
  

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

LUT School of Energy Systems 

Energiatekniikan koulutusohjelma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Rytkönen 

 

LEIJUKERROSLÄMMÖNSIIRTIMIEN 

TUKKEUTUMINEN BIOVOIMALAITOKSESSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkastajat: Professori, TkT Esa Vakkilainen 

  Dosentti, TkT Juha Kaikko 

 

Ohjaaja: DI Ismo Orava 

 

 

 



  

TIIVISTELMÄ 
 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

LUT School of Energy Systems 

Energiatekniikan koulutusohjelma 

 

 

Mikael Rytkönen 

 

Leijukerroslämmönsiirtimien tukkeutuminen biovoimalaitoksessa 

 

Diplomityö 

 

2015 

 

123 sivua, 51 kuvaa, 11 taulukkoa ja 5 liitettä 

 

Tarkastajat:  Professori, TkT Esa Vakkilainen  

  Dosentti, TkT Juha Kaikko 

 

Ohjaaja: DI Ismo Orava 

 

Hakusanat: Leijukerroslämmönsiirrin, Tulistin, Tukkeutuminen, Biovoimalaitos 

Keywords: Fluidized Bed Heat Exchanger, Superheater, Fouling, Bio Power Plant 

 

Leijukerroslämmönsiirtimien, eli hiekanpalautuspolvessa sijaitsevien tulistimien 

tukkeutuminen on ollut Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitoksen 

suunnittelemattomien seisokkien suurin syy vuodesta 2012 lähtien. Tulistimet 

tukkeutuvat kahdella tavalla. Nopeassa tukkeutumisessa tulistinkammion seinien 

kuonakerrostumat romahtavat yhtäkkiä tulistimen päälle tukkien sen. Tämä johtaa 

aina koko laitoksen alasajoon. Hitaassa tukkeutumisessa tulistinputkien pinnalle 

muodostuu vähitellen kerrostuma sekä tulistinputkien väliin jää suurempia 

kappaleita, jotka tukkivat tulistinta. 

 

Nopea tukkeutuminen johtuu tuhkassa olevien alkali-, eli kalium- ja 

natriumyhdisteiden synnyttämistä kerrostumista lämmönsiirrinkammion seinille. 

Hidas tukkeutuminen johtuu osittain myös alkaliyhdisteistä, mutta merkittävämpi 

aine tulistinputkien pinnalla olevassa kerrostumissa näyttää olevan 

kalsiumsulfaatti, joka tukkii tulistinta.  

 

Palavan aineen pääsy tulistinkammioon ilmanjakoasetuksista ja tulistinkammion 

rakenteesta johtuen aiheuttaa kerrostumien syntymisen. Kerrostumien syntymiseen 

johtavat syyt johtuvat monesta tekijästä ja yksiselitteistä aiheuttajaa on vaikea 

määritellä. Selvin yhteys on lietteen epätasaisessa poltossa ja turpeen käytössä. 

Nykyisillä lietteenkäsittelylaitteilla lietteen tasainen syöttö on vaikeaa ja se 

aiheuttaa ongelmia. Turpeen poltto biopolttoaineiden rinnalla pitää tulistimet 

puhtaampina. Muita todennäköisiä kerrostumia lisääviä syitä ovat puhtaan hiekan 

vähäinen syöttömäärä ja usean huonomman polttoaineen yhtäaikainen poltto.  
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Main reason for unexpected shut-downs since 2012 at Kaukaan Voima Bio Power 

Plant has been fouling and slagging of fluidized bed heat exchanger -superheaters 

in return leg. Slagging causes deposits on superheater chamber walls and deposits 

drop suddenly on the superheater causing a shut down. Fouling causes slowly 

increasing deposits on the superheater tube surfaces. Also agglomerates get stuck 

between superheater tubes. 

 

Wall deposits and agglomerates are caused by alkalicompunds a.k.a potassium- and 

sodiumcompunds in ash. Also deposits on superheater tube surfaces are partly 

caused by alkalicompounds but main reason for fouling is calciumsulfate which 

seems to cause deposits on the tube surfaces. 

 

Enter of burning material to the superheater chamber due to air distribution settings 

and superheater chamber structure cause deposits. Reasons for slagging and fouling 

are due to many factors and it’s difficult to find unambiguous cause. There is a 

connection between slagging and fouling, variable burn of sludge and the use of 

peat. With the current sludge treatment system steady supply to furnace is difficult 

and it causes problems. Whenever peat has burned with biofuels, the superheaters 

have remained cleaner. Also low fresh sand feed rate, variable burn of sludge, air 

adjustments of superheater and mixture of lower quality fuels are probable reasons 

for slagging and fouling. 
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1 JOHDANTO 

Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää Kaukaan Voima Oy:n 

biovoimalaitoksen leijukerroslämmönsiirtimien tukkeutumisongelmaa. 

Tukkeutumiset ovat alkaneet vuonna 2012 ja toistuneet sen jälkeen säännöllisesti. 

Niiden vuoksi voimalaitoksen käytettävyys on heikentynyt. 

 

Voimalaitoksen käytettävyys on tärkeä voimalaitoksen toiminnan mittari. 

Käytettävyydellä mitataan toteutunutta käyttöaikaa suunniteltuna ajanjaksona. Mitä 

parempi käytettävyys on, sitä vähemmän on tullut suunnittelemattomia alasajoja eli 

sitä luotettavammin on voimalaitos apulaitteineen toiminut. 

 

Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitos sijaitsee UPM:n Kaukaan tehdasintegraatin 

alueella Lappeenrannassa. Voimalaitos rakennettiin Pohjolan Voiman, 

Lappeenrannan Energian ja UPM:n yhteishankkeena ja sen kaupallinen käyttö alkoi 

marraskuussa 2009. Laitos tuottaa kaukolämpöä ja sähköä Lappeenrannan 

Energialle sekä prosessihöyryä ja sähköä UPM Kaukaan tehtaille.  

 

Biovoimalaitoksen kattilan toimitti Foster Wheeler Oy ja se on tyypiltään 

kiertoleijupetikattila (CFB, circulating fluidized bed). Polttoaineita ovat kuoret, 

kannot, metsätähteet ja muut puuperäiset polttoaineet sekä turve. Kattila oli 

toimitushetkellä suurin biopolttoainetta pääpolttoaineena käyttävä kattila 

maailmassa.  

 

Biopolttoaineiden käyttö leijukerroskattiloiden polttoaineena on haastavaa. 

Biopolttoaineista syntyy ongelmallista tuhkaa, joka likaa ja kerrostuu kattilan 

seiniin ja lämmönsiirrinten pintoihin. Pahimmassa tapauksessa ainoa vaihtoehto on 

kattilan alasajo ja lämmönsiirtimen puhdistus. Kattilan suunnittelematon alasajo 

aiheuttaa tuotannonmenetyksiä ja rasittaa voimalaitoksen komponentteja. 

 

Vuodesta 2012 lähtien Kaukaan Voiman kiertoleijupetikattilan ongelmana on ollut 

hiekanpalautuspolvessa sijaitsevien leijukerroslämmönsiirtimien tukkeutuminen. 

Lämmönsiirtimet puhdistetaan aina kesäseisokeissa, mutta ne kestävät puhtaana 
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vain noin 3 – 4 kuukautta, kunnes tukkeutuvat yhtäkkiä loppusyksystä. 

Lämmönsiirto heikkenee jonkin verran ennen tukkeutumista, mutta itse 

tukkeutuminen tapahtuu nopeasti. Laitos on pakko ajaa alas tulistimien puhdistusta 

varten.  

 

Syksyn puhdistuksen jälkeen talvi menee yleensä ongelmitta. Talven yli 

lämmönsiirto heikkenee pikkuhiljaa ja loppukeväällä tulistimet alkavat olla jälleen 

tukossa. Tähän mennessä tulistusaste on kuitenkin juuri ja juuri riittänyt 

kesäseisokkiin asti eikä alasajoa ole tarvittu. Heikentynyt tulistusaste aiheuttaa 

ongelmia turbiinille. Yksi tulistimista kului niin pahasti, että se jouduttiin 

vaihtamaan kokonaan vuoden 2014 kesäseisokissa.  

 

Tässä työssä tukkeutumisia selvitetään historiatietojen, polttoaine- ja tuhka-

analyysien sekä tukkeutuneista tulistimista otettujen näytteiden avulla. Tavoitteena 

on löytää syy-seuraussuhteita tukkeutumisten ja eri muuttujien välille. Lopuksi 

annetaan muutosehdotuksia tukkeutumisten välttämiseksi jatkossa. 
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2 KAUKAAN VOIMA OY 

Kaukaan Voima Oy on Pohjolan Voima Oy:n ja Lappeenrannan Energia Oy:n 

yhteisomisteinen yhtiö, joka omistaa biovoimalaitoksen Lappeenrannassa UPM:n 

Kaukaan tehdasalueella. Voimalaitos valmistui kaupalliseen käyttöön vuonna 

2009. Biovoimalaitoksen omistusosuudet ovat Pohjolan Voima Oy 54 % ja 

Lappeenrannan Energia 46 %. Kaukaan Voima Oy toimii Pohjolan Voima Oy:n 

tavoin omakustannusperiaatteella, jossa osakkaat vastaavat toiminnan 

kustannuksista. Tätä toimintamallia kutsutaan Mankala-periaatteeksi. (Pohjolan 

Voima Oy 2010.) 

 

Biovoimalaitoksen käytön ja kunnossapidon hoitaa UPM:n henkilökunta. Itse 

Kaukaan Voima Oy:n palveluksessa on vain kaksi vakituista työntekijää, 

toimitusjohtaja, joka on samalla voimalaitospäällikkö, sekä 

energiatalousassistentti. Laitos tuottaa Lappeenrannan kaupungille kaukolämpöä ja 

sähköä sekä on yhteydessä UPM:n höyryverkkoon ja huolehtii osaltaan höyryn 

riittävyydestä tehdasalueella. (UPM 2014a.) 

 

2.1 Pohjolan Voima Oy 

Pohjolan Voiman perustivat vuonna 1943 suomalaiset metsäteollisuusyhtiöt, jotka 

tarvitsivat toiminnassaan sähköä. Energian tuotanto päätettiin keskittää ja 

kustannukset jakaa, koska yksikään osakas ei pystynyt yksinään kattamaan suurten 

voimalaitosten rakentamisen kustannuksia. (Pohjolan Voima Oy 2014.) 

 

Aluksi Pohjolan Voima rakensi vesivoimaa, mutta sähkön tarpeen kasvaessa 

mahdollisuudet vesivoiman rakentamiseen ehtyivät. Pohjolan Voima alkoi rakenta 

lämpövoimalaitoksia, ensin öljy- ja myöhemmin hiilivoimalaitoksia. Pohjolan 

Voima oli myös perustamassa ydinvoimayhtiötä, Teollisuuden Voimaa. 

 

2000-luvun vaihteessa Pohjolan Voima aloitti osakkaidensa kanssa mittavan 

biovoimalaitosten rakennusohjelman. Kaukaan Voiman biovoimalaitos valmistui 

vuonna 2009 tämän ohjelman puitteissa. Vuoden 2014 lopussa Pohjolan Voimalla 

on yhteensä 16 biovoimalaitosta eri puolella Suomea ja niiden yhteenlaskettu 
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polttoaineteho on 3824 MW. Pohjolan Voima on investoinut biovoimalaitoksiin 

yhdessä osakkaidensa kanssa 1,3 miljardia euroa ja on 20 viime vuoden aikana 

toteuttanut osakkaidensa kanssa valtaosan Suomen uudesta biosähkökapasiteetista. 

 

Vuosikymmenien aikana Pohjolan Voimasta on kasvanut osaamiseltaan ja 

tuotantorakenteeltaan monipuolinen energiatalo. Pohjolan Voimalla on tällä 

hetkellä 22 osakasta. Osakkaat toimialoittain näkyvät taulukosta 1. Yksittäisistä 

Pohjolan Voiman osakkaista eniten omistaa UPM-Kymmene Oyj, 43,3 prosentin 

omistuksella. 

 

Taulukko 1.Pohjolan Voiman osakkaat toimialoittain (Pohjolan Voima Oy 2014). 

Pohjolan Voiman osakkaat toimialoittain 

Metsäteollisuus 62,3 % 

Energiayhtiöt 21,3 % 

Kaupungit 6,7 % 

Kemianteollisuus 5,7 % 

Muut 4,1 % 

 

Pohjolan Voima tuottaa omistajilleen sähköä ja lämpöä omakustannushintaan. 

Osakkaat vastaavat osuuksiensa mukaisesti toiminnan kustannuksista ns. 

mankalatoimintamallin mukaisesti. Pohjolan Voima on toiminut tällä tavalla yhtiön 

perustamisesta lähtien. 

 

2.2 Lappeenrannan Energia Oy 

Lappeenrannan Energia Oy on Lappeenrannan kaupungin kokonaan omistama 

konserniyhtiö, joka toimii Lappeenrannassa. Yhtiö on perustettu vuonna 1901. 

Yhtiön pääasiallinen toiminta on kaukolämmön, maakaasun, sähkön ja veden jakelu 

sekä myynti. Konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi kolme tytäryhtiötä: 

Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja 

Lappeenrannan Verkonrakennus Oy. Lappeenrannan Energia on Kaukaan Voiman 

lisäksi osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä. (Lappeenrannan Energia Oy 2014.) 

 

Lappeenrannan Energian historia on hyvin monivivahteinen. Siihen kuuluu usean 

kunnan kuntaliitoksia, yhtiöiden yhdistymisiä sekä vuosituhannen vaihteen 
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kunnallispoliittista keskustelua jopa koko yhtiön myymisestä. Tämä ei kuitenkaan 

tapahtunut ja vuonna 2003 toiminta muuttui nykyisen kaltaiseksi 

osakeyhtiötoiminnaksi, joka on kokonaan kaupungin omistuksessa. Samalla 

Lappeenrannan Lämpövoimasta perustettiin Lappeenrannan Energian tytäryhtiö ja 

vuonna 2006 eriytettiin lisäksi Lappeenrannan Energiaverkot ja Lappeenrannan 

Verkonrakennus.  

 

Lappeenrannan Lämpövoima tuottaa kaukolämpöä, höyryä ja sähköä. Lisäksi 

yhtiön vastuulle kuuluvat kaukolämpöverkon valvonta ja käyttö sekä 

tuotantolaitosten käyttö ja kunnossapito. Mertaniemen maakaasuvoimalaitos aloitti 

kaupallisen toimintansa vuonna 1975, jolloin otettiin käyttöön Mertaniemi 1. 

Pääyksikkö Mertaniemi 2 valmistui vuonna 1977. Molemmat yksiköt olivat 

kombilaitoksia, joissa oli yhdistettynä kaasuturbiini ja höyryvoimaprosessi. 

Vanhemmassa laitoksessa oli yksi kaasuturbiini ja uudemmassa kaksi.  

 

Mertaniemi 1 kombilaitos muutettiin Fingrid Oyj:n nopeaksi 

häiriöreservilaitokseksi vuonna 2007. Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen 

valmistuttua vuonna 2009 Mertaniemi 2 siirtyi varavoimalaksi ja sille kertyi 

käyttötunteja ainoastaan kymmenesosa aikaisemmasta. Vuonna 2012 myös 

Mertaniemi 2:n kaksi kaasuturbiinia muutettiin Fingridin häiriöreserviksi ja niiden 

perässä ollut jätelämpökattila purettiin pois. Koska kaukolämmöntuotantoreserviä 

poistui yhteensä 130 MW, rakennettiin höyrykattilasaliin kaksi uutta 40 MW 

kaasukattilaa korvaamaan puuttuvaa reserviä.  

 

Vuodesta 2009 lähtien suurin osa Lappeenrannan kaukolämmöstä on tuotettu 

Kaukaan Voimalla. Kovilla pakkasilla tai Kaukaan Voiman häiriötilanteissa 

tarvittava lämpö tehdään joko Mertaniemessä tai muissa kaupungin 

lämpökeskuksissa. Mertaniemessä toimii Lappeenrannan kaukolämpövalvomo, 

jossa huolehditaan kaukolämmön ja höyryn toimituksesta asiakkaille. Kaukaan 

Voiman kaukolämmön tuotantoa voidaan osittain ohjata myös Mertaniemestä. 

Lisäksi sieltä ohjataan 15 eri puolella kaupunkia olevaa lämpökeskusta ja kolmea 

höyrykeskusta. 
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2.3 UPM:n Kaukaan tehdasintegraatti 

Lappeenrannan Kaukaan tehtaiden historia alkoi vuonna 1890, kun alueelle 

rakennettiin lankarullatehdas. Toiminta laajeni pikkuhiljaa monitoimiseksi 

metsäteollisuusyhtiöksi, ja kun vuonna 1986 Oy Kaukas Ab ja Kymmene-

Strömberg sulautuivat yhteen muodostaen Kymmene Oy:n, toimi Kaukaalla kaksi 

sulfaattisellutehdasta, paperitehdas, vaneritehdas ja saha. (Fundinguniverse 2014.) 

 

Vuonna 1996 Kymmene Oy ja Repola-konserni sulautuivat muodostaen nykyisen 

UPM-Kymmene Oy:n. Yhtiöstä käytetään yleisesti lyhennettä UPM. Tällä hetkellä 

UPM on yksi maailman suurimmista metsäteollisuusyhtiöistä. Sillä on 

tuotantolaitoksia 14 maassa ja maailmanlaajuinen myyntiverkosto. UPM:n 

palveluksessa on noin 21000 työntekijää. (UPM 2013.) 

 

UPM:n Kaukaan tehdasintegraatissa toimivat Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen 

lisäksi sellutehdas, paperitehdas, saha, tutkimuskeskus ja uusimpana vuoden 2014 

lopussa käynnistynyt biojalostamo. Kuten kuvasta 1 huomataan, integraatti 

mahdollistaa tehokkaan puuraaka-aineen käytön, energiahuollon ja logistiikan. 

(UPM 2014b.) 

 

 

Kuva 1. Kaukaan tehdasintegraatti (UPM 2014a). 
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3 HÖYRYVOIMALAITOKSET 

Höyryvoimalaitoksessa polttoaineen kemiallinen energia muutetaan lämmöksi ja 

sähköksi. Höyrykattilassa polttoaineeseen sitoutunut kemiallinen energia muuttuu 

polttoaineen palaessa savukaasujen lämpöenergiaksi. Kattilan lämmönsiirtimillä 

pyritään siirtämään savukaasujen lämpöenergia mahdollisimman tehokkaasti 

kattilaan syötettävän veden lämmitykseen, höyrystykseen ja höyryn lämmitykseen 

eli tulistukseen. (Huhtinen et al. 2013, 12, 21 – 22.) 

 

Tulistettu höyry johdetaan turbiiniin, jossa sen paine- ja lämpöenergiasta osa, noin 

15 – 45 % saadaan muutettua turbiinin akselia pyörittäväksi mekaaniseksi 

energiaksi. Mekaaninen energia muutetaan sähköksi generaattorissa, joka on 

samalla akselilla turbiinin kanssa. Turbiinista ulos virtaava höyry muutetaan 

takaisin vedeksi lämmönsiirtimessä, joka voi olla esimerkiksi lauhdutin tai 

kaukolämmönvaihdin. Lauhtunut vesi syötetään syöttövesisäiliöön ja sieltä 

syöttövesipumppujen avulla takaisin kattilaan höyrystettäväksi.  

 

Höyryvoimalaitokset jaetaan turbiinista ulos tulevan höyrynpaineen perusteella 

vastapainevoimalaitoksiin ja lauhdutusvoimalaitoksiin. Turbiinista ulos tulevan 

höyryn paine, ja sen myötä höyryn lauhtumislämpötila, on 

vastapainevoimalaitoksissa niin korkea, että höyryä voidaan käyttää 

lämmitystarkoituksiin. Vastapainevoimalaitoksiin luetaan teollisuuden 

vastapainehöyryä tai kaukolämpöä tuottavat laitokset. Molemmat tuottavat myös 

sähköä, mutta laitoksia ei ole optimoitu sähköntuotantoon. Vastapainevoimalaitos 

on siis lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos.  

 

Lauhdutusvoimalaitokset tuottavat pelkästään sähköä. Niissä turbiinista ulos 

tulevan höyryn paine ja lauhtumislämpötila ovat niin alhaiset, että höyrystä 

vapautuvaa lauhtumislämpöä ei voida hyödyntää lämmitystarkoituksiin. Tässä 

diplomityössä keskitytään yhteistuotantolaitoksena toimivan 

vastapainevoimalaitoksen toimintaan. 
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3.1 Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto 

Yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa sähkö ja lämpö tuotetaan 

samanaikaisesti samassa prosessissa. Sähkö voidaan tuottaa esimerkiksi höyry- tai 

kaasuturbiineilla ja prosessista saatava lämpö hyödynnetään joko kaukolämpönä tai 

teollisuuden prosesseissa. Yhteistuotannossa päästään korkeampaan 

hyötysuhteeseen kuin erillistuotannossa, koska polttoaineiden energiasisältö 

voidaan hyödyntää tehokkaammin. 

 

Suomi on maailmanlaajuisesti johtava sähkön ja lämmön yhteistuotannon maa. 

Vuonna 2014 noin 74 % kaukolämmöstä tuotettiin yhteistuotantona. Vastaavasti 

sähkön tuotannosta yhteistuotannon osuus oli noin 26 %. Missään muussa maassa 

sähköä ei tuoteta yhteistuotantona niin paljoa kuin Suomessa. (Energiateollisuus 

2015.) 

 

3.1.1 Teollisuuden vastapainevoimalaitos 

Teollisuuden vastapainevoimalaitoksen tarkoituksena on tuottaa höyryä 

teollisuusprosesseihin. Teollisuusprosessien lämmitys on yleensä toteutettu 

käyttäen lämmönsiirtoaineena höyryä. Höyryn avulla saadaan siirrettyä helposti 

suuria lämpötehoja, ja höyryn hyvien lämmönsiirto-ominaisuuksien ansiosta kohde 

saadaan lämmitetyksi nopeasti. Höyry sopii myös kohteiden suoraan lämmitykseen. 

Lämmityshöyryn valmistuksen ohessa kannattaa valmistaa myös sivutuotteena 

sähköä, kun teollisuuslaitos toimii pieniä seisokkeja lukuun ottamatta 

keskeytymättä ympäri vuoden ja lämmitystehontarpeet kasvavat yli 10 MWth 

suuruisiksi. Sähkön tuotantoa varten tarvitaan turbiinilaitos, jonka kautta kattilan 

tuottama höyry johdetaan prosessiin. Tätä varten kattilan painetasoa on nostettava. 

(Huhtinen et al. 2013, 63 – 65.)  

 

Teollisuuden vastapainevoimalaitoksen höyrykattilassa tuotetaan sinne syötetystä 

syöttövedestä tulistettua korkeapaineista höyryä lämmöllä, joka vapautuu kattilassa 

poltettavasta polttoaineesta. Polttoaineina käytetään yleensä teollisuusprosesseissa 

syntyviä jätteitä, kuten kuorta, puujätettä, lietettä ja mustalipeää. Mustalipeä 

poltetaan soodakattilassa, joka on erityisesti suunniteltu mustalipeän polttoon ja sen 
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sisältämien kemikaalien talteenottoon. Muut polttoaineet voidaan polttaa joko 

arina- tai leijukerroskattilassa. 

 

Korkeapainen tulistettu höyry johdetaan turbiinin läpi, jolloin sen paine laskee 

teollisuusprosessin tarvitseman lämmityshöyryn paineeseen. Usein prosesseissa 

tarvitaan eripaineisia lämmityshöyryjä. Siksi turbiinista otetaan höyryä prosessiin 

vastapaineen lisäksi myös väliotosta. Yleensä turbiinin vastapaine on 2 – 4 baaria 

ja väliottohöyryn paine 10 baaria. Yleensä prosessiin menevän höyryn pitää olla 

kylläistä, koska lauhtuva höyry lämmittää prosessia tehokkaammin kuin tulistunut 

jäähtyvä höyry. Siksi turbiinin jälkeen tulistus poistetaan ruiskuttamalla höyryyn 

vettä.  

 

Teollisuusprosesseille on tyypillistä, että osa prosessin lämmityshöyrystä jää 

palaamatta lauhteena laitokselle, koska höyryä käytetään suoraan lämmitettävien 

tuotteiden lämmitykseen. Sen takia lisäveden ja veden käsittelyn tarve on 

suurempaa kuin kaukolämpövoimalaitoksissa. Teollisuuden 

vastapainevoimalaitoksen kytkentä on esitetty kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Teollisuuden vastapainevoimalaitoksen kytkentä (Huhtinen et al. 2000, 13). 
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Teollisuudessa prosessin tarvitsema lämpö on ensisijainen tarve, joka 

voimalaitoksen täytyy tyydyttää. Sähköä syntyy toissijaisesti ja lämmöntuotannosta 

riippuen. Lämpöä tarvitaan tasaisesti ympäri vuoden ja lämmöntarve vaihtelee 

vuodenaikojen mukaan vain vähän. Voimalaitokset mitoitetaan niin, että 

voimalaitoksella voidaan tuottaa kaikki prosessissa tarvittava lämpö 

vastapainehöyryllä. 

 

3.1.2 Kaukolämpövoimalaitos 

Kaukolämpöä tuottavan vastapainevoimalaitoksen tehtävänä on tuottaa lämpöä 

asiakkaille rakennusten tilojen ja käyttöveden lämmitykseen. Lämmön siirtoaine on 

vesi tai höyry. (Koskelainen 2006, 25.) Kaukolämpötehon tarve vaihtelee 

voimakkaasti ulkolämpötilan mukaan. Suurimmat lämpötehon tarpeet ovat talven 

huippupakkasten aikaan. Pienimmillään tehon tarve on kesällä, jolloin 

kaukolämpöä kuluu käyttöveden lämmitykseen ja lämpöhäviöihin. 

Kaukolämpövoimalaitos mitoitetaan mahdollisimman suuren huipunkäyttöajan 

mukaisesti kaukolämmön tuotannon suhteen. Yleensä laitos rakennetaan siten, että 

sen tehon tarve on noin 50 % kaukolämmön huipputehosta. Näin saadaan tuotettua 

suurin osa energiasta (noin 80 %) pienin käyttökustannuksin edullista polttoainetta 

käyttäen. Loppuosa energiasta (noin 20 %) tuotetaan huippulämpökeskuksilla. 

jotka käyttävät kallista polttoainetta mutta niiden investointikustannus on pieni. 

Näin saadaan energian tuotantokustannukset minimoitua. (Huhtinen et al. 2013, 

14.) 

 

Kaukolämpövoimalaitoksen peruskytkentä on hyvin samanlainen kuin teollisuuden 

vastapainevoimalaitoksen. Pienen voimalaitoksen peruskomponentit ovat 

tulistimella varustettu kattila, turbiini, kaukolämmönvaihdin, syöttövesisäiliö sekä 

syöttövesi- ja lauhdepumput. Noin 10 – 40 MW kaukolämpötehoisen 

voimalaitoksen peruskytkentä on esitetty kuvassa 3. (Huhtinen et al. 2013, 21.) 
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Kuva 3. Kaukolämpövoimalaitoksen kytkentä (Huhtinen et al. 2000, 12). 

 

Kaukolämpö tuotetaan vastapainevoimalaitoksella kaukolämmönvaihtimissa, 

joissa turbiinista tuleva höyry lauhtuu ja luovuttaa lämpönsä kaukolämpöveteen. 

Tavallisesti kaukolämpölaitoksissa on kolme kaukolämmönvaihdinta. Kaksi niistä 

on jatkuvassa käytössä ja häiriötilanteissa höyryä ajettaessa turbiinin ohi käytetään 

reduktio- eli huippulämmönvaihdinta. Höyryn lauhtumispaine riippuu 

kaukolämpöveden lämpötiloista. Mitä alhaisempia lämpötilat ovat, sitä 

alhaisemmaksi muodostuu lauhtumispaine, ja sitä enemmän saadaan tuotettua 

myös sähköä. Lauhtunut vesi pumpataan lauhdesäiliön kautta syöttövesisäiliöön ja 

siitä takaisin kattilaan höyrystettäväksi. Lämmennyt kaukolämpövesi pumpataan 

kierrätyspumppujen avulla takaisin kaukolämpöverkkoon. (Koskelainen 2006, 

298.) 

 

Voimalaitokselta lähtevää kaukolämpöveden lämpötilaa säädetään ulkolämpötilan 

perusteella. Kesällä kulutuksen ollessa pienintä menolämpötila on noin 75 °C ja 

talvella kovimpien pakkasten aikaan noin 120 °C. Sähköntuotannon kannalta 
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menolämpötila kannattaa pitää niin alhaisena kuin mahdollista. Tavallisessa 

vastapainevoimalaitoksessa kaukolämmön menolämpötilan nousu yhdellä asteella 

vähentää sähköntuotantoa noin 1 %.  
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4 LEIJUKERROSPOLTTO 

Biovoimalaitoksissa polttoaineen polttotapa on yleensä joko arinapoltto tai 

leijukerrospoltto. Arinapoltossa kiinteän polttoaineen palaminen tapahtuu 

kerroksena liikkuvan tai kiinteän arinan päällä. Leijukerrospoltossa polttoaine 

poltetaan hiekan seassa, jota leijutetaan altapäin puhallettavalla ilmalla. (Huhtinen 

et al. 2013, 35-37.) Tässä työssä keskitytään ainoastaan leijukerrospolttoon.  

 

Leijukerrospolttoa on ryhdytty käyttämään kaupallisessa käytössä energian 

tuotannossa 1970-luvulta alkaen ja yli 20 MW kokoluokassa se on syrjäyttänyt 

arinapolton lähes kokonaan. Leijukerrospolttoa käytetään laajalti erilaisten 

kiinteiden polttoaineiden polttoon. Polttotapa mahdollistaa huonolaatuisten, 

kosteiden ja tuhkapitoisten polttoaineiden polton hyvällä hyötysuhteella. 

Leijukerrospolton etuja ovat myös mahdollisuus polttaa useita eri polttoaineita 

yhtäaikaisesti, edullinen ja yksinkertainen rikinpoisto syöttämällä kalkkia 

tulipesään ja alhaiset NOx – eli typen oksidien päästöt. (Vakkilainen 2010.) 

 

Leijukerrospoltto jaetaan kahteen päätyyppiin, kuplapetikattiloihin (BFB eli 

Bubbling Fluidized Bed) ja kiertopetikattiloihin (CFB eli Circulating Fluidized 

Bed). Periaatteelliset erot näiden välillä ovat ilman leijutusnopeus ja petihiekan 

karkeus, kiertopetikattiloissa käytetään suurempia leijutusnopeuksia ja hienompaa 

hiekkaa. Yleensä kuplapetikattilaa käytetään alle 100 MWth ja kiertopetikattilaa yli 

50 MWth. kokoluokassa. 

 

Nopeutta, jossa hiekkapeti alkaa leijua, nimitetään minimileijutusnopeudeksi. 

Nopeus riippuu hiekan raekoosta, mitä suurempi raekoko on, sitä suurempi tulee 

nopeuden olla, että peti leijuu. Kun leijutusilman nopeus on suurempi kuin 

minimileijutusnopeus, alkaa hiekkakerros kuplia. Tästä tulee nimitys 

kuplapetikattila. (Huhtinen et al. 2000, 155.) 

 

Kun leijutusilman nopeus edelleen kasvaa, ja on suurempi kuin partikkelien 

lentoonlähtönopeus, tempautuu tulipesän materiaalia ilman ja savukaasun mukaan 

pois tulipesästä. Hiekka, karkeampi tuhka ja mahdollinen palamaton aines erotetaan 
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savukaasusta tulipesän jälkeen sijoitetussa erottimessa eli syklonissa ja palautetaan 

takaisin tulipesään. Tästä tulee nimitys kiertopetikattila. Hienompi tuhka poistuu 

tulipesästä lentotuhkana. (Vakkilainen 2010.) 

 

Sekä kupla- että kiertopetikattilassa tulipesän seinät on tehty yhteen hitsatuista 

putkista. Putkien sisällä kiertää vesi, joka höyrystyy ja samalla jäähdyttää tulipesän 

seinää. Tulipesän alaosa on suojattu muurauksella eroosion välttämiseksi. Muuraus 

suojaa seinäputkia ja edesauttaa kostean polttoaineen palamista korkean lämpötilan 

vyöhykkeessä. Molemmissa kattilatyypissä polttotilalla, eli leijusuutinarinalla, 

petihiekkakerroksella ja muurauksilla, on korkea lämpökapasiteetti. (Huhtinen et 

al. 2013, 36 – 37.) 

 

Karkeaa petimateriaalia, jota kertyy leijukerrokseen, poistetaan 

pohjatuhkasuppiloiden kautta pohjatuhkakuljettimelle. Osa lentotuhkasta kerätään 

savukaasukanavan vedoista ja loput sähkösuodattimissa ennen savupiippua. 

Molemmissa kattilatyypeissä suurin osa tuhkasta poistuu lentotuhkana.  

 

Leijukerrospoltossa tärkeää on leijutusilman tasainen jakautuminen arinan läpi. 

Myös polttoaineen syötön tulee olla tasaista. Silloin ilman ja polttoaineen suhde 

pysyy oikeana. Pedin lämpötila tulee pitää oikealla alueella, joka on polttoaineesta 

riippuen 700 – 900 °C. Tällöin tuhka ei pääse sulamaan. Petimateriaalin raekoko on 

pidettävä sopivana leijutusta varten poistamalla pohjatuhkan mukana suuremmat 

kappaleet kuten kivet ja rautaesineet.  

 

4.1 Kuplapetikattila 

BFB- eli kuplapetikattilan rakenne ja peruskomponentit on esitetty kuvassa 4. 

Kuplapetikattilassa hiekka muodostaa kattilan pohjalle 0,4 – 0,8 metriä paksun 

kerroksen, joka nimensä mukaisesti kuplii leijutusilman vaikutuksesta. 

Hiekkakerroksen pinta on selvästi erotettavissa. (Huhtinen et al. 2013, 35) 
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Kuva 4. Kuplapetikattila rakenne (Vakkilainen 2010). 

 

Polttoaine syötetään kattilaan pedin päälle mekaanisesti. Kuumaan 

hiekkakerrokseen sekoittuessa se kuivuu ja kaasuuntuu. Pienet partikkelit palavat 

nopeasti leijukerroksen yläpuolella, jäännöshiili palaa pedissä ja haihtuvat aineosat 

palavat sekä pedissä että sen yläpuolella. Kuplapetikattila sopii hyvin kosteiden 

polttoaineiden, kuten kuori- ja puujätteen polttamiseen, koska pedillä on korkea 

lämpökapasiteetti. Biopolttoaineita ei tarvitse erikseen kuivata, mekaaninen 

puristus riittää. Petimateriaalin korkea lämpökapasiteetti auttaa myös 

kompensoimaan polttoaineen ominaisuuksien muutosta. Kalkkia voidaan syöttää 

suoraan tulipesään, jos rikinpoisto on tarpeellista. Silloin reaktiotuotteet, eli 

käytännössä kipsi ja sen yhdisteet, jäävät osaksi petimateriaalia. (Vakkilainen 

2010.) 

 

Ennen kiinteän polttoaineen syöttöä kattilaan tulee peti lämmittää tasolle 500 – 

600 °C, jotta polttoaine varmasti syttyy turvallisesti. Lämmitys tehdään öljy- tai 

kaasukäyttöisillä sytytyspolttimilla, jotka ovat pedin yläpuolella, pedin sisällä tai 

primääri-ilmakanavassa. Leijutus- eli primääri-ilma puhalletaan kattilan pohjasta 

ilmasuuttimien läpi. Palamiseen tarvittava happi saadaan osittain leijutusilmasta, 
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loppu hapesta tuodaan kattilaan sekundääri-ilmana pedin päälle. (Huhtinen et al. 

2013, 37) 

 

Taulukkoon 2 on koottu kuplapetikattilan tyypillisiä toiminta-arvoja. Hiekan 

keskimääräinen raekoko on 1 – 3 mm ja leijutusnopeus 1 – 3 m/s. Hiekkakerros 

aiheuttaa 6 – 12 kPa:n painehäviön kerroksen yli. Pedin lämpötila riippuu 

käytettävästä polttoaineesta ja osittain myös kuormasta ollen 700 – 1000 °C. 

(Vakkilainen 2010.) 

 

Taulukko 2. BFB-kattilan tyypillisiä toiminta-arvoja (Vakkilainen 2010). 

Tilavuusrasitus 0,1-0,5 MW/m3 

Poikkipintarasitus 0,7-3 MW/m3 

Pedin painehäviö 6,0-12 kPa 

Leijutusnopeus 1-3 m/s 

Hiekan raekoko 1-3 mm 

Pedin korkeus 0,4-0,8 m 

Primääri-ilman lämpötila 20-400 °C 

Sekundääri-ilman lämpötila 20-400 °C 

Petilämpötila 700-1000 °C 

Kaasun lämpötila pedin yläpuolella 700-1000 °C 

Ilmakerroin 1,1-1,4 

Minimikuorma 30-40 % 

Pedin tiheys 1000-1500 kg/m3 

 

Kiinteillä polttoaineilla kuplapetikattilan minimikuorma on yleensä 30 – 40 % 

suurimman jatkuvan kuorman tehosta. Petilämpötilan aleneminen on merkittävin 

kuormaa rajoittava tekijä. Petilämpötilan tulisi olla yli 700 °C. Pienillä kuormilla 

saatetaan joutua turvautumaan öljyn tai kaasun apupolttoon riittävän petilämpötilan 

pitämiseksi, etenkin jos polttoaine on hyvin kosteaa.  

 

4.2 Kiertopetikattila 

Kiertopetikattilassa leijutusilman nopeutta on nostettu kuplivan alueen ohi ja 

kaasuvirta tempaa mukaan suuren osan pedin massasta. Pedillä ei ole selvää pintaa 

vaan sen tiheys pienenee korkeuden funktiona. Petimateriaali on myös hienompaa 

kuin kuplapetikattilassa. (Vakkilainen 2010.) Kiertopetikattilan perusrakenne on 

esitetty kuvassa 5. 
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Kuva 5. Kiertopetikattilan rakenne (Vakkilainen 2010). 

 

Kattilan pääosat ovat tulipesä ja sykloni eli erotin, joka palauttaa kiintoaineen eli 

petimateriaalin ja mahdolliset palamattomat hiukkaset takaisin tulipesään. Syklonin 

jälkeen savukaasut virtaavat takavedossa eli savukaasukanavassa sijaitsevien 

konvektiivisten lämmönsiirrinten läpi. Näitä ovat tulistimet, ekonomaiserit eli 

veden esilämmittimet sekä palamisilman esilämmittimet. Tosin kattiloiden 

lämmönsiirtimien keskinäinen sijoittelu vaihtelee, koska jokainen kattila 

suunnitellaan tapauskohtaisesti. Kiertopetikattilan virtauskaavio on esitetty kuvassa 

6. (Huhtinen et al. 2000, 159.) 
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Kuva 6. CFB-kattilan virtauskaavio (Vakkilainen 2014). 

 

Palamisilmajärjestelmä kiertopetikattilassa on samankaltainen kuin 

kuplapetikattilassa, ilman leijutusnopeus on vaan suurempi, 3 – 10 m/s. Kuten 

kuvista 5 ja 6 nähdään, esilämmitetty leijutus- eli primääri-ilma tuodaan kattilan 

pohjasta suuttimien kautta ja sekundääri-ilma muutaman metrin korkeudelta ilma-

aukoista, jotka ovat tulipesän alaosan muuratuissa seinissä. Koko ilmamäärästä 

primääri-ilman osuus on 40 – 60 % riippuen polttoaineesta. Primääri-ilmaa 

säädetään siten, ettei aliteta hiekan minimileijutusnopeutta. Sekundääri-ilmaa 

voidaan säätää portaattomasti 15 – 100 % välillä. Kiertopetikattilan säätöalue on 

laaja, minimiteho on 25 – 40 % täyden kuorman tehosta, riippuen käytetystä 

polttoaineesta ja arinamallista. Kattilan käynnistyksessä ja hiekkakerroksen 

lämmityksessä käytetään samanlaisia polttimia kuin kuplapetikattilassakin. 

(Huhtinen 2013, 98.) 

 

Savukaasujen tulee virrata sykloniin tarpeeksi nopeasti, noin 20 m/s, jotta syklonin 

erotusaste saadaan hyväksi. Halkaisijan kasvaessa yli 8 metriin syklonin erotuskyky 

huononee, joten tarvittaessa rakennetaan useampia rinnakkaisia sykloneja. Suurissa 

kattiloissa sykloneja voi olla molemmin puolin tulipesää. Aiemmin syklonit olivat 

jäähdyttämättömiä ja niissä oli paksut muuraukset. Nykyisin rakennetaan 
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jäähdytettyjä sykloneja, jolloin niitä voidaan hyödyntää lämmönsiirtopintana. 

Samalla muurausten huollon tarve vähenee, kattilan ylösajo nopeutuu ja 

lämpöhäviöt pienenevät. Kun sykloni toimii oikein, syklonin jälkeisessä 

savukaasukanavassa ei juuri löydy yli 10 μm kokoisia tuhkahiukkasia.  

 

Syklonissa erotettu kiintoaine palautetaan takaisin tulipesän alaosaan. Syklonin alle 

rakennetulla polvella saadaan aikaiseksi kaasulukko, jolloin estetään savukaasujen 

virtaus sinne. Kaasulukkona käytetään tyypillisesti kuvan 7 mukaista rakennetta. 

Kaasulukossa käytetään kuumien olosuhteiden takia rakenteita, jotka eivät sisällä 

mekaanisia osia. Leijutusilman avulla saadaan kiintoaine kulkeutumaan polven 

läpi. Palautuspolven yhteyteen voidaan rakentaa myös leijukerroslämmönsiirrin. 

Kuvaan 5 on merkitty INTREX™-tulistin, joka on juuri tämän kaltainen 

lämmönsiirrin. Sitä käsitellään tarkemmin kappaleessa 4.2.1. (Raiko et al. 2002, 

518.) 

 

 

Kuva 7. CFB-kattilan savukaasulukko (Raiko et al. 2002, 518). 

 

Vanhemmissa kattiloissa, joissa sykloni on erillisenä, polttoaine syötetään 

syklonista palaavan hiekan joukkoon. Kuvan 5 mukaisissa uudenaikaisissa 

kattiloissa, joissa sykloni on kiinteänä osana kattilaa, polttoaine syötetään suoraan 
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tulipesään. Polttoaine syötetään joko syöttöruuvin avulla tai painovoimaisesti. 

Tärkeää on saada polttoaineelle mahdollisimman tasainen syöttö. (Vakkilainen 

2010.) 

 

Kiertopetikattilan tyypillisiä toiminta-arvoja on koottu taulukkoon 3. Käytettävä 

hiekka on raekooltaan hienompaa kuin kuplapetikattilassa, noin 0,1 – 0,5 mm. 

Koska leijutusilman nopeus on suurempi kuin kuplapetikattilassa ja hiekka on 

hienompaa, toimii kattila leijutusalueella, jossa on ominaista voimakas pyörteisyys 

ja hiukkasten hyvä sekoittuminen. Kattila aiheuttaa 10 – 15 kPa:n painehäviön joten 

tarvittava puhallinpaine on 15 – 20 kPa. (Huhtinen 2000, 159.) 

 

Taulukko 3. CFB-kattilan tyypillisiä toiminta-arvoja (Vakkilainen 2010). 

Tilavuusrasitus 0,1-0,3 MW/m3 

Poikkipintarasitus 0,7-5 MW/m3 

Kokonaispainehäviö 10-15 kPa 

Leijutusnopeus 3-10 m/s 

Hiekan raekoko 0,1-0,5 mm 

Primääri-ilman lämpötila 20-400 °C 

Sekundääri-ilman lämpötila 20-400 °C 

Petilämpötila 800-950 °C 

Tulipesän loppulämpötila 850-950 °C 

Ilmakerroin 1,1-1,3 

Minimikuorma 25-30 % 

Pedin tiheys 10-100 kg/m3 

 

4.2.1 INTREX™-lämmönsiirrin 

INTREX™-lämmönsiirrin on Foster Wheelerin 90-luvulla kehittämä 

leijukerroslämmönsiirrin, joka on sijoitettu kiintoaineen palautusjärjestelmän tai 

tulipesän yhteyteen. INTREX tulee englannin kielen sanoista the Integrated 

Recycle Heat Exchanger. INTREX™-kammiossa syklonista palaava tai kattilasta 

tuleva kiintoaine muodostaa oman leijupedin, jonka sisällä lämmönsiirrin on. 

Yleensä leijukerroslämmönsiirrintä käytetään tulistimena ja lisäksi kammion seinät 

ovat jäähdytettyjä eli ne toimivat kattilaveden lämmitys- ja höyrystinpintana. 

Kuvasta 8 nähdään INTREX™-tulistimen perusrakenne. (Goidich et al. 1999.) 
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Kuva 8. INTREX™-tulistimen periaatekuva (Moren 2012). 

 

Syklonista putoava kiintoaine siirretään leijutusilman avulla ylemmästä 

polvilukosta tulistinkammioon. Tällä minimoidaan mahdollista eroosiota, jonka 

suoraan syklonista tulistimen päälle putoava kiintoaine aiheuttaa. Tulistin on 

kokonaan hiekan sisällä. Alta puhalletaan leijutusilmaa, jolloin tulistinkammioon 

muodostuu kupliva peti. Samalla kiintoainetta siirtyy takaisin tulipesään alemman 

polvilukon ja nousuputken kautta. Kuvassa 9 on esitetty INTREX™-

lämmönsiirtimen kaksi eri sijoitusvaihtoehtoa.  
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Kuva 9. INTREX™-tulistimen sijoitusvaihtoehdot CFB-kattilassa (Makkonen 1998). 

 

Tulistin voi olla integroitu tulipesän kanssa, kuten kuvan 9 vaihtoehto a) esittää, 

jolloin kiintoaine virtaa suoraan tulipesän seinämältä tulistinkammioon. Kun 

kattilaa ajetaan pienillä kuormilla, on pedin tiheys tulipesän yläosassa pieni, jolloin 

kiertävää materiaalia ei välttämättä tule riittävästi syklonin kautta tulistimelle. 

Tulistin voi olla myös näiden kahden vaihtoehdon yhdistelmä. Tällöin pienilläkin 

kuormilla saadaan riittävä tulistusaste höyrylle. Yhdistelmätulistin on esitetty 

kuvassa 10. 
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Kuva 10. INTREX™-yhdistelmätulistin (Goidich et al. 1999). 

 

INTREX™-tulistimella on kaksi tehtävää, tulistaa höyryä ja jäähdyttää kiertävää 

kiintoainetta. Koska syklonista palaava kiintoaine on kuumaa, voidaan INTREX™-

tulistinta käyttää viimeisimpänä tulistimena ennen turbiinia. Tulipesän 

loppulämpötila on kiertopetikattilassa 850 – 950 °C ja kiertomateriaali jäähtyy 

korkeintaan sata astetta ennen kuin se päätyy INTREX™-kammioon. Tulipesään 

kiintoaine palautuu 600 – 700 asteisena. Näin tulipesän lämpötila pysyy 

suunnitellulla tasolla. (Goidich et al. 1999.) 

 

Kiertopetikattilassa ilman leijutusnopeus on tyypillisesti 3 – 10 m/s. INTREX™-

kammiossa käytettään huomattavasti pienempiä nopeuksia, 0,3 – 0,5 m/s. Tämä on 

riittävä leijutusnopeus, koska syklonista palautuva kiintoaine on hienoa, 

raekooltaan alle 400 μm. Näin minimoidaan tulistimen eroosioriskiä. Myös 
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korroosioriski on pieni, vaikka poltettaisiin polttoaineita, joissa on suuri 

klooripitoisuus. Savukaasujen mukana kulkeutuva kaasumaisessa muodossa oleva 

kloori aiheuttaa merkittävän korroosioriskin korkean lämpötilan lämpöpinnoille. 

INTREX™-tulistin ei ole savukaasujen kanssa kosketuksissa, vaan ainoastaan 

kiertävän kiintoaineen ja leijutusilman. Siksi INTREX™-tulistinta voidaan käyttää 

viimeisenä korkeimman lämpötilan tulistimena. Samalla takavedossa olevat 

tulistimet ovat matalammalla lämpötila-alueella, jolloin niidenkin korroosioriski on 

pienempi. 
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5 TUHKAREAKTIOT BIOPOLTTOAINEIDEN 

LEIJUKERROSPOLTOSSA 

Laadun ja kosteuden suuret vaihtelut ovat tyypillisiä biopolttoaineille. Koska 

leijukerroskattilan petihiekkakerroksella on korkea lämpökapasiteetti, on 

leijukerrospoltto biopolttoaineille paras polttotapa. Biopolttoaineiden käyttö 

polttoaineena voi kuitenkin aiheuttaa monenlaisia ongelmia, johtuen polttoaineen 

mukana tulevasta palamattomasta epäorgaanisesta aineksesta eli tuhkasta. 

Biopolttoaineissa tuhka on pääosin sitoutunut polttoaineen orgaaniseen osaan. 

Mukana voi olla myös mineraalihiukkasia, jotka ovat osana itse polttoainetta. Nämä 

ovat yleensä peräisin ulkopuolisista lähteistä, esimerkiksi maaperän hiekkaa tai 

savea. (Raiko et al. 2002, 269 – 270.) 

 

Ongelmat polton yhteydessä ovat yleensä suurin syy kattilan suunnittelemattomiin 

alasajoihin. Tuhkasta aiheutuvia ongelmia tarkasteltaessa on otettava huomioon 

koko muodostumisketju polttoaineen syötöstä, tuhkaa muodostavien aineosien 

vapautumisesta ja muuntumisesta aina lentotuhkan erottamiseen savukaasuista. 

Kuvassa 11 on yksinkertaistetusti havainnollistettu tuhkan muodostumisketju. 

 

Kuva 11. Tuhkan muodostumisketju kattilassa (Raiko et al. 2002, 269). 
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Tuhkan aiheuttamat ongelmat ovat yleensä monen tekijän summa. Tyypillinen 

tuhkan aiheuttama ongelma leijukerrospoltossa, etenkin korkeamman alkalitason 

polttoaineilla, on pedin ja tuhkan muodostamat agglomeraatit eli yhteenkasautumat. 

Agglomeraatit sekä polttoaineen mukana kulkeutuvat kivet ynnä muu palamaton 

aines aiheuttaa pedin karkenemista eli partikkelikoon kasvua petimateriaalissa. Se 

voi pahimmillaan johtaa defluidisaatioon eli leijutuskyvyn menetykseen. Jos pedin 

lämpötila pääsee nousemaan liian korkeaksi, saattaa koko peti sintraantua täysin, 

jolloin seurauksena on myös defluidisaatio. (Vakkilainen 2010.) 

 

Toinen tyypillinen ongelma on tuhkahiukkasten kulkeutuminen ja tarttuminen 

kattilan lämpöpintoihin ja konvektiivisiin lämmönsiirtimiin. Tuhka voi olla 

tahmeaa ja tarttuvaa, ja sitä kerrostuu erityisesti kuumimpiin osiin eli tulistimiin. 

Kerrostumista tapahtuu myös kattilan seinäpintoihin. Tarttunut tuhka aiheuttaa 

likaantumista ja korroosiota. Ongelmia syntyy helposti etenkin silloin, jos 

polttoaineessa on klooria. (Hupa 2012, 4.) Kerrostuneiden partikkeleiden 

sintraantuminen eli hitsaantuminen yhteen vaikeuttaa kerrostuman puhdistamista 

(Nieminen 2013, 3). 

 

Seuraavassa käsitellään tarkemmin tuhkaa muodostavia aineita ja niiden 

muuntumista polton yhteydessä, petimateriaalin ja tuhkan välisiä reaktioita sekä 

likaantumismekanismeja. 

 

5.1 Tuhkaa muodostavat aineet biopolttoaineissa 

Polttoainepartikkelin sisältämä tuhka jakaantuu orgaanisesti sitoutuneeseen osaan 

ja mineraalihiukkasiin. Tuhkan muodostuminen vaihtelee polttoaineesta riippuen. 

Biopolttoaineiden tuhka on enimmäkseen sitoutunut polttoaineen orgaaniseen 

osaan, mutta joissain biomassoissa on myös mineraalihiukkasia. Nämä tulevat 

tyypillisesti maaperästä. Esimerkiksi kannoissa saattaa olla paljonkin maa-ainesta 

mukana, jos niitä ei puhdisteta kunnolla. Myös polttoaineiden kuljetuksessa ja 

varastoinnissa saattaa maa-ainesta sekoittua polttoaineeseen. Biopolttoaineille on 

tyypillistä melko pieni tuhkapitoisuus. Epäorgaanisen ainesosien osuus esimerkiksi 
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kuoressa on 2 – 4 %, kun joillain hiilillä tuhkapitoisuus saattaa olla yli 10 %. (Raiko 

et al. 2002, 270 – 271.) 

 

Kuvasta 12 nähdään eri tyyppisten tuhkien koostumukset. Puun ja kuoren tuhka 

sisältää lähinnä alkali- ja maa-alkalimetalleja, kuten kaliumia, natriumia, kalsiumia, 

ja magnesiumia. Turpeen ja nopeakasvuisten biomassojen tuhkasta löytyy piitä, 

alumiinia ja rautaa. Biopolttoaineissa ravintoaineiden kuten fosforin, natriumin ja 

kaliumin määrät vaihtelevat voimakkaasti. Muuttuvia tekijöitä ovat käytetyt 

lannoitteet ja niiden määrät, maaperän laatu ja käytetyt korjuumenetelmät. Lisäksi 

vuodenajalla on merkitystä, keväällä kasvi sisältää suuria määriä ravintoaineita, 

vastaavasti syksyllä ja talvella määrät ovat pienet. Ravintoaineiden määrä 

vaihtetelee myös kasvin iän mukaan. 

 

 

Kuva 12. Eri polttoaineiden tuhkien koostumuksia. (Raiko et al. 2002, 272.) 

 

Biopolttoaineista hakkuutähdettä ja kantoja käytetään myös polttoaineena. 

Tuoreessa hakkuutähteessä ja erityisesti neulasissa ja lehdissä on suuri 

ravintoainepitoisuus. Neulasmassan osuus on hakkuutähteistä merkittävä, neulasten 
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osuus uudistuskypsässä kuusikossa on jopa 35 %, männyllä vastaavasti 23 %. 

Ravintoaineisiin sisältyy myös kloori, joka voi aiheuttaa kuumakorroosiota 

tulistinputkissa, kun höyryn lämpötila ylittää 480 °C. Polton kannalta on edullista, 

jos hakkuutähteen neulas- tai lehtiaines kuivuu tai irtoaa, jolloin kloori- ja 

kaliumpitoisuudet laskevat murto-osaan paljon viherainetta sisältävän 

hakkuutähteeseen verrattuna. Kun poltetaan hakkuutähdettä, on suotavaa käyttää 

seospolttoaineena rikkipitoista polttoainetta kuten turvetta. Tällöin hakkuutähteen 

sisältämät alkalit sulfatoituvat ja kloori vapautuu kloorivedyksi ja kulkeutuu 

savukaasun mukana pois. Näin vältetään kattilan kuonaantumista ja 

kuumakorroosion riskiä. (Alakangas 2000, 57-58.) 

 

Taulukkoon 4 on koottu tyypillisiä alkuainekoostumuksia eri biopolttoaineiden 

tuhkista. Mukana on myös turve ja puhdistamoliete. Taulukossa esiintyvät 

alkuaineet on esitetty oksideina, mikä on yleinen käytäntö ilmaista tuhkan 

alkuainekoostumus. Oksidit on esitetty painoprosentteina. Tuhkan komponentit 

eivät todellisuudessa läheskään aina esiinny esitetyssä muodossa vaan muodostavat 

monimutkaisia yhdisteitä. Esimerkiksi K2O, CaO, SiO2 ja P2O5 saattavat olla 

muodossa K2SiO3 ja Ca3(PO4)2. (Hupa 2012, 5.) 

 

Taulukko 4. Leijukerroskattilassa poltettavien kiinteiden polttoaineiden tuhkapitoisuus 

prosentteina ja tuhkan alkuainekoostumus painoprosentteina. (Hupa 2012) (Raiko et al. 2002, 271) 

(Alakangas 2000, 68) 

Polttoaine Tuhkapit. SiO2 Fe2O3 P2O5 CaO MgO Na2O K2O SO3 Muu 

Kuoret:           

Mänty 1,8 14,5 3,8 2,7 40,0 5,1 2,1 3,4 3,7 22,9 

Kuusi 3,4 21,7 1,8 2,7 50,5 4,2 2,8 3,5 1,6 7,8 

Koivu 1,6 3,0 1,0 3,0 60,3 5,9 0,7 4,1 4,8 15,6 

Hakkuu-

tähde 0,3-5 36,7 1,9 3,1 37,1 2,9 0,2 7,7  10,4 

Sahanpuru 0,4-1,1 2,0 0,1 3,0 68,8 3,1 0,3 16,8  5,9 

Puhdistamo-

liete 5-40 17,8 36,7 19,6 13,3 1,1 0,5 0,8   

Turve 4,0-6,0 20,2 26,2 4,1 19,4 2,0 0,1 0,6   
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Taulukosta nähdään, että käytettäessä puuperäisiä polttoaineita, tuhkapitoisuudet 

ovat melko pienet. Hakkuutähteen tuhkapitoisuus kasvaa sitä suuremmaksi mitä 

kauemmin hakkuutähdettä varastoidaan. Toisaalta samalla niiden alkali- ja 

klooripitoisuus laskee. (Alakangas 2000, 57.) Puhdistamolietteen tuhkapitoisuus 

vaihtelee todella paljon. Turvetta poltettaessa tuhkaa syntyy hieman enemmän 

verrattuna biopolttoaineisiin. 

 

Ravintoaineista puuperäiset polttoaineet sisältävät runsaasti kalsiumia. Pii on 

toinen merkittävä alkuaine. Pii on nuorten kasvien olennainen rakenneosa, mutta 

vanhan puun kuoressa oleva pii on todennäköisesti peräisin maaperästä johtuvasta 

likaantumisesta käsittelyn ja kuljetuksen aikana. Hakkuutähde ja sahanpuru 

sisältävät runsaasti kaliumia.  

 

Biopolttoaineiden reaktiivinen kalsium ja alkalimetallit eli käytännössä kalium ja 

natrium ovat yleensä syynä tuhkan aiheuttamiin ongelmiin. Reaktiivinen kalsium 

ja alkalit tarkoittavat polttoaineessa orgaanisena yhdisteenä, karbonaattina tai 

suolana esiintyvää kalsiumia ja alkaleja. Polttoaineen palaessa nämä reagoivat 

oksideiksi, sulfaateiksi ja klorideiksi. Kivihiilessä ja turpeessa kalsium ja alkalit 

ovat mineraalisina silikaatteina ja alumiinisilikaatteina, joiden sulamispisteet ovat 

korkeat. Nämä ovat leijukerrospoltossa epäreaktiivisia. (Vesanto et al. 2007, 41.) 

 

Alkuaineanalyysi kertoo tarkasti eri alkuaineet tuhkassa, mutta se ei kerro, missä 

muodossa aineet ovat ennen palamista. Polttoaineen tuhkaa muodostavien 

komponenttien erottelu liukoisuuden mukaan eli kemiallinen fraktionaatio antaa 

tarkempaa tietoa siitä, missä muodossa eri alkuaineet esiintyvät polttoaineessa 

ennen palamista. Tämä tekniikka on alun perin kehitetty hiilen epäorgaanisen 

aineen tutkimiseen, mutta sitä on myöhemmin alettu käyttämään myös biomassojen 

tutkimiseen. Kemiallisen fraktionaation periaate on esitetty kuvassa 13. (Hupa 

2012, 5.) 
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Kuva 13. Polttoaineen kemiallinen fraktionaatio. (Hupa 2012, 5) 

 

Kemiallisessa fraktionaatiossa polttoaine liuotetaan standardisoituihin liuoksiin, 

joiden liuotusteho kasvaa asteittain. Näin saadaan polttoaineesta erotettua veteen, 

asetaattiin ja happoon liukenevat aineet sekä muut aineet, jotka ovat 

liukenemattomia. Veteen liukenevia komponentteja ovat yksinkertaiset 

epäorgaaniset suolat kuten alkalikloridit, -sulfaatit ja -karbonaatit. 

Ammoniumasetaatti liuottaa orgaanisesti sitoutuneet kationit. Viimeisen vaiheen 

suolahappoliuotus irrottaa niukkaliukoisia epäorgaanisia suoloja, kuten 

kalsiumkarbonaatti tai –sulfaatti. Loppu liukenematon tuhkaa muodostava osa 

koostuu yleensä silikaateista. Joukossa saattaa olla myös kovalenttisesti 

orgaaniseen ainekseen sitoutunutta rikkiä, klooria tai fosforia. (Hupa 2012, 5.) 

 

5.2 Tuhkan aineosien muuntuminen polton yhteydessä 

Polttoaineen palaminen tulipesässä tapahtuu neljässä vaiheessa, jotka ovat 

kuivuminen, pyrolyysi eli haihtuvien kaasujen vapautuminen, haihtuvien kaasujen 

palaminen ja hiiltojäännöksen hapettuminen. Ensin polttoainepartikkelista haihtuu 

vesi eli se kuivuu. Pyrolyysissä polttoaineen haihtuvat aineet vapautuvat sen jälkeen 

ne palavat. Viimeisenä tapahtuu hiiltojäännöksen palaminen. Leijukerroskattilassa 
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koko palamisreaktio tapahtuu todella nopeasti ja palamisen vaiheet lähes 

yhtäaikaisesti, koska tulipesään syötettävän polttoaineen palakoko on pieni ja se 

sekoittuu nopeasti ja tehokkaasti kuuman hiekan sekaan syttyen välittömästi 

palamaan. (Raiko et al. 2002, 61.) 

 

Tuhkaa muodostuu kaikissa palamisen vaiheissa, mutta ylivoimaisesti eniten sitä 

muodostuu hiiltojäännöksen palaessa. Tuhkan käyttäytymisen tutkimista 

palamisprosessissa vaikeuttaa tuhkakomponenttien höyrystyminen. Se riippuu 

voimakkaasti polttoaineen koostumuksesta palamislämpötilasta ja ilmakertoimesta 

eli hapen määrästä. Biomassan poltossa haihtuvien tuhkakomponenttien määrä on 

kuitenkin merkittävä. Biomassassa olevat alkalit ovat sitoutuneet orgaanisesti ja 

höyrystyvät osittain tai suurelta osin polttoprosessin aikana. (Nieminen 2013.) 

Nämä muodostavat kaasumaisia yhdisteitä, kuten klorideja ja hydroksideja (Hupa 

2012). Höyrystyminen johtaa pieniin, alle 1 mikrometrin kokoisiin hiukkasiin. Se 

osa tuhkasta, mikä ei höyrysty, pysyy palavassa hiukkasessa ja muodostaa lopulta 

yhden tai muutaman tuhkahiukkasen. (Raiko et al. 2002, 273.) 

 

Höyrystyvän tuhkan laskentaan käytetään termodynaamista tasapainolaskentaa. 

Laskenta perustuu systeemin Gibbsin energian minimoimiseen. Alkutietoina 

laskentaan annetaan tuhkan alkuainekoostumus, lämpötila-alue ja ilmakerroin. 

Analyysin avulla voidaan päätellä tuhkan eri olomuotojen, höyrystyneiden ja 

kiinteän tuhkan sekä sulien yhdisteiden tasapainokoostumus eri olosuhteissa. 

Taulukkoon 5 on koottu laskennallisia tuhkan eri komponenttien höyrystymistietoja 

kolmessa eri lämpötila-alueessa kun poltetaan puuta, kuorta sekä hiilen ja 

biomassan sekoitusta. (Doshi et al. 2009, 1152.)  
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Taulukko 5. Tuhkan komponenttien laskennallinen höyrystyminen eri lämpötilatasoilla (Doshi et 

al. 2009, 1152). 

Temperature range > 1000 °C 1000–600 °C < 600 °C 

Wood chips 

KOH 65 % KOH 45 % 

Solid phase 

KCl 15 % KCl 10 % 

  K2SO4 20 % 

NaOH 70 % NaOH 40 % 

NaCl 15 % NaCl 15 % 

Wood bark 

KOH 85 % KOH 50 % 

Solid phase 

K2SO4 10 % K2SO4 43 % 

KCl 5 % KCl 7 % 

NaOH 90 % NaOH 90 % 

Na2SO4 5 % NaCl 10 % 

NaCl 5 %   

Coal (80%) and 

biomass (20%) 

KCl 10 % 

Solid phase Solid phase 

NaCl 35 % 

NaOH 5 % 

 

Taulukosta nähdään että leijukerroskattilan palamisalueella 600 – 1000 °C 

biopolttoaineita poltettaessa tuhkan höyrystymistä tapahtuu melko paljon. 

Palamisen aikana vapautuvat yhdisteet ovat pääasiassa alkalien, rikin ja kloorin 

yhdisteitä. Höyrystynyt tuhka sekä niistä muodostuneet hiukkaset ovat erittäin 

reaktiivisia ja voivat reagoida mm. hiiltojäännöksen tuhkaa muodostavien aineosien 

kanssa. (Raiko et al. 2002, 273.) Kattilan konvektio-osassa savukaasun lämpötilan 

laskiessa yhdisteet saattavat kondensoitua, jos niiden höyrynpaine on riittävän 

matala. (Nieminen 2013, 6) 

 

Lentotuhkan kokojakaumassa kiertoleijupetikattilassa on kaksi maksimia, toinen on 

0,2 – 0,5 μm ja toinen muutamia mikrometrejä. Tämä johtuu kahdesta eri 

lentotuhkan muodostumismekanismista. Pienemmät partikkelit syntyvät 

kaasumaisen tuhkan kondensaatiosta. (Hupa 2012, 7). Suuremmat hiukkaset ovat 

jäännöshiilestä muodostuneita tuhkahiukkasia, jotka tempautuvat 

savukaasuvirtaan.  
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5.3 Petimateriaalin ja tuhkan väliset reaktiot 

Se osa tuhkasta, joka ei tempaudu savukaasun mukaan, jää kattilaan ja sekoittuu 

petimateriaalin kanssa. Leijukerrospoltossa petimateriaalina käytetään yleensä 

kvartsihiekkaa, jonka pääkomponentti on kvartsi SiO2. Suurin ongelma 

biopolttoaineita poltettaessa on petimateriaalin ja tuhkan välisessä reaktiossa 

muodostuvat agglomeraatit eli yhteenkasautumat. Pahimmassa tapauksessa leijuva 

materiaali sintrautuu täysin ja aiheuttaa kattilan alasajon. (Raiko et al. 2002, 287.)  

 

Petimateriaalin karkeneminen tarkoittaa isojen partikkelien osuuden nousua. 

Karkeneminen johtuu agglomeraateista ja palamattoman aineksen kertymisestä 

petiin. Poltettaessa metsästä korjattuja biopolttoaineita ja turvetta saattaa niiden 

mukana kulkeutua tulipesään hiekkaa, kiviä ja muuta palamatonta materiaalia mikä 

lisää leijukerroksen karkenemista. Karkeneminen haittaa pedin leijutusta ja 

sekoittumista sekä heikentää pedin lämmönsiirtoa. Tämä johtaa epätasaiseen 

lämpötilajakaumaan ja lämpötilapiikkien seurauksena petimateriaali tai tuhka voi 

sulaa. Sitä pyritään välttämään vaihtamalla riittävästi petimateriaalia uuteen sekä 

kontrolloimalla polttoaineen laatua. (Vakkilainen 2010) 

 

Sulan faasin muodostuminen leijutusmateriaaliin on yksi tärkeimmistä 

agglomeroitumismekanismeista (Raiko et al. 2002, 287). Käytettäessä 

kvartsihiekkaa petimateriaalina, yleisimmät yhdisteet, mitkä syntyvät 

tuhkareaktioista biomassan poltossa, ovat matalalla sulavat alkalisilikaatit. Nämä 

voivat muodostaa sulan ja tahmean kerroksen tuhkapartikkelin pinnalle, jolloin 

partikkelit tarttuvat helposti toisiinsa. (Hupa 2012, 8.) 

 

Alkalisilikaattien yksityiskohtaista syntymekanismia ei tunneta vielä täydellisesti, 

mutta kaksi mahdollista reaktioyhtälöä voivat olla: 

 

𝑆𝑖𝑂2(𝑠) + 2𝐾𝐶𝑙(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔) = 𝐾2𝑆𝑖𝑂3(𝑙) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑔) 

 

𝑆𝑖𝑂2(𝑠) + 2𝐾𝑂𝐻(𝑔) = 𝐾2𝑆𝑖𝑂3(𝑙) + 𝐻2𝑂(𝑔) 
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Jälkimmäinen reaktio on hallitsevampi silloin, kun polttoaineessa on vähän klooria.  

 

Sammutettua kalkkia eli kalsiumkarbonaattia käytetään leijukerrospoltossa petiin 

syötettävänä lisäaineena rikkipäästöjen hallinnassa. Rikki sidotaan 

kalsiumsulfaatiksi ja poistetaan pohja- ja lentotuhkana pois kattilasta. 

Optimilämpötila rikinpoistolle tulipesässä on 830 – 880 °C. Biopolttoaineet 

sisältävät itsessään paljon kalsiumia ja yleensä biopolttoainekattiloissa ei 

rikkipäästöt ole ongelmana. Kalsiumkarbonaatin reaktio tulipesässä on seuraava: 

 

Kalsinointi: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) <=> 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) 

 

Kalsinointireaktion tasapainoasema riippuu lämpötilasta ja hiilidioksidin 

osapaineesta kalkkihiukkasen pinnalla. Leijukerrospolton normaaleissa 

olosuhteissa tasapainoasema on kalsiumoksidin puolella. (Raiko et al. 2002, 358) 

 

Sulfatointi: 

𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝑆𝑂2(𝑔) +
1

2
𝑂2(𝑔) = 𝐶𝑎𝑆𝑂4(𝑠) 

 

𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝑆𝑂3(𝑔) = 𝐶𝑎𝑆𝑂4(𝑠) 

 

Osakuormatilanteissa, kun pedin lämpötila on alle 800 °C, tapahtuu myös suoraa 

sulfatointia, koska kalsinointireaktion tasapaino siirtyy kohti kalsiumkabonaattia: 

 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 𝑆𝑂2(𝑔) +
1

2
𝑂2(𝑔) = 𝐶𝑎𝑆𝑂4(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) 

 

Kalsiumsulfaatti eli kipsi voi muodostaa agglomeraatteja ja kerrostumia. Etenkin 

osakuormatilanteissa on havaittu, että tätä tapahtuu. (Anthony et al. 2000, 1022) 

(Hupa 2012, 8) 
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Kun poltetaan useampia polttoaineita yhtä aikaa, tulee pedissä tapahtuvista 

reaktioista entistä monimutkaisempia ja erittäin vaikeita ennustaa. Paras keino 

välttää pedin ongelmat on vaihtaa petimateriaalia riittävän usein. 

 

Niissä kiertopetikattiloissa, joissa lämpöä otetaan syklonista palaavasta 

petimateriaalista talteen leijukerroslämmönsiirtimellä, joka käytännössä on tulistin, 

voi olla samantapaisia tuhkaongelmia kuin tulipesässä. Ongelmia aiheutuu etenkin 

silloin, jos käytetään korkean alkalitason polttoaineita, ja tulistinkammioon pääsee 

petimateriaalia sisäisen kierron kautta suoraan tulipesästä. Pienillä kuormilla 

petimateriaalin sisäinen kierto voi olla välttämätön riittävän tulistusasteen 

saavuttamiseksi. Tulistinkammioon kertyneet agglomeraatit eivät välttämättä pääse 

poistumaan tulistinkammiosta vaan jäävät tulistinputkien väliin jumiin ja tukkivat 

pikkuhiljaa tulistinta.  

 

Petimateriaalin ja tuhkan välisiä reaktioita voisi vähentää petimateriaalin laatua 

vaihtamalla. Erilaisia vaihtoehtoja ovat mm. kalkkikivi, huokoinen alumiinioksidi, 

masuunikuona ja oliviinihiekka. Nämä ovat kuitenkin useimmiten reilusti 

kalliimpia ja siksi halvimmaksi tulee käyttää kvartsihiekkaa ja vaihtaa sitä vain 

hieman useammin. (Hupa 2012, 8.) 

 

Yksi vaihtoehto agglomeroitumisen estämiseksi on petiin syötettävä lisäaine. 

Lisäaine reagoi alkalien kanssa siten, että niiden sulamispiste nousee eivätkä ne 

muodosta sulaa faasia. Parhaassa tapauksessa kaikki tuhkaongelmat on saatu 

loppumaan pelkästään lisäaineella. (Kang et al. 2012) 

 

5.4 Kattilan ja lämmönsiirrinpintojen likaantumismekanismit 

Tuhkan aiheuttamia likaantumisongelmia kattilassa ja lämmönsiirrinpinnoilla 

kuvataan yleensä englanninkielisillä nimityksillä ”slagging” (kuonaantuminen) ja 

”fouling” (likaantuminen). Näistä slagging-sana kuvaa kattilan kuonaantumista 

tulipesän säteilyalueella. Nämä kuonakerrostumat ovat yleensä paksuja ja 

ulkopinnaltaan selvästi sulaneita. Fouling-sana kuvaa likaantumista kattilan 

konvektio-osassa. Siellä lämpötila on alhaisempi ja tuhkakerrostuma suurimmalta 
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osin kiinteässä muodossa. Kerrostuman muodostumiseen lämpöpinnalle tarvitaan 

kaksi edellytystä. Tuhkahiukkasen on saavutettava lämmönsiirtopinta ja hiukkasen 

on tartuttava pinnalle. Kuvassa 14 on esitetty likaantumisen alueet kattilassa. 

(Raiko et al. 2002, 275.) 

 

 

Kuva 14. Kuonaantumisen ja likaantumisen alueet kattilassa. (Raiko et al. 2002, 275) 

 

Kiertopetikattiloiden hiekanpalautuspolven tulistimissa, joissa petimateriaali 

kiertää tulistinkammioon sekä ulkoisesti syklonista että sisäisesti suoraan 

tulipesästä, tapahtuu sekä kuonaantumista että likaantumista. Sisäisen kierron takia 

tulistinkammioon voi päästä palavaa materiaalia, joka aiheuttaa samanlaista 

kuonaantumista seinäpintoihin kuin tulipesässä. Kammion seinille kuonaantunut 

kerros voi romahtaa tulistimen päälle ja aiheuttaa nopeankin tukkeutumisen. Myös 

tulistinputkiin kasaantuu pikkuhiljaa likakerros, aivan samalla tavalla kuin kattilan 

konvektio-osan tulistimissa. Tulistimen tukkeuduttua ainoa vaihtoehto on kattilan 

alasajo ja tulistimen puhdistus mekaanisesti. 
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5.4.1 Hiukkasten kulkeutuminen ja tarttuminen lämpöpinnoille 

Tuhkahiukkanen voi joko tarttua tai heijastua osuessaan tulipesän seinään tai 

muuhun lämmönsiirtopintaan. Siihen vaikuttaa tuhkan ja iskeytymispinnan 

viskositeetti, partikkelin koko, pintajännitys, iskeytymisnopeus ja –kulma, 

pinnankarheus sekä tuhkassa olevan sulan aineen määrä. Etenkin osittain sulanut 

tuhkahiukkanen tarttuu erittäin tehokkaasti lämmönsiirtopintoihin. (Nieminen 

2013, 10 – 12.) 

 

Hiukkasten kulkeutumiseen tulipesän seinille ja lämmönsiirrinpinnoille on löydetty 

viisi eri mekanismia. Hitausvoimien aiheuttama iskeytyminen on tärkein 

mekanismi erityisesti suurille hiukkasille (> 10 μm), mikä aiheuttaa 

kuonaantumista ja likaantumista. Muita mekanismeja ovat turbulentti 

iskeytyminen, termoforeesi, kondensaatio ja kemiallinen reaktio. Nämä ovat 

vallitsevia pienille hiukkasille. Turbulentti iskeytyminen on merkittävin mekanismi 

1 – 10 μm hiukkasille ja alle 1 μm hiukkasille merkittävin likaantumismekanismi 

on termoforeesi.  

 

Hitausvoimien aiheuttama iskeytyminen johtuu siitä, että hitausvoimien vuoksi 

hiukkanen ei seuraa täysin kaasuvirtausta vaan osuu tulipesän pinnoille. 

Kiertopetikattilassa iskeytymistä tapahtuu pääosin vain tulipesässä, ja syklonissa, 

koska syklonin jälkeisessä savukaasuvirrassa ei juurikaan ole yli 10 μm kokoisia 

hiukkasia. Iskeytymällä syntyvä kerrostuma on karkea, kun taas muut mekanismit 

muodostavat pienistä partikkeleista koostuvan tiheän ja tasaisen likakerroksen.  

 

Etenkin biopolttoaineiden poltossa kondensaatio on merkittävässä roolissa, koska 

melko suuri osa tuhkasta höyrystyy palamisen yhteydessä. Kondensoituvia 

yhdisteitä ovat pääosin alkaliyhdisteet. Jäähdytettyjen pintojen lähellä höyryt 

jäähtyvät ja niiden kyllästyshöyrynpaine pienenee. Kun kaasun osapaine ylittää 

kyllästyshöyrynpaineen, tapahtuu kondensaatio. Kondensaatio voi tapahtua 

kahdella tavalla, heterogeenisesti tai homogeenisesti. Heterogeenisessä 

kondensaatiossa höyry tiivistyy pinnoille, kuten jäähdytettyihin seiniin, 

lämmönsiirtimiin tai tuhkahiukkasen pinnalle. Homogeenisessä kondensaatiossa 
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kaasu tiivistyy itsekseen synnyttäen alle yhden mikrometrin kokoisia partikkeleita. 

Kondensaation synnyttämä kerrostuma on yhtenäinen ja tiivis. Kerrostuma on myös 

tahmea, johon suuremmat hiukkaset voivat tarttua. Myös tuhkahiukkasen pinnasta 

tulee kondensaation seurauksena tahmea, jolloin tuhkahiukkasen 

tarttumistodennäköisyys kasvaa.  

 

Turbulentissa iskeytymisessä kevyet hiukkaset saavat inertiaa pyörteistä ja 

iskeytyvät seinille tai lämmönsiirrinpinnoille. Termoforeesissa hiukkaset siirtyvät 

kuumasta ympäristöstä kohti kylmempää. Kun lämmönsiirrinpinnat ovat puhtaita, 

lämmönsiirtopinnan ja kaasun välillä on suuri lämpötilaero. Tällöin olosuhteet ovat 

otollisia termoforeesille. Pintojen likaantuessa ja kerrostuman kasvaessa 

lämpötilaero pienenee ja termoforeesin merkitys pienenee. 

 

Kerrostuman pinnalla olevien yhdisteiden kemialliset reaktiot kaasujen kanssa 

vaikuttavat kerrostuman ominaisuuksiin. Kaliumhydroksidin tai –kloridin 

sulfaatiossa syntyy alkalisulfaatteja. Sulfaattien muodostuminen sekä karbonaattien 

muodostus pinnalle voi edistää kerrostuneiden partikkeleiden sintraantumista. 

Sintraantuminen vaikeuttaa kerrostuman poistamista pinnalta. Lisäksi 

kerrostuneissa partikkeleissa voi tapahtua palamattoman hiilen hapettuminen ja 

alkalien absorptio silikaatteihin.  

 

5.4.2 Kuumakorroosio 

Perinteinen metalliseoksen korroosiosuoja korkeissa lämpötiloissa perustuu usein 

metalliseospinnalle muodostuneen tiiviin metallioksidikerroksen suojaavaan 

ominaisuuteen. Metalliseoksen oksidipinnan korroosiokestävyyttä parannetaan 

lisäaineilla, joita ovat tyypillisesti kromi, molybdeeni, alumiini ja pii. Oksidikerros 

hidastaa metallin syöpymistä, muttei kokonaan estä sitä. Lopullisen metallin 

syöpymisnopeuden ratkaisevat oksidikerroksen ominaisuudet ja ympäristö missä 

metallia käytetään. (Raiko et al. 2002, 284 – 285.) 

 

Jos tulipesän seiniin tai lämpöpintoihin muodostunut kerrostuma on sulana, voi 

tapahtua nopeaa kuumakorroosiota. Ongelmallisimmat lämpöpinnat ovat tulistimet, 
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sillä ne ovat kuumimmat lämpöpinnat kattilassa. Erityisen ongelmallisia ovat 

alkalisulfaatti-kloridi-seokset, joiden alin ensisulamispiste voi olla tulistimen 

pintalämpötilojen tasolla. 
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6 KAUKAAN VOIMA OY:N BIOVOIMALAITOS 

Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitos sijaitsee Lappeenrannassa, UPM Kaukaan 

tehdasalueella. Voimalaitos on Pohjolan Voiman, Lappeenrannan Energian ja 

UPM:n yhteishanke. Laitos tuottaa prosessihöyryä ja sähköä Kaukaan tehtaille sekä 

kaukolämpöä ja sähköä Lappeenrannan Energialle. Laitos huolehtii osaltaan höyryn 

riittävyydestä Kaukaan tehdasalueella ja on yhteydessä tehdasalueen 

höyryverkkoon. (Pohjolan Voima Oy 2010.) 

 

Voimalaitoksen tuotannollinen koekäyttö alkoi elokuussa 2009 ja kaupallinen 

käyttö marraskuussa 2009. Kaukaan Voiman päätuote on lämpöenergia eli laitosta 

ajetaan lämmöntarpeen mukaan. Sähköä syntyy lämmöntuotannon suhteessa. 

Voimalaitoksen kokonaislämpöteho on 385 MWth ja tuotantokapasiteetit ovat 

sähköteho 125 MWe, kaukolämpökapasiteetti 110 MWth ja 

prosessihöyrykapasiteetti 152 MWth. On huomioitava, että mitoitustehot eivät 

kaikki toteudu samanaikaisesti. Kattilan höyrystyskapasiteetti on 149 kg/s.  

 

Voimalaitos tuottaa vuosittain UPM Kaukaan tehtaille prosessihöyryä 400 – 

650 GWh ja sähköä 200 GWh. Prosessihöyry toimitetaan kahdessa painetasossa, 

matalapainehöyry HMP 3,5 bar ja välipainehöyry HVP 10 bar. Lappeenrannan 

kaupungin vuosittaisesta kaukolämmöntarpeesta Kaukaan Voima kattaa noin 75 %, 

vuosittain kaukolämpöä tuotetaan noin 550 GWh ja sähköä Lappeenrannan 

Energialle 260 GWh. Täydellä kaukolämpöteholla ajettaessa laitoksen 

lämpökuorma riittää kattamaan koko Lappeenrannan kaupungin lämmöntarpeen 

noin 0 °C ulkolämpötilaan saakka. (Kuiri 2008.) 

 

Kaukaan Voima käyttää polttoaineinaan kuorta, metsäenergiapuuta ja turvetta. 

Lisäksi kattilassa poltetaan jätevedenpuhdistamon lietettä sekä UPM:n 

vaneritehtaiden vanerinsyrjää. Vara- ja käynnistyspolttoaineena on maakaasu sekä 

tarvittaessa kevyt polttoöljy. Polttoaineita käsitellään tarkemmin omassa 

kappaleessaan.  
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Voimalaitoksen käytöntarkkailu eli ohjaus ja valvonta suoritetaan Kaukaan 

sellutehtaan talteenoton valvomosta. Operaattori tekee käytöntarkkailua 

prosessinohjausjärjestelmän avulla ja kenttämies tekee tarkastuskäyntejä 

laitoksella. Valvomossa työskennellään keskeytymättömässä kolmivuorotyössä eli 

siellä on jatkuva miehitys. Laitoksen ohjaus ja säätö tehdään MetsoDNA-

prosessinohjausjärjestelmällä, joka on yhteydessä laitoksen automaatio- ja 

mittausjärjestelmiin. Järjestelmällä hoidetaan myös laitoksen häiriöseuranta ja 

raportointi. (Ikonen 2013, 42) 

 

6.1 Prosessikuvaus 

Kuvassa 15 on esitetty Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen prosessikaavio. 

Seuraavassa käydään läpi prosessin keskeisimmät laitteet ja prosessikuvaus. 

 

Kuva 15. Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen prosessikaavio. (Pohjolan Voima Oy 2010.) 
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6.1.1 Kattila 

Voimalaitoksen kattilana on Foster Wheerler Energian (nykyisin Amec Foster 

Wheeler) toimittama luonnonkiertoinen kiertoleijupetikattila, jonka 

kokonaislämpöteho on 385 MWth. Tuorehöyryn mitoitusarvot kattilan 

mitoituspisteessä mitoituspolttoaineella ovat 149 kg/s, 114 bar(g) ja 550 °C. (Kuiri 

2008.) Kattila on esitetty kuvassa 16.  

 

 

Kuva 16. Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen kattila. (Foster Wheeler 2009.) 

 

Kattilan tulipesässä kiertää kuuma hiekka, jota leijutetaan puhaltamalla ilmaa 

tulipesän alaosan arinan kautta. Kiinteä polttoaine syötetään tulipesään 8 

syöttöpisteen kautta. Syöttöpisteitä on neljä etuseinällä ja neljä takaseinällä. 

Tulipesän hiekan joukkoon tipahtava polttoaine kuivuu, kaasuuntuu ja palaa 

leijuvassa hiekkakerroksessa. Rikin sitomiseksi voidaan tulipesään syöttää kalkkia 

ja typen oksidien päästöjen hallinnassa käytetään ammoniakkivesiruiskutusta 

tulipesään ja savukaasukanavaan. 

 

Kattilan höyrystinpintoja ovat tulipesän- INTREX™-kammioiden-, palautusten- ja 

erottimen seinäpinnat sekä tulipesässä olevat Wing-wall höyrystinpinnat. 

Höyrystinpinnat ovat kaasutiivistä membraaniseinärakennetta. Tulipesän alaosa, 

erottimet ja INTREX™-kammiot on suojattu eroosiolta kulutusta kestävällä 
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muurauksella. Höyrystimen seinäpintoihin on tehty tarvittavat putkiohitukset 

polttoaineen syöttöä, sekundääri-ilmasuuttimia, polttimia, näkölaseja ja 

miesluukkuja varten. (Parkkonen 2007.) 

 

Kiertävä petimateriaali erotetaan savukaasuista vesijäähdytetyissä erottimissa, joita 

on kolme kappaletta rinnakkain. Ne ovat kiinteä osa kattilaa. Petimateriaali 

palautetaan takaisin tulipesään savukaasujen jatkaessa kuumakaasukanavan läpi 

kohti takavetoa. Tulipesän alaosan tasolla hiekanpalautuspolvessa on kolme 

INTREX™-tulistinta rinnakkain (höyryn kulkusuunnassa sarjaan kytkettyinä). 

Erottimista palaava petimateriaali kulkee tulistimien läpi luovuttaen lämpöä 

tulistettavaan höyryyn. 

 

Takaveto on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa ovat savukaasun 

virtaussuunnassa tulistimet 2 ja 1 sekä syöttöveden esilämmitin 2. Toisessa osassa 

on syöttöveden esilämmitin 1 sekä kaksiosainen palamisilman esilämmitin. 

Molempien kanavien alaosassa on suppilot, joihin erottuu lentotuhkaa. Loput 

poltossa syntyneet epäpuhtaudet poistetaan takavedon jälkeisessä 

sähkösuodattimessa. Savukaasukanavistossa on prosessin seuraamisen kannalta 

tarpeelliset lämpötila- ja painemittaukset. 

 

Sähkösuodatin on kaksikammioinen, joissa molemmissa on kolme erotuskenttää. 

Kumpikin kammio on mitoitettu 60 % savukaasumäärälle. Savukaasuvirrasta 

erottuva tuhka valuu suodattimen pohjalla oleviin suppiloihin. Sähkösuodattimen 

jälkeen kanavistossa olevat savukaasupuhaltimet vievät savukaasut 125 metriä 

korkeaan savupiippuun. Savukaasupuhaltimia on 2 kpl ja ne ovat teholtaan 65 % 

täyden kuorman savukaasumäärästä. Savukaasut pyritään poistamaan ilmakehään 

oikeassa paineessa siten, että suunniteltu lämmönsiirto kattilaveteen ja 

palamisilmaan tapahtuu. 

 

Savukaasua voidaan käyttää myös kattilan petilämpötilan säätöön, koska sillä on 

inerttinä kaasuna voimakas jäähdyttävä vaikutus. Silloin sitä kutsutaan 

kiertokaasuksi. Kiertokaasu otetaan omalla puhaltimella savukaasupuhaltimen 
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jälkeisestä savukaasuvirrasta ja johdetaan kattilan etuseinän käynnistyspolttimien 

aukosta tulipesään. 

 

Kattilan tuhkajärjestelmä koostuu pohja- ja lentotuhkajärjestelmästä. Pohjatuhkaa 

poistetaan tulipesän pohjalta ja kunkin INTREX™-kammion pohjalta. Pohjatuhka 

putoaa pudotustorvien kautta jäähdytetyille pohjatuhkaruuveille. Ruuveilta tuhka 

johdetaan kolakuljettimella ja jakoruuvilla seulonnan kautta pohjatuhkalavoille. 

Seulan erottama hieno kierrätettävä petimateriaali palautetaan pneumaattisesti 

takaisin tulipesään. Lentotuhka poistetaan kattilan vetojen pohjien ja 

sähkösuodattimen tuhkasuppiloista pneumaattisilla tuhkalähettimillä 500 m3 

lentotuhkasiiloon. Siilosta tuhka voidaan purkaa joko kuiva- tai märkäpurkuna 

kuorma-autoon. 

 

6.1.2 Polttoainejärjestelmä 

Kaukaan Voimalle tulevan polttoaineen käsittely tapahtuu kahdella alueella, ala- ja 

ylätehtaalla. Voimalaitos sijaitsee ylätehtaalla. Alatehtaan alueella polttoaineen 

vastaanotto koostuu kahdesta biopolttoaineen peräpurkuasemasta ja 

metsäenergiamurskasta. Tarvittaessa polttoainekuorma voidaan purkaa myös 

ulkovarastona toimivalle kentälle. Tehdasintegraatin tuottamat omat polttoaineet 

tuodaan kuljetinlaittoistolla paperitehtaan-, sellutehtaan- ja sahan kuorimoilta sekä 

sahan jatkojalostuksesta. Kaikki vastaanotettu polttoaine ohjataan 

hihnakuljettimilla 10000 m3 aumavarastoon. (Ikonen 2013, 35 – 36.) 

 

Aumavarastosta polttoaine siirretään kahden ruuvipurkaimen ja hihnakuljettimen 

avulla seulomoon, jossa polttoaine seulotaan ja jälkimurskataan. Lisäksi 

polttoaineesta erotetaan rauta magneetin avulla. Seulomosta polttoaine tuodaan 

voimalaitokselle hihnakuljettimella ja jaetaan ketjukolakuljettimella kahteen 

300 m3 kokoiseen kattilan biopolttoainesiiloon, joita kutsutaan myös päiväsiiloiksi.  

 

Turpeen vastaanottoasema sijaitsee ylätehtaan alueella voimalaitoksen vieressä. 

Vastaanottoasema koostuu vastaanottorakennuksesta, seulasta, murskasta, 5000 m3 

kokoisesta turpeen varastosiilosta sekä kuljetinlaitteistosta. Turve kuljetetaan 
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omalla hihnakuljettimella varastosiilosta yhteen 300 m3 kokoiseen kattilan 

turvesiiloon eli päiväsiiloon. (Kuiri 2008.) 

 

Päiväsiilot ovat tasapohjaisia ja pohjalla on ympärikääntyvä ruuvipurkain. 

Biopolttoainesiilojen ruuvipurkaimilta polttoaine putoaa kattilan etu- ja 

takaseinälle meneville ketjukolakuljettimille. Turvesiilon ruuvipurkaimelta turve 

putoaa tasaustaskuun, jonka pohjalta turve syötetään kahden ruuvikuljettimen 

avulla kolakuljettimelle. Kuvassa 17 on esitetty biopolttoaineen ja turpeen 

syöttöjärjestelmä kattilaan. 

 

 

Kuva 17. Kiinteän polttoaineen syöttöjärjestelmä kattilaan. (Raumaster 2008.) 

 

Polttoaine syötetään kattilaan kahta rinnakkaista linjaa pitkin. Kummankin 

kolakuljettimen päässä on jatkuvatoimisella pinnanmittauksella varustettu 

tasaustasku, jolla säädetään kolakuljettimen ja sille materiaalia syöttävien 

ruuvipurkainten ja turpeen syöttöruuvien kapasiteettia siten, että pinta 

tasaustaskussa pysyy tasaisena ja määrätyllä tasolla sekä turve/bio suhde halutussa 

arvossa. (Raumaster 2008.) 

 

Polttoaine annostellaan kuhunkin syöttökohtaan annosteluruuvien avulla. 

Kummankin kolakuljettimen pohjalla on kolme ryöstöruuvia ja tasaustaskun 

pohjalla yksi syöttöruuvi eli yhteensä neljä annosteluruuvia, jotka syöttävät 
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polttoaineen sulkusyöttimien kautta kattilaan. Polttoainejakaumaa saadaan 

muutettua näiden ruuvien nopeuksien keskinäisiä suhteita muuttamalla. 

Sulkusyöttimiin syötetään esilämmittämätöntä primääri-ilmaa tiivistysilmaksi. 

Polttoaineen syöttötorvissa käytetään esilämmitettyä primääri-ilmaa polttoaineen 

heittoilmana sen syöttämiseksi kattilaan. Näin saadaan pidetyksi pesän korkeampi 

vastapaine hallinnassa ja estetään tulipesän kuumien kaasujen leviäminen 

kuljetinlaitteistoon. (Parkkonen 2007.) 

 

Jos toinen polttoainelinja pysähtyy, rinnakkainen linja ottaa automaattisesti vastaan 

pysähtyneen linjan kuorman kapasiteettinsa mukaan. Tarvittaessa kattilan tehoa 

joudutaan rajoittamaan, sillä yhden linjan kapasiteetti on 70 % kattilan 

maksimikuorman vaatimasta kapasiteetista. 

 

6.1.3 Ilmajärjestelmä 

Ilmajärjestelmä koostuu palamis-, korkeapaineilma ja paineilmajärjestelmistä. 

Palamisilmajärjestelmän tehtävä on syöttää primääri-ilmaa tulipesään arinan alle ja 

sekundääri-ilmaa ylempänä tulipesässä oleviin ilmasuuttimiin sekä käynnistys- ja 

tukipolttimien palamisilmaksi. Tulipesän materiaalikierron voimakkuus on suoraan 

verrannollinen primääri-ilman määrään. Kattilan ilmamäärän tulee olla riittävä 

pedin hyvään leijuttamiseen ja päästöjen sekä höyryntuotannon kannalta 

optimaaliseen polttoaineen palamiseen. Kattilan tulipesän alipaine säädetään ilma- 

ja savukaasupuhaltimien yhteisvaikutuksella siten, että ylipaineen nollataso on 

polttoaineensyöttöjen tasalla. (Parkkonen 2007.) 

 

Primääri-ilmapuhaltimia on kaksi kappaletta ja ne on mitoitettu 60 % kuormaan 

maksimitehosta. Puhaltimet ovat suoraan kytkettyjä radiaalipuhaltimia. Ilma 

otetaan vuodenajasta riippuen joko kattilahuoneen yläosasta tai ulkoa ja 

esilämmitetään höyry- ja savukaasuesilämmittimellä. Pääosa primääri-ilmasta 

viedään leijutusarinalle mutta primääri-ilmaa käytetään myös muun muassa 

sulkusyöttimien tiivistys- ja jäähdytysilmana ja polttoaineen syöttötorvien sulku- ja 

siirtoilmoina. 
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Leijutusarinalla on kahdenlaisia arinasuuttimia. Noin 75 % suuttimista on 

nuolenpääsuuttimia (Arrowhead), joiden puhallussuunta on kahtaalle vinosti 

alaspäin. Loput suuttimista ovat porrasarinasuuttimia (Step Grid), joiden 

puhallussuunta on vaakasuoraan pohjatuhkan ulosottoaukkoja kohti. Tällaista 

yhdistelmäarinaa kutsutaan osittaiseksi porrasarinaksi (Partial Step Grid). Kuvassa 

18 on osa arinasta, jossa näkyvät molemmat suutintyypit. 

 

 

Kuva 18. Osittainen porrasarina. (Tuomala 2011.) 

 

Myös sekundääri-ilmajärjestelmä on varustettu höyry- ja 

savukaasuesilämmittimillä. Esilämmitetty sekundääri-ilma johdetaan tulipesään 

seinäsuuttimien kautta. Ilmasuuttimia on yhteensä 32 kpl kahdessa eri tasossa. 

Ilman jakautumista kattilaan voidaan säätää venturi-tyyppisen virtausmittauksen ja 

pneumaattisen säätöpellin avulla. Sekundääri-ilmaa käytetään myös käynnistys- ja 

tukipolttimilla. 

 

Korkeapaineilmajärjestelmän tehtävä on kiertävän petimateriaalin leijutus ja siirto 

erottimen palautuksista INTREX™-kammioiden kautta takaisin tulipesään. Lisäksi 

ilmajärjestelmä säätää tulistetun höyryn lämpötilaa ohjaamalla kiertomateriaalin 
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virtauksen nopeutta tulistimien läpi. Korkeapaineilmapuhaltimia on neljä 

kappaletta. Kukin puhaltimista on mitoitettu tuottamaan 33 % suurimmasta 

ilmantarpeesta. Puhaltimista kolme on kerrallaan toiminnassa ja yksi varalla. 

 

Paineilmajärjestelmä jakaa paineilmaa kattilalaitoksen eri kulutuskohteille niiden 

vaatimassa paineessa. Ilmaa käytetään mm. pneumaattiseen tuhkan lähetykseen, 

hiekan syöttöön tulipesään sekä huolto- ja kunnossapitotöissä pneumaattisten 

työkalujen käyttöilmana. Paineilma tuotetaan suurnopeusturbokompressorilla. 

Paineilmaverkko on kytketty tehdasalueen verkkoon, jolloin häiriötilanteessa 

varmistetaan paineilman saanti. Voimalaitokselta voidaan myös syöttää ilmaa 

tehtaan verkkoon. 

 

6.1.4 Vesijärjestelmä 

Voimalaitoksen vesijärjestelmä koostuu syöttövesi-, lauhde-, lisävesi-, 

ulospuhallus- ja jäähdytysvesijärjestelmästä. Syöttövesisäiliön tilavuus on 250 m3. 

Syöttövesipumppuina toimii kaksi 100 % tehoista sähkökäyttöistä moniportaista 

makaavamallista syöttövesipumppua. Pumppujen kierrosluku on 

taajuusmuuttajasäädetty ja kierrosluku määräytyy lieriön pinnansäätöventtiilille 

annetusta paine-erosta, pumpattavasta vesimäärästä ja lieriön paineesta. Pumppujen 

väliotosta otetaan ruiskutusvesi reduktioille sekä turbiinin jälkeiselle 

jäähdytykselle. (Kuiri 2008.) 

 

Syöttövesi pumpataan kahden korkeapaine-esilämmittimen ja säätöventtiiliryhmän 

kautta kahteen syöttöveden esilämmittimeen eli ekonomaiseriin ja sieltä lieriöön. 

Kp-esilämmittimissä syöttöveden lämmitykseen käytetään turbiinin 25 bar(g) ja 

15 bar(g) väliottohöyryä Ekonomaiserissa syöttövesi lämmitetään lähelle kylläistä 

lämpötilaa. (Parkkonen 2007.) 

 

Kattila on luonnonkiertokattila. Lieriöstä vesi laskeutuu laskuputkia myöten 

höyrystinosaan. Höyrystinosan seinäputkissa osa vedestä höyrystyy ja vesi-

höyryseos nousee takaisin lieriöön. Lieriössä erotetaan höyry ja vesi ja kylläinen 

höyry johdetaan tulistimiin. Vesi palaa lieriön pohjan kautta takaisin kiertoon.  
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Lauhdejärjestelmän tehtävänä on höyrynkulutuskohteista ja vesityksistä palaavien 

lauhteiden talteenotto, esilämmitys ja palautus syöttövesisäiliöön. Lisäksi 

järjestelmään liittyy kaasunpoisto lämmönvaihtimista ja lauhdesäiliöstä sekä 

lauhteen puhdistus. Kaukaan tehtaalta tulevat lauhteet sekä voimalaitoksen 

omakäyttölauhteet omakäyttölauhdesäiliöstä, turbiinilta ja kattilan lauhdesäiliöstä 

kerätään 100 m3 päälauhdesäiliöön. 

 

Lauhde pumpataan päälauhdesäiliöstä lauhteenpuhdistuksen kautta 

syöttövesisäiliöön päälauhdepumpulla. Lauhde puhdistetaan 2-vaiheisessa 

lauhteenpuhdistuksessa, joka koostuu mekaanisesti suodattavasta 

patruunasuodatinyksiköstä sekä mahdolliset suolat poistavasta sekavaihtimesta eli 

MB-suodattimesta. Lauhteenpuhdistuksen mitoituskapasiteetti on 60 kg/s. 

 

Lisävesi tuotetaan soodakattilan lisäveden valmistuslaitoksella. Lisävesi 

pumpataan voimalaitoksella olevaan 100 m3 lisävesisäiliöön. 

Ulospuhallusjärjestelmiä on kaksi, kattilan- ja turbiinin ulospuhallusjärjestelmä. 

Kattilan ulospuhallusjärjestelmä koostuu jatkuvan ulospuhalluksen säiliöstä, 

ulospuhalluksen jäähdyttimestä sekä ulospuhallussäiliöstä, johon kerätään kattilan 

alueen ulospuhalluksia ja tyhjennyksiä. Turbiinisalin ulospuhallussäiliöön kerätään 

turbiinin alueen ulospuhallukset ja tyhjennykset. Molempien 

ulospuhallussäiliöiden poistovesiä jäähdytetään makrovedellä ennen johtamista 

puhdasvesiviemäriin. 

 

Makrovesi eli kylmävesiverkon vesi tulee voimalaitokselle Kaukaan tehtaiden 

vesilaitokselta. Suurimmat makroveden kuluttajat voimalaitoksella ovat turbiinin 

lauhdeperän lauhdutin ja kaukolämmön apujäähdytin. Lisäksi makrovettä käytetään 

jäähdyttämään suljettua jäähdytysvesikiertoa. Eri jäähdytyskohteita, kuten turbiinin 

öljynjäähdytykset ja generaattorin jäähdytysilman jäähdytys, jäähdytetään 

suljetulla jäähdytysvesikierrolla. Suljettu jäähdytysvesikierto on varustettu 

kahdella 100 % kiertopumpulla sekä yhdellä 100 % ja kahdella 50 % 

lämmönvaihtimilla. Lämmenneet jäähdytysveden johdetaan puhdasvesiviemäriin.  
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6.1.5 Turbiini 

Voimalaitoksen höyryturbiini on Siemensin valmistama vastapaine-väliottoturbiini 

lauhdeperällä sekä erillinen kaukolämpöturbiini. Kaukolämpöturbiinin on kytketty 

pääturbiinin kanssa samalle akselille ns. SSS-kytkimen avulla, joten se on 

mahdollista erottaa pääturbiinista. Turbiinissa on väliotot korkeapaine-

esilämmittimille ja välipainehöyryille (HVP) sekä turbiiniin liittyviä väliottoja, 

joilla varmistetaan väliottohöyryjen paineet. Turbiinin maksimi nielukyky on 

156 kg/s ylikuormapisteessä, mitoituspisteessä tuorehöyryvirtaus on 149 kg/s. 

Kuvassa 19 on esitetty turbiinin eri osat. (Kuiri 2008.) 

 

 

Kuva 19. Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen turbiini ja generaattori. (Ikonen 2013) 

 

Lauhdeperän kapasiteetti on 20 kg/s ja minimihöyryvirta 3,25 kg/s. Laudeperään 

johdettavan höyryn paine on noin 3,5 bar (g) eli pääturbiinin vastapaineen verran. 

Lauhdeperään menevän höyryn määrää säädellään venttiilillä. Lauhduttimen paine 

vaihtelee 0,012 ja 0,035 bar (a) välillä, riippuen jäähdytysveden lämpötilasta. 

 

Kaukolämpöturbiini on kaksijuoksuinen turbiini, jossa tuloyhde on turbiinin 

keskellä ja höyry paisuu ja virtaa keskeltä turbiinin molempiin päihin ja sieltä 

edelleen kaukolämmönvaihtimiin. Kaukolämpöturbiini on kytketty pääturbiinin 

3,5 bar (g) vastapaineeseen. 
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6.1.6 Höyryjärjestelmä 

Voimalaitoksen höyrynjakelujärjestelmässä oli alun perin kolme päätasoa, HMP 

3,5 bar (g), HVP 10,5 bar (g) ja HVP15 15 bar (g). Vaneritehtaan lopetettua 

toimintansa 15 bar painetasoa ei enää tarvita, joten nykyisin höyryä toimitetaan 

Kaukaan tehtaille kahdessa painetasossa, matalapaineista 3,5 bar höyryä ja 

välipaineista 10,5 bar höyryä. Voimalaitos on yhdistetty Kaukaan tehtaiden 

höyryverkkoon putkisillalla menevillä höyryputkilla. Lisäksi turbiinin eri kohdissa 

ja korkeapaine-esilämmittimien alueella on eri painetasoisia höyryverkkoja. Nämä 

verkot palvelevat tiettyä yksittäistä kulutuskohdetta. (Kuiri 2008.) 

 

Eri painetasoiset höyryt otetaan pääasiassa turbiinin väliotosta. Poikkeustilanteita, 

kuten käynnistys, pysäytys ja turbiinin huolto, varten on laitos varustettu 

reduktioventtiileillä, joilla kattilan tuorehöyry voidaan redusoida höyryverkon 

vaatimiin paineisiin. Turbiinin jälkeisessä höyrylinjassa on höyryjäähdyttimet 

estämässä liian kuuman höyryn pääsyä jakeluverkkoon. Jäähdytysvetenä käytetään 

syöttövesipumpun väliotosta tulevaa syöttövettä. Mahdollisia nopeita 

höyrykuorman pudotuksia varten on voimalaitoksella kytketty HMP-verkkoon 

kaksi 15 kg/s ulospuhallusventtiiliä. Lisäksi kattilalla on omat ulospuhallusventtiilit 

päähöyrylinjassa estämässä tuorehöyryverkon liian suurta paineennousua. 

 

6.1.7 Kaukolämpöjärjestelmä 

Voimalaitos tuottaa kaukolämpöä Lappeenrannan kaupungin 

kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpöjärjestelmän mitoitusteho on 110 MWth ja se 

riittää kattamaan kaupungin lämmönkulutuksen noin 0 °C ulkolämpötilaan asti. 

Kaukolämpöjärjestelmän ajo tapahtuu yhteistyössä Mertaniemen voimalaitoksella 

sijaitsevan Lappeenrannan Energian kaukolämpövalvomon kanssa. (Kuiri 2008.) 

Kaukolämpöverkosta palaava vesi lämmitetään lauhtuvalla höyryllä 

kaukolämpöturbiinin jälkeisissä sarjaan kytketyissä kaukolämmönvaihtimissa 

KLV1 ja KLV2. Vaihtimia ei voida erottaa yksitellen. Poikkeustilanteissa, kun 

turbiini ei ole käytössä, saadaan HMP-verkkoon kytketyn KLV3 lämmönvaihtimen 

avulla ajettua kaukolämpöverkkoon mitoitusteho. (Kuiri 2008.) 
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Kaukolämpöveden kierrosta huolehtii kaksi pyörimisnopeussäädettyä sarjaan 

kytkettyä kiertopumppua. Toinen pumpuista on paluupuolella ennen 

lämmönvaihtimia ja toinen laitokselta lähtevässä linjassa lämmönvaihtimien 

jälkeen. Voimalaitoksella on myös kaukolämpöverkon paineenpitojärjestelmä, jolla 

ylläpidetään kaukolämpöverkon staattista painetta. Paineenpitojärjestelmään 

kuuluu kaksi pyörimisnopeusohjattua paineenpitopumppua, 200 m3 kaukolämmön 

paisuntasäiliö ja lisävesipumppu, jolla voidaan ajaa nopeasti lisävettä 

kaukolämpöverkkoon korvaamaan mahdollista isoa vuotoa. Normaalia verkon 

vesihäviötä varten paisuntasäiliöön tuodaan kattilan ulospuhallusvettä.  

 

Kaukolämpöjärjestelmään on kytketty myös kaukolämmön apujäähdytin. Sillä 

saadaan aikaan keinotekoista kuormaa kaukolämpöverkkoon silloin, kun 

kaukolämmönkulutus ja tehtaiden oma höyryntarve on pientä. Tätä tarvitaan 

etenkin kesäaikaan. Apujäähdytin on tyypiltään avattava levylämmönsiirrin, jonka 

maksimiteho vaihtelee 60 – 90 MW riippuen jäähdytysveden lämpötilasta. Ilman 

apujäähdytintä kattilan minimikuorman saavuttaminen on vaikeaa. 

 

6.2 Ajotavat 

Laitoksen perusajotapana on toiminta lämpökuorman eli kaukolämmöntarpeen ja 

Kaukaan tehtaiden höyryntarpeen mukaan. Turbiini säätää vastapainetta sekä 

lähtevän kaukolämpöveden lämpötilaa ja kattila säätää tuorehöyryverkon painetta. 

Pääsääntöisesti voimalaitos toimii säätävänä laitoksena. Sähköntuotanto on 

riippuvainen lämmöntuotannosta. (Kuiri 2008.) 

 

Turbiinin lauhdeperällä on mahdollista tuottaa sähköä kattilakapasiteetin puitteissa, 

kun tuotetun sähkön rajakustannus alittaa sähkön markkinahinnan. Lisäksi 

lauhdeperä helpottaa voimalaitoksen ajoa ja höyryverkon hallintaa kuorman 

muutoksissa, sillä lauhdeperä on jatkuvasti käytössä ja sinne voidaan nopeasti lisätä 

tai vähentää höyryvirtausta. (Ikonen 2013, 43.) 

 

Kaukolämpöverkon säädössä laitos toimii tehon puolesta säätävänä laitoksena 

kapasiteetin puitteissa. Laitos voi toimia joko tehonsäädöllä tai säätää 
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kaukolämpöverkon paine-eroa verkon mittauspisteessä. Käytettävä säätötapa 

sovitaan Lappeenrannan Energian kanssa, kuten myös verkon paineenpidon 

toiminta.  

 

Kesällä, kun kaukolämmöntarve on pientä, laitos on seisokissa. Yleensä alasajo 

tehdään juhannukseksi ja käynnistetään jälleen elokuun puolivälissä riippuen 

kaukolämmön- ja tehtaan lämmöntarpeesta.  

 

6.3 Polttoaineet 

Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen pääpolttoaineet ovat Kaukaan omien tehtaiden 

tuottamat kuoret, muualta ostetut kuoret ja muu biopolttoaine, metsäenergiapuu ja 

turve. Lisäksi kattilassa poltetaan UPM: vaneritehtaiden vanerinsyrjää ja Kaukaan 

tehtaiden jätevedenpuhdistamon lietettä. Vara- ja käynnistyspolttoaineena on 

maakaasu ja kevyt polttoöljy.  

 

Biopolttoaineiden vuotuinen osuus Kaukaan Voimalla on 80 – 90 %. Kaukaan 

sellutehtaan, paperitehtaan ja sahan kuorimoilta saatu kuori sekä sahan 

jatkojalostuksesta saatava puru kattavat noin 35 % vuotuisesta polttoaineen 

tarpeesta. Tehtaan ulkopuolelta muilta laitoksilta tuotava kuori sekä muut 

biopolttoaineet kattavat noin 30 % ja metsäenergiapuu eli kannot, hakkuutähde ja 

polttohake ja –rangat noin 20 %. Turpeen osuus vuotuisesta polttoaineen tarpeesta 

on 10 – 20 %. Turvetta käytetään lähinnä tasaamaan talven huippukulutusjaksoja 

sekä biopolttoaineen laadun tasaamiseen vaativissa tilanteissa. Kuvaan 20 on koottu 

vuoden 2014 polttoaineiden kulutus.  
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Kuva 20. Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen polttoaineet vuonna 2014. 

 

Kaukaan Voiman biovoimalaitoksessa poltetaan hyvin laaja kirjo erilaisia 

polttoaineita. Kuviin 21 ja 22 on koottu tammikuussa 2015 poltettujen 

polttoaineiden massaosuudet. Erilaisia polttoainejakeita tulee Kaukaan Voimalle 

polttoon kymmeniä. Esimerkiksi kantoja tuodaan murskattuna, esimurskattuna ja 

kokonaisina, kuvaan 21 ne kaikki on yhdistetty kantopuuksi. Fenolihake tarkoittaa 

vaneritehtaiden vanerinsyrjää. Liete on Kaukaan tehtaiden jätevedenpuhdistamolta 

tulevaa primääri- ja biolietteen sekoitusta, johon lisätään polymeeriä ja se kuivataan 

ruuvipuristimella ennen syöttöä polttoainekuljettimelle.  
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Kuva 21. Kaukaan Voiman tammikuussa 2015 poltettujen polttoaineiden massaosuudet. 

 

Kuva 22. Polttoainejakeet tammikuussa 2015. 
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Molemmissa kuvissa on käytetty omia värejä kuvaamaan Kaukaan omien tehtaiden 

biopolttoainetta, muualta tuotuja biopolttoaineita, metsäenergiaa, turvetta ja 

lietettä. Erityisesti Kaukaan tehtaiden ulkopuolelta tuotava biopolttoaine sisältää 

monta erilaista polttoainelajia. Kuorta, hylkypuuhaketta ja tehtaiden 

prosessitähteitä tuodaan muilta lähialueiden tehtailta. Fenolihake eli vanerinsyrjä 

tulee UPM:n omilta vaneritehtailta. Metsäenergia on nimensä mukaisesti metsästä 

tuotua polttoainetta: kantoja, hakkuutähdettä ja poltettavaksi tarkoitettuja rankoja.  

 

Talvella turvetta poltetaan enemmän tasaamaan huippukuorman aikaista kulutusta. 

Tammikuussa 2015 turpeen massaosuus oli melkein 20 % kokonaispolttoaineen 

tarpeesta. Liete on haasteellinen polttoaine. Sen kosteuspitoisuus on suuri ja 

lämpöarvo alhainen, joten käytännössä liete paljoakaan tuota energiaa palaessaan. 

Lisäksi lietteen tuhka sisältää paljon erilaisia aineita, tätä käsitellään tarkemmin 

omassa kappaleessaan. Se pitää kuitenkin hävittää polttamalla, koska sen 

varastoiminen ja kaatopaikalle vienti on kallista.  

 

6.3.1 Polttoaineiden laadunhallinta 

Polttoaineen laadunhallinta on erittäin tärkeää kattilan ongelmattoman toiminnan ja 

korkean käytettävyyden takaamiseksi. Polttoaineen laadun tulisi pysyä kaikissa 

tilanteissa ja kaikkina aikoina määrätyissä rajoissa häiriöiden, laitevaurioiden, 

liiallisen korroosion, epäkäytettävyyden jne. estämiseksi. Polttoaineiden 

laadunhallinnassa painopisteen tulee olla erityisen haitallisten aineiden, kuten 

kloori-, natrium- ja kaliummäärien ehkäisyssä. Toisaalta on myös varmistettava, 

että polttoaineiden kaikki muutkin ominaisuudet pysyvät oikeissa rajoissa. 

Poikkeamat vaikuttavat palamisprosessiin haitallisesti. (Parkkonen 2007.) 

 

Polttoaineen kuiva-ainepitoisuus ja lämpöarvo ovat keskeisimmät suureet 

energiantuotannon kannalta. Kuiva-aine on polttoaineraportointien perusta. Kuiva-

ainepitoisuus on vedettömän kuiva-aineen massan osuus koko polttoaineen 

massasta. Vastaavasti polttoaineen kosteus on polttoaineen vesipitoisuus eli 

polttoaineessa olevan veden prosenttiosuus aineen kokonaismassasta. (Alakangas 

2000, 12.) 
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Lämpöarvo on täydellisessä palamisessa kehittyvän lämmön määrä polttoaineen 

massaa kohti, yksikkö on MJ/kg. Lämpöarvo voidaan ilmoittaa ylempänä eli 

kalorimetrisenä lämpöarvona tai alempana eli tehollisena lämpöarvona. 

Kalorimetrisessä lämpöarvossa on huomioitu palamisen yhteydessä höyrystyvän 

veden höyrystymisenergia. Suomessa lämpöarvo ilmoitetaan kuitenkin yleensä 

tehollisena lämpöarvona, jossa otetaan huomioon polttoaineen sisältämän vedyn 

palamisessa syntyvän ja savukaasuissa poistuvan vesihöyryn haihduttamiseen 

kuluva lämpömäärä. Polttoaineena käytettävän puuaineksen tehollinen lämpöarvo 

on tyypillisesti välillä 18,3 – 22,7 MJ/kg. 

 

Olennaisin lämpöarvo energiantuotannon kannalta on tehollinen lämpöarvo 

saapumistilassa. Siinä huomioidaan polttoaineen sisältämä vesimäärä. Lämpöarvoa 

laskettaessa vähennetään energiamäärä, joka joudutaan käyttämään polttoaineen 

luontaisesti sisältämän ja palamisessa syntyvän veden haihduttamiseen. Tehollinen 

lämpöarvo saapumistilassa lasketaan yhtälöllä 1. (Alakangas 2000, 29.) 

 

𝑄𝑛𝑒𝑡,𝑎𝑟 = 𝑄𝑛𝑒𝑡,𝑑 ∙
100−𝑀𝑎𝑟

100
− 0,02441 ∙ 𝑀𝑎𝑟   (1) 

 

missä 𝑄𝑛𝑒𝑡,𝑎𝑟  saapumistilaisen polttoaineen tehollinen lämpöarvo 

    [MJ/kg] 

 𝑄𝑛𝑒𝑡,𝑑  kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo [MJ/kg] 

 𝑀𝑎𝑟  vastaavan polttoaine-erän kokonaiskosteus  

    saapumistilassa [%] 

 

Biovoimalaitoksessa polttoaineiden sisältämän kosteuden mittaus ja seuranta on 

välttämättömyys. Kosteus vaikuttaa suoraan saatavaan energiamäärään. Kattilan 

tasaisen toiminnan takaamisen lisäksi polttoaineen kosteus vaikuttaa myös 

voimalaitoksen talouteen. Polttoainejakeiden laskutus perustuu polttoaineesta 

saatavaan lämpömäärään. (Ikonen 2013, 47.) 

 

Kaukaan Voimalla on käytössä Metson toimittama polttoainetietojärjestelmä, joka 

on toteutettu MetsoDNA informaatiojärjestelmässä. Polttoainetietojärjestelmään 
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kirjautuvat kaikki polttoaineet. Polttoaine tuodaan Kaukaan Voimalle joko tehtaan 

sisältä kuljetinhihnoilla tai tehtaan ulkopuolelta kuorma-autoilla. Hihnoilla on 

vaa’at, joilla punnitaan tuotu polttoaine. Hihnavaakojen kautta tulevista 

polttoaineista muodostetaan 24 tunnin ajalta virtuaalikuormia, jotka talletetaan 

polttoainetietokantaan. Jokainen kuorma-auto ajaa vaa’an kautta ennen kuin purkaa 

kuorman vastaanottoasemalle. Kuorman paino kirjautuu UPM:n järjestelmään josta 

se siirtyy Kaukaan Voiman polttoainetietojärjestelmään. Lisäksi järjestelmään 

tuodaan sellutehtaan tietokannasta lietteen ja maakaasun määrä. (Nurmoranta 

2009.) 

 

Jokaisesta kuormasta otetaan näyte ja toimitetaan alatehtaalla sijaitsevaan 

näytelaboratorioon kosteuspitoisuuden määrittämiseksi. Jos samalta toimittajalta 

tulee useita kuljetuksia päivässä, sekoitetaan näytteet laboratoriossa ja määritetään 

kosteus kokoomanäytteestä. Lisäksi alatehtaan käyttöhenkilökunta ottaa tehtaan 

omien jakeiden kuljettimilta näytteet kerran vuorossa. Tehollinen lämpöarvo 

analysoidaan polttoaineista säännöllisesti ulkopuolisessa akkreditoidussa 

laboratoriossa. Laboratorioanalyysien tulosten syöttö polttoainetietojärjestelmään 

tapahtuu käsin.  

 

Kaukaan sisäisten jakeiden mittaamisessa kuljetinvaa’oilla on ollut ongelmia. 

Vaa’at ovat radiometrisiä mittalaitteita ja ne koostuvat säteilijä- ja ilmaisinosasta. 

Osat ovat vastakkaisilla puolilla kuljetinta ja ne eivät kosketa kuljetinta. Vaakoja 

on yritetty kalibroida ja korjata mutta ne toimivat silti epätarkasti. Tehtaan sisäisten 

jakeiden selvittämiseksi käytetään nykyisin laskennallista menetelmää. Kuorimot 

ilmoittavat kuorittujen puiden määrän kuutioina ja kiinteällä kertoimella lasketaan 

syntyvä kuoren määrä. Kuoresta saatavan energian laskennassa huomioidaan 

mitattu kosteus, mutta lämpöarvoina käytetään vanhoja tietoja, joita ei ole 

päivitetty. Tästä aiheutuu virhettä Kaukaan Voiman energiataseeseen.  

 

Polttoaineiden muita laatukriteerejä ei ole Kaukaan Voimalla aktiivisesti seurattu. 
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7 INTREX™-TULISTIMIEN TUKKEUTUMINEN 

INTREX™-tulistimien tukkeutuminen on ollut suurin syy Kaukaan Voiman 

biovoimalaitoksen käytettävyyden heikkenemiseen vuodesta 2012 alkaen. Eniten 

ongelmia on ollut kuumimman tulistimen, INTREX™ 4 kohdalla. Kaksi muuta 

tulistinta, INTREX™ 3A ja 3B, eivät ole tukkeutuneet niin pahasti, mutta 

samantapaisia ongelmia on ollut myös niiden kanssa. Ongelmien pohjalla on jonkin 

verran alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeava käyttö. 

  

Seuraavassa käydään läpi tulistimien rakenne, tukkeutumisten taustaa ja niiden 

syitä sekä lasketaan tukkeutumisesta aiheutuvat kustannukset. 

 

7.1 Tulistimien rakenne ja toiminta 

Kaukaan Voiman biovoimalaitoksessa on yhteensä 5 tulistinta. Tulistimet on 

kytketty sarjaan höyryn virtaussuunnassa. Näistä kaksi ensimmäistä, tulistimet 1 ja 

2 ovat konvektionaalisia tulistimia ja sijaitsevat 1. takavedossa. Tulistimet 3A, 3B 

ja 4 ovat INTREX™-tulistimia. Nämä ovat päätetulistimia eli niissä tapahtuu 

höyryn viimeinen tulistus. Päähöyry virtaa INTREX™-tulistimien läpi niin, että 

INTREX™ 3A on ensimmäinen. Viimeisin tulistus tapahtuu INTREX™ 4:ssä, eli 

se on kuumin tulistin. Tuorehöyryn tavoitelämpötila on 550 °C. Kuvassa 23 

nähdään tulistimien sijoittelu. Höyryn lämpötilan säätö tehdään ruiskutusvedellä, 

joka otetaan KP-esilämmittimien jälkeen. Ruiskutuspisteitä on kolme. INTREX™-

kammion ilmasäädöillä olisi myös mahdollista säätää höyryn lämpötilaa mutta sitä 

ei käytetä. Kuvassa 23 on kuvakaappaus MetsoDNA-

prosessinhallintajärjestelmästä. Kuvassa näkyvät tulistimet höyryn 

virtaussuunnassa, tarpeelliset mittaukset ja ruiskutuspisteet. Tulistimien 3A ja 3B 

välissä ei ole höyryn lämpötilanmittausta. 
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Kuva 23. Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen tulistimet. 

 

INTREX™-tulistimet sijaitsevat kattilan arinan tasalla takaseinällä rinnakkain 

erottimien alapuolella. Kuvassa 24 nähdään tulistimien sijoittuminen kattilaan 

nähden. Tulipesässä kiertävä petimateriaali erotetaan savukaasuista erottimessa. 

Savukaasut jatkavat takavetoon ja kiintoaines putoaa palautusputkea pitkin alas 

palautuspolveen. Polvi toimii hiekkalukkona ja estää savukaasuja virtaamasta 

väärinpäin erottimeen. Kuvassa 25 on INTREX™-tulistimen rakenne. 

Palautuspolvesta materiaali siirretään ilmavirran avulla tulistinkammioon, josta se 

virtaa tulistimen läpi luovuttaen lämpöä tulistinputkien sisällä virtaavalle höyrylle. 

Tulipesästä pääsee materiaalia myös sisäisen kierron kautta kidusaukkojen läpi 

suoraan tulistinkammioon. Materiaalia leijutetaan kammion pohjalla ja se 

kulkeutuu ilmavirran vaikutuksesta nousuputkeen ja sieltä takaisin tulipesään.  
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Kuva 24. INTREX™-tulistimien sijoitus kattilassa. 

 

Kuva 25. Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen INTREX™-tulistin. 
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Kuvaan 25 on merkitty myös ylivuotokanava. Jos tulistinkammiossa on liikaa 

kiertävää petimateriaalia, ylimääräinen materiaali pääsee virtaamaan 

ylivuotokanavaa pitkin suoraan tulipesän petialueelle. Tulistimen alla olevan 

leijusuutinarinan suuttimet ovat tyypiltään tattisuuttimia. Myös nousuputkissa ja 

ylivuotokanavissa on omat suuttimet, joiden ilmavirtausta voidaan säätää. Ilma 

tuotetaan neljällä korkeapainepuhaltimella, puhaltimet tuottavat 1,5 bar(a) paineista 

ilmaa. Ylivuotokanava ja nousukanavat on suunniteltu siten, hiekkakerroksen 

pinnan pitäisi pysyä ylempänä kuin putkipaketin yläosa.  

 

Kiertävä materiaali virtaa sekä nousuputkista että ylivuotokanavasta tulipesän 

petialueelle takaisin kiertoon. Leijutusnopeuden nostaminen ylivuotokanavassa 

muuttaa tarvittaessa petimateriaalin virtaussuuntaa niin, että INTREX™-kammion 

pintaa voidaan nostaa suoraan petimateriaalilla. Tätä tarvitaan erityisesti pienillä 

kuormilla, kun erottimen kautta ei tule tarpeeksi materiaalia ja tulistusaste laskee. 

 

Operaattori voi säätää INTREX™-kammion fluidisointi-ilman, nousuputken ja 

ylivuotokanavan ilmavirtausta. Operointinäytöllä näkyy lisäksi kustakin 

tulistimesta höyryn ja kiertomateriaalin lämpötilat ennen ja jälkeen tulistimen, 

materiaalin lämpötila palautuspolvessa ja nousuputkessa sekä tulistimen ja 

palautuspolven paine-erot. Kuvassa 26 on kuvakaappaus MetsoDNA-

prosessinhallintajärjestelmästä selityksin lisättynä. 
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Kuva 26. INTREX™-tulistimen operointinäyttö. 

 

Nousuputken eli –kanavan ilmavirtaus ja kammion fluidisointi-ilman virtaus 

pidetään vakiona. Niissä olisi mahdollisuus säätyä automaattisesti höyryn 

lämpötilan säädön mukaan mutta sitä ei käytetä. Ylivuotokanavan virtausnopeus 

automaattiasetuksilla seuraa kattilan höyrykuormaa lineaarisesti välillä 75 – 

104 kg/s. Höyrynvirtaus 75 kg/s vastaa 3,5 m/s virtausnopeutta ylivuotokanavassa 

ja höyrynvirtaus 104 kg/s vastaa 1,5 m/s virtausnopeutta. Paine-eroista voi päätellä 

kiintoaineen määrää ja virtausta palautuspolvessa ja tulistinkammiossa. Kun paine-

ero tulistimen yli romahtaa, on tulistin tukkeutunut.  

 

Kiintoaineen eli hiekan sekä höyryn lämpötiloista näkee suoraan miten tulistin 

toimii. Kun lämpöä ei siirry enää kiintoaineesta höyryyn, on tulistin tukkeutunut. 



73 

 

Seuraavassa kappaleessa käydään tarkemmin läpi tukkeutumismekanismeja, 

historiatietoja ja tukkeutumisen ennakoimista. 

 

7.2 Tukkeutumisten taustaa 

Voimalaitos valmistui syksyllä 2009 ja kaupallinen käyttö alkoi saman vuoden 

marraskuussa. Taulukkoon 6 on koottu voimalaitoksen käyntiajat, käytettävyydet 

ja suunnittelemattomat seisokit vuosilta 2010 – 2014. Lisäksi taulukosta näkyy 

eriteltynä INTREX™-tulistimien aiheuttamat seisokit. 

 

Taulukko 6. Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen käyntiajat, käytettävyys ja INTREX™-

tulistimien osuus suunnittelemattomista seisokeista vuosina 2010 – 2014. 

Vuosi Käyntiaika 

[h] 

Käytettävyys 

[%] 

Suunnittelematon 

seisokki [h] 

Syynä 

INTREX™ 

[h] 

2010 7120 98,0 147 0 

2011 7184 98,9 77 0 

2012 6943 97,3 196 82 

2013 7104 95,5 334 334 

2014 7384 99,0 72 59 

 

Taulukosta huomataan, että ongelmat INTREX™-tulistimissa ovat alkaneet 

vuonna 2012. Lämmönsiirrossa on tapahtunut heikkenemistä myös aikaisempina 

vuosina, mutta kattilan alasajoa ei ole tarvinnut tehdä. Ilman tulistinongelmaa 

laitoksen käytettävyys olisi ollut erinomaisella tasolla vuosina 2013 ja 2014. Toki 

täytyy huomioida se, että tulistimien aiheuttamien seisokkien aikana on ehditty 

korjata myös muita kohteita, jotka olisivat saattaneet aiheuttaa ongelmia 

myöhemmin.  
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Tulistimista pahiten on tukkeutunut aina INTREX™-4 tulistin. Kahdessa muussa 

tulistimessa, 3A ja 3B, on ollut kerrostumia sekä putkien pinnalla että seinissä, 

mutta ei niin paljon kuin 4-tulistimessa. INTREX™-4 tulistin on päätetulistin, eli 

se on viimeinen ja kuumin tulistin ja sillä säädetään tuorehöyryn loppulämpö. 

Kattilatoimittajan mukaan on INTREX™-tulistimissa aina kuumin tulistin alttein 

likaantumaan (Happonen 2015). Tukkeutumisiin saattaa vaikuttaa myös tulistin 4:n 

sijainti polttoaineen syöttösuunnassa ensimmäisenä ja kattilan sisäinen epätasainen 

materiaalivirtaus. Näitä käsitellään tarkemmin kappaleessa 7.4. 

 

Tukkeutuminen tapahtuu kahdella tavalla, hitaasti pikkuhiljaa hiipuen ja nopeasti, 

jolloin lämmönsiirto romahtaa yhtäkkiä. Hidas tukkeutuminen johtuu 

päällimmäisten tulistinputkien likaantumisesta ja tulistinputkien väliin kertyneistä 

suuremmista kappaleista, jotka jäävät jumiin ja haittaavat kiintoaineen virtausta 

tulistimen läpi. Kuvassa 27 on hyvä esimerkki hitaasta tukkeutumisesta. Kuva on 

otettu marraskuussa 2014 INTREX™-tulistimesta 3A, kun INTREX™ 4:n nopea 

tukkeutuminen aiheutti alasajon.  

 

 

Kuva 27. INTREX™ 3A-tulistimen hidas tukkeutuminen. 
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Tulistinpaketin pitäisi olla kokonaan hiekan peitossa suojassa pahimmalta 

likaantumiselta. Kuitenkin putkipaketin ylimmät putket pääsevät likaantumaan, 

joten todennäköisesti hiekkakerros ei peitä kunnolla putkipaketin ylimpiä putkia. 

Putkipaketin alimmat putket ovat pysyneet joka ajokauden ajan täysin puhtaina.  

 

Hidasta tukkeutumista on tapahtunut kattilan historian alusta asti. Mitattavissa 

suureissa on ollut havaittavissa lämmönsiirron heikkenemistä etenkin keväällä, 

mutta alasajoa ei hitaan tukkeutumisen takia ole tarvinnut kertaakaan tehdä. 

Suurempi ongelma on nopea tukkeutuminen. Ensimmäinen nopea tukkeutuminen 

tapahtui syksyllä 2012 ja sen jälkeen se on toistunut vuosittain. 

 

Nopea tukkeutuminen johtuu tulistinkammion seiniltä romahtavasta kuonasta, joka 

tukkii tulistimen nopeasti. Kiintoaine ei pääse enää virtaamaan tulistimen läpi ja 

lämmönsiirto heikkenee nopeasti. Kuvissa 28 ja 29 nähdään näkymä INTREX™ 

4:n päältä alasajon jälkeen ennen puhdistusta. Kuvissa näkyy paljon suuria 

kappaleita, jotka ovat tukkineet tulistimen.  

 

 

Kuva 28. INTREX™ 4 nopea tukkeutuminen 

 



76 

 

 

Kuva 29. Lähikuva INTREX™ 4:n päältä. 

 

Kuvassa 30 nähdään näkymä INTREX™ 4 kammion seinälle. Kuvasta näkyy, 

kuinka seinältä on lohjennut ja pudonnut suuria kerrostuneita kuonakappaleita 

tulistimen päälle. 

 

 

Kuva 30. INTREX™ 4 kammion seinä. 
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Kuvissa 31 ja 32 on tulistimen päältä löytyneitä kappaleita. Kappaleissa on 

silmämääräisesti näkyvissä eri kerroksia. Kerrostumat ovat kovia, yhtenäisiä ja 

tiivisrakenteisia, mikä viittaisi niiden syntyneen höyrystymisen ja kondensaation 

vaikutuksesta. Osa kappaleista on ollut osittain sulana ja sitten jähmettynyt. 

Tuhkareaktioissa syntyy matalalla sulavia yhdisteitä, jotka ovat ainakin osittain 

sulassa muodossa kattilan ja INTREX™-kammion lämpötiloissa.  

 

 

Kuva 31. Tulistimen päältä kerättyjä kappaleita. 
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Kuva 32. Tulistimen päältä löytynyt kappale. (Foster Wheeler 2014) 

 

Marraskuun 2014 tukkeutumisen yhteydessä lähetettiin näytteitä analysoitavaksi 

VTT:lle. Näytteitä otettiin tulokanavan seinältä, tulistinputkien pinnalta ja 

tulistimen putkien välistä. Liitteessä 1 on analyysitulokset. Vaikka kerrostumissa 

näkyi silmämäärisesti eri kerroksia, ei röntgenspektrometrianalyysissä (EDX) 

havaittu suuria eroja. 

 

Kesällä 2014 INTREX™ 4:n uusimisen yhteydessä vanha tulistin jätettiin Kaukaan 

Voiman pihalle tutkimuksia varten. Tulistinputkien kerrostumista ja tulistinputkien 

väliin jääneistä kappaleista otettiin lokakuussa 2014 näytteitä ja lähetettiin 

analysoitavaksi VTT:lle ja UPM:n omaan tutkimuslaboratorioon. Analyysitulokset 

ovat liitteissä 2 ja 3. Seuraavassa käydään läpi tarkemmin hidasta ja nopeaa 

tukkeutumista laboratoriotulosten perusteella. 
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7.2.1 Hidas tukkeutuminen 

Liitteestä 2 nähdään, että tulistimesta otettujen näytteiden pääkomponentit olivat 

kalsiumsulfaatti, CaSO4 ja syngetiitti, K2Ca(SO4)2·H2O. Kalsiumsulfaatti esiintyi 

kahdessa muodossa, anhydriittinä CaSO4 ja kipsinä CaSO4·2H2O. Mukana oli myös 

jonkin verran kvartsia, α-SiO2.  

 

Liitteessä 3 on UPM:n oma tutkimuslaboratorion tulokset. Analyysimenetelmä ei 

ollut niin tarkka, kuin liitteen 2 VTT:n analyysissä. Tuloksissa lukee seuraavaa: 

”Näytteiden analyyseissä nähtiin sulfaateille ja silikalle tyypillisiä piikkejä. Rikki 

oli pääasiassa sulfaattimuodossa ja pii silikana. Mahdollisia vastaioneja sulfaatille 

ja silikalle olivat esimerkiksi näytteessä olevat kalsium ja kalium. Tulosten mukaan 

kalsium oli ainakin osittain kipsin muodossa.” 

 

Tulistin oli puhdistettu joulukuussa 2013, joten kerrostumat ovat syntyneet kevään 

aikana. Näyttää siltä, että kalsiumsulfaatti alkaa sintrautumaan ja kerrostumaan 

tulistinputkien pinnalle ja tukkii pikkuhiljaa tulistinta. Osakuormatilanteissa, kun 

petilämpötilat ovat alle 800 °C, voi tapahtua kalsiumsulfaatin sintraantumista. 

Erityisesti tätä tapahtuu, kun käytetään paljon kalkkia tulipesässä. (Hupa 2012, 8). 

Kaukaan Voiman kattilaan ei syötetä erikseen kalkkia tulipesään, koska 

rikkipäästöt eivät ole koskaan olleet ongelmana. Lietteen mukana tulee kuitenkin 

paljon kalkkia, ja myös rikkiä, ja nämä todennäköisesti reagoivat keskenään ja 

tukkivat pikkuhiljaa tulistinta. 

 

Syksyn 2014 aikana myös tulistinputkien pinnalla oli kerrostuma, mutta koostumus 

oli erilainen, analyysitulos on liitteessä 1. Tulistinputken pinnalta otetussa 

näytteessä pääkomponentit olivat hiekkamineraalit kvartsi ja maasälpä. Lisäksi 

näytteessä oli aftitaliittia, K3Na(SO4)2, kaliumkarbonaattia K2CO3 ja 

kaliumkalsiumsulfaattia, K2Ca2(SO4)3. 

 

Näyttää siltä, että alkalien muodostamien yhdisteiden aiheuttama hidas 

tukkeutuminen on voimakkaampaa syksyllä ja kipsin kerrostuminen taas syypää 

keväällä. Hiekkamineraalit eivät tartu kiinni, ellei pinta ole tahmea. Alkalit 
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muodostavat matalalla sulavia yhdisteitä, jotka alentavat tuhkan sulamispistettä ja 

tekevät tuhkasta ja kerrostumasta tahmean, johon hiekka tarttuu. Hidas 

tukkeutuminen näkyy lämmön siirtymisen heikentymisenä tulistimissa. 

Kappaleessa 7.3 nähdään, kuinka tulistimen suorituskykyä voidaan mitata. 

 

7.2.2 Nopea tukkeutuminen 

INTERX-tulistimen nopea tukkeutuminen johtuu seinältä tulistimen päälle 

romahtavasta kerrostumasta. Liitteestä 1 nähdään, että seinältä otettujen näytteiden 

pääkomponentit olivat hiekkamineraalit, eli kvartsi ja maasälpä. Näytteessä oli 

myös huomattavia määriä sulfaattimineraaleja, kalsiumsulfaattia, CaSO4, 

silikaattipitoista kalsiumsulfaattia, Ca5(SiO4)2(SO4) ja kaliumsulfaattia, K2SO4. 

Näytteen sisäpinnalla eli seinän puoleisella pinnalla oli sulfaattien sijasta 

aftitaliittia, K3Na(SO4)2. Tämä yhdiste siis tarttuu ensin seinään kiinni ja alkaa 

keräämään kerrostumaa. 

 

Tukkeutumismekanismi on samanlainen kuin syksyllä syntyvä kerrostuma 

tulistinputkiin. Alkaliyhdisteet alentavat tuhkan sulamispistettä. Tahmea tuhka 

tarttuu tulistinkammion seinään ja siihen alkaa tarttua petihiekkaa ja tuhkaa. 

Kerrostuma kasvaa kunnes romahtaa yhtäkkiä tulistimen päälle ja tukkii tulistimen 

nopeasti. Nopeaa tukkeutumista on vaikea ennakoida. Muutokset mitattavissa 

suureissa ovat nähtävissä korkeintaan pari viikkoa ennen tukkeutumista.  

 

7.3 Tukkeutumiset ajokausittain 2010 – 2015 

Voimalaitoksen ajokausi on elokuusta kesäkuuhun. Tarkasteltaessa tukkeutumisten 

historiaa, on loogisempaa käydä ne läpi ajokausittain. Seuraavassa käydään läpi eri 

ajokaudet ja tapahtuneet tukkeutumiset. Tarkastelut tehdään INTREX™ 4:n osalta. 

Kuvissa on esitetty lämmönläpäisyluvut, höyryn lämpötilannousu tulistimessa ja 

paine-ero tulistimen yli.  

 

MetsoDNA prosessinhallintajärjestelmään kerätään kaikista oleellisista 

mittauksista historiatietoja. Niitä on mahdollista tarkastella jälkikäteen itse 

prosessinhallintajärjestelmän historiatyökalulla tai hakea dataa DNAdata Excel-
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lisäosan avulla. Tässä työssä käytetty historiadata on kerätty Excel-lisäosaa 

käyttäen.  

 

Lämpötilannousu ja paine-ero saadaan prosessinhallintajärjestelmän 

historiatiedoista, mutta lämmönläpäisyluku on laskettu itse yhtälöllä 2. 

 

𝑈 =
𝑃𝑡𝑢𝑙4

∆𝑇𝑙𝑚
      (2) 

 

missä  𝑈  lämmönläpäisyluku [kW/K] 

  𝑃𝑡𝑢𝑙4  INTREX™ 4-tulistimen teho [kW] 

  ∆𝑇𝑙𝑚  logaritminen lämpötilaero [K] 

 

Tulistimen teho lasketaan yhtälöllä 3.  

 

𝑃𝑡𝑢𝑙4 = 𝑞𝑚,ℎö𝑦𝑟𝑦 ∙ (ℎ𝑡𝑢𝑙4,𝑜𝑢𝑡 − ℎ𝑡𝑢𝑙4,𝑖𝑛)   (3) 

 

missä  𝑞𝑚,ℎö𝑦𝑟𝑦 tuorehöyryn massavirta 

  ℎ𝑡𝑢𝑙4,𝑜𝑢𝑡 höyryn entalpia tulistimen jälkeen 

  ℎ𝑡𝑢𝑙4,𝑖𝑛  höyryn entalpia ennen tulistinta 

 

Prosessinhallintajärjestelmän historiatiedoista saadaan lämpötilat ennen ja jälkeen 

tulistimen sekä tuorehöyryn paine. Näillä tiedoilla on laskettu ÅF Steamdat Excel-

lisäosan avulla entalpiat höyrylle ennen tulistinta ja tulistimen jälkeen. Tulistimessa 

tapahtuvaa painehäviötä ei ole otettu huomioon, joten siinä syntyy hieman virhettä. 

 

Logaritminen lämpötilaero lasketaan yhtälöllä 4. 

 

∆𝑇𝑙𝑚 =
∆𝑇1−∆𝑇2

𝑙𝑛(
∆𝑇1
∆𝑇2

)
     (4) 

 

missä  ∆𝑇1  𝑇ℎ𝑖𝑒𝑘𝑘𝑎,𝑖𝑛 − 𝑇ℎö𝑦𝑟𝑦,𝑜𝑢𝑡 

  ∆𝑇2  𝑇ℎ𝑖𝑒𝑘𝑘𝑎,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇ℎö𝑦𝑟𝑦,𝑖𝑛 
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7.3.1 Ajokaudet 2009 – 2010, 2010 – 2011 ja 2011 – 2012 

Kolmen ensimmäisen ajokauden aikana ei tapahtunut merkittävää INTREX™-

tulistimien tukkeutumista. Lämmönläpäisyluku hieman heikkeni kaikkina vuosina 

kevättä kohti mutta tulistusaste pysyi melko hyvänä lukuun ottamatta loppukevättä 

2012. Kuvista 33, 34 ja 35 nähdään kolmen ensimmäisen ajokauden ajalta 

INTREX™ 4 tulistimen lämmönläpäisyluvut, höyryn lämpötilannousu tulistimessa 

ja paine-ero tulistimen yli. Ajokauden 2009-2010 tarkastelu on aloitettu 1.1.2010 

koska laitoksen kaupallinen käyttö alkoi marraskuussa 2009 ja laitoksella tehtiin 

vielä paljon käynnistykseen liittyviä töitä vuoden 2009 loppuun asti. Kuvissa 

näkyvät piikit ovat häiriötilanteita. Niitä oli kahden ensimmäisen vuoden aikana 

melko paljon. 

 

 

Kuva 33. INTREX™ 4 kevät 2010. 
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Kuva 34. INTREX™ 4 2010 – 2011 

 

Kuvasta 34 näkyvä tulistusasteen nousu touko-kesäkuussa 2011 INTREX™ 4 

tulistimessa johtuu luultavasti INTREX™ 3A tai 3B tulistimen osittaisesta 

tukkeutumisesta. Näiden välillä ei ole lämpötilanmittausta, joten ei voi varmistaa 

kumman tulistimen lämmönsiirto heikentyi. Tulistimelle 4 tuli hieman viileämpää 

höyryä, mutta tulistimella oli kapasiteettia tulistaa höyryä hieman enemmän. 

Tulistin 4 oli siis hyvässä kunnossa vielä keväällä 2011. 

 

 

Kuva 35. INTREX™ 4 2011 – 2012 
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Ajokaudella 2011 – 2012 lopulla alkoivat ensimmäiset ongelmat INTREX™ 4 

tulistimen kanssa. Kuvasta 35 nähdään toukokuun lopussa 2012 selvä romahdus 

tulistusasteessa. Lämmönläpäisyluku alkaa sahata voimakkaasti, mikä johtuu 

osittaisesta tukkeutumisesta.  

 

7.3.2 Ajokausi 2012 – 2013 

Ensimmäisen kerran INTREX™ 4 tukkeutui kesken ajokauden marraskuussa 2012. 

Laitos jouduttiin ajamaan alas ja kaikki tulistimet puhdistettiin. Kuvasta 36 nähdään 

marraskuun puolivälissä tapahtuva yhtäkkinen romahdus paine-erossa tulistimen 

yli. Tulistusaste ja lämmönläpäisyluku hieman hiipuvat ennen tukkeutumista mutta 

nekin romahtavat kunnolla, kun tukkeutuminen tapahtuu. Tämän kaltainen nopea 

tukkeutuminen johtuu tulistimen päälle romahtavasta seinille kerrostuneesta 

materiaalista. Kuvassa näkyvä tyhjä kohta syyskuussa johtuu sellutehtaan 

seisokista, jolloin Kaukaan Voimakaan ei ollut ajossa. 

 

 

Kuva 36. INTREX™ 4 Elokuu 2012 – Marraskuu 2012 

 

Tammikuussa 2013 INTREX™ 4:n tukkeutuminen aiheutti eroosiosta lähteneen 

putkivuodon. Laitos jouduttiin ajamaan alas ja tulistimelle tehtiin hätäkorjaus, jossa 

osa tulistinputkista tulpattiin ja osalle kierrosta tehtiin ohitusputket. Kuvasta 37 

nähdään, että putkivuoto tapahtui täysin yllättäen. Mitattavissa olevat suuret 
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näyttivät kaiken olevan kunnossa. Todennäköisesti tulistin oli tukkeutunut osittain, 

ja ilman virtaus kanavoitunut siten, että eroosiota pääsi tapahtumaan. 

 

 

Kuva 37. INTREX™ 4 Marraskuu 2012 – Tammikuu 2013. 

 

Keväällä 2013 lämmönläpäisyluku ja tulistusaste hiipuivat pikkuhiljaa, kuten 

kuvasta 38 nähdään. Viimeiset kaksi kuukautta tulistin tulisti höyryä enää noin 5 

astetta. Sinnittelemällä laitos selvisi kesäseisokkiin. 

 

 

Kuva 38. INTREX™ 4 Tammikuu 2013 – Kesäkuu 2013. 
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Kuvassa 38 näkyvä paine-eron tasainen alue johtuu siitä, että paine-eromittaus on 

yli mittausalueen. Kun paine-ero tulistimen yli pieneni maaliskuun lopussa, pääsi 

mittari takaisin mittausalueelle. 

 

7.3.3 Ajokausi 2013 – 2014 

Seuraava tukkeutuminen kesken ajokauden tapahtui joulukuussa 2013. Laitos 

jouduttiin ajamaan alas ja puhdistamaan tulistimet. Kuvasta 39 nähdään 

lämmönläpäisyluvussa ja tulistusasteessa heikkenemistä noin pari viikkoa ennen 

tulistimen tukkeutumista. Paine-ero oli koko syksyn yli mittausalueen ja romahtaa 

nopeasti, kun tulistin tukkeutuu. 

 

 

Kuva 39. INTREX™ 4 Elokuu 2013 – Joulukuu 2013. 

 

Touko-kesäkuussa 2014 tulistusaste aiheutti ongelmia turbiinin kanssa, mutta 

kattila pysyi suurimmaksi osaksi päällä. Kuvasta 40 nähdään, kuinka tulistusaste 

hiipuu 5 – 10 °C tietämille. Kuvassa näkyvät välit ovat sellutehtaan seisokin 

aiheuttama suunniteltu alasajo ja turbiiniongelmien aiheuttama alasajo. 
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Kuva 40. INTREX™ 4 Joulukuu 2013 – Kesäkuu 2014. 

 

INTREX™ 4 uusittiin kokonaan heinäkuussa 2014 kesäseisokin yhteydessä. 

7.3.4 Ajokausi 2014 – 2015 

Syksyllä 2014 INTREX™ 4 tukkeutui täysin puhtaasta lähtötilanteesta kolmessa 

kuukaudessa. Kuvasta 41 näkyy tulistusasteessa ja lämmönläpäisyluvussa 

hiipumista jo lokakuun alkupuolelta asti. Paine-ero tulistimen yli romahtaa aivan 

yhtäkkiä muutamassa tunnissa, samoin lämmönläpäisyluku ja höyryn 

lämpötilannousu. Muuta vaihtoehtoa ei ole kuin ajaa kattila alas ja puhdistaa 

tulistin. 
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Kuva 41. INTREX™ 4 Elokuu 2014 – Marraskuu 2014 

 

Kuvassa 42 on kuvakaappaus MetsoDNA prosessinhallintajärjestelmän 

historiatyökalusta. Kuvaan on otettu hetki, jolloin yhtäkkinen paine-eron romahdus 

tapahtui. Kuvassa vihreällä on merkitty paine-eroa tulistimen yli ja sinisellä 

palautuspolven paine-eroa. Aamupäivällä 9.11.2014 tapahtui yhtäkkinen tulistimen 

paine-eron romahdus. Tämä johtui jälleen tulistinkammion seinältä tulistimen 

päälle romahtaneesta kuonasta, joka tukki tulistimen nopeasti.  
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Kuva 42. INTREX™ 4:n tukkeutuminen marraskuussa 2014. 

 

Kuvassa 42 sinisellä on palautuspolven paine-ero. Siinä tapahtui muutos 

vuorokausi tulistimen tukkeutumisen jälkeen. Todennäköisesti sinnekin romahti 

seinille kerrostunutta tavaraa erottimen palautusosasta. 

 

Kuvasta 43 nähdään tulistimien puhdistusseisokin jälkeinen tilanne toukokuun 

2015 alkuun asti. Tulistimen suorituskyky näyttää hyvältä verrattuna kahteen 

edelliseen kevääseen.  
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Kuva 43. INTREX™ 4 Marraskuu 2014. – Toukokuu 2015 

 

Kun verrataan tilannetta aikaan ennen tulistimen puhkeamista, eli keväisiin 2010, 

2011 ja 2012, niin nyt ollaan paremmalla tasolla näinä keväinä. Paras vertailukohta 

on kevät 2010, koska nyt ollaan ajettu puhtaalla tulistimella suunnilleen yhtä paljon. 

Tällä hetkellä tulistin on paremmassa kunnossa kuin keväällä 2010. Näyttää siltä, 

että tulistin pysyisi hyvässä kunnossa kesäseisokkiin saakka. Tulistusasteen 

heittelyt helmikuun lopusta alkaen johtuvat ylivuotokanavan asetusten testauksesta. 

Kun ylivuotokanavan ilma-määrä on pienellä kuormalla pienellä, heikkenee tulistus 

voimakkaasti, koska erottimen kautta tulevaa kiertomateriaalia ei riitä tarpeeksi.  

 

Huhtikuun alkupuolella näkyvä tulistusasteen voimakas lasku johtuu 

minimikuormatestistä. Tällöin testattiin miten pientä kuormaa kattilalla voidaan 

ajaa ja ylivuotokanavan asetus oli pienellä. Kun mennään alle 40 kg/s kuormiin, jää 

tulistusaste alle 10 asteeseen.  

 

7.4 Tukkeutumiseen johtavat syyt 

Kuten aikaisemmin todettiin, tukkeutuu tulistin kahdella tavalla. Hitaassa 

tukkeutumisessa tuhkaa ja petimateriaalia kerrostuu tulistinputkien pintaan 

heikentäen pikkuhiljaa lämmönsiirtoa. Nopeassa tukkeutumisessa tulistinkammion 
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seinien kerrostumat romahtavat yhtäkkiä tulistimen päälle tukkien tulistimen 

nopeasti.  

 

Kummallekaan tukkeutumismekanismille ei ole yhtä yksittäistä syytä vaan 

molemmat johtuvat monen tekijän summasta. Seuraavassa käydään läpi 

todennäköisiä syitä, jotka johtavat INTREX™-tulistimien tukkeutumiseen.  

 

7.4.1 Petimateriaalin ja polttoaineen sisäinen kierto INTREX™-kammioon 

Kiertävää petimateriaalia pääsee tulistinkammioon kahta kautta, sisäisen kierron 

kautta suoraan kattilasta ja ulkoisen kierron kautta erottimista. Suurin syy 

kerrostumien kertymiseen INTREX™-tulistinkammioiden seinille ja 

tulistinputkiin on mitä todennäköisimmin petimateriaalin mukana tulevan osittain 

tai kokonaan palamattoman polttoaineen sisäinen kierto INTREX™-

tulistinkammioihin. Tulistimet ovat rakenteeltaan sellaisia, että ne ovat jatkuvassa 

suorassa yhteydessä tulipesään kidusaukkojen kautta. Lisäksi pienillä kuormilla 

ylivuotokanavien virtausnopeutta kasvatetaan, jotta saadaan petimateriaalia 

tarpeeksi tulistimille ja sitä kautta höyryn tulistusta paremmaksi. 

 

Kun pienillä kuormilla käytetään suurta ylivuotokanavan virtausnopeutta 

tulistusasteen parantamiseksi, pääsee samalla myös polttoainetta tulistinkammioon 

ja palaminen tapahtuu osittain tai kokonaan siellä. Lisäksi suurempi virtausnopeus 

tuo myös suurempia kappaleita tulipesästä tulistimen päälle ja ne voivat jäädä 

jumiin tulistinputkien väliin. Myös ulkoisen kierron kautta tulevat suuremmat 

polttoainejakeet palavat vielä tippuessaan erottimesta alaspäin.  

 

Amec Foster Wheelerin koekäyttäjän mukaan suurin ero Kaukaan Voiman 

kattilassa verrattuna muihin biopolttoaineita käyttäviin kattiloihin on 

kidusaukoissa. Monessa muussa kattilassa kidusaukkoja ei ole ollenkaan, vaan 

tulistinkammioon pääsee kiertomateriaalia ainoastaan erottimen kautta tai 

ylivuotokanavan kautta, jos sitä käytetään tarkoituksella lisätulistuksen saamiseksi. 

(Masalin 2015). Jatkossa kannattaa harkita, tarvitaanko Kaukaan Voiman kattilassa 

kidusaukkoja, vai voisiko ne muurata umpeen. 
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Vaikka olosuhteet koko tulipesässä ovat suunnilleen samanlaiset, eivät tulistimet 

kuitenkaan likaannu samalla tavalla. INTREX™-4 tulistin likaantuu ja tukkeutuu 

aina eniten. Esimerkiksi syksyn 2014 puhdistusseisokissa tulistin 3A oli lähes 

puhdas. Suurin syy epätasaiselle likaantumiselle on tulistinputkien lämpötilaero. 

INTREX-tulistimien välillä pintalämpötiloissa on 20 – 30 asteen ero eli 3A:n ja 4:n 

pintalämpötiloissa saattaa olla jopa 60 asteen ero. Mitä kuumempi tulistin on, sitä 

helpommin se likaantuu. 

 

Tulistinputkien lämpötilaero ei kuitenkaan välttämättä kokonaan selitä seinille 

syntyvän kerroksen eroa. Tulistin 4:n kammion seinät ovat huomattavasti 

kerrostuneemmat kuin 3A:n ja 3B:n. Ylivuotokanavan ja kidusaukkojen lähistöltä 

löytyy sulanutta kuonaa, jota ei löydy kahdesta muusta tulistinkammiosta. Tulistin 

4 sijaitsee polttoaineen syöttösuunnassa ensimmäisenä. Polttoaine syötetään 

kolakuljettimen pohjalta ryöstöruuveilla kattilaan. On mahdollista, että 

polttoainekuljettimella tapahtuu jonkinlaista lajittumista ja ensimmäisten ruuvien 

kohdalta kattilaan tulee hieman erilaista materiaalia kuin loppupäästä. Tätä on 

vaikea havainnoida ja mitata, koska polttoaineen kuljetinlaitteisto on 

ylipaineistettu. Tosin sekä kattilatoimittaja että polttoainekuljetinlaitteiston 

toimittaja eivät uskoneet että lajittumista voisi tapahtua (Happonen 2015). 

 

Myös kattilan sisäiset materiaalivirrat voivat vaikuttaa tukkeutumiseen. On 

mahdollista, että juuri INTREX™-4 tulistimen kidusaukoista virtaa enemmän 

materiaalia tulistinkammioon kuin kahdesta muusta, ja siitä syystä tulistin likaantuu 

eniten. Tätä on kuitenkin mahdoton todeta ajon aikana. 

 

Erityisesti biopolttoaineiden palaessa osa tuhkasta höyrystyy. Jos palamista pääsee 

tapahtumaan tulistinkammiossa, voi siitä seurata ongelmia. Kun tulistinkammion 

seinät ovat jäähdytetyt, pääsee höyrystynyt tuhka kondensoitumaan seinille ja 

kerrostuma alkaa kasvaa. Lisäksi kerrostuma voi olla ulkopinnalta osittain sula, 

jolloin siihen tarttuu tuhkahiukkaset ja petihiekka helpommin kiinni. Myös 

kemialliset reaktiot kerrostumassa muuttavat sen rakennetta ja voivat kasvattaa sitä.  
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Samanlaista kerrostumista tapahtuu myös tulipesässä, mutta tulipesän olosuhteet 

ovat erilaiset. Tulipesän pohjalle romahtanut kerrostuma hioutuu huomattavasti 

suuremman virtausnopeuden vaikutuksesta pienemmäksi ja poistuu pohjatuhkan 

mukana, kun taas tulistinkammioon romahtanut kerrostuma jää tulistinputkien 

väliin tai tulistimen päälle jumiin tukkien tulistinta. 

 

7.4.2 Puhtaan hiekan syöttömäärä 

Yksi tukkeutumista aiheuttava tekijä on liian vähäinen puhtaan hiekan syöttö. 

Taulukkoon 7 on koottu keskimääräinen vuorokausittainen puhtaan hiekan syöttö 

ajokausittain. Taulukosta nähdään että puhdasta hiekkaa on syötetty kattilaan noin 

10 – 13 tonnia vuorokaudessa. Hiekan syöttömäärä ei vaihtele juurikaan kuorman 

mukaan, vaan kattilaan on syötetty koko ajokauden ajan suurin piirtein sama määrä 

hiekkaa.  

 

Taulukko 7. Keskimääräinen puhtaan hiekan syöttö ajokausittain 

Puhtaan hiekan syöttö t/vrk 

Kevät 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

11,76 11,26 10,55 10,64 12,94 11,12 

 

Kattilasopimuksessa arvioitiin petihiekan kulutukseksi noin 22 tonnia 

vuorokaudessa. Kulutus riippuu voimakkaasti käytettävästä polttoaineesta. Jos 

polttoaineen mukana tulee paljon karkeaa ainesta, kuten soraa ja metalleja, on sekä 

pohjatuhkaa poistettava että hiekkaa syötettävä enemmän. Toisaalta käytettäessä 

tuhkapitoisia polttoaineita, kuten turvetta, hiekan syötön tarve vähenee. 

Petimateriaalin alkalitason noustessa, tulisi hiekkaa syöttää enemmän alkalitason 

alentamiseksi. Korkea alkalitaso tarkoittaa voimistunutta 

paakkuuntumistaipumusta.  

 

Koska laitoksella poltetaan useampaa ongelmallista polttoainetta, puhtaan hiekan 

syöttöä, ja sitä kautta myös pohjatuhkan poistoa, tulisi lisätä reilusti nykyisestä. 
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Taulukkoon 8 on laskettu kustannukset, jos puhtaan hiekan syöttöä lisätään 

nykyisestä kattilasopimuksen syöttömäärään tai kaksinkertaiseen syöttömäärään 

nykyisestä. Hiekan verottomana hintana laskelmissa on käytetty 43,50 €/tonni. 

Pohja- ja lehtotuhkan kuljetuskustannuksena on käytetty 15 €/tonni. Koska kaikki 

kattilaan syötetty hiekka poistuu joko pohja- tai lentotuhkana, tulee hiekasta 

yhteensä kustannuksia 58,50 €/tonni. 

 

Taulukko 8. Hiekan syötön lisäyksen kustannukset. 

Syöttömäärä nyt 14 t/d 25 389 €/kk 
Lisäkustannus 

ajokaudelle (10 kk) 

Kattilasopimuksen syöttömäärä 22 t/d 39 897 €/kk 145 080 € 

Kaksinkertainen syöttömäärä 28 t/d 50 778 €/kk 253 890 € 

 

Taulukosta nähdään, että kaksinkertaistamalla syöttömäärän, tulisi ajokautta 

kohden lisää kuluja 253 890 euroa. Kappaleessa 7.5 lasketaan tukkeutumisen 

kustannukset ja sieltä huomataan, että hiekan syötön kaksinkertaistaminenkin tulee 

huomattavasti halvemmaksi, jos sillä voidaan välttää kesken ajokauden tapahtuva 

tukkeutuminen. 

 

Kaukaan Voimalla petimateriaalin kokojakaumaa mitataan säännöllisesti. Näyte 

otetaan pohjatuhkaruuvilta. Käytössä on oma näyteseula ja vuorossa oleva 

kenttämies tekee seulonnan kaksi kertaa viikossa. Petimateriaalin alkalitasoa ei 

seurata lainkaan.  

 

Laitoksella on käytössä pohjatuhkaseula. Pohjatuhka kulkee seulan läpi ennen kuin 

se johdetaan pohjatuhkalavoille. Seulan erottama hieno petimateriaali kuljetetaan 

pneumaattisesti takaisin tulipesään. Petimateriaalin palautus vähentää puhtaan 

hiekan syöttötarvetta. Ongelmana on kuitenkin likaantumista ja kerrostumia 

aiheuttavien aineiden rikastuminen petimateriaalissa. Palautettavan materiaalin 
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alkalitasoa tulisi seurata säännöllisesti ja pysäyttää palautus, kun alkalitaso on liian 

korkea. Yksi vaihtoehto voisi olla myös palautusjärjestelmästä kokonaan 

luopuminen.  

 

Taulukkoon 9 on koottu eri polttoaineista ja hiekasta syntyvän tuhkan määrä 

prosenttiosuuksina koko tuhkan määrästä elokuusta 2014 lähtien. Lietteen 

tuhkapitoisuutena on käytetty viikoittain mitattujen arvojen kuukausikeskiarvoa. 

Muille on käytetty UPM Metsän teettämien polttoainetutkimusten tuloksia tai 

kirjallisuudesta löytyviä arvoja. Osuudet on laskettu kuukausittaisesta 

polttoainetiedoista laskemalla ensin kuiva-aineiden määrät ja laskemalla sitten eri 

polttoainejakeista syntyvän tuhkan määrä. Lisäksi oletetaan, että kaikki kuukauden 

aikana syötetty hiekka poistuu tuhkan mukana. 

 

Taulukko 9. Polttoaineen ja hiekan osuus syntyvästä tuhkasta. 

 2014 2015 

Kuukausi 8 9 10 11 12 1 2 

Liete 16,6% 10,8% 9,8% 9,9% 16,2% 11,6% 12,0% 

Metsätähde 0,0% 11,3% 8,0% 7,8% 5,9% 3,7% 5,8% 

Kannot 0,0% 2,3% 10,2% 8,9% 9,5% 17,0% 17,0% 

Turve 0,0% 4,6% 5,9% 11,6% 18,6% 24,4% 24,2% 

Hiekka 24,5% 22,2% 18,6% 18,2% 15,0% 13,1% 14,8% 

Muu bio 58,9% 48,8% 47,5% 43,7% 34,8% 30,3% 26,2% 

 

Taulukosta nähdään, että lietteen osuus tuhkasta vaihtelee noin 10 – 17 % välillä. 

Metsätähteen osuus on suurimmillaan alkusyksystä ja sen merkitys vähenee talvea 

kohti. Turvetta alettiin polttaa kunnolla vasta marras – joulukuussa. Kantojen 

tuhkapitoisuutta on vaikea arvioida, kun käytössä ei ole tuloksia Kaukaan Voimalla 

käytettävistä kannoista. Lisäksi se voi vaihdella todella paljon esimerkiksi riippuen 
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keruutavasta. Taulukosta nähdään myös hiekan osuuden runsas vaihtelu. Koska 

hiekkaa syötetään koko ajan suunnilleen sama määrä, sen osuus syntyvästä tuhkasta 

pienenee, kun kuormataso syksyä ja talvea kohti kasvaa. Suhteellisesti suurempi 

hiekan syöttö syksyllä on todennäköisesti auttanut tulistimien puhtaana 

pysymisessä alkusyksystä, vaikka myös lietteen tuhkan määrä on ollut suuri. 

 

Koska tulistin tukkeutui vuonna 2014 näillä tuhkaosuuksilla jo marraskuussa, tulisi 

jatkossa tehdä jotain toisin, jotta tukkeutuminen vältettäisiin. Helpoin keino on 

lisätä turpeen osuutta siten, että turve on mukana heti kun kattila käynnistetään. 

Seuraavassa kappaleessa käydään turpeen merkitystä tarkemmin läpi. Lisäksi 

kannattaa lisätä puhtaan hiekan syöttöä reilusti nykyisestä. 

 

7.4.3 Turpeen osuus polttoaineesta 

INTREX™-tulistimien tukkeutumisella ja turpeen poltolla on yhteys. Kun turvetta 

on poltettu enemmän, tulistimet ovat pysyneet paremmassa kunnossa. Erityisesti 

syksyisin kun turvetta on poltettu vähemmän tai ei ollenkaan, on tapahtunut 

tukkeutumisia.  

 

Kun poltetaan korkeamman alkalitason polttoaineita, kuten metsätähdettä, on 

suositeltavaa lisätä polttoaineen joukkoon 15 – 20 % turvetta kattilan likaantumisen 

estämiseksi (Alakangas 2000, 58). Taulukkoon 10 on koottu eri ajokausilta osuudet 

ajasta, jolloin turpeen osuus on ollut yli 15 % kokonaispolttoainemäärästä. Tiedot 

on kerätty polttoainetietojärjestelmän historiatiedoista.  

 

Taulukko 10. Osuus ajasta, milloin turpeen osuus yli 15 % polttoaineista ajokausittain. 

Osuus ajasta, milloin turvetta yli 15 % polttoaineesta ajokausittain 

Kevät 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

48,0 % 44,4 % 35,6 % 24,4 % 34,1 % 66,7 % 
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Taulukosta nähdään, että päiviä, jolloin turpeen osuus kokonaispolttoainemäärästä 

on ollut yli 15 %, on ollut joka vuosi vähemmän ajokaudelle 2012 – 2013 asti. 

Ajokautena 2013-2014 osuus oli hieman suurempi mutta vasta ajokaudella 2014 – 

2015 turvetta on käytetty enemmän.  

 

Vuosikeskiarvoa laskettaessa turpeen osuus polttoaineista on viime vuosina ollut 

10 – 20 %, mutta sen käyttö on epätasaista. Turvetta poltetaan reilusti talviaikaan, 

mutta pienillä kuormilla sekä syksyisin että keväisin turvetta käytetään vähän tai ei 

ollenkaan.  

 

Kuvissa 44 – 49 on kuvattu turpeen ja biopolttoaineiden suhde ajokausittain. 

Operaattori säätää kummankin seinän bio/turvesuhdetta erikseen. Data on kerätty 

polttoainetietojärjestelmän historiatiedoista. 

 

Kuvasta 44 nähdään, että laitoksen ensimmäisellä ajokaudella turvetta poltettiin 

melko paljon maaliskuulle asti. Loppukevät poltettiin pelkkiä biopolttoaineita 

mutta tulistimien kanssa ei ollut ongelmia. 

 

 

Kuva 44. Bio/turvesuhde kevät 2010. 
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Myös ajokaudella 2010 – 2011 turvetta poltettiin melko paljon, kuten kuvasta 45 

nähdään. Turve oli mukana heti syksyllä ja talvella noin kolmasosa polttoaineesta 

oli turvetta. Turpeen käyttö loppui huhtikuussa. Tulistimien kanssa ei ollut 

ongelmia. 

 

 

Kuva 45. Bio/turvesuhde 2010 – 2011. 

 

Kuvasta 46 nähdään, että ajokaudella 2011 – 2012 turpeen käyttö romahti kahteen 

edelliseen ajokauteen verrattuna. Syksyllä turvetta alettiin polttamaan vasta 

marraskuun alussa. Keväällä turpeen käyttö loppui maaliskuussa, koska tapahtui 

turveseulomon ja -vastaanoton räjähdysonnettomuus, joka vaurioitti pahasti 

turpeen vastaanottoasemaa. Talvella turvetta käytettiin suunnilleen edellisten 

ajokausien tapaan onnettomuuteen asti. Ensimmäiset ongelmat INTREX™-

tulistimien kanssa ilmaantuivat keväällä 2012. 
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Kuva 46. Bio/turvesuhde 2011-2012. 

 

Kuvasta 47 nähdään, että syksyllä 2012 ei poltettu ollenkaan turvetta. INTREX™ 

4 tulistin tukkeutui marraskuussa 2012. Turpeen poltto alkoi vasta joulukuun 

puolivälissä. Tammikuussa 2013 tapahtui INTREX™ 4:ssä putkivuoto ja sitä 

korjattiin pari viikkoa, kuten kuvasta nähdään.  

 

 

Kuva 47. Bio/turvesuhde 2012 – 2013. 
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Turvetta poltettiin huhtikuulle 2013 asti. Viimeiset kaksi kuukautta ajettiin pelkällä 

biopolttoaineella, lukuun ottamatta pientä muutaman päivän jaksoa ennen 

kesäseisokkia. Touko-kesäkuussa 2013 oli ongelmia tulistusasteen kanssa, mutta 

alasajoa ei tarvinnut tulistimien takia tehdä. 

 

Kuvasta 48 nähdään, että syksyllä 2013 poltettiin vain hieman enemmän turvetta 

kuin edellisenä syksynä. INTREX™ 4 tukkeutui joulukuussa 2013. Talvella 

turpeen osuus oli 15 – 20 % kokonaispolttoainemäärästä ja kevättä kohti turpeen 

osuus väheni. Tulistimet aiheuttivat ongelmia turbiinille touko-kesäkuussa alhaisen 

tulistusasteen takia mutta laitoksen alasajoa ei kuitenkaan tarvinnut tehdä. 

 

 

Kuva 48. Bio/turvesuhde 2013 – 2014. 

 

Syksyllä 2014 poltettiin todella vähän turvetta, kuten kuvasta 49 voidaan todta. 

Vasta lokakuussa 2014 turvetta alettiin polttaa jonkin verran. INTREX™ 4 

tukkeutui marraskuussa 2014. Marraskuun loppupuolelta alkaen turvetta on poltettu 

hieman enemmän kuin parina edellisenä vuonna.  
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Kuva 49. Bio/turvesuhde 2014 – 2015. 

 

Turpeen poltolla on positiivinen vaikutus INTREX™-tulistimien puhtaana 

pysymiseen. Turpeen tuhkapitoisuus on huomattavasti suurempi kuin 

biopolttoaineiden ja turpeen tuhka on myös melko inerttiä. Kun turve on käytössä, 

syntyy enemmän inerttiä tuhkaa, jolloin haitallisten aineiden osuus tuhkassa on 

pienempi. Turpeen tuhkan vaikutus on siis laimentava. 

 

Turpeen sisältämä rikki lienee myös yhtenä syynä tukkeutumisen ehkäisemisessä. 

Erityisesti poltettaessa metsätähdehaketta tulisi mukana olla rikkipitoista 

polttoainetta, kuten turvetta, koska metsätähdehakkeessa on suuremmat 

alkalipitoisuudet kuin muissa biopolttoaineissa (Alakangas 2000, 58). Rikki on 

jyrsinturpeessa sulfaattimuodossa ja saa aikaan alkalien kanssa kattilassa 

sulfatoitumisreaktion. Tällöin alkalisulfaattien pehmenemis- ja sulamispiste nousee 

eikä synny niin helposti tahmeaa tuhkaa ja kerroksia. Tosin laboratorioanalyysien 

perusteella nimenomaan alkalisulfaattiyhdisteet aiheuttavat kerrostumia, joten 

turpeen tuhkan laimentava vaikutus on todennäköisesti suurin tekijä turpeen 

positiivisessa vaikutuksessa INTREX™-tulistimien puhtauteen. 
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7.4.4 Liete 

Kaukaan tehdasintegraatin kaikki jätevedet puhdistetaan tehtaan omalla 

jätevedenpuhdistamolla. Jätevesiä tulee sellu- ja paperitehtaalta, sahalta, Kaukaan 

Voimalta, tutkimuskeskukselta ja biojalostamolta. Jätevedenpuhdistamon toiminta 

on kuvattu yksinkertaistettuna kuvassa 50.  

 

 

Kuva 50. Kaukaan tehdasintregaatin jätevedenpuhdistamon toiminta yksinkertaistettuna. (Lohiniva 

et. al 2001, 23) 

 

Puhdistamolla syntyy kahdenlaista lietettä, primäärilietettä ja aktiivi- eli biolietettä. 

Primäärilietettä syntyy jäteveden esiselkeyttimissä, kun vettä raskaammat 

kiintoainehiukkaset laskeutetaan pohjalle. Primääriliete sisältää yleensä kaikkia 

puuperäisiä aineita. Bioliete sisältää mikrobimassaa ja kuollutta soluainesta, jotka 

syntyvät biologisessa puhdistuksessa ilmastusaltaan prosesseissa. Bioliete 

laskeutetaan jälkiselkeyttimissä ilmastuksen jälkeen. Bioliete sisältää mm. 

metalleja, puun uuteaineita, kuituja ja ligniiniyhdisteitä. (Forssell-Tattari 2009, 10) 

 

Lietettä täytyy esikäsitellä ennen polttamista. Ensin molemmat lietteet tiivistetään 

omissa tiivistimissään laskeuttamalla. Sen jälkeen primääri- ja bioliete sekoitetaan 

keskenään, sekaan syötetään polymeeriä veden poistumisen helpottamiseksi ja 

lietteen kuiva-ainepitoisuutta nostetaan ruuvipuristimella. Puristettu sekaliete 

poltetaan Kaukaan Voiman biovoimalaitoksessa. Häiriötilanteissa ja kesäseisokin 
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aikaan liete, kun lietettä ei voida polttaa, sitä välivarastoidaan Tuosan kaatopaikalle 

ja tuodaan sieltä poltettavaksi kuorman ollessa riittävän suuri. Palautettavaa lietettä 

varten on oma vastaanottoasema. 

 

Liete on haasteellinen polttoaine. Kaukaan jätevedenpuhdistamon lietteen kuiva-

ainepitoisuus vaihtelee 17 – 40 % välillä ja tehollinen lämpöarvo on noin 

17,5 MJ/kg. Tuhkapitoisuus on suuri, Kaukaan lietteellä tuhkapitoisuus vaihtelee 

11 – 45 % välillä. Kuiva-aine- ja tuhkapitoisuus mitataan viikoittain. Vaihteluvälit 

ovat kahden edellisen vuoden historiatiedoista kerättyjä. 

 

Lietteestä kerättiin tammikuussa 2015 kahden viikon ajan päivittäin näyte. Näytteet 

sekoitettiin ja tehtiin yksi kokoomanäyte, joka lähetettiin akkreditoituun 

laboratorioon analysoitavaksi. Raportti analyysituloksista on liitteessä 4. Tuhkan 

epäorgaaniset aineet pitävät sisällään paljon kalsiumia, piitä, magnesiumia, 

alumiinia, natriumia, rautaa ja mangaania. Lisäksi lietteestä löytyy mm. kaliumia ja 

fosforia sekä pieniä pitoisuuksia myös raskasmetalleja. Lietteen rikkipitoisuus on 

suuri, noin 1 m-% kuiva-aineesta. Myös klooripitoisuus on aika suuri, 0,19 m-% 

kuiva-aineesta. 

 

Lietteen poltossa on otettava huomioon kattilan käytölle aiheutuvat 

haittavaikutukset. Näitä voivat olla mm. kerrostumien syntyminen lämpöpinnoille, 

savukaasumäärän lisääntyminen, korroosio ja höyryntuotannon pieneminen. Liian 

märkä liete ei tuota enää energiaa, vaan jäähdyttää petiä. Kuiva-ainepitoisuuden 

ollessa yli 18 % liete tuottaa jo energiaa palaessaan. Energiataloudellinen merkitys 

on kuitenkin melko pieni. (Lohiniva et. al 2001, 68.)  

 

Kaukaan Voiman polttoaineista lietteen osuus energiantuotannosta on noin 2 % 

kuukaudessa. Massaosuus on kuitenkin suurempi, keskimäärin 4 – 6 % polttoaineen 

massavirrasta, koska lietteen lämpöarvo on huono ja kosteuspitoisuus korkea. 

Syntyvästä tuhkamäärästä lietteen osuus on jo merkittävä, koska lietteen 

tuhkapitoisuus on suuri.  
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Tulistimien tukkeutumisessa lietteellä on suuri merkitys. Lietteessä on paljon 

kalsiumia ja rikkiä. Kuten aikaisemmin todettiin, vaihdetusta tulistimesta otetuista 

näytteissä pääkomponentti kerrostumissa oli kalsiumsulfaatti. Toki kalsiumia on 

jonkin verran myös kaikkien biopolttoaineiden tuhkissa mutta suurin osa kattilaan 

päätyvästä kalsiumista on peräisin lietteestä. Seinille kerrostuvasta tuhkasta 

otetuissa näytteissä oli paljon sulfaatteja. Todennäköisesti näiden 

sulfaattiyhdisteiden rikki on nimenomaan lietteestä peräisin. Lisäksi lietteessä on 

paljon muitakin alkuaineita ja yhdisteitä, kuten liitteestä 4 nähdään ja on hyvin 

vaikea saada selville miten nämä kaikki käyttäytyvät yhdessä kattilassa. 

 

Lietteestä tehtiin ainoastaan alkuaineanalyysi, joten varmaa tietoa ei ole, missä eri 

muodoissa erilaiset yhdisteet ovat. Kattilassa ainakin rikki reagoi kalsiumin ja 

alkalien kanssa muodostaen sulfaattiyhdisteitä. Rikin sitomisen kannalta kalsiumin 

ja rikin välinen reaktio kalsiumsulfaatiksi on hyvä asia. Tosin näyttää siltä, että 

erityisesti kevään aikana osakuorma-ajossa kalsiumsulfaatti alkaa kerrostumaan 

tulistinputkiin tukkien pikkuhiljaa tulistinta. 

 

Kattilatoimittajan mukaan lietteen ei pitäisi aiheuttaa ongelmia, kunhan sitä 

syötetään tasaisesti kattilaan ja syötettävä määrä ei ylitä kattilasuunnittelussa 

määritettyjä arvoja (Happonen 2015). Kattilasuunnittelussa määritettiin 

minimihöyrykuormalle 60 kg/s suurimmaksi sallituksi lietteen määräksi 3 paino-% 

polttoaineista ja maksimikuormalle 149 kg/s 20 paino-%. 

 

Jätevedenpuhdistamolta tulee lietettä jatkuvasti. Syksyllä ja keväällä 

minimikuorman aikaan poltettavan lietteen määrä on suurempi kuin 

kattilasuunnittelussa määritetty arvo. Enemmän haasteita aiheuttaa kesän aikana 

varastoitu ja isompien kuormien aikaan polttoon palautettava liete. Tämän tasainen 

syöttö on nykyisillä lietteenkäsittelylaitteilla erittäin haasteellista ja siksi niihin olisi 

tarpeellista tehdä muutoksia. Kuvasta 51 nähdään syksyllä 2014 marraskuun 

tukkeutumiseen asti syötetty lietteen osuus polttoaineesta painoprosentteina ja 

kattilasopimuksen mukainen lietteen maksimimäärä. 
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Kuva 51. Lietteen osuus polttoaineesta syksyllä 2014. 

 

Kuvasta 51 nähdään, että etenkin elo- ja syyskuussa lietettä poltetaan liikaa. 

Kuormatason noustessa syksyä kohti lietteen osuus pienenee. Erityisen 

ongelmallisia ovat kuitenkin marraskuussa näkyvät piikit. Nämä johtuvat lietteen 

palautuksesta, kun kesällä kertynyttä lietettä palautetaan polttoon. Lietteen 

palautuksessa ei ole kunnollista ohjausta ja siksi lietettä saattaa mennä paljon 

kerralla polttoon. Kuvasta nähdään että hetkellisesti lietettä on mennyt jopa yli 

kolme kertaa suositellusta määrästä.  

 

Lietteen palautus on otettu käyttöön joulukuussa 2011. Palautusta ei käytetä pienillä 

kuormilla, vaan sitä aletaan käyttämään kuormien kasvaessa, loka-marraskuussa. 

Lietteen palautuksen aloittamisella ja tulistimien tukkeutumisella on yhteys. 

Vuodesta 2012 lähtien INTREX™-4 tulistin on tukkeutunut muutaman viikon 

sisällä lietteen palautuksen aloituksesta. Tämä johtunee kerralla tulevasta liian 

suuresta lietteen määrästä. 

 

7.4.5 Hakkuutähde ja kannot 

Hakkuutähteessä on keskimäärin korkeammat alkalipitoisuudet kuin muissa 

biopolttoaineissa. Erityisen ongelmallista on ns. vihreä metsätähde, eli viherainetta 

sisältävät osat kuten neulaset. Niissä alkalipitoisuudet voivat olla moninkertaiset 
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verrattuna kuivaan metsätähteeseen. Siksi hakkuutähteen tulisi kuivahtaa vähintään 

pari kesäkuukautta ennen polttoon viemistä. Lisäksi on suositeltavaa polttaa 

metsätähdehaketta turpeen kanssa seospolttona, tupeen osuuden ollessa vähintään 

15 – 20 %. (Alakangas 2000, 59) 

 

Kaukaan Voimalle hakkuutähdettä tulee paljon polttoon erityisesti syksyisin. 

Syksyllä taas turpeen poltto on vähäistä, joten on todennäköistä, että tämä aiheuttaa 

alkalien kertymistä petiin ja sitä kautta tulistimien tukkeutumista. 

Käyttöhenkilökunnan kokemuksien mukaan, hakkutähdekuormien mukana on 

silloin tällöin myös vihreää tähdettä. Hakkuutähdekuormien valvontaan pitäisi 

kiinnittää enemmän huomiota puuttua välittömästi asiaan, jos mukana on vihreää 

tähdettä.  

 

Kannot ovat kosteuspitoisuudeltaan ja lämpöarvoltaan hyvä polttoaine. Niiden 

mukana saattaa kuitenkin kulkeutua huomattaviakin määriä maa-ainesta, kuten 

hiekkaa ja soraa kattilaan. Nämä aiheuttavat pedin karkenemista sekä voivat olla 

osasyyllinen tuhkareaktioissa, jotka alentavat tuhkan sulamispistettä.  

 

Kaukaan Voiman polttoaineenvastaanotossa ylimääräisen aineksen kulkeutumista 

kattilaan on hyvin vaikea estää. Käytössä on metsäenergiamurska, jossa polttoaine 

murskataan sopivan kokoisiksi paloiksi ja raudanerotusmagneetilla poistetaan 

polttoaineen mukana tulevat rautakappaleet. Lisäksi polttoaine seulotaan 

kiekkoseulalla ennen kattilaan syöttöä. Esimerkiksi sora, joka läpäisee 

kiekkoseulan, pääsee helposti kulkeutumaan kattilaan. Polttoaineen vastaanotossa 

kannattaisi lisätä valvontaa, jotta huonoihin polttoainekuormiin voitaisiin puuttua 

välittömästi. Nyt seuranta on pääasiassa videovalvontaa, jonka avulla polttoaineen 

tarkka laadunseuranta on vaikeaa. 

 

7.4.6 Fenolihake 

Fenolihake eli vanerinsyrjä tuodaan Kaukaan Voimalle poltettavaksi UPM:n 

Chudovon vaneritehtaalta Venäjältä. Liitteessä 5 on fenolihakkeen 

laboratoriotulokset. Fenolihake on myös haasteellinen polttoaine. 
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Laboratoriotulosten mukaan fenolihakkeessa on erityisen paljon natriumia. Lisäksi 

fenolihakkeessa on vanerin liima-aineita, fenolihartseja, joita käytetään 

vanerinvalmistuksessa. Fenolihakkeen tuhkapitoisuus 815 °C:ssa on pieni, vain 

1,5 %, mutta tuloksista nähdään että tuhkapitoisuus 550 °C:ssa on 3,4 %. 

Fenolihakkeessa on paljon haihtuvia aineita ja yhdisteitä, jotka voivat olla yksi 

tekijä kattilan ja tulistimien likaantumisessa. 

 

Kattilasopimuksen mukaan vanerinsyrjää saa olla korkeintaan 10 % polttoaineesta. 

Poltettu määrä ei ole koskaan ylittänyt kattilasopimuksen rajaa. Syksyllä 2014 

poltettiin keskimääräistä enemmän vanerinsyrjää, koska kesän ajan kertynyttä 

vanerinsyrjää oli varastoitu välivarastoon ja sitä tuotiin syksyn aikana polttoon 

normaalin toimituksen lisäksi. Toimitus ei ollut aivan tasaista, vaan joukossa oli 

päiviä, jolloin fenolihaketta tuotiin paljon, jolloin osuus oli lähellä 10 % 

polttoaineista. Jatkossa jos vastaavanlainen tilanne tulee, olisi tärkeää varmistaa 

tasainen toimitus. 

 

7.5 Tukkeutumisen kustannukset 

Voimalaitoksen suunnittelematon seisokki aiheuttaa nopeasti suuria tappioita. 

Kaukaan Voiman kohdalla tappiota tulee menetetystä sähköstä, kaukolämmöstä ja 

prosessihöyrystä. Lisäksi alas- ja ylösajossa poltetaan maakaasua. Lappeenrannan 

Energia joutuu korvaamaan puuttuvan kaukolämpökapasiteetin 

maakaasulaitoksilla. Samoin Kaukaan tehtaiden tarvitsema prosessihöyry 

joudutaan tekemään maakaasukattiloilla.  

 

Taulukkoon 11 on laskettu INTREX™-tulistimen tukkeutumisista johtuneiden 

seisokkien kustannukset. Sähkö-, kaukolämpö- ja höyrytehoina on käytetty 

keskimääräisiä arvoja eri vuosien marras-tammikuun ajalta. Laskelmassa ei ole 

huomioitu ulkopuolisen työn kustannuksia. Puhdistuksessa käytetään yleensä 

puhdistusalan ammattilaisia imuroimaan INTREX™-kammiot sekä puhdistamaan 

tulistimet. Lisäksi tammikuun 2013 tapauksessa kunnossapitotyötä oli huomattavan 

paljon, joten todellinen kustannus on vielä reilusti suurempi. 
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Taulukko 11. Eri tukkeutumisten kustannukset. 

 
Marraskuu 

2014 

Joulukuu 

2013 

Tammikuu 

2013 

Marraskuu 

2012 

Menetetty sähkö 115 640 € 86 240 € 568 400 € 160 720 € 

Kaukolämpö tappiota 204 022 € 152 152 € 1 002 820 € 283 556 € 

Kulutettu maakaasu 51 618 € 31 510 € 45 793 € 52 080 € 

Höyry tappiota 228 310 € 170 265 € 1 122 203 € 317 313 € 

YHT. 599 590 € 440 167 € 2 739 216 € 813 668 € 

 

Taulukosta nähdään, että tukkeutuminen aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. 

Aikaisemmin laskettiin puhtaan hiekan syötön lisäämisen aiheuttama kustannus. 

Jos ongelma ratkeaa pelkästään syöttämällä kaksinkertainen määrä puhdasta 

hiekkaa mitä tähän asti, säästetään sillä vähintään 200 000 – 300 000 euroa 

vuodessa. Toinen tukkeutumista ehkäisevä tekijä on turpeen tasainen poltto. Tällä 

hetkellä turve on melko tarkalleen saman hintaista kuin biopolttoaineet, joten jos 

osa biopolttoaineista korvataan turpeella, ei lisäkustannuksia tule.  
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8 TOIMENPITEET TUKKEUTUMISEN EHKÄISEMISEKSI 

Seuraavassa käydään läpi toimenpide-ehdotukset INTREX™-tulistimien 

tukkeutumisen ehkäisemiseksi. 

 

8.1 Puhtaan hiekan syötön lisääminen 

Puhtaan hiekan syötön lisääminen on yksi helpoimmista keinoista ehkäistä 

tukkeutumisia. Se tuo hieman lisäkustannuksia, kuten kappaleessa 7.4.1 laskettiin, 

mutta säästö on silti merkittävä, jos sillä voidaan välttää kesken ajokauden 

tapahtuva tukkeutuminen.  

 

Tällä hetkellä hiekan syöttömäärä on 10 – 15 tonnia vuorokaudessa. 

Kattilasopimuksessa arvioitiin hiekan syöttömääräksi 22 tonnia. Hiekan 

syöttömäärän tarve vaihtelee polttoaineen mukaan. Koska käytettävä polttoaine on 

vaihtelevaa, ja osittain erittäin huonoa, tulisi puhtaan hiekan syöttömäärä olla 

vähintään kattilasopimuksen arvion tasolla. Hiekan syöttömäärä kannattaisi myös 

ohjelmoida muuttumaan syötetyn polttoaineen mukaan. Tällä hetkellä hiekkaa 

syötetään kattilaan ympäri vuoden sama määrä vaikka polttoaineen syöttömäärä 

vaihtelee merkittävästi. 

 

Samalla, kun hiekan syöttömäärä lisätään, kannattaa vähentää seulotun pohjatuhkan 

palautusta. Vaikka seulonnan jälkeen pohjatuhka on raekooltaan sopivaa, saattaa 

palautus aiheuttaa haitallisten aiheiden rikastumista petimateriaalissa. Tämä lisää 

riskiä tulistimien tukkeutumiselle. Pohjatuhkan palautuksesta voisi jopa luopua 

kokonaan. Tämä toki tarkoittaa lisää poistettavan pohjatuhkan määrää. Se 

huonontaa hieman kattilahyötysuhdetta ja lisää kustannuksia. 

 

8.2 Turpeen käyttö jatkuvaksi 

Turpeen poltolla ja INTREX™-tulistimien tukkeutumisella on syy-yhteys. Kun 

turvetta on poltettu enemmän, tulistimet ovat pysyneet paremmassa kunnossa ja kun 

turvetta on poltettu vähän, tulistimet ovat tukkeutuneet. Jatkossa turvetta kannattaa 

polttaa jatkuvasti biopolttoaineiden rinnalla. Lisäksi pitää erityisesti huolehtia että 
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turvetta on vähintään 15 % polttoaineesta, kun poltetaan metsätähdehaketta 

korkeamman alkalitason vuoksi.  

 

Erityisen tärkeää on, että turvetta käytetään välittömästi siitä lähtien, kun kattila 

ajetaan ylös. Tällä hetkellä turvetta poltetaan paljon talvella ja sekä syksyllä että 

keväällä vähän tai ei ollenkaan. Jatkossa turpeen käytön tulisi olla juuri toisin päin, 

eli syksyllä ja keväällä käytetään suhteessa enemmän turvetta ja talvella vastaavasti 

vähemmän, kuhan huolehditaan että sitä jatkuvasti on käytössä. Näin vuodessa 

käytetyn turpeen kokonaismäärä ei juurikaan muuttuisi eikä siitä aiheudu 

lisäkustannuksia. Turpeen hinta on kevään 2015 hinnoittelun mukaan jopa hieman 

edullisempaa kuin muiden biopolttoaineiden keskimääräinen hinta, joten 

biopolttoaineiden osittainen korvaaminen turpeella ei aiheuttaisi lisäkustannuksia. 

 

8.3 INTREX™-ajoasetukset ja konstruktiomuutos 

Kuten kappaleessa 7.1 todettiin, INTREX™-tulistimissa käytetään 

ylivuotokanavan ilmavirtausasetuksissa höyrykuorman mukaista säätöä. Kun 

höyrykuorma pienenee, ylivuotokanavan ilmavirtaus kasvaa eli kiertomateriaalia 

saadaan suoraan tulipesästä tulistimen päälle. Tämän seurauksena myös palavaa 

ainetta pääsee tulistinkammioon ja aiheuttaa kerrostumia tulistinkammion seinille 

sekä tulistinputkien pinnalle.  

 

Ylivuotokanavan ilmavirtausta kannattaisi pitää jatkuvasti pienellä ja muuttaa 

prosessiasetuksia niin, että asetus ei seuraa höyrykuormaa. Tämä tosin vaikuttaa 

suoraan tuorehöyryn loppulämpötilaan ja pienillä kuormilla jäädään reilusti 

tavoitelämpötilasta. Tärkeää on pohtia kumpi on tärkeämpää, joka tilanteessa 

mahdollisimman hyvä tuorehöyryn tulistusaste vai ennen pitkää tuleva 

todennäköinen tukkeutuminen. 

 

Yksi vaihtoehto tukkeutumisen ehkäisyssä voisi olla kidusaukkojen osittainen tai 

kokonaan umpeen muuraaminen. Amec Foster Wheelerin koekäyttäjän 

kenttäkokemuksen mukaan monessa biopolttoaineita käyttävässä kattilassa ei ole 

kidusaukkoja ollenkaan (Masalin 2015). Silloin kiertävää petimateriaalia ei pääsisi 
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niin helposti suoraan tulipesästä tulistinkammioon. Jos kidusaukot muurataan 

umpeen, tulee niihin jättää pienet raot jotta paine pääsee tasaantumaan 

tulistinkammion ja tulipesän välillä. Amec Foster Wheeler teki oman esityksensä 

konstruktiomuutoksesta tukkeutumisen ehkäisemiseksi, tätä käsitellään omassa 

kappaleessaan 8.10. 

 

8.4 Lietteen syötön hallinta 

Lietettä tulee biopuhdistamolta jatkuvasti. Normaalissa ajotilanteessa kuivattua 

lietettä syötetään jatkuvasti kattilaan menevälle polttoainehihnalle. Hihnalle tulevaa 

lietteen määrää ei pystytä hallitsemaan mutta se ei pääsääntöisesti aiheuta ongelmia. 

Ainoastaan aivan minimikuormaa ajettaessa jatkuvasti tulevan lietteen määrä on 

liian suuri. 

 

Enemmän ongelmia aiheuttaa palautettavan lietteen määrä. Lietteen palautuksella 

ja tulistimien tukkeutumisella on yhteys. Kesällä ja häiriötilanteissa, kun lietettä ei 

voida polttaa, liete ohjataan ulkovarastoon. Varastosta tuotua lietettä voidaan 

syöttää oman vastaanottoaseman kautta polttoainehihnalle. Kesän aikana 

varastoidun lietteen poltto aloitetaan yleensä loka-marraskuussa, kun kuormataso 

on noussut. Syksystä 2012 lähtien INTREX™-4 tulistin on tukkeutunut muutaman 

viikon sisällä lietteen palautuksen aloittamisesta. 

 

Lietteen palautusasemalla on kierrosnopeussäädetty purkain, mutta sen moottori ja 

vaihteisto ovat liian isoja ja purkainta joudutaan ajamaan jatkuvasti 

minimiohjauksella. Palautettavan lietteen määrää ei siis pystytä hallitsemaan ja 

tämä aiheuttaa ongelmia etenkin osakuormatilanteessa. Silloin lietettä saattaa 

mennä liikaa kattilaan, tulipesän lämmöt tippuvat ja saatetaan joutua käyttämään 

kaasupolttimia kattilan trippauksen estämiseksi.  

 

Lietteen palautuksen purkaimeen tulisi saada pienempi moottori tai 

alennusvaihteisto, jolla nopeutta voisi pudottaa reilusti nykyisestä. Tällöin 

voitaisiin hallita kattilaan palautettavaa lietettä. Myös palautettavan lietteen 

mittauksessa olisi parannettavaa. Tällä hetkellä mittaus näyttää aina lukemia kun 
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purkain pyörii eikä siinä ole mitään tunnistetta onko lietettä palautettavana vai ei. 

Samalla lietteen vastaanottoasemalle voisi lisätä kiekkoseulan seulomaan 

palautettavaa lietettä. Tällä hetkellä sitä ei seulota mitenkään.  

 

Myös lietteen jatkuvaan syöttöön kattilaan kannattaisi tehdä muutos. Tällä hetkellä 

ruuvipurkain purkaa lietteen suoraan lietekuljettimelta ja jakopelti ohjaa lietteen 

joko polttoainehihnalle tai ulos, mitään säätömahdollisuutta ei ole. Tulevaisuudessa 

on tarkoitus ajaa entistä pienempää minimikuormaa, joten myös lietteen määrää 

olisi hyvä saada hieman pienennettyä nykyisestä.  

 

Yksi vaihtoehto voisi olla tasaustasku tai monttu, jonne lietteet ajetaan suoraan 

lietekuljettimelta. Taskusta tai montusta liete purettaisiin säätävällä ruuvilla 

polttoainehihnalle. Häiriötilanteita varten taskuun tai monttuun kasaantuva 

ylimääräinen liete vietäisiin samalla tavalla välivarastoon kuin nytkin.  

 

Lietteen kosteudella on oleellinen merkitys kattilan toiminnan kannalta. Siksi olisi 

hyvä saada polttoainekuljettimelle syötettävälle lietteelle online-kosteusmittaus. 

Tällöin lietteen syöttöä voisi vähentää lietteen ollessa kosteampaa ja vastaavasti 

hieman lisätä sen ollessa kuivempaa. 

 

8.5 Ongelmallisten polttoaineiden vähentäminen 

Kaukaan Voimalla poltetaan monenlaisia haastavia polttoaineita. Lietteen lisäksi 

haasteita aiheuttavat hakkuutähde, fenolihake eli vanerinsyrjä ja kantopuu. Lisää 

haastetta tuo se, että polttoaineita ei polteta yksi kerrallaan vaan kaikki ovat 

sekoitettuna toisiinsa. Tällöin haitallisen polttoaineen vaikutusta on vaikea selvittää 

historiatietojen pohjalta.  

 

Hakkuutähteen mukana ei pitäisi tulla yhtään viherainetta sisältävää tähdettä, mutta 

kenttämiesten kokemusten mukaan sitä silloin tällöin tulee. Hakkuutähde ja 

erityisesti vihreä tähde sisältää runsaasti kaliumia joka on yksi tukkeutumisen syy. 

Siksi hakkuutähteen osuutta polttoaineissa kannattaisi vähentää. Jos vähentäminen 
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ei ole mahdollista, tulisi valvontaa lisätä erityisesti hakkuutähdekuormien osalta ja 

pyrkiä estämään vihreän tähteen poltto kattilassa. 

 

Fenolihake eli vanerinsyrjä on lämpöarvoltaan ja kosteudeltaan erinomaista 

polttoainetta, mutta se sisältää myös paljon haitallisia aineita. Jos fenolihaketta ei 

ole pakko polttaa nimenomaan Kaukaan Voimalla, kannattaisi siitä jopa luopua 

kokonaan tai vähentää sen osuutta polttoaineissa. 

 

Kantopuu aiheuttaa ongelmia mukana tulevan maa-aineksen ja kivien takia. 

Kuplapetikattilassa vierasaineet toimivat osittain korvaavana petimateriaalina 

mutta kiertopetikattilalle materiaali on liian karkeaa. Myös kantopuun osuutta 

polttoaineista kannattaisi miettiä uudelleen, eikä ainakaan lisätä sitä. Tällä hetkellä 

kantokuormien mukana tulevan vierasaineen määrää on vaikea mitata ja valvoa, 

mutta kehitteillä on online-mittaukseen perustuvia mittalaitteita, joilla tätä 

pystytään tulevaisuudessa mittaamaan (Kovanen 2015). 

 

8.6 Polttoaineen syöttöön muutoksia 

Polttoaineen syötössä voidaan hallita jokaista ruuvia erikseen. Syksyn 2014 

tukkeutumisen jälkeen tehtiin muutos, jossa ensimmäisten ruuvien osuutta 

pienennettiin, koska INTREX™-4 tulistin sijaitsee polttoaineen syöttösuunnassa 

ensimmäisenä. Ruuvien nopeuksissa olisi edelleen virittämisen varaa. Niillä 

kannattaisi testata miten alhaiseksi ensimmäisen ruuvin nopeutta voisi tiputtaa, ettei 

se vielä vaikuta radikaalisti petilämpötiloihin. Mitä vähemmän ensimmäisistä 

ruuveista syötetään polttoainetta, sitä vähemmän niistä tulee myös haitallisempaa 

polttoainetta tulipesään tulistimen lähistölle. 

 

Paras ratkaisu polttoaineensyöttöön olisi kuljetinlaitteiston konstruktiomuutos. 

Polttoaine tuotaisiin kuljettimilla molemmille seinille keskikohdalle, josta se 

jaettaisiin kahdelle eri kuljettimelle, joista kummastakin syöttää kaksi ruuvia 

polttoaineen kattilaan. Näin koko polttoaine, ja samalla huonompi aines jakaantuisi 

tasaisesti molemmille puolille kattilaa.  
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8.7 INTREX™-tulistimien suorituskyvyn online-laskenta 

Käytönvalvontajärjestelmään kannattaa lisätä tulistimien suorituskyvyn online-

laskenta. Laskennassa kannattaa seurata tulistimen lämmönläpäisylukua ja höyryn 

tulistusastetta tulistimessa. Tulistimista 1 ja 2 tämmöinen laskenta on jo olemassa, 

mutta INTREX™-tulistimista ei. Siitä voidaan mahdollisesti ennakoida tulevaa 

tukkeutumista ja nähdään missä kunnossa tulistimet ovat. Tällä hetkellä laskenta 

voidaan toteuttaa tulistimelle 4 ja tulistimien 3A ja 3B yhdistelmälle, koska 

tulistimien 3A ja 3B välissä ei ole höyryn lämpötilanmittausta. Tämä kannattaa 

lisätä heti seuraavassa seisokissa.  

 

8.8 Säännölliset analyysit 

Tällä hetkellä Kaukaan Voimalla analysoidaan polttoaineista päivittäin 

kosteuspitoisuudet sekä kerran kuussa teholliset lämpöarvot. Osalle polttoaineista 

lämpöarvo määritetään harvemmin mutta kuitenkin säännöllisesti. Pohjatuhkasta 

analysoidaan kaksi kertaa viikossa raekoko. 

 

Jatkossa kannattaisi seurata säännöllisesti pohjatuhkan ja kiertomateriaalin natrium, 

kalium ja kalsiumtasoja. Nämä ovat ne epäorgaaniset aineet, jotka aiheuttavat 

tulistimien tukkeutumisen. Myös polttoaineista kannattaisi tehdä säännöllisesti 

tarkempia analyysejä, joissa selvitetään haitallisten ja likaavien aineiden osuudet. 

Pohjatuhkan raekokoanalyysi on helppo tehdä, joten sitä voisi analysoida 

useammin, esimerkiksi kerran vuorokaudessa. Näin make-up hiekan syöttöä olisi 

helpompi ohjata oikein. Tärkeintä kaikissa analyyseissä on kuitenkin tulosten 

aktiivinen seuraaminen ja toimenpiteiden tekeminen niiden perusteella.  

 

8.9 Lisäaine 

Kattilaan syötettävällä lisäaineella on mahdollista ehkäistä kattilan ja 

lämmönsiirrinpintojen kuonaantumista ja likaantumista. Lisäaine reagoi matalalla 

sulavien alkalien kanssa ja muodostaa yhdisteitä jotka nostavat tuhkan 

sulamispistettä. Näin tahmeaa ja osittain sulaa tuhkakerrosta ei muodostu ja kattila 

sekä lämmönsiirrinpinnat pysyvät puhtaampana. Lisäaineesta on hyviä kokemuksia 
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muilta laitoksilta joten lisäainetta kannattaisi ainakin kokeilla Kaukaan Voiman 

kattilassa. 

 

8.10 Ääninuohous 

INTREX™-tulistimet ovat kokonaan tai lähes kokonaan hiekan sisällä joten niitä 

ei voi nuohota. Ääninuohousta voisi kuitenkin käyttää tulistinkammion seiniin 

kertyvän materiaalin irrottamiseen. Nuohoimen voisi sijoittaa tulisimen yläpuolelle 

vapaaseen tilaan. Hiekka tippuu ylhäältä alas mutta nuohoimesta on mahdollista 

tehdä niin kestävä, että se kestää hiekan aiheuttaman kulutuksen. Nuohoimen 

asennus tosin vaatisi läpiviennin tulistinkammion painerunkoon eli 

ohitusputkimuutokset nuohoinaukon kohdalle. Testi kuitenkin kannattaisi tehdä 

ainakin yhdellä tulistinkammiolla. 

 

8.11 Amec Foster Wheelerin ehdotus INTREX™-muutoksista 

Amec Foster Wheeler ehdottaa konstruktiomuutosta INTREX™-kammioihin. 

Tarkoituksena olisi tukkia kidusaukot ja jättää niihin ainoastaan pienet 

paineentasausaukot. Myös ylivuotokanava tukittaisiin kokonaan, jolloin tulipesän 

puolelta ei pysyisi siirtämään petimateriaalia tulistuksen parantamiseksi. Uudet 

ylivuotokanavat tehtäisiin nostokanavien päälle. Samalla paine-eromittausta 

tulistimen yli muutettaisiin sekä ilmajakoasetuksiin tehtäisiin muutoksia. Vastaavat 

muutokset on tehty Ruotsissa useampaan kattilaan, ja niillä on saatu 

tulistinongelmat ratkaistua. Amec Foster Wheelerin mielestä pelkkien 

kidusaukkojen tukkiminen olisi vain puolet ratkaisusta. 

 

Yhden tulistinkammion muutostyön hinta olisi suurin piirtein sama kuin yhden 

tukkeutumisen kustannus. Jos ongelmat loppuvat jo pelkästään kuumimman 

INTREX™-4 tulistinkammion konstruktiomuutoksella, on investointi kannattava, 

koska oletettavaa on että ilman mitään muutoksia tukkeutuminen tapahtuu myös 

seuraavana syksynä. Tällöin investoinnin takaisinmaksuaika olisi yksi vuosi. 
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9 YHTEENVETO 

Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen INTREX™-tulistimet tukkeutuvat kahdella 

tavalla. Nopeassa tukkeutumisessa tulistinkammion seinien kerrostumat 

romahtavat yhtäkkiä tulistimen päälle ja tulistimen lämmönsiirto heikkenee 

voimakkaasti. Tämä johtaa aina koko laitoksen alasajoon. Nopeita tukkeutumisia 

on ollut vuodesta 2012 lähtien vuosittain, yhteensä kolme kappaletta. Nämä 

tapahtuvat aina ennen vuodenvaihdetta marras- tai joulukuussa.  

 

Hitaassa tukkeutumisessa tulistinputkiin kertyy pikkuhiljaa kerrostuma sekä 

tulistinputkien väliin jää jumiin agglomeraatteja, jotka eivät mahdu poistumaan 

putkien välistä. Tulistimen lämmönsiirto heikkenee pikkuhiljaa mutta tähän 

mennessä ei alasajoa ole tarvittu. Hidas tukkeutuminen on ollut jokakeväinen 

ongelma laitoksen alusta asti.  

 

Nopea tukkeutuminen johtuu höyrystyvistä ja matalalla sulavista alkali- eli kalium- 

ja natriumyhdisteistä. Nämä muodostavat tulistinkammion seinälle tahmean 

pinnan, johon kiertävä petimateriaali alkaa tarttua. Kun kerrostuma on riittävän 

suuri, se romahtaa tulistimen päälle tukkien tulistimen. Hidas tukkeutuminen johtuu 

osittain myös alkaliyhdisteistä, mutta merkittävämpi aine kerrostumissa on 

kalsiumsulfaatti. Kalsiumsulfaatti alkaa kerrostua tulistinputkien pinnalle ja tukkii 

pikkuhiljaa tulistinta. 

 

Kiertävää petimateriaalia pääsee tulistinkammioon kahta kautta, sisäisen kierron 

kautta suoraan kattilasta ja ulkoisen kierron kautta erottimista. Suurin syy 

kerrostumien kertymiseen INTREX™-tulistinkammioiden seinille ja 

tulistinputkiin on mitä todennäköisimmin petimateriaalin mukana tulevan osittain 

tai kokonaan palamattoman polttoaineen sisäinen kierto INTREX™-

tulistinkammioihin. Tulistimet ovat rakenteeltaan sellaisia, että ne ovat jatkuvassa 

suorassa yhteydessä tulipesään kidusaukkojen kautta. Lisäksi pienillä kuormilla 

ylivuotokanavien virtausnopeutta kasvatetaan, jotta saadaan petimateriaalia 

tarpeeksi tulistimille ja sitä kautta höyryn tulistusta paremmaksi. 
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Kun pienillä kuormilla käytetään suurta ylivuotokanavan virtausnopeutta 

tulistusasteen parantamiseksi, pääsee samalla myös polttoainetta tulistinkammioon 

ja palaminen tapahtuu osittain tai kokonaan siellä. Lisäksi suurempi virtausnopeus 

tuo myös suurempia kappaleita tulipesästä tulistimen päälle ja ne voivat jäädä 

jumiin tulistinputkien väliin. Myös ulkoisen kierron kautta tulevat suuremmat 

polttoainejakeet palavat vielä tippuessaan erottimesta alaspäin.  

 

Erityisesti biopolttoaineiden palaessa osa tuhkasta höyrystyy. Jos palamista pääsee 

tapahtumaan tulistinkammiossa, voi siitä seurata ongelmia. Kun tulistinkammion 

seinät ovat jäähdytetyt, pääsee höyrystynyt tuhka kondensoitumaan seinille ja 

kerrostuma alkaa kasvaa. Lisäksi kerrostuma voi olla ulkopinnalta osittain sula, 

jolloin siihen tarttuu tuhkahiukkaset ja petihiekka helpommin kiinni. Myös 

kemialliset reaktiot kerrostumassa muuttavat sen rakennetta ja voivat kasvattaa sitä.  

 

Kerrostumien syntymiseen johtavat syyt johtuvat monesta tekijästä ja yksiselitteistä 

aiheuttajaa tukkeutumiselle on vaikea määritellä. Selvin yhteys tukkeutumisille on 

lietteen palautuksessa ja turpeen käytössä. Syksystä 2012 lähtien tulistimet ovat 

tukkeutuneet muutaman viikon sisällä lietteen palautuksen aloittamisesta. Turve 

vaikuttaa tukkeutumisiin positiivisesti, aina kun turvetta on poltettu, ovat tulistimet 

pysyneet puhtaampina. Kolmen viime vuoden aikana turvetta on alettu polttaa vasta 

myöhään syksyllä ja lopetettu kokonaan huhti - toukokuussa. Suurimmat ongelmat 

tulistimien kanssa ovat olleet juuri kolmen viime vuoden aikana. 

 

Todennäköisiä muita kerrostumien syntymiseen johtavia syitä ovat liian vähäinen 

puhtaan hiekan syöttö, lietteen epätasainen poltto ja haastavien polttoaineiden, 

kuten hakkuutähteen ja fenolihakkeen liiallinen poltto. Liian vähäinen puhtaan 

hiekan syöttö voi aiheuttaa haitallisten aineiden rikastumisen petimateriaaliin. 

Poltettavan lietteen kokonaismäärään ei voida vaikuttaa, koska kaikki liete mitä 

puhdistamolta tulee on poltettava. Lietteen ei pitäisi aiheuttaa ongelmia, jos sitä 

syötetään tasaisesti kattilaan eikä ylitetä kattilasuunnittelussa määrättyjä arvoja. 

Nykyisillä lietteenkäsittelylaitteilla tasainen syöttö että on erittäin haasteellista, ja 

niihin tulisi tehdä muutoksia.  
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Hakkuutähteessä on ongelmana niin sanottu vihreä metsätähde, eli viherainetta 

sisältävät osat kuten neulaset. Näitä ei pitäisi tulla poltettavaksi ollenkaan, mutta 

kenttäkokemusten mukaan jonkin verran on tullut myös vihreää tähdettä sisältäviä 

kuormia. Hakkuutähdettä tulisi myös polttaa turpeen kanssa seospolttona. 

Hakkuutähdettä tulee erityisen paljon polttoon syksyisin, jolloin turpeen osuus on 

ollut pieni. Jatkossa turvetta kannattaa polttaa aina kun poltetaan hakkuutähdettä. 

Fenolihakkeen eli vanerinsyrjän ei pitäisi aiheuttaa ongelmia, jos sitä poltetaan 

pieniä määriä tasaisesti. Jatkossa tulisi varmistaa että kuljetukset tulevat tasaisesti, 

eikä yhdelle päivälle tule liikaa kuormia. 

 

Paras keino välttää tukkeutumisia on pyrkiä estämään palavan aineen pääsy 

tulistinkammioon. Ylivuotokanavan asetusta kannattaa pitää mahdollisimman 

pienenä vaikka se heikentää hieman tulistusastetta pienellä kuormalla. Lisäksi 

suositeltavaa olisi kidusaukkojen umpeen muuraaminen, jolloin petimateriaalia ja 

polttoainetta ei pääse enää siirtymään suoraan tulipesästä tulistinkammioon.  

 

Itse kerrostumien syntyyn voidaan parhaiten vaikuttaa muuttamalla lietteen 

palautusta, polttamalla turvetta jatkuvasti biopolttoaineiden rinnalla sekä lisäämällä 

puhtaan hiekan syöttöä. Lietteenkäsittelylaitteisiin pitäisi tehdä muutoksia, jotta 

varmistettaisiin lietteen tasainen syöttö kattilaan. Jos lietettä syötetään tasaisesti, ei 

pitäisi syntyä ongelmia. Turvetta kannattaa jatkossa polttaa heti alkusyksystä 

lähtien ja jatkaa polttoa aina kesäseisokkiin asti. Puhtaan hiekan syötön lisääminen 

pitää pedin paremmassa kunnossa, jolloin kerrostumia syntyy vähemmän.  

 

Muita keinoja ovat ongelmallisten polttoaineiden vähentäminen ja lisäaineen 

käyttö. Ongelmallisia polttoaineita ovat metsätähdehake ja fenolihake eli 

vanerinsyrjä. Niiden käyttöä kannattaisi vähentää jatkossa, jos se on mahdollista. 

Lisäaineen käyttöä kattilassa kannattaisi ainakin kokeilla, koska sillä 

todennäköisesti on positiivinen vaikutus kattilan ja lämmönsiirrinpintojen 

puhtauteen.  
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