Avarretulle turbiinille vastaava luku on 634 GWh. 30 

€/MWh sähkön hinnalla tämä tarkoittaisi noin miljoonan euron rahallista hyötyä sähkön 

tuotannon kasvusta. 

 

Nykyisen turbiinin kuntoa käytiin läpi. Turbiinille on odotettavissa muutamia isompia 

korjauksia seuraavaan revisioon. Turbiinin tehon kasvatus vaatisi sen roottorin ja 

johtosiipikannakkeiden uusinnan. Uusittava osuus on hyvin laaja. Työssä laskettiin myös 

höyryn virtausnopeuksia tulohöyrypuolella, väliotoissa ja vastapaineputkistoissa. 

Virtausnopeuksien laskemisella kartoitettiin tarvetta uudistamiselle. Väliottojen 

säätöventtiilit jouduttaisiin todennäköisesti uusimaan kasvaneen virtausmäärän johdosta. 

10,5 bar väliotto on turbiinissa suunniteltu 25 kg/s, kun laskettu tulevaisuuden tarve on 50 

kg/s. 

 

Turbiinin avarruksen kasvaessa myös generaattorilta vaaditaan enemmän. Simuloinneissa 

lasketut pätötehot kasvavat reilusti yli nykyisen generaattorin nimellistehon. Tämä tarkoittaa 
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suurempaa mekaanista, termistä ja sähköistä rasitusta. Mikäli generaattorin todetaan 

mekaanisesti selviävän kasvavasta vääntömomentista, tulee tutkia riittääkö sen jäähdytys 

kasvaneen hukkalämpötehon poistamiseen. Lisäksi pitää tutkia kestääkö generaattori 

kasvaneen sähkövirran. Myös muuntajien, katkaisijoiden ja koko energiaverkon tulee pystyä 

käsittelemään kasvanut teho normaali ajossa ja mahdollisessa häiriössä. 

 

Työn lopuksi arvioitiin turbiinille ajopisteitä suunnittelun ja takuupisteiden pohjaksi. 

Ajopisteet perustuivat pysyvyyskäyrän pisteisiin. Tarkempi suunnittelu ja investoinnin 

kannattavuuden tutkiminen edellyttävät turbiini- ja generaattorivalmistajan ottamista 

suunnitteluun mukaan. Valmistajilta saisi parhaan näkemyksen uudistettavan työn 

laajuudesta ja sähkötehon noususta. Valmistajilta saisi myös parhaan näkemyksen tehtävän 

uudistuksen laajuudesta, mikä vaikuttaa suoraan investoinnin suuruuteen ja revisioaikaan. 

Revisioajan pituus taas määrittää menetetyt tuotantotappiot. Turbiinin avartaminen on pitkän 

tähtäimen investointi ja tulee miettiä yhdessä SK3:n ja muun integraatin tulevaisuuden 

suunnitelmien kanssa.  
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Liite I, 1 

 

LIITE 1: OMINAISKULUTUSTEN LASKENTA 

12,5 bar osastoittainen höyryn ominaiskulutus 

Lisämassa 

 𝑖LM,12,5 =  
�̇�12,5 höyry

𝑞v,massa ∙𝑐massa
  

, missä c sakeus [%] 

 

Kemikaaliosasto ERCO 

 

 𝑖ERCO,12,5 =  
�̇�12,5 höyry ∙(𝑖ClO2,koivu∙ 𝑖massa,koivu+ 𝑖ClO2,havu ∙ 𝑖massa,havu)

𝑐ClO2 ∙ 𝑞v,ClO2
  

 

, missä 𝑖ClO2,koivu koivumassan klooridioksidin ominaiskulutus  [kg/ADt] 

 𝑖massa,koivu koivumassan osuus 

 𝑖ClO2,havu havumassan klooridioksidin ominaiskulutus [kg/ADt] 

 𝑖massa,havu havumassan osuus 

 𝑐ClO2  klooridioksidin konsentraatio [g/l] 

 

Valkaisu 1 

 

 𝑖valkaisu 1; 12,5 =  
�̇�12,5 höyry

�̇�massa
=  

∑ �̇�12,5tulevat − ∑ �̇�12,5lähtevät

�̇�massa
 

 

Höyryn kulutus laskettu höyrytukin taseen avulla mittauksien puutteellisuuden takia. 

 

Valkaisu 2 

 

 𝑖valkaisu 2; 12,5 =  
�̇�12,5 höyry

�̇�massa
 

 



Liite I, 2 

 

10,5 bar osastoittainen höyryn ominaiskulutus 

Keittämö 

 

 𝑖keittämö; 10,5 =  
�̇�10,5 höyry

�̇�koivu ∙ 𝑚koivu + �̇�havu ∙ 𝑚havu 
 

 

, missä N keittojen määrä päivässä [kpl/d] 

 m keiton sisältämä massa [ADt/kpl] 

 

Valkaisu 2 

 

 𝑖valkaisu 2; 10,5 =  
�̇�10,5 höyry

�̇�massa
 

 

SKK1 

 

 𝑖SKK1; 10,5 =  
�̇�10,5 höyry

�̇�massa
 

 

SKK4 

 

 𝑖SKK4; 10,5 =  
�̇�10,5 höyry

�̇�massa
 

 

Haihduttamo 

 

 𝑖haihduttamo; 10,5 =  
�̇�10,5 höyry ∙ 

𝑚ka
𝑚massa

�̇�polttolipeö ∙ 𝑦ka
 

 

, missä 
𝑚ka

𝑚massa
 poltettava kuiva-aine suhde tuotettuun selluun [kg/kg] 

  𝑦ka polttoaineen kuiva-aineosuus [-]



Liite II, 1 

 

LIITE 2: IPSEPRO-MALLIT AVARRETULLE TURBIINILLE 

 



Liite II, 2 

 

 



Liite II, 3 

 

 



Liite II, 4 

 

 



Liite II, 5 

 

 



Liite II, 6 

 

 



Liite II, 7 

 

 



Liite II, 8 

 

 



Liite II, 9 

 

 



Liite II, 10 

 

 



Liite II, 11 

 

  



Liite II, 12 

 



Liite II, 13 

 



Liite III 

 

LIITE 3: NYKYISEN TURBIININ KÄYTETYT MALLIT 

 
”Huippu

-malli” 

”Väli-

malli 1” 

”Väli-

malli 2” 

140-

malli 

130-

malli 

120-

malli 

110-

malli 

105-

malli 

Sähköteho [MW] 76,4 73,1 71,1 68,9 63,3 59,3 54,0 51,5 

Virtaus 

turbiinille [kg/s] 

134,1 133,2 137,1 139,0 129,7 120,0 109,1 104,9 

KP höyry paine 

[bar] 

83,3 82,2 83,4 82,8 82,2 82,2 80,1 81,2 

KP höyry LT 

[°C] 

481,4 481,0 481,0 481,3 481,6 480,1 481,7 480,0 

 
        

12,5bar paine 

[bar] 

12,4 12,4 12,3 12,3 12,3 12,2 12,2 12,3 

12,5bar LT[°C] 258,3 256,6 252,1 258,5 259,7 260,6 264,4 241,3 

12,5 bar 

massavirta [kg/s] 

3,4 2,0 1,7 1,6 3,4 2,4 2,9 0,0 

10,5 bar 

paine[bar] 

10,9 10,9 11,4 11,6 11,6 11,5 11,5 11,4 

10,5 bar LT [°C] 254,5 250,1 278,6 301,7 295,1 293,9 289,5 273,2 

10,5 bar 

massavirta [kg/s] 

18,0 23,6 32,7 40,2 44,4 36,5 32,0 35,9 

 
        

Vastapaine [bar] 4,0 4,0 3,9 3,8 3,7 3,9 3,9 3,8 

Vastapaine LT 

[°C] 

152,2 151,9 151,7 150,5 150,5 151,2 152,0 150,8 

Vastapainehöyry 

[kg/s] 

112,7 107,6 102,7 97,2 81,9 81,1 74,2 69,0 

 
        

Säätökammio 

paine [bar] 

80,9 79,9 81,0 80,3 79,0 78,0 74,7 72,4 

VO1 paine [bar] 33,8 32,8 31,0 26,4 21,9 21,9 19,4 16,4 

VO1 LT [°C] 362,8 361,6 350,3 332,0 315,7 315,9 305,1 282,0 

VO2 paine [bar] 20,8 19,7 19,0 16,5 13,8 13,8 12,6 11,3 

VO2 LT [°C] 303,8 300,1 292,4 277,3 263,0 264,0 259,6 251,0 

VO3 paine [bar] 14,3 13,1 13,0 12,5 10,6 10,7 9,8 8,8 

VO3 LT [°C] 261,3 254,2 253,9 253,8 243,4 245,3 241,4 234,9 

 


