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LYHENNE- JA TERMILUETTELO 
 
Symbolit 
 
∆E    sähköinen potentiaaliero    [V] 

∆µ   kemiallinen potentiaaliero    [V] 

∆µ    sähkökemiallinen potentiaaliero   [V] 

Eo   elektrodipotentiaali (redox potentiali)  [V] 

F     faradayn vakio [96487 As] 

∆G    elektrodireaktion vapaaenergian muutos  

∆Go    reaktion vapaan energian muutos standarditilanteessa 

I   virta       [A] 

m    liuenneen metallin massa     [g/s] 

M     moolipaino       [g/mol] 

n     korroosioon osallistuvien elektronien lukumäärä   

p   paine       [Pa] 

t   aika       [s] 

T   lämpötila      [K, ºC] 

z   elektronien määrä reaktiossa 

 
 
 
Lyhenteet 
 
AE   Vastaelektrodi (Auxilary Electrode) 

BFB   Kerrosleijukattila (Bubbling Fluidized Bed boiler) 
CE   Vastaelektrodi (Counter Electrode)  

CER   Contact Electric Resistance 

Dekadi Logaritminen väli, jossa yläraja on alarajan kymmenkerta. 

[100, 1000] 

ECN   Sähköinen virtamelu (Electric Current Noise) 

EDS   Electro Dispersive x-ray Spectroscopy 

EIS    Electrochemical Impedance Spectrometry 

EPN   Sähköinen potentiaalimelu (Electric Potential Noise) 
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ER   Sähköinen vastus (Electric Resistance) 

IR   Potentiaalivirhe, joka aiheutuu liuosvastuksesta 

LCC    Elinkaarikustannus (Life-Cycle Cost) 

LCM    Elinjaksojohtaminen (Life-Cycle Management) 

LHV    Alempi lämpöarvo (Lower Heating Value) 

LUVO   Ilman esilämmitin (Luftvorwärmer)  

RCM  Luotettavuuskeskeinen kunnossapito (Reliability Centered 

Maintenance) 

RE   Referenssielektrodi (Reference Electrode) 

REF    Kierrätyspolttoaine (Recovered Fuel) 

SCE    Saturated Calomel Electrode 

SEM   Scanning Electron Microscope 

SRF   Kiinteä kierrätyspolttoaine (Solid Recovered Fuel) 

TPM  Kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito (Total Productive 

Maintenance) 

WE   Työelektrodi (Working Electrode) 

ISE    Ioniselektiivinen elektrodi (Ion Selective Electrode) 

 

Alkuaineet ja ionit 
 
Al    alumiini 

Au   kulta 

Ag    hopea 

Ca    kalsium 

Cd    kadmium 

Cl    kloori 

Co    koboltti 

CO3
2-   karbonaatti-ioni 

Cr    kromi 

Cu    kupari 

Fe    rauta 

Fe2+    ferro ioni 

Fe3+   ferri-ioni 
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H     vety 

HCO3
2-   bikarbonaatti, vetykarbonaatti-ioni 

Hg    elohopea 

K   kalium 

Mg   magnesium 

Na   natrium 

NH4
+   ammoniumioni 

Ni    nikkeli 

OH-    hydroksyyli-ioni 

Pb    lyijy 

Pd    palladium 

PO4
3-    fosfaatti-ioni 

Pt    platina 

Sn    tina 

SO4
3-    sulfaatti-ioni 

Zn   sinkki 

 
Yhdisteet 
 

Ca(OH)2   kalsiumhydroksidi  

CO2    hiilidioksidi 

HCl   kloorivety 

Mg(OH)2   magnesiumhydroksidi 

SO2   rikkioksidi 

SO3    rikkitrioksidi 

42SOH   rikkihappo  
V2O5   vanadiinioksidi 

Fe2O3   ferrioksidi 
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1  JOHDANTO 

 

Tämän diplomityön yhteydessä sähkökemiallisilla menetelmillä tarkoitetaan mit-

taus- ja valvontamenetelmiä, joita on käytetty tai käytetään pääasiallisesti materi-

aalien korroosion mittaamiseen ja tarkasteluun.  

Soveltavassa osio liittyy teollisuuden voimalaitoksien korroosio-ongelmiin, joita on 

viimeisen vuosikymmenen kuluessa esiintynyt runsaasti tulistinalueella sekä pala-

misilman esilämmittimissä. Tulistinalueen korroosiovauriot, likaantuminen ja niistä 

aiheutuneet tuotantokatkokset liittyvät erilaisten polttoaineiden sekakäyttöön sekä 

paljon yleistyneen jätteenpolton tuomiin materiaalihaasteisiin. Kattilan kylmäpäässä 

korroosiovauriot sijaitsevat yleensä alueilla, jossa höyry alkaa lauhtua ja muodostaa 

ensimmäisiä lauhdepisaroita.  

 

1.1  Taustat 
 
Yleisimmin sähkökemiallisia mittauksia on käytetty erilaisten prosessien ajoittai-

sissa hetkellisissä mittauksissa, prosessien määräaikaisessa valvonnassa sekä 

esim. laboratoriossa tehtävissä materiaalitutkimuksissa. Sähkökemiallisia mitta-

usmenetelmiä käytetään myös apuna esimerkiksi akkujen ja paristojen tuotekehi-

tyksessä.   

Tässä diplomityössä keskitytään jatkuvatoimisten sähkökemiallisten mittausten 

hyödynnettävyyteen kunnossapidossa ja niiden soveltamiseen teknis-

taloudellisesti osana erilaisten prosessien ohjausta.  

 

1.2 Tavoitteet 
 
Tämän diplomityön tarkoituksena on osoittaa sähkökemiallisten mittauksien so-

veltuvuus apuvälineeksi teollisten prosessilaitteiden optimoituun kunnossapitoon 

sekä apuvälineeksi erilaisten prosessien teknis-taloudelliseen optimointiin.  

Tarkoituksena on osittaa, että sähkökemiallisten mittauslaitteiden avulla voidaan 

mitata jatkuvatoimisesti kattilalaitosten tulistinvyöhykkeellä sijaitsevien tuubiput-



11 
 

 

kien kuntoa ja valvoa samalla kerrostumien muodostumista.  

 

Työn tarkoituksena on erityisesti osoittaa, että sähkökemiallisten mittauslaitteiden 

avulla kattilalaitosten ilman esilämmittimien toimintaa voidaan optimoida turval-

lisesti. Järjestelmän avulla savukaasuista voidaan ottaa kaikki mahdollinen teho 

irti ja parantaa siten laitosten energiatehokkuutta merkittävästi. 

 

Lopullisena tavoitteena on osoittaa, että työssä esitettyjen mittausjärjestelmien 

avulla mm. voimalaitosasiakkaat voivat saavuttaa huomattavaa taloudellista etua 

ja näin ollen menetelmien avulla voidaan saavuttaa myös merkittävää liiketoimin-

taa.  

 

1.3 Rajaus 
 
Sähkökemiallisia mittausmenetelmiä voidaan soveltaa hyvin laajasti erilaisiin 

kunnonvalvontakohteisiin. Niiden avulla voidaan tehdä materiaalien kunnonseu-

rannan lisäksi esimerkiksi pinnoitteiden laadunseurantaa ja pinnoitteiden kunnon-

valvontajärjestelmiä. Mittauksia voidaan toteuttaa todellisissa prosessiolosuhteissa 

jatkuvatoimisesti tai niitä voidaan käyttää esimerkiksi laboratoriossa toteutettaviin 

materiaaliselvityksiin.  

 

Tässä työssä ei selvitetä ja tutkita korroosio-ongelmien erilaisia muita ratkaisukei-

noja, kuten esimerkiksi erilaisten lisäkemikaalien käyttäminen korroosio-

ongelmien ratkaisemiseksi.  

 

Tässä diplomityössä keskitytään pääasiassa selvittämään sähkökemiallisten mitta-

usmenetelmien soveltuvuutta voimalaitoksien tulistin- ja kylmäpään alueen kor-

roosio-olosuhteiden mittaamiseen ja niiden avulla toteutettavaan korroosion eh-

käisyyn sekä kunnonvalvonnan suunnitteluun.  Soveltava osuus rajataan yhden 

voimalaitoksen tulistinalueen ja yhden voimalaitoksen ilman esilämmittimen tar-

kasteluun.  
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1.4 Aiemmat tutkimukset 
 
Aiemmissa tutkimuksissa on selvitetty esimerkiksi laitoksien energiahäviöitä sekä 

tutkittu ilmanesilämmittimien erilaisten rakenteiden vaikutuksista niiden energia-

tehokkuuteen. Aleksi Tornbergin tuoreen diplomityön mukaan useassa ulkomai-

sessa tutkimuksessa on lähestytty savukaasuhäviön vähentämistä tarkan happo-

kastepisteen määrittämisen kautta. Happokastepisteen määrittäminen antaa savu-

kaasun loppulämpötilalle ehdottoman takarajan, mihin savukaasun loppulämpötila 

voidaan ilmanesilämmittimessä laskea. Tutkimuksissa on esitetty matemaattisia 

laskentamalleja happokastepisteen määrittämiseen erilaisille kattilalaitos- ja polt-

toainevaihtoehdoille (Tornberg 2015). 

 

Diplomityöni aihe liittyy myös laitoksien käytönaikaiseen optimointiin, jota aihet-

ta on käsitelty mm. Satu Komulaisen diplomityössä 2012, jossa prosessin mittaus-

tulosten avulla lasketaan laitoksen energia- ja massataseet, joiden tuloksia käyte-

tään seuraavan optimointihetken lähtötietoina. Optimoinnin kohdefunktio on kus-

tannusfunktio, jonka termit ovat voimalaitoksen käytöstä aiheutuvia tuottoja ja 

kustannuksia. Prosessia optimoidaan säätimille annetut raja-arvot huomioiden 

niin, että kokonaiskate maksimoituu. Kun laitokselle kertyy käyttöikää ja histo-

riadataa, voidaan prosessin optimointia nopeuttaa hakemalla tilastollisesti histo-

riadatasta nykytilanteen olosuhteita vastaava hetki. Kyseisen historian hetken ka-

tetta verrataan kustannusfunktion optimoinnista saatuun katteeseen. Paremman 

katteen antavan menetelmän laskemat asetusarvot otetaan käyttöön prosessin oh-

jausta varten. Mikäli kustannusfunktion laskenta eikä historiadatan perusteella 

tehty haku anna paranevaa katetta, niiden laskemia asetusarvoja ei oteta käyttöön. 

(Komulainen 2012) 

 

Useassa työn aiheeseen liittyneessä aikaisemmin tehdyissä tutkimuksissa, käytän-

nön automatisoinneissa ja kustannustehokkuuden parantamispyrkimyksissä on 

yhteistä, että optimointijärjestelmät perustuvat erilaisten laskentamallien hyväksi-

käyttöön. Optimointi ei useinkaan perustu jatkuvatoimisten todellisten mittauksien 

reaaliaikaiseen hyväksikäyttöön. Toki historiatietokantaa ja malleihin perustuvaa 

laskentaa tarvitaan myös reaaliaikaiseen mittaukseen perustuvan säädön tukena. 
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2 SÄHKÖKEMIALLINEN KORROOSIO 
 
Korroosio on välttämätön luonnonlakien mukainen tapahtuma, joka on pakko hy-

väksyä ja jota ei voi milloinkaan pysäyttää. Metallit esiintyvät luonnossa malmi-

mineraaleina muun muassa oksideina ja sulfideina. Metallin valmistuksessa käyte-

tään suuria määriä energiaa, joka kasvattaa metallin energiasisältöä verrattuna 

malmiin. Metalli pyrkii eroon tästä energiaylimäärästä reagoimalla ympäristön 

kanssa ja pyrkii palautumaan takaisin malmiksi. (Forsén 2006) 

 

Yleensä metallien korroosio perustuu korroosioparin syntymiseen kahden eri po-

tentiaalin omaavan saman metallipinnan osan tai kahden eri metallin välille. Ta-

saisessa syöpymisessä metallipinnalla tapahtuva sähkökemiallinen reaktio on sel-

lainen, että anodi- ja katodialueet vaihtavat nopeasti paikkaansa metallin pinnalla, 

jolloin metalli syöpyy tasaisesti. Kuvassa 1 on esitetty kuinka kahden eri metallin 

korroosioparissa korkeamman potentiaalin (positiivisemman) omaavasta jalom-

masta metallista tulee katodi ja matalamman potentiaalin omaavasta kohdasta 

(epäjalommasta metallista) anodi. Taulukossa 1 on esitetty metallien galvaaninen 

potentiaalisarja eri metalleille ja metalliseoksille, mitattuna (SCE) elektrodiin näh-

den merivedessä +20 ºC asteen lämpötilassa, on esitetty.  Korroosion edellytykse-

nä on siten korroosiopari (esim. Fe / Zn), elektrolyytti (esim. merivesi) ja elektro-

ninen eli sähköinen yhteys metallien välillä (esim. kaapeli, vaijeri, jne.). (Tunturi 

(päätoim.) 1988, s. 17 – 30) 

 
Kuva 1. Korroosiokenno ja siihen liittyvät korroosioilmiöt (Aromaa 2003). 
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Korroosio on seurausta elektrodien välisistä sähkövirroista. Jos elektrodit ovat 

mikroskooppisia, hyvin lähellä toisiaan ja vaihtavat koko ajan paikkaa, tapahtuu 

yleistä syöpymistä. 

Elektrodit voivat myös pysyä paikallaan, jolloin anodilla tapahtuu paikallista syö-

pymistä. Elektrodien välisiin sähkövirtoihin vaikuttavat elektrodialueiden ympä-

rillä vallitsevat olosuhteet. (Schock et al 2005) 

 

 
 

Kuva 2. Korroosiokenno, jossa sähkökemialliset reaktiot tapahtuvat saman metal-

lin pinnalla. (Forsén 2006).  

 

Varausten liikkuminen korroosiovirtapiirissä edellyttää potentiaalieroa anodin ja 

katodin välillä. Virtapiiriin liittyviä sähköisiä suureita ovat siis potentiaaliero E, 

korroosiovirta I ja piirin vastus R. Nämä suureet noudattavat ns. ohmin lakia: 

 

Ohmin laki:      

U = R*I       (1)  

missä  U = jännite [V] 

O2

Merivesi

Veteen liuennut happi 
kulkeutuu pinnalle, jossa 
se pelkistyy.

Sähkökemialliset reaktiot,
elektronit siirtyvät anodi-
alueelta katodille.

Fe

Fe = Fe2+ + 2 e- O2 + 2 H2O + 4e- = 4 OH-

Reaktiotuotteet 
poistuvat liuokseen, 
anodilta on liuennut
rautaa, katodi ei ole
muuttunut.

Anodi Katodi

O2

O2

O2
O2

Fe
4 e-

OH-OH-OH-
OH-

Fe Fe

Fe2+ Fe2+

Anodi Katodi

Anodi Katodi

Teräs
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  R = vastus  [Ω] 

  I = virta [A] 

 
Korroosiovirtapiirissä kulkevan virran suuruus määrää edelleen anodilla liukene-

van metallin määrän ns. Faradayn lain mukaan: 

 

m = IM / nF         (2) 

 

missä   m  liuenneen metallin massa     (g/s) 

M   moolipaino       (g/mol) 

n   korroosioon osallistuvien elektronien lukumäärä   

F   Faradayn vakio (96487 As) 

 

Faradayn kaavan mukaan yhden ampeerin virta liuottaa 1,04g rautaa, 1,22g sink-

kiä tai 3,68g lyijyä tunnissa. (Tunturi (päätoim.) 1988, 26 – 34) 

2.1 Elektrodipotentiaali 
 

Kun metallielektrodi upotetaan elektrolyyttiseen liuokseen sen ja liuoksen välille 

muodostuu tietyn suuruinen potentiaaliero, joka on riippuvainen metallin atomien 

taipumuksesta luovuttaa elektronejaan. Yksittäiselektrodilla tasapainotilanteessa 

metallin hapettumisreaktioita ajava voima kumoutuu pelkistysreaktion samansuu-

ruisilla, mutta vastakkais-suuntaisella ajavalla voimalla, eli elektrodien ja liuoksen 

yli ei tapahdu nettomassansiirtoa. 

Sähkökemiallinen potentiaaliero yksittäiselektrodin ja liuoksen välillä koostuu 

kemiallisesta ja sähköisestä potentiaalierosta;  

 

∆µ =∆µ + nF∆E      (3)  

 

missä  ∆µ kemiallinen potentiaaliero    [V] 

∆E  sähköinen potentiaaliero    [V] 

∆µ  sähkökemiallinen potentiaaliero   [V] 
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F Faradayn vakio     

 [96500As/ekv]  

n  reaktioon osallistuvien elektronien lukumäärä 
 

Edellä kuvatussa tasapainotilanteessa sähkökemiallinen potentiaaliero on ∆µ=0,  

eli 

 

∆E=-∆µ/nF           (4) 

tai    

Eo=- ∆G/nF      (5) 

 

missä  ∆G  elektrodireaktion vapaaenergian muutos  

Eo elektrodipotentiaali (redox potentiali)  [V] 
 

Standardiolosuhteissa (puhdas metalli, metalli-ionien aktiivisuus liuoksessa = 1,  

paine 1atm ja lämpötila 25 ºC) saadaan elektrodin standardipotentiaali; 

 

Eo=∆Go/nF      (6)  

 

missä  ∆Go  reaktion vapaan energian muutos standarditilanteessa 

 

Elektrodin ja elektrolyytin välistä elektrodipotentiaalia ei pystytä suoraan mittaa-

maan, vaan mittauksessa on käytetty apuna ns. normaalivetyelektrodia, jonka 

elektrodipotentiaali on määritelty nollaksi. 

 

Upotettaessa sinkkielektrodi veteen kuvan 2 mukaisesti, se pyrkii voimakkaasti 

liukenemaan Zn+ -ioneina liuokseen. Elektrodiin muodostuu negatiivinen varaus 

vapaiden elektronien ansiosta, joka pitää liuenneet Zn+ -ionit elektrodin pinnan 

läheisyydessä. Tällöin muodostuu ns. sähköinen kaksoiskerros (Helmholzin kak-

soiskerros). Kerrosta voidaan kuvata kondensaattorilla ja sen kanssa rinnan kytke-

tyllä vastuksella. Jos vastaavasti kuparielektrodi upotetaan vesiliuokseen, kupari 

pyrkii liukenemaan vain vähäisessä määrin. Pinnan läheisyyteen muodostuu täs-

säkin tapauksessa sähköinen kaksoiskerros, jossa elektrodi on kuitenkin varautu-
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nut positiivisesti liuokseen nähden. Sinkin elektrodipotentiaali liuokseen nähden 

on siis negatiivinen ja kuparin positiivinen. (Tunturi (päätoim.) 1988, 35–36) 

 

 
Kuva 3. Elektrodipotentiaalin muodostuminen sinkki- ja kuparielektrodilla vesi-

liuoksessa (Tunturi (päätoim.) 1988, s. 36). 

a) sinkkielektrodi 
b) kuparielektrodi 
 

2.2 Standardipotentiaalit 
 
Materiaalit voidaan asettaa sähkökemialliseen jännitesarjaan niiden standardipo-

tentiaalin avulla. Tasapainotilaa kuvaa tasapainopotentiaali, Eo, mitattuna nor-

maalivetyelektrodilla. Standardipotentiaalit on määritelty voimakkaasti happa-

massa (pH=0) ioniensa suhteen yksimolaarisessa liuoksessa, jonka vuoksi tarkas-

telua voidaan käyttää kuitenkin lähinnä teoreettisessa tarkastelussa (Tunturi (pää-

toim.) 1988, 40)  
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Kuva 4. Standardielektrodipotentiaalin mittaus normaalivetyelektrodilla (Tunturi 

(päätoim.) 1988, 40). 

 

Tasapainopotentiaalien arvot voidaan taulukoida sähkökemiallisiksi sarjoiksi (tau-

lukko 1) ja todelliset mitatut potentiaalit galvaanisiksi sarjoiksi (taulukko 2). Ne-

gatiivisen potentiaalin normaalivetyelektrodiin nähden omaavia metalleja kutsu-

taan epäjaloiksi ja puolestaan positiivisen potentiaalin omaavia kappaleita jaloiksi 

metalleiksi. 

 

Taulukko 1. Metallien sähkökemiallinen jännitesarja (Tunturi (päätoim.) 1988, 
40). 

 

 Elektrodireaktio  Eo / (V) 
 
 K+ + e = K   -2,925 
 Ca2+ + 2e = Ca  -2,87 

Na+ + e = Na  -2,714 
Mg2+   + 2e = Mg  -2,37 

 Al3+  + 3e = Al  -1,66 
 Zn2+ + 2e = Zn  -0,763 
 Cr3+ + 3e = Cr  -0,74 
 Fe2+ + 2e = Fe  -0,440 
 Cd2+ + 2e = Cd  -0,403 
 Co2+ + 2e = Co  -0.277 
 Ni2+ + 2e = Ni  -0,250 
 Sn2+ + 2e = Sn  -0,136 
 Pb2+ + 2e = Pb  -0,126 
 2H+ + 2e = H2  0,000 
 Cu2+ + 2e = Cu  +0,337 
 Hg22+  + 2e=2Hg  +0,789 
 Ag+ + e = Ag  +0,799 
 Pd2+  + 2e = Pd  +0,987 
 Pt2+ + 2e = Pt  +1,2 
 Au3+ + 3e = Au  +1,50 
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2.3 Galvaaninen jännitesarja 
 

Metallien korroosio perustuu yleensä korroosioparin syntymiseen kahden eri po-

tentiaalin omaavan saman metallipinnan osan tai kahden eri metallin välillä. Eli 

samankin metallin eri pinnat voivat omaksua eri potentiaalin useista eri seikoista 

johtuen. Kuvassa 5 on esitetty klassinen korroosiopari, jossa korkeamman poten-

tiaalin (positiivisemman) omaavasta jalommasta metallista tulee katodi ja mata-

lamman potentiaalin omaavasta kohdasta (epäjalosta metallista) anodi.  

 
 

Kuva 5. Klassinen korroosioparin kaavio, katodireaktiona O2 + 2H2O + 4e = 
4OH- (Tunturi (päätoim.) 1988, 22). 

 

Korroosion (galvaaninen korroosio) edellytykset ovat korroosiopari (esim. Fe / 

Cu), elektrolyytti (esim. merivesi) ja elektroninen e. sähköinen yhteys metallien 

välillä (esim. mekaaninen liitos, kaapeli, vaijeri, jne.) 

 

Korroosio voidaan puolestaan pysäyttää katkaisemalla joku kolmesta edellä esite-

tystä kohdasta. Rakennepintojen huolellisella maalauksella pyritään yleensä estä-

mään elektrolyytin pääsy teräspinnalle. On huomioitava, että maalauksella suoja-

tut uudetkaan teräspinnat eivät ole oikeastaan koskaan täysin ioneja läpäisemät-

tömiä. Näin ollen korroosio alkaa yleensä juuri näistä pienistä huokosista. Maali-

vauriokohta johtaa korroosioon (vallitsevista ympäristötekijöistä riippuen), vaikka 

paljastuvan pinnan läheisyydessä ei olisikaan jalompia materiaaleja. Vauriokohta 
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muodostuu anodiksi, jonka ympärillä on aina suurempi katodipinta (=maalattu 

ehjä pinta). Maalivauriokohdan muodostuessa sen alla olevan metallin päällä ei 

ole yleensä (pohjakäsittelytavasta riippuen) suojaavaa oksidikerrosta, eikä oksidi-

kerrosta pääse muodostumaan, koska vauriokohta alkaa heti toimia korroosioparin 

anodina. Mikäli maalatun pinnan läheisyydessä on rakenteeseen sähköisessä yh-

teydessä olevaa jalompaa materiaalia se kiihdyttää epäjalomman materiaalin syö-

pymistä vauriokohtien toimiessa muodostuvan galvaanisen parin anodina. 

Mikäli rakenteessa joudutaan käyttämään kahta eri materiaalia toisiinsa liitettyinä 

ja niiden pinta-alat ovat suuruudeltaan lähes samansuuruisia, olisi suositeltavaa 

maalata pelkästään katodipinta. Vaarallisin tilanne muodostuu silloin kun anodi-

pinta on pieni suhteessa katodipintaan. Pieni anodipinta syöpyy tällöin hyvin voi-

makkaasti. Maalatun anodipinnan pistemäisten maalivauriokohtien syöpyminen 

voi olla moninkertainen esim. kokonaan maalaamattomaan alumiinipintaan näh-

den, joka todennäköisesti liukenisi tasaisesti kauttaaltaan. (Korpinen 2015) 

 

Elektrolyytin (esim. merivesi tai esim. savukaasun koostumuksen ja lämpötilan 

muodostama kerrostuma) ominaisuudet kuten, kloridipitoisuus, kloori, rikki, läm-

pötila, epäpuhtaudet, jne. vaikuttavat korroosionopeuteen.  

Mitä parempi on elektrolyytin johtokyky, sitä laajemmalle alueelle galvaanisen 

parin vaikutus ulottuu. Kahden vierekkäisen eri materiaalia olevan metallipinnan 

anodi syöpyy nopeasti suojaten vieressä olevaa jalompaa materiaalia. Ilmiö esiin-

tyy useimmin hitsausliitoksissa, mikäli hitsauksen lisäaineen koostumus on liian 

jalo perusmateriaaliin nähden. Välittömästi hitsisauman vieressä oleva perusaine 

(anodipinta) alkaa syöpyä suojaten hitsisaumaa (katodipinta). Hitsausliitoksissa 

syöpymistä voi tosin kiihdyttää lisäksi hitsauksen aiheuttamat muutokset perus-

materiaalissa. (Korpinen 2015) 

 

Kuvassa 6 on esitetty esimerkkejä korroosioparin muodostumiseen vaikuttavista 

seikoista rakenteessa.  
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Kuva 6. Galvaaniseen korroosioon johtavia esimerkkejä (Forsén 2006). 
 
 
Taulukosta 2 ilmenee, että mitä kauempana kahden toisiinsa liitetyn materiaalin 

jalousasteet ovat toisistaan, sitä nopeammin galvaanisen parin anodi syöpyy. 

 
Kun materiaaleja valitaan käytännön sovelluksiin, on aina huomioitava galvaani-

sen korroosion mahdollisuus. Tällöin on tunnettava metallien väliset potentiaa-

lierot, jotta galvaanisen korroosion todennäköisyys voitaisiin arvioida. Potentiaa-

lierot määrätään mittaamalla materiaalien korroosiopotentiaalit olosuhteisiin sopi-

van referenssielektrodin avulla. Laittamalla tietyssä ympäristössä mitatut materi-

aalien korroosiopotentiaalit kasvavaan tai laskevaan järjestykseen saadaan ns. gal-

vaaninen sarja. Galvaanisessa sarjassa materiaalit esitetään niiden korroosiopoten-

tiaalien mukaisessa järjestyksessä, mutta korroosiopotentiaalien arvoja ei yleensä 

esitetä, sillä materiaalien välinen potentiaaliero on vain harvoin verrannollinen 

korroosionopeuteen. (Aromaa 1987) 
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Taulukko 2. Galvaaninen jännitesarja, merivesi (Tunturi (päätoim.) 1988, 32). 
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2.4 Faradayn laki 
 

Kappaleen syöpymisnopeus voidaan määrittää kun tunnetaan korroosiovirran suu-

ruus, pinta-ala ja kappaleen tiheys.  

 
Faradayn laki 

      (7) 

      (8) 
 
missä  
 

n  ainemäärä 

m massa       [g/s] 

M moolipaino      [g/mol] 

z elektronien määrä reaktiossa 

I virta       [A] 

t aika       [s] 

F Faradayn vakio [96500 C*mol-1]   

 
 

Faradayn kaavan mukaan yhden amppeerin virta liuottaa 1,04g rautaa, 1,22g sink-

kiä tai 3,68g lyijyä tunnissa. (Tunturi (päätoim.) 1988, 26) 

 

Esimerkiksi raudalle ekvivalentti on edellisen perusteella;     

  

55,9 g/mol / 2*96500 As/mol = 0,29 mg/As tai 1,04 g/Ah 

 
Edelleen raudan liukeneminen virrantiheydellä 1 mA/cm2 saa aikaan painohävi-

ön: 

^m = 0,29 mg/As x 0,001 A/cm2 x 86400 sek/päivä = 25,0 mg/cm2/päivä.  

Ahg
z

Mekv /
8,26⋅

=

Fz
tI

M
mn

⋅
⋅==
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Painohäviö pinta-alaa kohden ja aika voidaan muuntaa ohenemaksi kun materiaa-

lin tiheys tiedetään. Raudan tiheys on 7,87 g/cm3. Kun painohäviö 25,0 

mg/cm2/päivä jaetaan tiheydellä, niin ohenemaksi saadaan: ^d = 25,0·10-3 

g/cm2/päivä / 7,87 g/cm3 x 365 päivää/vuosi = 1,16 cm/vuosi. (Forsén 2006) 

 

2.5 Polarisaatioilmiöt ja metallin passivoituminen 
 
Luonnonilmiöille on tyypillistä, että jokainen muutos synnyttää vastakkaissuun-

taisen tai muutosta hillitsevän reaktion. Korroosioreaktioita hillitsevät polarisaa-

tioilmiöt ovat välttämätön edellytys metallin tekniselle käytölle. Ilman niitä metal-

lit syöpyisivät välittömästi valmistuksen jälkeen käyttökelvottomiksi.  Polarisaa-

tioilmiöt perustuvat joko metalliatomin vaikeuteen siirtyä ionimuotoon (aktivaa-

tiopolarisaatio eli ylijännite) tai hitaasta diffuusiosta aiheutuvaan ioniruuhkaan 

joko anodin tai katodin välittömässä läheisyydessä (konsentraatiopolarisaatio). 

Metallin pintaan muodostuvat kerrostumat ja elektrolyytin vastus rajoittavat myös 

korroosiovirran kulkua – puhumme vastuspolarisaatiosta. Kun metallin potentiaa-

lia nostetaan yli metallin ja sen jonkin oksidin tai hydroksidin välisen tasapaino-

potentiaalin, alkaa metallin pinnalle syntyä tätä yhdistettä. Potentiaalia edelleen 

nostettaessa yhdiste muodostaa suotuisissa olosuhteissa metallin pintaan tiiviin, 

jatkuvasti korjaantuvan ohuen kerroksen, ns. passiivikerroksen. Tällainen passii-

vikerros estää käytännöllisesti katsoen kokonaan metalliatomien liukenemisen ja 

korroosiovirta pienenee useita dekadeja. Metallien ja metalliseosten korroosion-

kestävyys on pääsääntöisesti passivoitumisilmiöön perustuva. Valittaessa niitä eri 

korroosio-oloihin on varmistuttava metallin passivoitumisedellytyksistä näissä 

olosuhteissa. Tärkeimpiä esimerkkejä voimakkaasti passivoituvista metalleista 

ovat ruostumattomat ja haponkestävät teräkset, kupari ja sen seokset, alumiini ja 

titaani. Tavallisen teräksen käytön höyryvoimalaitosten putkina tekee mahdolli-

seksi teräksen passivoitumisen näissä käyttölämpötiloissa veden happipitoisuuden 

ollessa äärimmäisen pieni. (Tunturi (päätoim.) 1988, 23) 
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2.6 Pourbaix -diagrammi 

 
Kun ajatellaan korroosioympäristöissä esiintyvien tekijöiden ja reaktioihin osallis-

tuvien kiinteiden aineiden, liuosten ja kaasujen moninaisuutta, on tilanne äärim-

mäisen monimutkainen. Sähkökemiallisen jännitesarjan tai eri reaktiomahdolli-

suuksien erillinen tarkastelu antaakin vain puutteellista tai hajanaista tietoa. Bel-

gialaisen Marcel Pourbaix’n kehittämä graafinen tarkastelutapa – Pourbaix tai pH 

- potentiaalidiagrammeina tunnetut sähkökemialliset tasapainopiirrokset – on ollut 

merkittävä askel korroosiotutkimuksessa ja termodynaamisen tiedon hyödyntämi-

sessä myös käytännön tarkoituksiin. Tasapainopiirrosten perusideana on reaktio-

yhtälöiden ja termodynaamisten arvojen avulla pH – potentiaali-koordinaatistoon 

lasketut metallin ja sen yhdisteiden stabiilisuusalueet. Piirrokset saadaan kor-

roosion kannalta havainnollisemmaksi merkitsemällä niihin vain metallien kor-

roosio-, passiivisuus- ja immuunialueet. Näillä alueilla vastaavasti metalli syöpyy 

tai suojautuu eriasteisesti syöpymiseltä jollakin syöpymistuotteella, usein oksidi-

kerroksella. Ollessaan immuunialueella metalli on metallisessa muodossa termo-

dynaamisesti pysyvä. (Tunturi (päätoim.) 1988, 19 – 21) 

 

 
Kuva 7. Raudan potentiaali - pH - piirros korotetuissa lämpötiloissa (Tunturi 
(päätoim.) 1988, 50). 
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2.7 Metalli pelkistimenä 
 
Metallit voivat toimia pelkistiminä. Niiden tehokkuus riippuu metallin jaloudesta 

toisiinsa nähden. Sähkökemiassa on olemassa metallien jännitesarja, jossa metallit 

on sijoitettu nousevan elektroniaffiniteetin mukaiseen järjestykseen. Elektroniaffi-

niteetti tarkoittaa atomien kykyä vetää puoleensa elektroneja. Metallien pelkistetty 

jännitesarja Atkins (1997, s. 257) mukaan näyttää seuraavalta:  

 

K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au, Pt.  

 

Sarjassa vasemmalla ovat epäjaloimmat metallit, jotka ottavat heikoimmin vastaan 

elektroneja, eli ne toimivat pelkistiminä. Oikealle mentäessä metallien jalous ja 

kyky pelkistyä kasvaa. Metallien jännitesarjaan on sisällytetty myös vety. Tämän 

sarjan avulla voidaan siis todeta myös, mitkä metallit kykenevät pelkistämään ve-

tyioneja vetykaasuksi. Tähän pystyvät sarjassa vasemmalla ennen vetyä olevat 

metallit. Sarja kertoo myös, mitkä metallit pelkistävät mitäkin metalleja. Epäja-

lommat metallit kykenevät pelkistämään jalompien metallien ioneja metalliksi. 

Tästä esimerkkinä on, että alumiinin pinnalle saostuu kuparisulfaattiliuoksesta 

metallista kuparia ilman ulkopuolista virtalähdettä. (Suomen Galvanoteknisen yh-

distyksen julkaisuja No5 2003) 

 

2.8 Korkean lämpötilan korroosio (hapettuminen) 
 

Useimmat metallit kuten ruostumaton teräs, alumiini, titaani ja magnesium rea-

goivat ilman hapen kanssa ja muodostavat oksidikerroksen. Tällöin sanotaan, että 

metallit hapettuvat eli korrodoituvat. Korroosioprosessin seurauksena muodostu-

nut metallioksidi vaikeuttaa metallin ja hapen reaktiota, jolloin hapettuminen eli 

korroosio vähenee. Tämän seurauksena korroosionopeus tulee riippuvaiseksi siitä, 

miten helposti metalli ja happi voivat kulkea oksidikerroksen läpi. Passivoitumi-

nen ei kuitenkaan ole pysyvää, vaan olosuhteiden muuttuessa pelkistäviksi metalli 

aktivoituu.  
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Korkeassa lämpötilassa hapettavissa olosuhteissa tapahtuvaa korroosiota nimite-

tään yleisesti hilseilyksi. Lämpötilan kohotessa reaktionopeus kasvaa ja erityyppi-

siä oksidiyhdisteitä voi muodostua, mutta itse perusilmiöt ovat pääosiltaan edellä 

kuvatun kaltaisia. Korkean lämpötilan korroosiolla tarkoitetaan yleensä metallin 

tai metalliseosten syöpymistä ”kuivassa” kaasussa korkeassa lämpötilassa, eli toi-

sin sanoen sellaisessa ympäristössä, jossa metallin pinnalle ei muodostu vettä. 

Syövyttävä järjestelmä voi kyllä sisältää muita nestemäisiä aineita kuten esimer-

kiksi sulaa suolaa tai kuonaa. Korkeissa lämpötiloissa tapahtuva korroosio on 

usein tasaista syöpymistä ja harvemmin pistemäistä syöpymistä tai jännityskor-

roosiota. Korroosion kulku muodostuu tällöin tasaiseksi ja se on usein helposti 

ennakoitavissa. Tässä kohtaa on tärkeä huomata, että edellä kuvattu järjestelmä 

pätee vain tilanteissa, joissa kaasufaasissa ei ole hapen lisäksi muita aktiivisia 

komponentteja. Tilanne muuttuu toisenlaiseksi, mikäli kaasufaasi sisältää muita 

aktiivisia yhdisteitä, kuten rikkidioksidia. Tällöin korroosionopeus kasvaa, metal-

lioksidin lisäksi syntyy metallisulfidia ja reaktiomekanismit muuttuvat. Jos kaasu-

faasi sisältää lisäksi epäorgaanisia yhdisteitä, jotka vallitsevissa olosuhteissa voi-

vat tiivistyä suliksi pisaroiksi metallin pinnalle, kasvaa reaktionopeus huomatta-

vasti lähinnä siksi, koska ionien kulkunopeus nesteessä on suurempi kuin kiinte-

ässä faasissa. (Tunturi (päätoim.) 1988, 127–159) 

 

Korkealämpötilakorroosiota sekä vesi- ja happokastepisteen aiheuttamaa kor-

roosiota eli ns. kylmäpään korroosiota käsitellään tarkemmin kappaleessa 5. 
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3 KORROOSIONOPEUDEN MITTAAMINEN  
 

Korroosion mittaus- ja monitorointimenetelmiä on useita, mutta ne voidaan jakaa 

yleisesti kolmeen pääryhmään. 

 
 Fysikaaliset menetelmät, joilla mitataan näytteessä tai anturissa ta-

pahtuneen korroosion määrää jonkin fysikaalisen suureen avulla: 

 painohäviö 

 ohenema 

 sähköinen vastus 

 Sähkökemialliset menetelmät (mittaavat hetkellisen korroosiono-

peuden) 

 Muut menetelmät, jotka ovat edellisiä tukevia: 

 metalli-ionien pitoisuuden analyysi, biofilmien analyysi, 

jne. 

 

Tässä diplomityössä keskitytään sähkökemiallisten mittausmenetelmien käytön 

hyödyntämiseen. 

Korroosion mittaaminen laboratoriossa perustuu yleensä materiaalin sähkökemial-

liseen polarisaatioon liittyviin mittauksiin. Mittauksissa käytetään yleensä poten-

tiostaattisia ja/tai galvanostaattisia mittauksia. Koekappaletta (WE) eli työelektro-

di, joka on tutkittavasta materiaalista valmistettu näytekappale, polarisoidaan vas-

taelektrodiin (CE) tai (AE) ja referenssielektrodiin (RE) kytketyn potentiostaatti-

laitteiston avulla haluttuun vakiopotentiaaliarvoon ja mitataan siihen tarvittava 

virta. Vastaelektrodi ja tutkittava näyte muodostavat piirin, johon potentiostaatin 

vahvistinpiiri syöttää virtaa. Vastaelektrodina käytetään yleisimmin platinaelekt-

rodia. Vastaavasti galvanostaattisissa mittauksissa virta pidetään vakiona ja mita-

taan virran aiheuttama potentiaalimuutos. 

 

Seuraavassa kappaleessa on käyty läpi yleisesti sähkökemiallisiin mittauksiin liit-

tyvää termistöä. 
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3.1 Fysikaaliset menetelmät 
 

3.1.1 Painohäviömittaus 
 
Painohäviömittaus on vanhin korroosion tutkimiseen käytetty mittausmenetelmä. 

Sitä käytetään edelleenkin hyvin paljon yleisen korroosion tutkimiseen erilaisissa 

prosessiympäristöissä. Periaate on hyvin yksinkertainen. Ennalta valmistettu koe-

kappale, jonka mitat, pinta-ala ja paino tunnetaan, asetetaan prosessivirtaukseen 

tietyksi ajaksi. Koeajan päätyttyä kappale otetaan pois, puhdistetaan ja punnitaan. 

Kappaleesta voidaan tietysti mitata suoraan myös ohenema, koska alkuperäinen 

paksuus / halkaisija on tiedossa. Koekappale voi olla levy, kiekko, kulma, putki, 

jne. mutta sen tulisi tietysti vastata tutkimuskohteen todellista rakennetta. Saata-

villa on myös erilaisia valmiiksi punnittuja standardin mukaisia koepaloja. Koe-

kappaleiden ja niille rakennetun ripustusrakenteen tulee kestää suunnitellun ko-

keen pituuden. Kuvassa 8 on esitetty kuinka koekappaleita voi olla useita eri ma-

teriaaleja, jotka kaikki altistetaan samalla kertaa koeympäristöön.  

 

 
 
Kuva 8. Painohäviömittaus, jossa koepalat on altistettu rikkihappoprosessiin. Osa 
koepaloista on kiinnitetty PTFE eristeeseen kierretangoilla ja osa erillisellä PVDF 
ruuvilla. Rakenne on tehty lisäksi siten, että se on mahdollistanut materiaalien gal-
vaanisen virran mittaamisen painohäviökokeen aikana (Coresto Oy 2004). 
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Kuva 9. Painohäviöholkkeja, jotka on altistettu korkeaan lämpötilaan samassa 
olosuhteessa. Vasemmalla ylhäällä uuden koepalan alla materiaalit 13CrMo44 ja 
10CrMo910 ja oikealla materiaalit 15Mo3 ja Sanicro63 (Coresto Oy). 

 
Kuvassa 10 on esitetty kuinka erityisillä eri korroosiomuotoja varten valmistetuil-

la koekappaleilla ja koejärjestelyillä painohäviöön perustuvan mittauksen avulla 

voidaan tutkia esim. rakokorroosiota, jännityskorroosiota, galvaanisesta paria, hit-

sisaumaa, jne. 

 
Kuva 10. Kuvassa on jännityskorroosiotestauksessa käytettäviä koekappaleita, 
ylhäällä C-renkaita, toisessa rivissä U-kappaleita ja taivutusjännityskappaleita se-
kä alimpana säätöhaarukka koekappaleita (Metals Handbook, Corrosion, Vol 13, 
1987). 
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Vaikka painohäviömittauksilla saadaan oikeastaan selville vain keskimääräinen 

korroosionopeus, niitä voidaan käyttää myös esim. kerrostumien määrittämiseen. 

Koepaloja voidaan aika ajoin tarkastella ja tehdä välipunnituksia ja valokuvauk-

sia. Mitä useammin välipunnituksia tehdään, sen tarkempi kuva saadaan korroosi-

on etenemisestä. On kuitenkin muistettava, että koekappale joudutaan aina puhdis-

tamaan, joten sen pinnalle mahdollisesti muodostunut suojaava kerros mahdolli-

sesti rikotaan punnituksen yhteydessä. Toisaalta on myös huomioitava, että väärin 

suoritettu tai riittämätön puhdistus, antaen siten väärät johtopäätökset, voi johtaa 

tutkimusta seuraavien jatkotoimenpiteiden kannalta erittäin vaarallisiin tuloksiin. 

(Korpinen 2015) 

 

On varsin yleistä, että jatkuvatoimisten sähkökemiallisten korroosionopeuden mit-

tauslaitteiden yhteydessä käytetään edelleen punnituskoepaloja. Koepalojen avulla 

saadaan varmistus mittausjakson kokonaiskorroosiosta. Hyvin yleisesti korroosio 

ei ole kuittenkaan tasaista liukenemista vaan sen suuruus vaihtelee prosessin aika-

na. Se kuinka materiaali liukenee vaihtelevassa prosessissa tai vaihtelevissa olo-

suhteissa, painohäviömittaukset eivät kerro. Sähkökemiallisen mittauksen ja pai-

nohäviömittauksen yhdistelmä on erittäin hyvä kombinaatio jatkuvatoimisissakin 

kenttämittauksissa. (Korpinen 2015) 

 

Painohäviömittauksia voidaan tehdä tietysti myös simuloituina kokeina laborato-

riossa, jossa käytetään testiliuosta, sekoitusta ja haluttua lämpötilaa tai eri lämpö-

tiloja. 

 

Vaikka painohäviömittauksen periaate on hyvinkin yksinkertainen, on kokeessa 

kiinnitettävä erityistä huomiota koekappaleen valmistukseen ja testin kokonaisjär-

jestelyyn. (Korpinen 2015) 
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3.1.2 Sähköinen vastusmittaus 
 
Sähkökemiallinen vastusmenetelmä luokitellaan nimestä ja toimintaperiaatteesta 

huolimatta fysikaaliseksi mittaukseksi, koska siitä saatava vasteaika on suhteelli-

sen pitkä. Sähköisellä vastusmittauksella (ER) tarkoitetaan menetelmää, jossa 

kappale altistetaan painohäviöpalan tavoin tutkittavaan prosessiympäristöön, mut-

ta vastusmittauksessa tutkitaan jatkuvatoimisesti (tai ajoitetusti) kappaleen säh-

köistä vastusta ts. ohenemaa. Kuvassa 11 esitetty vastusmittauksen menetelmä 

perustuu siihen, että kappaleen syöpyessä sen poikkipinta-ala pienenee, jolloin sen 

sähköinen vastus kasvaa. Mittauskappaleena toimii yleensä metallilanka tai ohut 

levyliuska. (Aromaa 2003) 

 

 
Kuva 11. Sähköinen vastusmittaus (Aromaa 2003). 

 

Mittaus suoritetaan yksinkertaisuudessaan siten, että kappaleen läpi ajetaan tietyn 

suuruinen vakiovirta ja mitataan siihen tarvittava jännite. Virran (V) ja jännitteen 

(I) avulla saadaan laskettua resistanssi (R), joka kasvaa kappaleen ohetessa. Mit-

tausarvoa verrataan yleensä samassa lämpötilassa olevaan vertailukappaleeseen, 
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joka ei ole kosketuksissa tutkimusliuokseen. Edellä mitattuja suureita sekä koke-

musperäisiä arvoja vertailemalla saadaan laskettua materiaalin ohenema vs. aika. 

 
Kuva 12. Sähköisen vastuksen (ER) kuvaaja, jossa tulos on muutettu suoraan ma-

teriaalin ohenemaksi (µm) (Aromaa 2003). 
 

Sähköinen vastusmittaus menetelmä soveltuu hyvin pitkäaikaisten painohäviömit-

tauksen tilalle silloin, kun ei tarvita nopeita vasteaikoja. Mittauksen etuna on se, 

että se soveltuu myös ilmaan ja kaasuihin. Sähkökemialliset mittausmenetelmät 

tarvitsevat yleensä aina johtavan elektrolyytin elektrodien välille. Sähköinen vas-

tusmittaus on suhteellisen yksinkertainen toteuttaa ja mittaukseen on tarjolla suh-

teellisen edullisia valmiita kaupallisia mittauslaitteistoja. (Aromaa 2003) 
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3.4  Sähkökemialliset mittausmenetelmät 
 
Sähkökemiallisia analyysimenetelmiä on käytetty 1800-luvun loppupuolelta lähti-

en, jolloin vanhin sähkökemiallinen analyysimenetelmä eli sähkögravimetria tuli 

käyttöön. Potentiometriset menetelmät ovat olleet käytössä 1920 -luvulta lähtien. 

Potentiometrisistä menetelmistä ehkä tärkein on pH-mittaus. Potentiometrisiin 

menetelmiin kuuluvat myös ioniselektiivisillä elektrodeilla (ISE) tehtävät mitta-

ukset. Yleisesti voidaan sanoa, että sähkökemialliset menetelmät perustuvat erilai-

siin sähkökemiallisiin ilmiöihin, joita mitattavassa näytteessä voi tapahtua. 

Konduktometriassa mitataan veteen liuotetun näytteen johtokyvyssä tapahtuvia 

muutoksia, kun sen läpi johdetaan vaihtovirtaa. 

Potentiometrisessa mittauksessa puolestaan, mitataan liuoksen sähköisessä poten-

tiaalissa tapahtuvia muutoksia.  

Amperometriassa ja polarografiassa mitataan sähkövirrassa esiintyviä muutoksia, 

joissa amperometriassa liuokseen vaikuttaa tasavirta ja polarografiassa liuokseen 

vaikuttaa puolestaan vaihtovirta. 

Coulometriassa määritetään tutkittavan aineen reaktiossa kulunut kokonaissähkö-

määrä.  

 

 
 

Kuva 13. Sähkökemian tärkeimmät sovellukset (Kunnossapitoyhdistys Promaint 

ry). 
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3.4.1  Sähkökemiallisten mittausten termistöä  
 
Liukenemattoman yhdisteen saostumisesta johtuva polarisaatio voi tapahtua 

sekä anodilla että katodilla. Anodimetalli voi muodostaa elektrolyytin kanssa liu-

kenemattoman yhdisteen, joka saostuu anodin pinnalle muodostaen kalvon. Tämä 

vaikeuttaa ionien tunkeutumista liuokseen ja pienentää siten elementin tehollista 

sähkömotorista voimaa. Potentiaalin pieneneminen on tällöin IR, jossa I on virran 

voimakkuus ja R on kalvon resistanssi. (Korpinen 2015) 

 

Konsentraatiopolarisaatio on anodilla tapahtuva ilmiö. Konsentraatiopolarisaa-

tiossa anodireaktiossa syntyvät ionit siirtyvät diffuusion välityksellä liuokseen. 

Diffuusio on kuitenkin niin hidas, että varsinkin suurilla virranvoimakkuuksilla 

ionipitoisuus kasvaa. Muodostuvan ”tungoksen” vuoksi ionien siirtyminen liuok-

seen hidastuu. Konsentraatiopolarisaatio pienentää elementin sähkömotorista 

voimaa ja galvaanista korroosiota. (Korpinen 2015) 

 

Vety-ylijännite on katodilla tapahtuva ilmiö. Katodin pinnalle keräytyy galvaani-

sen virran kulkiessa yleensä positiivisia vetyioneja, joiden yhtyminen jostakin 

syystä estyy. Virran kulun edellytyksenähän on, että vetyionit luovuttavat positii-

visen varauksensa katodilla. Piiriin syntyy sähkömotorinen voima, vety-ylijännite, 

joka pienentää katodin elektrodipotentiaalia. Suuri vety-ylijännite voi siten estää 

kokonaan galvaanisen korroosion. (Korpinen 2015) 

 

Depolarisaatio on polarisaatiolle käänteinen ilmiö. Sekoitus heikentää polarisaa-

tiota tasoittamalla konsentraatioerotuksia. Sen vuoksi sekoitus usein kiihdyttää 

galvaanista korroosiota. Depolaarisaattorit, jotka estävät suojakalvon muodostu-

misen elektrodeille tai eliminoivat vety-ylijännitteen yhtymällä katodille kerään-

tyvään vetyyn. Sellaisia depolarisaattoreita ovat elektrolyyttiin liuennut happi sekä 

hapettavat suolat ja hapot. (Korpinen 2015) 

 

Vastaelektrodi on virransyötön sähköisen virtapiirin toinen elektrodi, joista toi-

nen on tutkittava näytemateriaali. Koepalan potentiaalia muutetaan vastaelektro-
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din läpi ajettavan virran avulla. Normaalisti vastaelektrodina käytetään platinaa, 

joka voidaan pinnoittaa pinta-alan lisäämiseksi ns. mustalla platinalla. 

Yleensä tutkimuskennoissa käytetään hiilielektrodia, koska ne ovat halvempia. 

Hiilielektrodin huono puoli on sen huokoinen pinta, joka adsorboi itseensä tehok-

kaasti tuloksia vääristäviä epäpuhtauksia. Hiilielektrodien uusiminen voi käydä 

ajan mittaan kalliimmaksi, kuin platinaelektrodin käyttö. (Korpinen 2015) 

 

Referenssi-elektrodilla mitataan koekappaleen potentiaalia. Hyvälaatuinen refe-

renssi pitää elektrodipotentiaalin vakiona ja hyvin toistettavana. Jotta elektrodi 

toimisi hyvin pitää sen itseisvirran tiheyden olla mahdollisimman suuri, jotta tasa-

painopotentiaalia häiritsevien epäpuhtauksien vaikutus jäisi mahdollisimman pie-

neksi. Vetyelektrodi (i0=10-2,6 A/cm2) kestäisi parhaiten vieraiden ionien läsnäoloa 

ja elektrolyytin muuttumista, mutta sen valmistaminen on vaikeaa ja se myrkyttyy 

helposti useiden anionien ja orgaanisten yhdisteiden vaikutuksesta. (Korpinen 

2015) 

 
 

Kuva 14. Hopeakloridi ja Calomel elektrodien rakenteet (Korpinen 2015). 
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Kalomelielekrodi (SCE) on erittäin käyttökelpoinen ja yleinen mittauselektrodi 

korroosiomittauksiin. Yllä olevassa kuvassa on esitetty ns. kalomeli elektrodin 

rakenne. Elektrodin sisällä on kyllästetyn KCl - liuoksen muodostama suolasilta, 

joka estää merkittävän nesteliitospotentiaalin sekä diffuusion kennon ja referens-

sielektrodin välillä. (Korpinen 2015) 

 

IR- virhe, joka aiheutuu elektrolyytin vastuksesta, aiheuttaa mittausvirtaan ver-

rannollisen virheen potentiaaliin. Suuren vastuksen omaavalla elektrolyytillä virhe 

voi syntyä näytteen ja referenssielektodin välillä kulkevan pienen mittausvirran 

vaikutuksesta. IR–pudotus syntyy yleensä näytteen ja vastaelektrodin välillä kul-

kevan virran vaikutuksesta. Referenssi elektrodi pyritään asettamaan mahdolli-

simman lähelle tutkittavan näytteen pintaa, jotta vältettäisiin elektrolyytin vastuk-

sen (IR) aiheuttama jännitteen pieneneminen. Mikäli tutkimusliuos on hyvin joh-

tavaa, ei IR- virheen vaikutusta tarvitse yleensä ottaa huomioon. Rajana voidaan 

pitää vesijohtovettä ts. kun liuoksen johtavuus on <50mS. On myös huomioitava, 

että virhe on samalla liuoksella toistettavissa mittauksissa aina samansuuruinen. 

(Korpinen 2015) 

 

Luggin kapillaarilla voidaan välttää IR- virhe tuomalla ns. Haber–Luggin kapi-

laari mahdollisimman lähelle näytettä. Tälläkään menetelmällä ei saada IR–

pudotusta kokonaan poistettua. Kapilaari voi varjostaa osaa näytteen pinnasta pie-

nentäen korroosiovirtaa. IR–pudotuksesta aiheutuva virhe voi käyristää polarisaa-

tiokäyrää Tafelin alueella ja estää siten Tafelin kertoimien määrittämisen suurilla 

korrroosiovirran arvoilla. Virhe voidaan kuitenkin korjata mittaamalla virheen 

suuruus RΩ ja laskemalla tästä aiheutuva virhe, joka edelleen voidaan asettaa kor-

jausarvona ohjelmistoon. Liuoksissa joiden RΩ on pieni, saavutetaan yleensä riit-

tävä tarkkuus käyttämällä konventionaalista Luggin kapilaaria, joka asetetaan 

näytteen läheisyyteen etäisyydelle 1,5-2 kertaa kapilaarin ulkohalkaisija. (Korpi-

nen 2015) 

 

Hapen poisto liuoksesta voidaan tehdä kaasunpoistoputkella, josta syötetään 

typpikaasua liuokseen. Typen tehtävänä on poistaa ilman happi testiliuoksesta, 
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jotta liuoksessa mitatut polarisaatiokäyrät olisivat hyvin toistettavissa. Happi on 

sähkökemiallisesti aktiivinen kaasu. Pelkistyminen voi aiheuttaa puolittaisen ka-

todisen korroosio-reaktion, joka vaikeuttaa tulosten toistettavuutta. Kuplivalla ty-

pellä tai jollain toisella sähkökemiallisesti reagoimattomalla kaasulla poistetaan 

happi liuoksesta. Tätä prosessia kutsutaan joskus myös ilman poistoksi, mutta oi-

kea nimitys tälle on hapen poisto.  Noin 10min typpikaasukuplituksella voidaan 

poistaa suurin osa liuoksen sisältämästä hapesta. (Korpinen 2015) 

On oltava erittäin valveutunut siitä tarvitaanko hapen poistoa vai ei eli mitä reak-

tioita tahi ilmiöitä ollaan mittaamassa. Esim. passivoituvat metallit tarvitsevat 

yleensä aina nimenomaan happea passiivikalvon muodostumiseen. (Korpinen 

2015) 

3.5 Potentiaalimittaus 
 
Lepopotentiaalimittauksissa pyritään yleensä stationääritilaan, jolloin tutkittava 

näyte on tasapainotilassa ympäristönsä kanssa. Mitattavana suurena on näytteen 

potentiaali, joka voidaan esittää myös ajan funktiona. Käytännössä mitattu lepopo-

tentiaali on yleensä korroosiopotentiaali, jonka muodostavat yhdessä anodinen 

liukenemisreaktio ja katodinen pelkistysreaktio. Korroosiopotentiaalimittausten 

avulla voidaan selvittää onko tietty korroosioreaktio termodynaamisesti mahdolli-

nen. Potentiaalimittauksilla ei voida mitata korroosionopeutta, mutta niillä voi-

daan saada tietoa siitä, onko korroosio esimerkiksi anodisen tai katodisen osareak-

tion kontrolloima tai vaikuttavatko molemmat osareaktiot korroosionopeuteen. 

(Aromaa 1987, 63–67) 

 

Potentiaalimittauksia voidaan soveltaa myös aktiivi- tai passiivitilan tunnistami-

seen, potentiaalijakauman määrittämiseen syöpyvällä pinnalla, korroosion seuran-

taan, korroosiopotentiaalin määrittämiseen sähkökemiallista korroosiosuojausta 

varten sekä galvaanisen sarjan määrittämiseen. Näistä kokeista saatua tietoa voi-

daan käyttää esimerkiksi materiaalien testaukseen, materiaalivalintaan sekä kor-

roosioneston suunnittelussa. (Aromaa 1987, 63–67) 
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Potentiaalimittaukseen tarvitaan jännitemittari, jossa on suuri sisäänmenovastus. 

Mitä suurempi mittarin sisäänmenovastus on, sitä vähemmän mittari kuormittaa 

mitattavaa systeemiä, ja sitä pienempi on työelektrodin läpi kulkevan virran aihe-

uttama elektrodin polarisoitumisesta johtuva mittausvirhe. Laboratoriomittauksis-

sa mittarin sisäänmenovastuksen pitäisi olla vähintään 10GΩ. (Aromaa 1987, 63–

67) 

 

Potentiaalimittauksilla voidaan saada selville myös korroosioreaktion nopeutta 

kontrolloiva osareaktio. Jos mitattu korroosiopotentiaali on lähellä oletetun anodi-

sen reaktion tasapainopotentiaalia, niin reaktio on katodisen reaktion kontrol-

loima. Jos korroosiopotentiaali on lähellä katodisen osareaktion tasapainopotenti-

aalia, niin korroosio on anodisen reaktion kontrolloima. Keskivaiheilla oleva kor-

roosiopotentiaali viittaa molempien osareaktioiden sekakontrolliin. (Aromaa 

1987, 63–67) 

 

  
Kuva 15. Reaktionoputta kontrolloivan reaktion määrääminen korroosiopotenti-
aalin avulla (Forsén 2006). 
  

Paikallisen korroosion kuten pistekorroosion tai kuoppakorroosion esiintyminen 

johtaa paikallisiin potentiaalien vaihteluihin elektrodin pinnalla. Paikalliset kor-

roosioalueet johtavat elektrolyytissä havaittaviin potentiaalikenttiin, jotka voidaan 

mitata mikroreferenssielektrodin avulla. Paikallisen korroosiokennon esiintymi-

nen näkyy potentiaalikentässä nopeana muutoksena, jossa potentiaali saavuttaa 

joko maksimi- tai minimiarvon paikallisen korroosiokennon keskellä. Mitatut po-
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tentiaalit ovat muutaman millivoltin suuruisia ja mikroelektrodin kärjen etäisyys 

tutkittavasta elektrodista saisi olla vain jotakin mikrometrejä, jotta potentiaalipii-

kit erottuisivat. (Isaacs 1981, s. 3-33)  

 

Menetelmää voidaan käyttää esimerkiksi materiaalien pistekorroosioherkkyyden 

tutkimiseen määräämällä kokeessa syntyneiden pisteiden määrä. Samaa periaatet-

ta voidaan soveltaa raerajakorroosion ja jännityskorroosiomurtuman tutkimiseen. 

Eräs mahdollinen menetelmän käyttökohde on hitsisaumojen korroosio-

ominaisuuksien tutkiminen. jolloin mikroelektrodin avulla voidaan kartoittaa po-

tentiaalikentässä tapahtuvat muutokset hitsisaumassa ja sen ympäristössä. (Aro-

maa 1987, 63–67) 

 

Edellisen kaltainen mikroreferenssielektrodin mittausjärjestely on usein käytän-

nön sovelluksissa hyvin haasteellista toteuttaa, mutta laboratorio-olosuhteissa 

mahdollista. 

3.6 Polarisaatiomittaukset ja polarisaatiokäyrä 
 

Potentiostaattisissa ja galvanostaattisissa mittauksissa tutkittava työelektrodi ei ole 

enää korroosiopotentiaalissa, vaan se on polarisoitu. Potentiostaattisessa mene-

telmässä näytettä pidetään vakiopotentiaalissa ja samalla mitataan kennosysteemin 

läpi kulkevaa virtaa ajan funktiona. Galvanostaattisessa menetelmässä pidetään 

kennon läpi kulkeva virta vakiona ja mitataan työelektrodin potentiaalia aja funk-

tiona. Menetelmää voidaan käyttää esimerkiksi korroosionopeuden määrittämi-

seen ja siten materiaalien testaukseen sekä materiaalien keskinäiseen vertailuun. 

Potentiostaattisia ja galvanostaattisia kokeita käytetään myös usein reaktiomeka-

nismin ja erityisesti reaktiokinetiikan tutkimiseen. (Aromaa 1987, 68) 

 

Potentiostaattisissa kokeissa korroosion ajava voima metallielektrolyyttisystee-

missä pyritään pitämään vakiona. Potentiostaattisilla kokeilla voidaan tehdä tark-

koja toistettavissa olevia tutkimuksia, joissa ympäristön muutoksien vaikutus ko-

keen aikana reaktionopeuteen voidaan poistaa. Anodisissa liuotuskokeissa työ- ja 

vastaelektrodin välillä kulkeva virta on suoraan verrannollinen korroosionopeu-
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teen. Mittaamalla korroosiovirtaa ajan funktiona voidaan tutkia materiaalin todel-

lista korroosionopeutta, joka saavutetaan kun näyte on stationääritilassa.  

Pitkäaikaisella anodisella liuotuskokeella voidaan liukenemisen aikana kuluneen 

sähkömäärän ja vastaavan painohäviömittauksen avulla määrätä korroosionopeus, 

joka varmimmin vastaa käytännön olosuhteissa tapahtuvaa yleistä korroosiota. 

(Aromaa 1987, 69) 

 

Yleisesti ns. polarisaatiokäyrää pidetään keskeisimpänä käsitteenä sähkökemialli-

sen korroosion mittaamisessa. Polarisaatiokäyrällä tarkoitetaan tutkittavan näyt-

teen virran intensiteettiä jännitteen funktiona tarkasteltavassa liuoksessa.  

Vastaelektrodi ja tutkittava näyte muodostavat piirin, johon potentiostaattilaitteis-

ton vahvistinpiiri syöttää virtaa. Vastaelektrodina käytetään yleisimmin pla-

tinaelektrodia tai hiilisauvaa, mutta se voi olla esim. metallioksideilla pinnoitettu 

titaani. Referenssi elektrodi pyritään viemään mahdollisimman lähelle tutkittavan 

näytteen pintaa, jotta vältettäisiin elektrolyytin vastuksen aiheuttama jännitteen 

pieneneminen (IR virhe). (Forsén 2006) 

 

Polarisaatiokäyriä voidaan käyttää materiaalin korroosiokäyttäytymisen tutkimi-

seen esimerkiksi passivoitumisen yhteydessä tai paikallisten korroosiomuotojen 

tutkimisessa esimerkiksi piste-, rako-, raeraja- ja jännityskorroosiossa. Kor-

roosiomekanismien, korroosioympäristön, materiaalitestaukseen ja laadunvalvon-

taan liittyviä asioita voidaan arvioida polarisaatiokäyrien avulla. (Forsén 2006) 

 
Laboratoriossa tehtävissä polarisaatiomittauksessa käytettävä näyte eli työelektro-

di valmistellaan standardien ASTM G1, G4 ja G31 mukaisesti. Näytteen ja liuok-

sen rajapinnan läpi kulkevan virran asettuminen vakioksi edellyttää ionien muo-

dostumis- ja purkautumismekanismien sekä kulkeutumistavan asettumista tasa-

painoon siten, että kokonaisvirta riippuu vakionopeudella tapahtuvan hitaimman 

osaprosessin nopeudesta. Tällaisen tasapainotilanteen muodostuminen korroosios-

sa voi viedä pitkän ajan, koska syntyvät korroosiotuotteet muuttavat pinnan ja liu-

oksen koostumusta. Normaalisti polarisaatiokäyrät määritetään sellaisella nopeu-

della, että virta ei ehdi tasaantua vakioksi. Tämän vuoksi potentiaalin muutosta-

valla ja nopeudella on hyvin suuri merkitys polarisaatiokäyrän muotoon. Potenti-
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aalin suurella muutosnopeudella virran arvot kasvavat. Potentiostaattisissa mene-

telmissä potentiaalia muutetaan portaittain 5-100 mV muutoksilla antaen virran 

välillä tasaantua 0,5-5 min. Joskus käytetään pidempiä tasaantumisaikoja tarkem-

pien tulosten saavuttamiseksi, mutta tällöin koeajan pituus kasvaa. Potentiody-

naamisissa menetelmisssä potentiaalia muutetaan tietyllä vakionopeudella. Muu-

tosnopeus vaikuttaa polarisaatiokäyrän muotoon. ASTM G61-86(2014) standardin 

mukaisena paikallisen korroosion tutkimisen mukaisena muutosnopeutena käyte-

tään muutosta 20mV/min. Jos polarisaatiokäyriä vertaillaan toisiinsa nähden, on 

tärkeää, että vertailtavat käyrät on mitattu samalla tavalla ja samalla potentiaalin 

muutosnopeudella. Potentiostaattisessa polarisaatiokäyrässä materiaalille jää käy-

tännössä paremmin aikaa tasapainottua ennen seuraavaa potentiaalimuutosta. 

(Aromaa 1987, 83) 

 

Kun polarisaatiokäyriä sovelletaan käytäntöön, on muistettava, että menetelmän 

tuottamat virran arvot eivät muutosnopeudesta riippuen ole aina todellisia, koska 

nopeutetuissa ajoissa virta ei ole ehtinyt tasaantua vakioksi mittauksen aikana 

(Aromaa 1987, 83). 

 
Polarisaatiokäyrän muotoon ja sen toistettavuuteen vaikuttaa merkittävästi elekt-

rolyytissä tapahtuva katodinen reaktio. Kuvassa 16 katodisen reaktion polarisaa-

tiokäyrän vaikutusta verrataan passivoituvan metallin polarisaatiokäyrään. Voi-

daan havaita, että riittävästi korroosiopotentiaalista poikkeutetun, vähintään 50 

mV, näytteen mitattu polarisaatiokäyrä vastaa suunnilleen todellista anodista pola-

risaatiokäyrää potentiaaleihin 0,8-0,9 V saakka Kalomel elektrodilla mitattuna. 

Jos potentiaali on tätä suurempi metallin liukenemisen lisäksi alkaa tapahtua myös 

elektrolyytin hajaantumista, minkä ansiosta anodinen virta kasvaa. Tämä voidaan 

havaita kuvan ykköskohdasta. Kuvan kakkostapauksen kolmesta mahdollisesta 

korroosiopotentiaalista keskimmäinen on epästabiili. (Forsén 2006) 
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Kuva 16. Katodisen reaktion vaikutus polarisaatiokäyrään (Forsén 2006). 

 

Näytteen asettumisen joko aktiiviseen tai passiiviseen tilaan määräävät monet vai-

keasti hallittavat tekijät, joten käyttäytymisen ennustaminen etukäteen on vaikeaa. 

Tasaantumisvaiheen aikana saattaa korroosiopotentiaali vaihdella aktiivisen ja 

passiivisen tilan välillä useasti. Tämä tekee polarisaatiokäyrän toistettavuuden 

vaikeaksi. Käytännön kannalta paras tilanne on kolmostapaus, koska seos passi-

voituu spontaanisti ja säilyttää passiivisuutensa. 

Passivoituvien metallien korroosiokäyttäytymistä pyritään tukimaan liuoksissa, 

joissa ei ole voimakkaita hapettajia, kuten esim. happea, *)ferri-ioneja ja kromaat-

teja. (Forsén 2006) 

 

Rauta on normaalissa luonnonvedessä liuenneena ioneina (joko ferro-ionina Fe2+ 

tai ferri-ionina Fe3+). Pintavesissä rauta on usein sitoutuneena humukseen. Kah-

denarvoinen ferro-ioni hapettuu helposti kolmenarvoiseksi ferri-ioniksi, jolloin 

rautapitoinen vesi muuttuu ruskehtavaksi. 
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Hapen poisto suoritetaan tavallisesti kaasukuplituksen avulla. Tällaisessa liuok-

sessa mitatut polarisaatiokäyrät ovat hyvin toistettavissa. On tosin tiedostettava, 

mitä halutaan mitata, tuleeko hapen olla läsnä vai tuleeko se pyrkiä poistamaan. 

Kromiteräkset tarvitsevat happea oksidikerroksen muodostukseen ja toisaalta täy-

sin hapettomassa ympäristössä ei ole korroosiota. (Forsén 2006) 

 
Kuva 17. Kuvassa on ACM potentiostaattilaitteistolla ajettu polarisaatiokäyrä 

(Coresto 2014). 

 

Pistesyöpymäherkkyyttä voidaan tutkia voltametrisilla menetelmillä, jotka ovat 

periaatteessa polarisaatioajojen kaltaisia. Metallinäytettä polarisoidaan anodiseen 

suuntaan kunnes tietty virrantiheysarvo ylitetään ja näytteen pinnalla tapahtuu py-

syvää pistekorroosiota, jonka jälkeen näytettä polarisoidaan takaisin katodiseen 

suuntaan. Pistesyöpymäherkkyyden tutkiminen perustuu materiaalin kykyyn pas-

sivoitua uudelleen, kun transpassiivilta alueelta palataan takaisin passiivialueelle. 

(Aromaa 1987, 87) 
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Kuva 18. Polarisaatiokäyrä, jossa esiintyy pistekorroosiota ilmentävä hyste-

reesisilmukka (Coresto Oy 2015). 

 

Metallissa käytetään Kromia seosaineena korroosiokestävyyden parantamiseksi. 

Puhtaan kromin passiivisuusalue ulottuu pH-arvoon 3,6 potentiaalin ollessa yli -

0,4mV, SHE. Raudalla puolestaan passivoituminen happamissa olosuhteissa edel-

lyttää huomattavasti korkeampaa potentiaalia (+0,4mV, SHE). Kuten olettaa sopii, 

rauta passivoituu helpommin, mikäli siihen seostetaan kromia. Metalliseoksien 

Pourbaix-diagrammeja ei voida laatia termodynaamisten laskelmien avulla, vaan 

niiden määrittämiseen käytetään ns. potentiokineettisiä mittauksia eli polarisaatio-

käyriä. Näiden mittausten avulla saadaan Pourbaix-diagrammeja täydentävää tie-

toa myös epäpuhtaiden elektrolyyttien osalta niin metalleilla kuin metalliseoksil-

lakin. (Tunturi (päätoim.) 1988, 57) 

 

Kuvassa 19 on esitetty raudan potentiaali-pH-piirroksen täydentäminen polarisaa-

tiokäyrien avulla klorideja sisältävässä elektrolyytissä. 
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Kuva 19. Raudan Pourbaix-piirroksen täydentäminen polarisaatiokäyrästä saata-

valla tiedolla elektrolyytin sisältäessä 10 -2 g/l Vl- -ioneja (Tunturi (päätoim.) 

1988, 58). 

 

3.7 Lineaarinen polarisaatiovastusmenetelmä 
 
Jatkuvatoimisissa mittauksissa eniten käytetty mittausmenetelmä on lineaarinen 

polarisaatiovastusmittaus (LPR). Mittauksessa näytettä anturissa olevaa työelekt-

rodia polarisoidaan korroosiopotentiaalin läheisyydessä anodiseen ja/tai katodi-

seen suuntaan.  

 

Polarisaation lineaarisen osan suuruus riippuu Tafelin suoran kulmakertoimesta. 

Koska polarisaatiovastusmittauksissa toimitaan lineaarisella alueella, niin mitta-

uksissa käytetään pienenpiä polarisaatioita kuin Tafelin suorien määrättäessä. Po-

larisaatiovastusta määrätäessä käytetään tavallisesti korkeintaan 10mV:n polari-

saatiota, mutta korroosion seurannassa voidaan käyttää suurempiakin ylipotentiaa-

leja. Polarisaatiovastus voidaan määrittää kahden elektrodin että kolmen elektro-

din systeemillä. Kahta identtistä elektrodia käytettäessä mitataan polarisaatiokäyrä 

kummallekin elektrodille, ja lasketaan polarisaatiovastus näiden keskiarvosta. 

Kolmen elektrodin järjestelmässä iR-pudotuksen kompensointi on helpompaa, ja 



47 
 

 

esityisesti korroosion seurannassa referenssielektrodina voidaan käyttää myös tut-

kittavaa metallia. (Aromaa 1987, 99)  

 

Jatkuvatoimisessa nykyään yleensä prosessoripohjaisessa järjestelmässä tehdään 

automaattisesti perättäisiä poikkeutuksia, joiden jokaisen poikkeutukseen tarvitta-

va virtamäärä tallennetaan laitteiston muistiin. Virta-arvojen ja poikkeutuksien 

suuruuden perusteella voidaan laskea polarisaatiovastus, josta edelleen tiheyden ja 

Tafelin kertoimien avulla voidaan määrittää materiaalin korroosionopeus (mm/a).  

Mikäli tarvittavat kertoimet ja korroosioympäristö tunnetaan riittävän hyvin, peri-

aatteessa yksikin poikkeutus riittää korroosionopeuden määrittämiseen. Käytän-

nössä useampi poikkeutus parantaa kuitenkin merkittävästi mittauksen luotetta-

vuutta. Polarisaatiovastusmenetelmä on ns. ainetta rikkomaton menetelmä, koska 

polarisaation suuruus on niin pieni, että se ei aiheuta muutoksia koekappaleeseen. 

 

 
Kuva 20. Tafelin menetelmä ja lineaarinen polarisaatiovastus LPR menetelmä 
(Aromaa 2000). 
 
 
Korroosionopeus voidaan määrittää Tafelin yhtälöstä derivoimalla johdetusta lau-
sekkeesta: 
 
 e I (E = Ekorr)/eE = Ikorr (2,303 (ba+bk)/ba*bk)    (9) 
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joka usein kirjoitetaan muodossa: 
 
 Ikorr = ba+bk/(2,303*( ba+bk))*I/Rp = B/Rp    (10) 
 
missä   

Ikorr Korroosiovirta       [A] 

E Korroosiopotentiaali      [V] 

ba Anodinen Tafel kerroin 

bc Katodinen Tafel kerroin 

I Virta        [A] 

Rp  (dE/dI)I→0 eli ns. polarisaatiovastus    [Ω] 

B Määritetty vakio 

 

Elektrodin pinta-alasta riippumaton polarisaatiovastusarvo saadaan korvattaessa 

virta virrantiheydellä i (Ωcm2 tai Ωm2). 

 

Polarisaatiovastuksen mittaamiseksi määritetään polarisaatiokäyrä korroosiopo-

tentiaalin lähistöllä niin anodiselta kuin katodiseltakin puolelta. Kuvan 21 mukai-

sesti mittaustulokset esitetään lineaarisessa 1/E-koordinaatistossa (yhtenäinen vii-

va). Polarisaatiovastus on kuvaajan kulmakerroin korroosiopotentiaalissa. Polari-

saatiovastuksen määrittämiseksi näytettä polarisoidaan esim. ±25 mV. Korroosio-

nopeuden laskemiseksi yhtälöstä (10) täytyy kuitenkin myös Tafelin kertoimet 

määrittää erillisessä mittauksessa. Mikäli vakion B arvo tiedetään erillisestä mit-

tauksesta, voidaan korroosionopeuden määrittäminen suorittaa nopeasti vaikutta-

matta itse mittauksella korroosio-ominaisuuksiin. Lisäksi menetelmällä voidaan 

mitata hyvin pieniä korroosionopeuksia ja havaita pienetkin korroosionopeuden 

muutokset. Tästä syystä menetelmä soveltuukin hyvin korroosionopeuden on-line 

-tarkkailuun käytännön laitteistoissa. (Tunturi (päätoim.) 1988) 
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Kuva 21. Polarisaatiovastuksen mittaustulosten esittäminen (Tunturi (päätoim.) 
1988, 85). 
 
Kerroin B voidaan määrittää myös teoreettisesti arvioimalla, mikä korroosiopro-
sessin osavaihe on korroosionopeutta säätelevä osavaihe esimerkiksi vedynkehi-
tys. 
 
 H+ + 2e → H2        (11) 
 voi tapahtua eri osavaiheiden kautta seuraavasti: 
 H+ + e →  Hads        (12) 
 Hads+ Hads →  H2       (13) 
 tai 
 H+ + e →  Hads        (14) 
 Hads + H+ + e →  H2       (15) 
 
 
Taulukossa 3 on esitetty muutamia korroosioreaktioiden Tafelin vakioiden arvoja. 

Taulukon 3 mukaan vedynkehityksen katodiset Tafelin kertoimet vaihtelevat vä-

lillä 30-120 mV ja yleensä bk:n arvot voivat vaihdella välillä 30- ääretön. Vastaa-

vasti anodiset Tafelin kertoimet voivat vaihdella likimain samalla alueella. Tafelin 

kertoimiin ja sitä kautta myös siis vakion B arvoon vaikuttaa nopeutta säätelevän 

osavaiheen lisäksi tutkittava materiaali, elektrolyytti, lämpötila, aika sekä mahdol-

lisesti potentiaali. Taulukon arvoja voidaan käyttää viitteellisenä tietona, mikäli 

tarkkoja Tafelin kertoimia ei pystytä jostakin syystä kokeellisesti määrittämään. 
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Taulukko 3. Tafelin kertoimien määräytyminen eri korroosioreaktioille (Tunturi 

(päätoim.) 1988, 86). 

 
 
 
Lineaarinen polarisaatio 
 
Yhtälön 16 mukainen polarisaatiovastuksen ja korroosiovirran välinen riippuvuus 

on tarkka silloin, kun Rp määritetään polarisaatiokäyrän tangenttina korroosiopo-

tentiaalin Ekorr kohdalla. Mikäli korroosiopotentiaali on lineaarinen korroosiopo-

tentiaalin lähistössä, polarisaatiovastus voidaan määrittää jo yhden lineaariselle 

alueelle osuvan mittapisteen avulla. Tämän lineaarisen osuuden on uskottu ulottu-

van ainakin 10 mV:iin saakka. Monet kaupalliset korroosionopeuden mittalaitteet 

perustuvat tähän ns. lineaariseen polarisaatiomenetelmään. Lineaarisessa polari-

saatiossa korroosiovirta Ikorr Lasketaan yhtälöstä: 

 
 Ikorr = ba*bk/(2*303 *(ba*bk)*∆I/∆E = B/Rp’    (16) 
 
jossa   

Rp’ = korroosiopotentiaalin lähistöllä olevan polarisaatiokäyrän lineaarisen 

osuuden kulmakerroin.  

Kaupallisissa lineaariseen polarisaatioon perustuvassa korroosionopeuden mitta-

laitteissa mitataan vain yksi virranarvo 1-(-∆E) katodiselta alueelta, jonka jälkeen 

oletetaan, että 1+(+∆E) on yhtä suuri. Se miten tarkasti mitattu korroosiovirta vas-
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taa todellista arvoa, riippuu siitä, onko mittauspiste lineaarisella osuudella. (Tun-

turi (päätoim.) 1988). 

 

 

3.8 Tafelin suorien extrapolointi 
 
Korroosionopeus voidaan määrittää ns. Tafel menetelmällä. Näytepalaa polarisoi-

daan anodiseen ja katodiseen suuntaan +/- 250mV. Kuvaajasta määritetään kato-

dinen ja anodinen kulmakerroin, joiden leikkauskohdasta luetaan korroosiovirta. 

Nykyiset kehittyneet laitteistot osaavat määrittää kulmakertoimet automaattisesti 

ja laskea kuvaajan arvojen perusteella Icorr korroosiovirrantiheyden sekä edelleen 

korroosionopeuden. 

 
Korroosiopotentiaalin ja korroosionopeuden määritys (Evansin diagrammi) 
 

Korroosiopotentiaali ja korroosiovirrantiheys eli korroosionopeus määräytyy ano-

disen ja katodisen polarisaatiokäyrän leikkauskohdassa. Korroosiopotentiaalissa 

anodinen ja katodinen reaktio ovat tasapainossa, eli katodinen reaktio kuluttaa 

kaikki anodisessa reaktiossa vapautuneet elektronit. (Tunturi (päätoim.) 1988, 41–

42 ja 73–74). 

 

Tutkittavan elektrodin annetaan hakeutua vapaasti tasapainotilaan, eli kor-

roosiopotentiaaliin (Ekorr), jota kuvan 22, piste p vastaa. Tämän jälkeen elektrodi 

yhdistetään potentiostaattiin, jonka avulla muutetaan elektrodin potentiaalia elekt-

rolyyttiin nähden halutulla tavalla. Tutkittavan näytteen ja inertin sekundäärielekt-

rodin muodostaman virtapiirin nettovirta I muodostuu anodisen ja katodisen pola-

risaation osavirtojen summasta. Kokeelliset polarisaatiokäyrät saadaan muutta-

malla potentiaalia anodiseen ja katodiseen suuntaan Kuvan 22 b mukaisesti 

(QS=anodinen polarisaatiokäyrä ja QR=katodinen polarisaatiokäyrä). Kor-

roosiopotentiaali saadaan extrapoloimalla anodinen ja katodinen polarisaatiokäyrä 

Kuvassa 22 c. 
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Kuva 22. Evansin diagrammin määrittäminen extrapolointimenetelmällä (Tunturi 
(päätoim.) 1988, 74). 
 

a) systeemin vapaa korroosiopotentiaali 
b) kokeellinen polarisaatiokäyrä (+/- 300mV) 
c) Evansin piirroksen ekstrapoloiminen 

 
 
Tafelin yhtälö voidaan kirjoittaa muotoon: 
 
 I = Ikorr[exp((E-Ekorr)/b1a’) –exp(-(E-Ekorr)/b2k’)]    (17) 
 
Yhtälössä b1a ja b2k ovat anodinen ja katodinen Tafelin kerroin. Yhtälön katodinen 

tai anodinen osatermi tulee merkityksettömäksi, kun potentiaali poikkeaa riittäväs-

ti korroosiopotentiaalista anodiseen ja katodiseen suuntaan, jolloin yhtälöiksi saa-

daan anodiselle polarisaatiokäyrälle: 

 
 I/ Ikorr = exp[(E- Ekorr)/b1a’]      (18) 
 
 
ja katodiselle käyrälle: 
 
 I/ Ikorr = exp[(E- Ekorr)/b2k’]      (19) 
 
Tafelin kertoimet ba = 2,303*b1a’ ja bk = 2,303*b2k’ saadaan määriteltyä, kun tut-

kittavaa näytettä potentiaalilaitteiston avulla polarisoidaan n. 300 mV anodisesti ja 

katodisesti korroosiopotentiaalista, Ekorr. Tafelin kertoimet määritellään alla ole-

van kuvan mukaisesti log i vs. E kuvaajasta anodisen ja katodisen Tafelin suoran 

kulmakertoimena. Kertoimen yksikkönä on tavallisesti mV/dekadi tai V/dekadi, 

jolloin dekadi tarkoittaa logaritmisen virta-asteikon yhtä kertaluokkaa. (Tunturi 

(päätoim.) 1988, 83) 
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Kuva 15. Tafelin vakioiden ja korroosionopeuden määritys Tafelin piirroksen 
avulla (Tunturi (päätoim.) 1988, 83). 
 
Anodisen ja katodisen Tafelin suoran avulla voidaan myös graafisesti ekstrapo-

loimalla määrittää korroosionopeus yllä olevan kuvan mukaisesti. Luotettavan tu-

loksen saamiseksi polarisaatiokäyrien lineaarisen osuuden tulisi olla yli kaksi de-

kadia virta-asteikolla. Käytännössä riittävää suoraa osuutta ei usein muodostu sil-

loin, kun tutkittavan näytteen pinnalla tapahtuu useita sähkökemiallisia prosesseja 

samanaikaisesti tai polarisaatiokäyrä poikkeaa varauksensiirtopolarisaation mu-

kaisesta käyrästä passivaation tai diffusiopolarisaation vuoksi. (Korpinen 2015) 

 

Mikäli Tafelin kertoimet tunnetaan ja ne pysyvät prosessissa vakioina, korroosio-

nopeuden määrittäminen edellyttää periaatteessa vain yhden virran I mittaamista 

jollakin tasapainosta poikkeutetulla potentiaalin E arvona, jolloin korroosiovirta 

voidaan laskea yhtälöiden 18 ja 19 avulla. Menetelmää voidaan tällöin käyttää 

esim. ajan tai pitoisuuden funktiona tapahtuvaan korroosion seurantaan. (Korpi-

nen 2015) 

 

Tafelin ekstrapolaatiomenetelmän heikkoutena pidetään sitä, että siinä näytettä 

joudutaan polarisoimaan suhteellisen laajalla potentiaali-virta-alueella. Riittävän 

lineaarisen osuuden määrittämisessä voidaan joutua käyttämään jopa 1 000 * Ikorr-

suuruista virtaa, jolloin näytteen pinnassa saattaa tapahtua muutoksia. Anodisen 

polarisoinnin aikana pinta liukenee ja karheutuu. Myös syntyvät pintakalvot vai-
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kuttavat tuloksiin. Katodisessa polarisoinnissa korroosiopotentiaalissa muodostu-

vat pintakalvot saattavat pelkistyä ja lisätä katodista virtaa. Myös elektrolyytin 

koostumus pinnan lähistöllä saattaa muuttua. Näistä syistä anodinen ja katodinen 

polarisaatiokäyrä tulisi määrittää erillisin mittauksin. (Korpinen 2015) 

3.9 Galvaanisen virran mittaus ZRA 
 
 
Kahden materiaalin välistä galvaanista virtaa voidaan mitata galvaanisen virran 

(ZRA) mittauksella. Mittaustapahtumassa kahden elektrodin (kaksi eri tai samaa 

materiaalia) välinen potentiaali ajetaan potentiostaattilaitteiston avulla nollaan tai 

pidetään nollassa ja mitataan siihen tarvittava virta. Menetelmää voidaan käyttää 

siten kahden eri materiaalin galvaanisen korroosioriskin mittaamiseen jossakin 

liuoksessa. Menetelmällä voidaan myös tutkia esim. hitsisauman ja perusaineen 

välistä korroosioriskiä. (Korpinen 2015) 

 

Menetelmää voidaan soveltaa myös seuraavan kappaleen ECN- menetelmässä, 

jolloin samasta materiaalista valmistettujen näytepalojen välinen potentiaali pide-

tään nollassa ja mitataan virtaa sykleinä tai jatkuvana mittauksena. Mikäli kum-

paan tahansa näytepalaan muodostuu hetkellinen pistemäinen vauriokohta (piste-

korroosio), joka rikkoo siten suojaavan passiivikerroksen, se näkyy rekisteröinti-

laitteessa virtapiikkinä. Tasainen liukeneminen näkyisi jatkuvassa ZRA tarkkai-

lussa tietyn suuruisen virtatason ylittävänä pohjakohinana. (Korpinen 2015) 

3.10 ECN ja EPN mittaus 
 
Sähkökemiallisissa virran (ECN) ja potentiaalin (EPN) kohinamittauksissa mita-

taan kahden samaa materiaalia olevan näytteen hetkellisiä virta- ja/tai potentiaali-

muutoksia. Menetelmän teoreettinen tausta ei ole selkeä, mutta sitä on käytetty 

sekä laboratoriotutkimuksissa että korroosionseurannassa. Etuina on mainittu seu-

raavia: 

– näytettä ei tarvitse polarisoida, joten sitä voi soveltaa yhtä helposti 

kuin potentiaalimittausta 
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– laitteisto on suhteellisen yksinkertainen, joskin tulosten käsittely 

vaatii laskentatehoa 

– paikallisen korroosion muodot, joita muuten on hankala havaita, 

antavat selkeitä kohinasignaaleja 

 
Sähkökemiallisen kohinan tarkastelu ei ole mahdollista perinteisillä sähkökemial-

listen reaktioiden malleilla. Tulkinta perustuu kokeellisiin havaintoihin. Tietyn 

tyyppistä kohinaa on esiintynyt kun näytteessä on havaittu tietyn tyyppistä kor-

roosiota. Muutokset, joiden taajuus on suurempi kuin näytteenottotaajuus/2 jäävät 

huomaamatta. Jos mittauksen aikana mitataan N näytettä, niin taajuusalueen alara-

ja on näytteenottotaajuus/N. Jos A/D muunnos tehdään liian pienellä resoluutiolla, 

niin digitoidusta signaalista menetetään osa. 

Sähkökemiallisen kohinan lähteitä ei varmuudella tunneta. Kaikissa tutkittavissa 

systeemeissä esiintyy termistä kohinaa eli Johnson-kohinaa. Se aiheutuu elektro-

nien satunnaisesta liikkeestä vastuksessa. Tämä tuottaa valkoista kohinaa ("White 

noise") jonka voimakkuus ei riipu taajuudesta. Terminen kohina on yleensä pientä 

verrattuna sähkökemialliseen kohinaan, mutta siitä voi tulla merkittävää, kun sys-

teemissä on suuria vastuksia. Varauksenkuljettajassa virran kulku perustuu va-

rauksenkuljettajien liikkeeseen materiaalin läpi. Elektronien lukumäärä tietyn pis-

teen ohi virtapiirissä on satunnaissuure. Jos oletetaan, että yksittäisen varauksen-

kuljettajan liike on riippumaton muista, voidaan laskea raekohinan ("Shot noise") 

voimakkuus. Korroosioilmiöt, jotka tapahtuvat satunnaisesti ja rajoitetun ajan, 

tuottavat varauspulsseja. Tämäntyyppinen virtakohina voidaan määritellä hetkelli-

sen virran ja keskimääräisen virran erotuksena. Raekohina on riippumaton taajuu-

desta. 

Sähkökemiallista kohinaa aiheuttavia ilmiöitä ovat esimerkiksi: 
 

– Yleinen korroosio, varaus q vastaa 102-106 atomin liukenemista 

– Pistekorroosio, metastabiilien pisteiden ydintyminen ja kasvu tuot-

taa noin sekunnin mittaisia virtatransientteja, joiden aikana kuluva 

varaus q vastaa 1012 atomin liukenemista 

– Aineensiirron vaihtelut muuttavat diffuusiokerroksen paksuutta ja 

tuottavat virtatransientteja 
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– Kaasunkehitysreaktion tapahtuessa kuplien ydintyminen, kasvu ja 

irtoaminen aiheuttavat virtatransientteja 

 
Sähkökemiallinen kohina on joko virta- tai jännitekohinaa. Jännitekohina mitataan 

referenssielektrodin avulla. Virtakohina mitataan kahden samanlaisen elektrodin 

välillä ZRA -kytkennän avulla. Virtakohina voidaan mitata myös yhdellä polari-

soidulla elektrodilla. Suurin osa kohinan sisältämästä informaatiosta on alle 1 Hz 

kohinaa.  

 

Kohina aiheutuu sähkökemiallisten reaktioiden nopeuksien muutoksista ja virta-

kohina kuvaa reaktionopeuksien muutoksia. Jännitekohina on seurausta siitä, että  

virtakohinaa esiintyy. Signaali voidaan analysoida aikatasossa, taajuustasossa, ti-

lastollisesti, kaaosteorian periaatteita käyttäen yms.  

Aikatasossa tehtävässä analyysissä seurataan mitattuja virta- ja jännitearvoja ajan 

funktiona. Mitattua signaalia voidaan tarkastella vaikka vain silmämääräisesti. 

Jaksot, joiden aikana transienttien voimakkuus kasvaa, voivat viitata esimerkiksi 

piste- tai rakokorroosion ydintymiseen. Aikatasossa voidaan tehdä transienttiana-

lyysia, joka perustuu yhtälön sovitukseen, voidaan kuvata tapausta, jossa jokin 

ilmiö alkaa voimistua tai se vaimenee.  

 

Tilastollinen analyysi:  

 

• selvät hypyt keskiarvossa voivat viitata korroosion ydintymiseen. 

• ajan funktiona laskettu keskihajonta. Korroosionopeus oletetaan 

suoraan riippuvaiseksi keskihajonnasta (vakio *keskihajonta). Sig-

naalin varianssi kuvaa sen voimakkuutta. Sekä keskihajontaa että 

varianssia laskettaessa pisteistä vähennetään keskiarvon suuruus. 

• kohinavastus saadaan jakamalla jännitekohinan keskihajonta virta-

kohinan keskihajonnalla. Saatua vastusta käytetään periaatteessa 

samalla tavoin kuin polarisaatiovastusta. 
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Kuva 16. Pistekorroosiopiikkien esiintyminen ECN menetelmässä (Forsén, 
2006.). 

 
 
Taajuusanalyysi on tehokas tapa tulosten analysointiin. Tulkintaa varten aika-

tasossa mitatut tulokset on muunnettava taajustasoon tehospektriksi Fourier-

muunnoksen tai jonkin mallin avulla. Tehospektrin kuvaajassa on vaaka-akselilla 

taajuus logaritmisena ja pystyakselilla signaalin teho, joko V2/Hz tai A2/Hz.  

Fourier-muunnoksella lasketussa kuvaajassa taajuusalue on yleensä luokkaa 10 

mHz - 10 Hz. Tehospektrin lukuarvot ovat pieniä, luokkaa 10–20-10-10 

Taajuusanalyysin tarvittava muunnos vaatii jonkin matemaattisen työkaluohjel-

man.  

 

Tehospektrin tulkintaan voi käyttää impedanssi-spektroskopian periaatteita, esi-

merkiksi laskemalla kohinavastuksen sijasta kohinaimpedanssin. Jokaisella taa-

juudella erikseen lasketaan Ohmin lain avulla impedanssin arvo. Tulkinnassa voi-

daan käyttää hyväksi myös spektrin muotoa, kuvaajan kulmakertoimia, taajuuksia, 

joissa kulmakerroin muuttuu yms. 
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Kuva 17. Pistekorroosion tutkiminen taajuusanalyysin avulla (Forsén, 2006.). 
 

3.11 Vaihtovirta- eli impedanssimenetelmä 
 

Potentiostaattisten ja potentiodynaamisten mittausten lisäksi korroosionopeuden 

mittaamisessa käytetään myös esimerkiksi elektrokemiallista impedanssimenetel-

mää (EIS). Impedanssimenetelmän käyttö on kasvamassa, sillä niillä on suuret 

käyttömahdollisuudet sekä tutkimuksessa että korroosion seurannassa.  

 
Impedanssimenetelmässä elektrodille syötetään pieniamplitudista siniaaltoa eri 

taajuuksilla ja mitataan elektrodin pinnan impedanssi kullakin taajuudella.  

Impedanssimenetelmän käyttö perustuu siihen, että elektrodireaktiolle voidaan 

kehittää sähköinen sijaiskytkentä, jossa reaktion eri vaiheita vastaavat vastukset ja 

kapasitanssit. Kun sähköiseen piiriin syötetään jännite, niin sen läpi kulkeva virta 

saadaan ohmin laista, joka on esitetty jo aiemmin kaavassa (1). 

Jos käytetään ajan mukana muuttuvaa jännitettä, esimerkiksi sinimuotoista vaihto-

jännitettä, niin ohmin mukainen yhtälö kirjoitetaan yleisempään muotoon (20). 

 

 u(t) = z * i(t)        (20) 
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missä vastus on korvattu impedanssilla z ja jännite u(t) sekä virta i(t) muuttuvat 

ajan funktiona. Passiivisten komponenttien impedanssit saadaan tässä tapauksessa 

laskettua yhtälöstä (21) 

 

  ZR = R        (21a) 

  ZC = 
Cjω

1        (21b) 

  ZL = Ljω        (21c) 

 

missä  R  = vastuksen resistanssi 

  j  = √-1 

  ω   = kulmanopeus 

  C = kondensaattorin kapasitanssi 

  L = kelan induktanssi 

 

Yhtälöiden (21) mukaan vastuksella on ainoastaan resistiivisiä ominaisuuksia ja 

kondensaattorilla sekä kelalla ainoastaan reaktanssisia ominaisuuksia. (Aromaa 

1987) 

 

Vesiliuoksessa tapahtuvasta korroosioprosessista voidaan tutkia eri taajuusalueella 

eri parametreja ja tekijöitä Taulukon 4 mukaisesti. 

 
Taulukko 4. Impedanssimenetelmällä eri taajuusalueilla tutkittavat parametrit ja 
tekijät (SKY-Korroosiokäsikirja 1988, 87). 
 
Taajuus parametri tai ominaisuus 

 
> 10 kHz liuosvastus ja korroosiotuotekerroksen vastus 

- 1 kHz kaksoiskerroksen kapasitanssi 
1 - 100 Hz varauksensiirtoprosessit, kinetiikka 
f - 0 Hz varauksensiirto- tai polarisaatiovastus 
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Yksinkertainen korroosiosysteemi voidaan esittää Kuvan 18 mukaisen sijaiskyt-

kennän avulla. Sijaiskytkennässä RΩ edustaa elektrolyytin vastusta ja kor-

roosiotuotteiden vastusta, Cdl on elektrodin ja liuoksen rajapinnan kaksoiskerrok-

sen kapasitanssi ja Rct on polarisaatiovastus. Kuvassa 19 on esitetty yksinkertaisen 

sijaiskytkennän impedanssipiirros kompleksitasossa sekä sijaiskytkennän suurei-

den määrittäminen kuvaajasta. Käytännössä korroosiosysteemien sijaiskytkennät 

ovat huomattavasti monimutkaisempia. lmpedanssimenetelmällä määritettyjen 

tulosten analysoiminen edellyttää yleensä tietokoneohjelmistoja, jotka sovittavat 

matemaattisesti lasketun sijaiskytkennän impedanssikäyrän mittausarvoihin 

 

 

Kuva 18. Yksinkertaisen korroosiosysteemin sähköinen sijaiskytkentä (SKY-

Korroosiokäsikirja 1988, 88). 

 

 

Kuva 19. Kuvassa on edellisen kuvan 18 sijaiskytkennän impedanssi kompleksi-

tasossa ideaalisessa tilanteessa (SKY-Korroosiokäsikirja 1988, 88). 
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3.12 CER mittaus 
 

CER- menetelmässä mitataan virran sijasta pinnan vastusta ajan, potentiaalin tms. 

funktiona. Vastusanturi ei ole suoranainen sähkökemiallinen menetelmä. Mittauk-

sen periaate on hieman samanlainen kuin johtokykymittauksessa. Vastusanturilla 

korroosio aiheuttaa muutoksen anturin sähkönjohtavuuteen, ja tämä kumulatiivi-

nen muutos mitataan normaalin johtokykymittauksen tavoin. 

CER- menetelmällä seurataan pintakerroksen sähkövastusta, jonka muutokset ku-

vaavat pintakerrosten rakenteessa ja paksuudessa tapahtuvia muutoksia. CER- 

menetelmässä mitataan sähkövastus kahden koekappaleen väliltä, jotka ovat kos-

ketuksissa toisiinsa jaksoittaisesti. Koekappaleiden liikettä ohjataan erillisellä as-

kelmoottorilla, jolloin kosketusaika ja irtioloaika saadaan säädettyä halutuiksi.  

Tyypillinen puristusaika ja irtioloaika on sekuntien suuruusluokkaa. Tutkittavat 

koekappaleet polarisoidaan potentiostaatilla haluttuun potentiaaliin. 

Mittauksen aikana koekappaleisiin syötetään tasavirtaa. Sähkövastukset mitataan 

jännitteinä, joka muodostuvat kun näytteet ovat kiinni toisissaan tai irti toisistaan. 

Kun koekappaleet eivät kosketa toisiinsa, niin tasavirta kulkee ulkoisen vastuksen 

kautta. Kun koekappaleet koskettavat toisiinsa, niin osa syötetystä tasavirrasta 

kulkee näytteenpitimien sekä koekappaleiden pintakalvojen kautta. 

 
Kuva 20. CER menetelmän periaate (Forsén 2006). 

 

 

Pintakalvon vastus saadaan laskettua auki- ja kiinnitilanteessa mitattujen jänni-

tesignaalien erotuksesta (U) ja mittauksessa käytetystä tasavirrasta (I). Vastuksia 

on yksinkertaistettu merkitsemällä johdotuksen (R1), näytteenpitimien (R3) ja 

R1

R1

R2

R3

R3

I RF
U
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kahden mittakärjen (RF) vastukset aina yhdeksi.  Auki-tilanteessa virta kulkee 

vastuksen R2 kautta. Kiinni-tilanteessa vastuksen R2 rinnalla on R3+RF. Johdo-

tuksen vastus R1 ei vaikuta mittauksessa. Ulkoisen vastuksen R2 ja näytteenpiti-

mien vastuksen R3 arvot mitataan ennen kokeen alkua ja niitä pidetään vakioina. 

(Saario 1995) 

 

Näytteen polarisointi voi tuottaa ongelmia, jos mittausvirta on suuri verrattuna 

polarisointivirtaan. Tutkittavien näytekärkien läpi kulkee sekä potentiostaatin po-

larisointivirta että CER- mittauksen mittavirta. Liian suuri mittavirta voi polari-

soida näytettä. Virhe on suurempi, jos käytetään kahta samanlaista mittakärkeä, 

koska silloin mittakärjet polarisoituvat eri potentiaaleihin.  

Toinen mahdollinen virhetekijä on maasilmukoiden muodostuminen sähköverkon 

kautta: potentiostaatti, tasavirtalähde ja yleismittari, jolla jännitemittaus tehdään 

näytekärkien väliltä. (Saario 1995) 

 

Mittaus suoritetaan joko kahdelle identtiselle kappaleelle tai käyttämällä toisena 

näytepintana johtavaa reagoimatonta materiaalia kuten iridiumia. Jos mitattavilla 

ilmiöillä on pieni vastus, käytetään identtisiä näytteitä. Suuria vastuksia mitattaes-

sa käytetään erillistä mittakärkeä. Erillisen mittakärjen idea on, että identtisillä 

näytteillä pintafilmin läpi kulkevat johtokanavat eivät yleensä kohtaa. Tämä saa 

aikaan todellista suuremman kontaktivastuksen. Ir -kärjellä johtokyky on koko 

kontaktipinnalla hyvä ja se osuu kaikkiin tutkittavan näytteen johtokanaviin. Mitä 

suurempi on mitattavan ilmiön vastus niin sitä suurempaa virtaa tarvitaan. 

Irtioloajan on oltava riittävän pitkä, jotta näyte ehtii reagoida. Kiinnioloaika on 

valittava niin, että näyte ehtii hakea vakiotilan. Näytekärkien puristusvoima. Suu-

rilla puristusvoimilla tapahtuu passiivikalvojen muodostuminen, pienillä puristus-

voimilla adsorptio. (Saario 1995) 
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4 KUNNOSSAPITO JA KUNNOSSAPITOMENETELMÄT 
 
Kunnossapito on varsin merkittävää liiketoimintaa maailmanlaajuisesti. Amerik-

kalaisten tilastojen mukaan ”länsimaisessa” yhteiskunnassa noin 9 % bruttokan-

santuotteesta syntyy kunnossapidosta. Suomessa arvioidaan kansantalouden infra-

struktuuriin sisältyvän noin 11,7 miljardin euron arvosta. Tämä sisältää mm. tei-

den ja ratojen, rakennusten, vesijohtojen ja viemäreiden, energian siirron ja jake-

lun, sekä tiedonsiirron kunnossapidon. Kunnossapito on merkittävä työllistäjä, 

koska kunnossapitoon liittyvien työpaikkojen kokonaismäärä arvioidaan olevan 

yli 200 000 henkilötyövuotta. Teollisuuden palveluksessa edellisistä on noin nel-

jännes eli 50 000 henkilöä. Jos kunnossapitoa pidettäisiin omana toimialana, niin 

vuoden 2000 lukujen mukaan kunnossapito olisi Suomessa kolmanneksi suurin 

toimiala. (Laine 2010) 

 

Kunnossapito on taloudellisesti erittäin merkittävää liiketoimintaa, koska teolli-

suus sijoittaa koneiden ja laitteiden kunnossapitoon Suomessa vuosittain 3,5 mil-

jardia euroa. (Laine 2010) 

 

Kuvassa 21 on esitetty kunnossapidon jaottelu, josta näkyy, että suunniteltu kun-

nossapito jaetaan ehkäisevään, korvaavaan ja parantavaan kunnossapitoon. Kun-

nossapidon jaottelu perustuu PSK -standardiin. (PSK 2010, 47) 

 
Kuva 21. Kunnossapidon jako PSK 7501 (PSK 2010). 
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Ehkäisevään kunnossapitoon kuuluu jaksotettua kunnossapitoa, joka määräytyy 

valmistajien antamien tai kunnossapitosuunnitelman mukaisten ohjeiden mukaan. 

Laitteen käyttömäärä vaikuttaa sille suoritettavaan kunnossapitoon. Jaksotetun 

kunnossapidon ohella täytyy suorittaa kunnonvalvontaa, jonka avulla voidaan to-

teuttaa kuntoon perustuvat suunnitellut korjaukset. Kuvassa 22 on jaoteltu Suo-

men teollisuudessa tapahtuvan tyypillisen kunnossapidon jakautuminen. Häiriö-

korjausten osuus on suurin, mikä johtuu väärin suunnitellusta ennakoivasta kun-

nossapidosta. (Järviö & Lehtiö 2010, 33) 

 

 
Kuva 22. Kunnossapidon yleinen jakautuminen (Järviö & Lehtiö 2010, 33). 

 

4.1   Ehkäisevä kunnossapito 
 
Ehkäisevän kunnossapidon osuus suoritettavista kunnossapitotoimista on noin 34 

%. Ehkäisevällä kunnossapidolla pyritään ylläpitämään koneen toimintakuntoa, 

jotta siinä ei ilmenisi äkillisiä häiriöitä. Koneen tilaa seurataan kunnonvalvonnal-

la, jota suoritetaan huoltojen yhteydessä tehtävillä tarkastusmittauksilla, käynnis-

säpidon aikana tehtävien tarkastuksien avulla tai käynninvalvonnalla. Kunnonval-

vonnan perusteella voidaan suunnitella koneelle tarkempaa kunnossapitoa. Ko-

neille säännöllisesti tehtävät huollot kuten rasvaukset, puhdistukset ja osien vaih-

dot pitävät sen toimintaolosuhteet sopivina tuotannolle. (Järviö & Lehtiö 2010, 

50) 
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4.2 Korjaava kunnossapito 
 

Korjaavassa kunnossapidossa vikaantunut laite tai sen osa vaihdetaan uuteen eli 

korjataan toimintakuntoiseksi. Korjaava kunnossapito voi olla joko suunnittelema-

tonta häiriökorjausta tai suunniteltua kunnostamista. (Järviö & Lehtiö 2010, 51) 
Korjaavaan kunnossapitoon kuuluu: 

• vian määritys 

• vian tunnistaminen 

• vian paikallistaminen 

• korjaus 

• toimintakuntoon palauttaminen 

 

4.3 Parantava kunnossapito 
 
Laitteen toiminnan ja käytettävyyden kehittäminen on parantavaa kunnossapitoa, 

joka voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: uusien osien vaihtaminen, uudelleen 

suunnittelu ja korjaus sekä modernisointi. Uusien osien vaihtamisella laitteen osat 

tai rakenne vaihdetaan uudempiin verrattuna alkuperäiseen. Uudelleen suunnitte-

lulla pystytään parantamaan laitteen toimintaa ja poistamaan suunnitteluvirheitä. 

Modernisoinnissa laitteen toiminnallista suorituskykyä parannetaan uudistamalla 

laite tai sen osa. Modernisointia voidaan hyvin rinnastaa investointeihin. (Järviö & 

Lehtiö 2010, 51) 

 

Lähteessä puhutaan laitteista tai niiden osista, mutta uudistaminen tai moderni-

sointi voi tietysti käsittää myös parempia (tai huonompia) rakennemateriaaleja. 

Edellinen kuuluu olennaisesti tässä diplomityössä käsiteltyyn aihealueeseen. 
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5 KUNNONVALVONTA 
 
Koneiden kehittymisen ja toimintojen monipuolistumisen johdosta vikojen havait-

seminen on vaikeutunut. Pelkät aistihavainnot eivät enää riitä koneiden ja laittei-

den kunnon arvioimiseksi. Kunnonvalvontaa on kehitetty ottamalla käyttöön tie-

tokoneavusteisia ja elektronisia kunnonvalvontalaitteita, joiden avulla pystytään 

seuraamaan koneiden mahdollisia vikoja ja vikaantumista. Koneen kunnosta jat-

kuvasti saatujen tietojen perusteella pystytään tarkemmin suunnittelemaan koneen 

kunnossapitoa. Kunnonvalvonnalla pystytään siten parantamaan sekä yrityksen 

että tuotannon tehokkuutta, koska pystytään paremmin ennakoimaan kunnossapi-

toa ja tulossa olevia investointeja. Ennakoinnin avulla pystytään ohjaamaan tai 

hankkimaan tarvittavat resurssit kunnossapitoa vaativaan kohteeseen. Kunnonval-

vonnasta saatujen tietojen perusteella pystytään suunnittelemaan kunnossapito sei-

sokkiaikojen varalle. Erityisesti pyörivien koneiden, kuten moottoreiden ja pump-

pujen kunnonvalvonnassa ovat lisääntyneet hyvin saatavilla olevat värähtelymit-

taukset. Varsinkin tietokoneavusteisen kunnonvalvonnan ansiosta koneen tilaa 

pystytään nykyisin seuraamaan reaaliaikaisesti, minkä ansiosta pystytään ennalta-

ehkäisemään suunnittelemattomien seisokkien määrä. Lisäksi tietojen avulla voi-

daan muuttaa käyttöä konetta säästäväksi. Kunnonvalvonnan tapojen ja tehtävien 

valinnassa tulee huomioida laitteen turvallisuus, taloudellisuus ja tuottavuus. 

(Lumme & Nohynek 2004, 11 - 12)  

 

Esimerkiksi energiateollisuudessa odottamattomia seisokkeja pyritään ehdotto-

masti välttämään, ja sen takia järjestelmien luotettavuudella sekä viansietokyvyllä 

on erittäin tärkeä osa häiriöttömän tuotannon ylläpidossa. Koneiden toimivuus 

korostuu erityisesti sellaisissa tuotantovaiheissa, joihin ei ole rakennettu vararat-

kaisua ongelmatilanteita varten. Usein käytetty vararatkaisu on laitteiston kahden-

taminen, jolloin tuotantoa pystytään aina jatkamaan toisella laitteella. Ilman kriit-

tisen kohteen kahdennusta voi koneiden rikkoontuessa koko tuotanto pysähtyä, 

minkä takia kunnonvalvonnan merkitys korostuu entisestään. Edellisen johdosta 

koneet, joilla on suuri merkitys tuotannon kannalta, kannattaa varustaa riittävillä 

kunnonvalvontalaitteistoilla. Tuotantomäärien lisääntyessä on koneiden kuormi-



67 
 

 

tus- ja käyttöajat kasvaneet, joten koneet vikaantuvat nopeammin. Nykyisin ko-

neilla on käytössä usein käytönvalvonta, josta nähdään laitteen toiminta, ja tarvit-

taessa järjestelmä myös hälyttää. Koneille asetetaan hälytysrajat, jotka ennakoivat 

osan tai osien rikkoontumista. Käytönvalvonnan kautta nähdään myös laitteen 

toimintaa pidemmältä aikajaksolta ja pystymään muuttamaan käyntiarvoja konetta 

säästäviksi tarvittaessa. (Lumme & Nohynek 2004, 13 - 14) 

 

5.1 Mittaustavat 
 
Kunnonvalvonnan mittaustapoja ovat kiinteä automaattinen, puolikiinteä tai kan-

nettava järjestelmä. Mittaustavan valintaan vaikuttaa yleensä laitteen tärkeys tuo-

tannon kannalta. Kiinteään automaattiseen järjestelmään kuuluu laitteessa kiintei-

nä olevat anturit ja mittausyksiköt. Mittausyksikkö käsittelee antureiden antamat 

tiedot ja lähettää tiedot eteenpäin kunnossapitojärjestelmään digitaalisesti, analo-

gisesti tai hälytysviesteinä. Kiinteä automaattinen järjestelmä on yleensä iso in-

vestointi ja se kannattaakin kohdistaa kriittisiin laitteisiin, joiden kriittisyysluokit-

telu on suuri. Puolikiinteässä järjestelmässä anturit on asennettu laiteeseen, ja an-

turit on liitetty liitäntäyksikköön, jonka kautta anturitiedot pystytään lukemaan 

esimerkiksi erillisellä lukulaitteella. Puolikiinteää järjestelmää käytetään yleensä 

vaikeapääsyisissä kohteissa, joten kiinteäksi asennetut anturit helpottavat kunnon-

valvontaan liittyvien mittauksien suorittamista. Kannettavien mittalaitteiden avul-

la mitataan sellaiset kunnonvalvontakohteet, joihin ei ole asennettu tai ei ole jär-

kevää asentaa kiinteää mittausjärjestelmää. (Lumme & Nohynek 2004, 28) 
 
Kunnonvalvonnassa käytetään yleisesti esimerkiksi värähtely, lämpötila ja kulu-

mishiukkasmittauksia. Värähtelymittauksen perusteella saadaan selville koneen 

epätasapaino, linjausvirheet ja mahdolliset liitosten löysyydet. Eniten värähtely-

mittausta käytetään kuitenkin vierintälaakereiden kunnonvalvontaan. Mittaustu-

loksia analysoimalla pystytään arvioimaan laitteen kuntoa. Värähtelymittaukseen 

on olemassa eritasoisia mittareita, joiden herkkyys vaihtelee. Värähtelymittarit 

voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluu yksinkertaisten 

koneiden mittaukseen tarkoitetut mittarit, joiden herkkyystaso on alhainen. Toi-

seen ryhmään kuuluvat mittarit, jotka soveltuvat monimutkaisempien laitteistojen 
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värinän mittaukseen. Toisen ryhmän mittarit ovat herkempiä värinälle, minkä an-

siosta niillä pystytään helpommin paikallistamaan värähtelykohta. Mittalaitteen 

hinta ja hankinta riippuu tietenkin tarvittavasta mittauksen värähtelyn herkkyydes-

tä. (Lumme & Nohynek 2004, 17) 

 

 

Mittaustavan valintaan vaikuttaa oleellisesti tarvittava mittausaikaväli. Lyhyen, 

alle viikon mittausvälin tarvitsevilla laitteilla taloudellisesti paras vaihtoehto on 

kiinteä mittausjärjestelmä. Kunnonvalvonnan mittauksien alkuvaiheessa, uuden 

koneen koekäytössä (tai esimerkiksi takuuaikana), mittausväli on lyhyt, mutta tie-

tojen ja kokemuksen keräämisen kautta mittausväli voidaan optimoida laitteelle 

sopivaksi. Yli kahden kuukauden mittausväli ei enää sisälly ennakoivaan kunnon-

valvontaan, vaan se on silloin laitteen kunnonmääritystä huoltoja varten tai huol-

toseisokkien jälkeistä laadunvarmistusta. (Lumme & Nohynek 2004, 29–30) 

 

Lämpötilamittaukset ovat hyvä ja ehkä yleisimmin käytetty menetelmä koneiden 

kunnon määrittämiseksi. Lämpötilan mittaus ei kuitenkaan paljasta piilevää tai 

alkavaa vikaa vaan lämpötilamittauksella pystytään havaitsemaan selvät lämpöti-

lan nousut, jolloin vika on jo olemassa. Lämpötilamittaukseen voidaan käyttää 

kosketuksellisia käsimittareita, pistoolityyppisiä infrapunamittalaiteita tai infra-

punakameroita. Infrapunamittareilla mitatessa on tärkeää huomioida emissioker-

toimet eri pinnoille, riippuen väristä ja materiaalista. (Lumme & Nohynek 2004, 

20) 

 

Laitteiden käynninaikaisten suureiden avulla pystytään määrittämään hyötysuhde, 

jonka perustella pystytään määrittämään laitteen kuntoa. Hyötysuhteen laskemi-

seen tarvittavia suureita ovat esimerkiksi virtausmäärät, lämpötilat ja paineet. 

Laitteen kunnonvalvontajärjestelmään voi olla sisällytetty hyötysuhteen laskemi-

nen, joka mittaa koko ajan laitteen hyötysuhdetta ja ilmoittaa kunnossapidon tar-

peesta hyötysuhteen pienentyessä. Hyötysuhteen heikkeneminen lisää kustannus-

ten määrää. Tärkeää kaikissa mittauksissa on, että mittauksien kaikki tulokset do-
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kumentoidaan hyvin. Mittaushistorian avulla pystytään siten tulkitsemaan laitteen 

kuntoa ja vikaantumista. (Lumme & Nohynek 2004, 23) 

 

Laitteiden kunnon tarkistusmittauksia voidaan suorittaa aikaisemmin mainittujen 

mittausjärjestelmien lisäksi esimerkiksi NDT- mittauksien avulla, jotka ovat ainet-

ta rikkomattomia tarkastuksia. NDT- menetelmien avulla pystytään löytämään 

säröjä ja kulumia. Menetelmiin kuuluvat ultraääni, magneettijauhetarkastus, tun-

keutumanestetarkastus, radiografia sekä pyörrevirtaustarkastus.  

 

Myös tämän diplomityön mukaiset materiaalien ohenema- ja korroosiomittaukset 

kuuluvat olennaisena osana kunnonvalvontaan, mutta silti ne sisällytetään yhä 

edelleen valitettavan harvoin kuuluvaksi kunnonvalvontaan ja erityisesti enna-

koivaan kunnonvalvontaan. 

 

5.2 Kunnossapidon taloudellinen merkitys 
 

Kunnossapito on liiketoimintaa, jossa esiintyy normaalit liiketoiminnan toiminta-

mallit, kuten talous. Toiminnan tulee olla sellaista, että se täyttää liiketoiminnan 

ehdot, joista tärkein on tuottavuus. Yrityksen taloudelliset panostukset kunnossa-

pitoon koostuvat välillistä ja välittömistä kustannuksista. Välittömät kustannukset 

koostuvat suoraan kunnossapidollisten tehtävien tekemisestä. Näiden määrää on 

helppo arvioida ja pitää kirjanpitoa toteutuneista kustannuksista, mutta niiden vai-

kutus toiminnan tulokseen on luultua pienempi. (Kunnossapitoyhdistys ry 2004, 

120) 

 
Välittömiin kustannuksiin kuuluvat: 

 

• Kunnossapito-organisaation palkkakustannukset 

• Varaosat, materiaalit ja tarvikkeet 

• Varastointikustannukset 

• Alihankinta, ulkopuoliset työt   

• Yleiskustannukset kuten vuokrat ja hallintokulut  
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Välillisten kustannusten arviointi on vaikeampaa, koska niiden kohdistaminen on 

hankalaa tai niitä ei voida järkevästi jakaa kunnossapidon eri toiminnoille. (Kun-

nossapitoyhdistys ry 2004, 120) 

 

Välillisiä kustannuksia ovat: 

 

• Uusiminen ja uudelleen tekeminen 

• Käyttöomaisuuden ylimitoittaminen 

• Hallitsemattomat resurssit 

• Uudelleentuotantomahdollisuuden menetys 

• Laitteiden elinaikakustannuksien kasvaminen 

• Ylityökustannukset 

• Tuotantovakuutukset 

• Tuotannonsuunnittelun lisäkustannukset 

 
Huonolaatuinen toiminta aiheuttaa yleensä seuraamuksia, joilla on vaikutusta toi-

mintaan. Aineettomat vaikutukset kunnossapidosta johtuvat huonosta työnlaadus-

ta tai toiminnasta. Vaikutukset voivat olla kokonaisvaltaisia. Huono toiminta voi 

aiheuttaa turvallisuuden, motivaation ja oppimisen heikkenemistä yrityksessä. 

Yrityksen maine luotettavana toimittajana kärsii, asiakkaat ovat haluttomia mak-

samaan pyydettyä hintaa, joka puolestaan aiheuttaa myyntiongelmia. Kilpailu ki-

ristyy, jos myyntimiesten aika kuluu reklamaatioiden selvittelyyn. Kokonaisval-

taisesti yrityksen imago kärsii varsinkin palveluna ostetussa kunnossapidossa. 

(Kunnossapitoyhdistys ry 2004, 120) 

 

5.3 Kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito 
 
Kokonaisvaltaisella tuottavalla kunnossapidolla (TPM) pyritään pitämään kaikki 

tuotannon kannalta tärkeät laitteet toiminnassa. Yrityksen koko organisaatio pyri-

tään sitomaan kunnossapidon kehittämiseen. Kunnossapidon suunnittelussa lait-

teiden kunnossapitostrategiat tehdään ensin kriittisimmille laitteille, minkä jälkeen 
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siirrytään vaiheittain vähemmän kriittisiin laitteisiin. (Kunnossapitoyhdistys ry 

2004, 91)  

 

TPM-menetelmässä päämäärinä ovat:  
 

• Maksimoida kokonaistehokkuus 

• Kehittää laitteen eliniän kattava kunnossapito  

• Sitoa kunnossapitoon suunnittelijat, käyttäjät ja kunnossapitäjät  

• Siirtää kunnossapidon suunnittelu sille osastolle, minkä työtehtäviin laite 
liittyy 

 

TPM -prosessissa on ehdottoman tärkeää, että kaikki sellaiset koneet ja laitteet, 

jotka ovat tuotannolle ydintärkeitä ja joista tuotanto on siten riippuvainen, pide-

tään optimaalisessa suorituskykykunnossa. Tämä on mahdollista silloin kun teh-

taiden käyttöhenkilökunta on henkilökohtaisesti vastuussa laitteiden maksimaali-

sesta suorituskyvystä. (Kunnossapitoyhdistys ry 2004, 91)  

 

5.3 Luotettavuuskeskeinen kunnossapito 
 
Luotettavuuskeskeinen kunnossapito (RCM) keskittyy ehkäisevän kunnossapidon 

kehittämiseen. RCM -menetelmässä tutkitaan kaikkien laitteiden kriittisyys, millä 

tavoin ne voivat vikaantua ja selvitetään siten niiden kunnossapidon tarve, minkä 

jälkeen siirrytään suunnittelemaan kunnossapitostrategiaa laitteille. (Kunnossapi-

toyhdistys ry 2004, 108) 

 

Tärkeimmät tavoitteet RCM -menetelmässä:  
 

• Asetetaan laitteet kriittisyysjärjestykseen ja kohdistetaan kunnossapito sel-
laisiin laitteisiin, jotka tarvitsevat kunnossapitoa 

• Laitteiden vikaantumismekanismit selvitetään ja hyödynnetään kunnossa-
pito-suunnitelman laatimisessa 

• Prosessin raja- ja turvalaitteet, jotka laitteiden normaalin käynnin aikana 
ovat passiivisia, huomioidaan kunnossapidossa 
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• Laitteille, joille ei löydy riittävän tehokasta kunnossapitomenetelmää, luo-
daan toimintasuunnitelmat käytettäväksi vikaantumisen ilmettyä 

• Laitteiden käyttäjiä koulutetaan ja ohjeistetaan valvomaan ja seuraamaan 
kriittisimpiä laitteita 

• Analysoidaan kunnossapidon kustannuksia, parannetaan laitteiden luotet-
tavuutta ja tuotannon tehokkuutta 
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6 KATTILALAITOS 
 
Kattilan pääosat ovat tulipesä ja sykloni eli erotin, joka palauttaa kiintoaineen eli pe-

timateriaalin ja mahdolliset palamattomat hiukkaset takaisin tulipesään. Syklonin jäl-

keen savukaasut virtaavat takavedossa eli savukaasukanavassa sijaitsevien konvektii-

visten lämmönsiirrinten läpi. Näitä ovat tulistimet, ekonomaiserit eli veden esiläm-

mittimet sekä palamisilman esilämmittimet. Kattiloiden lämmönsiirtimien keskinäi-

nen sijoittelu vaihtelee, koska jokainen kattila suunnitellaan yleensä tapauskohtaisesti. 

Kiertopetikattilan virtauskaavio on esitetty kuvassa 23. (Huhtinen et al. 2000, 159) 

 

 
 
Kuva 23. Kerrosleijukattilan pääkomponentit (alkuperäinen kuva: Coresto Oy ar-
kisto). 
 

Kuvaan on merkitty tätä diplomityötä koskevat tulistinalue (1) ja palamisilman 

esilämmittimet (2). Ilman esilämmittimiltä alkava kylmäpään vyöhyke jatkuu aina 

piipun päähän asti. 

6.1  Tulistin 
 

Tulistimissa turbiineille menevää höyryä kuumennetaan yleensä noin 500–550 °C 

lämpötilaan ja koska virtaavana aineena tulistimissa on huonosti tulistinputkien 

pintaa jäähdyttävä höyry, joutuu tulistinmateriaali kovan rasituksen alaiseksi. Tu-

listin sijoitetaankin tulipesän jälkeiseen savukanavaan, että tulipesän kuumuus ei 
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aiheuttaisi kohtuuttomia ongelmia tulistimen rakennemateriaaleille. Siitäkin huo-

limatta tulistin mitoitetaan usein käyttöiältään muuta kattilaa selvästi pienemmäk-

si, jossa tarkoituksena on pyrkiä välttymään kaikkein kalleimpien seosterästen 

käytöltä. Yleisesti tavalliset seostamattomat teräkset eivät sovellu tulistinmateriaa-

leiksi, koska niiden virumislujuus ei riitä tulistimien käyttölämpötiloissa. Yleensä 

tulistimissa käytetäänkin joko vähintään seostettuja ferriittisiä teräksiä, tai aus-

teniittisiä teräslaatuja. Tulistinmateriaalin valinta suoritetaan aina tapauskohtaises-

ti. Eri vaiheen tulistimissa käytetään yleensä eri terässeoksia, joiden käyttö suun-

nitellaan tarkasti. Materiaalien valinnassa otetaan huomioon lämpötilaerot. Kyl-

memmän puolen rakenteissa ei käytetä samoja materiaaleja kuin haastavammassa 

kuumassa päässä. Pääomakustannusten minimoimiseksi olisikin tärkeää tietää tu-

listimen käyttöarvot mahdollisimman tarkasti, sillä virumismurtoraja ja korroosio 

voi alentua merkittävästi jo pienillä lämpötilan muutoksilla. Tulistimissa käytetyt 

teräkset vaihtelevat seostamattomasta St 45.8- teräksestä niukkaseosteisiin 

10CrMo910 ja 13CrMo44 teräksiin. Haastavimmissa kohteissa käytetään esimer-

kiksi korkeasti seostettuja Sanicro 63 tai jopa AC66 teräslaatuja. (Huhtinen et al. 

2004)  

 

Tulistinalueen korroosiota ja kerrostumia on tutkittu kattilaan asennettavilla antu-

reilla. Antureissa on käytetty ilma- ja vesijäähdytyksen avulla tiettyyn lämpötilaan 

jäähdytettäviä koerenkaita. Mittauksissa on käytetty ainakin galvaanisen virran 

mittaustapaa kahden eristetyn koerenkaan välillä. Lisäksi koerenkaista on tehty 

poikkileikkausanalyysejä sekä näytepaloja on tutkittu pyyhkäisyelektronimikros-

kooopilla (SEM) ja alkuaineanalysaattorilla (EDS). Prosessiparametrien määrit-

tämisessä voidaan käyttää apuna sähköistä on-line anturia. Menetelmän avulla 

voidaan saavuttaa suhteellisen helpoin toimenpitein luotettavia tuloksia, joita voi-

daan käyttää prosessin ohjauksessa sekä parantamaan tulistinalueen materiaalihal-

lintaa. Menetelmän avulla voidaan saada uutta tietoa korroosiomekanismeista. 

(Makkonen 1999, 36–58)  
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6.2 Palamisilman esilämmitin 
 

Palamisen stabiiliuden varmistamiseksi palamisilmaa esilämmitetään yleensä aina 

voimalaitoskattiloissa, vaikka käytettävä polttoaine olisikin helposti syttyvää. Tarvit-

tavan palamisilman lämpötila riippuu käytetyistä polttoaineista ja polttotavasta läm-

pötilan yleensä ollen välillä 100 - 400 °C. Ilman esiilämmityksen merkitys korostuu 

polttoaineen epähomogeenisuuden ja kosteusprosentin lisääntyessä. (Huhtinen et al. 

2004, 196) 

 

Palamisilman esilämmittimissä ilmaa lämmitetään tyypillisesti joko kattilan savukaa-

suilla tai höyryllä. Savukaasun happokastepiste määrää esilämmittimen jälkeisen sa-

vukaasun lämpötilan ja tämän vuoksi savukaasun loppulämpötila pyritään aina pitä-

mään happokastepiste-lämpötilaa korkeampana lämmönsiirtimien korroosiokestävyy-

den vuoksi. Ns. höyryluvoa (luvo = Luftvorwärmer) käytetään normaalin savukaa-

suilla lämmitettävän palamisilman esilämmittimen rinnalla tai tilalla, mikäli on vaa-

rana, että savukaasun loppulämpötila meinaa laskea alle happokastepisteen. (Huhti-

nen et al. 2004, 197) 

 

Höyryluvossa savukaasuesilämmittimeen menevää palamisilmaa lämmitetään höyryl-

lä kuumien savukaasujen sijaan. Palamisilman esilämmitys höyryn avulla pienentää 

savukaasuilla tapahtuvaa ilman lämmitystarvetta ja samalla savukaasujen loppuläm-

pötila nousee. Palamisilman esilämmitys parantaa myös kattilan hyötysuhdetta, koska 

matalapaineisen höyryn energiaa saadaan talteen. (Huhtinen et al. 2004, 196, 201.) 

Soodakattiloissa esiintyvien kastepisteongelmien estämiseksi käytetään pelkästään 

höyrykäyttöisiä palamisilman esilämmittimiä, joilla palamisilma lämmitetään n. 150 

°C:een lämpötilaan (Huhtinen et al. 2004, 167). 

 

Luvojen alueella savukaasujen lämpötila on yleensä laskenut alle 400 °C:een, jo-

ten alue ei yleensä ole ongelmallinen materiaalivalintojen kannalta. Sen sijaan 

happo- ja vesikastepisteen alittuminen voi olla hyvin merkittävä ongelma. Tavalli-

sesti luvon materiaaliksi valitaankin joko tavallinen seostamaton hiiliteräs tai va-

lurauta. Valurauta kestää paremmin, jos happokastepisteen alittumisen vaara on 

olemassa. Materiaaliksi voidaan valita myös lasi sillä se kestää happoisen veden 
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syövytystä huomattavasti terästä paremmin. Lasilaatuna käytetään yleisimmin si-

likoboraatia. Lisäksi luvossa voidaan käyttää erilaisia pinnoitteita. Pinnoitteena 

voidaan käyttää esimerkiksi teflonia (PTFE). (Teknologian kehittämiskeskus 

2002)  

 

6.3 Kuumakorroosio 
 
 
Yleisin korroosiotyyppi bio- ja kierrätyspolttoaineita polttavissa leijukattiloissa on 

tulistinten kuumakorroosio, mikä syntyy polttoaineen kloorin ja alkalimetallien 

reagoidessa keskenään. Likaiset tai pikemminkin likaantumista aiheuttavat poltto-

aineet ovat yleensä myös korrodoivia. (Hiltunen et al. 2007, 43) 

 

Puupolttoaineiden alkalit ovat pääasiassa kaliumia. Jätepolttoaineissa on yleensä 

korkeampi natriumpitoisuus. Polttoaineen palaessa kloorin ja tuhkan alkalien re-

aktiossa muodostuu alkalikloridisuoloja. Savukaasuissa alkalikloridit esiintyvät 

sulapisaroina ja höyrynä. Alkalikloridihöyryt kondensoituvat kohdatessaan tulis-

tinpinnan ja pisarat tarttuvat pintaan. Kloridisuolat rikkovat putkea suojaavan ok-

sidipinnan ja käynnistävät kloorikorroosion. (Hiltunen et al. 2007, 43) 

 

Rikittömässä tilassa alkalimetallit muodostavat alkaliklorideja, jotka ovat jo mata-

lissa lämpötiloissa sulavia suoloja. Alkalikloridit kiinnittyvät kattilan lämmönsiir-

topinnoille aiheuttaen materiaaleille kuumakorroosioriskin. Suurin osa puun alka-

leista on varastoitunut puupolttoaineen viherosaan. Tehokkaalla neulasten ja lehti-

en poistamisella poltettavan hakkeen joukosta voidaan vähentää kattilan likaan-

tumista. Toinen tehokas keino on käyttää turvetta poltettavan hakkeen lisäksi. 

Turpeen sisältämä rikki muodostaa yhdessä alkalien kanssa sulfaatteja ja vapautu-

va kloori muodostaa kaasumaista vetykloridia (HCl). Vetykloridi poistuu savupii-

pusta matalina pitoisuuksina aiheuttamatta kattilan rakenteille merkittävää kor-

roosioriskiä. (Hämäläinen & Makkonen 2003, 3-5)   

 
Savukaasujen korkea lämpötila vaikuttaa sekä kattilan pinnoille kertyvien kerros-

tumien määrään että koostumukseen ja siten kiihdyttää korkealämpötilakorroosio-
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ta. Lämmönvaihtimien metallipintojen ja savukaasujen välinen lämpötilaero 

edesauttaa haihtuvien aineiden, kuten alkalikloridien, kondensoitumista putkien 

pinnoille. Lisäksi lämpötilaerot voivat aiheuttaa lämpöjännitystä ja sitä kautta 

putkea suojaavan oksidikerroksen heikkenemistä. Jätteen lämpöarvon suuri vaih-

televuus aiheuttaa voimakasta vaihtelua myös palotilan savukaasujen lämpötilois-

sa ja kokeellisten tutkimuksien mukaan korroosio lisääntyy ilmiön myötä. Myös 

pinnoille sulaneiden kerrostumien ominaisuudet vaikuttavat korroosioon, esimer-

kiksi kerrosten paksuuden kasvaessa korroosion on havaittu kiihtyvän. Kerrostu-

mien ominaisuuksiin vaikuttavat syötettävän jätteen koostumus sekä kaasun ja 

pintamateriaalin välinen lämpötilaero. (Hiltunen et al. 2007) 

 

Tulistinpinnalla oleva tuhkakerros kasvaa ajan kuluessa. Vaikka klooripitoisten 

polttoaineiden käyttäminen lopetettaisiin kattilassa, korroosio jatkuu pitkään. (Hil-

tunen et al. 2007, 43 - 44) 

 

Kuorta ja puuta poltettaessa kloorikorroosioriski on olemassa jo alhaisilla poltto-

aineen klooripitoisuuksilla (n. 1 % kuiva-aineesta), silloin kun höyryn lämpötila 

on yli 500 °C. Jos klooripitoisuus on isompi, niin kloorikorroosiota voi esiintyä jo 

höyryn lämpötiloissa 460 - 480 °C. Purkupuussa ja kierrätyspolttoaineissa voi olla 

mukana rakasmetalleja, jotka laskevat suolaseosten sulamislämpötiloja ja kloori-

korroosion alkamislämpötiloja. Yleisimmät raskasmetallit käytetyissä kierrätys-

polttoaineissa ja purkupuussa ovat lyijy ja sinkki. (Hiltunen et al. 2007, 44) 

 

Kloorin aiheuttama kuumakorroosio on yleensä pistekorroosiota, jonka korroosio-

nopeus voi olla 1 - 2 mm/a. Klooripitoisuuden lisäksi esiintyvä korroosionopeus 

riippuu mm. putkimateriaalista, kaasun ja metallin lämpötiloista ja tuhkan kemial-

lisesta koostumuksesta. (Hiltunen et al. 2007, 44) 

 
Polttoaineen rikki-kloorisuhteella on selvästi vaikutusta korroosioon ja kattilan 

likaantumiseen. Kattilan korroosiota ja likaantumista voidaan merkittävällä tavalla 

kontrolloida säätämällä tulipesän rikki-kloorisuhdetta mittauksien avulla. Tulis-

tinalueella olevan savukaasun rikin ja kloorin määrien suhteen ollessa S/Cl > 4, on 

likaantumisen ja korroosion huomattu vähenevän olennaisesti. Ilmiö perustuu al-



78 
 

 

kalikloridien ja sulfaattien keskinäisiin reaktioihin, jolloin alkalikloridien muodos-

tuminen vähenee ja kloori päätyy savukaasuun HCl:n muodossa. Klooripitoisten 

polttoaineiden kanssa pyritäänkin polttamaan rikkipitoisia polttoaineita tai vaihto-

ehtoisesti lisätään polttoon alkuainerikkiä. Myös ammoniumsulfaatin injektointia 

on kokeiltu Vattenfallin kehittämän ChlorOut -menetelmän muodossa. (Hiltunen 

et al. 2007)  

 
Korkealämpötilakorroosiota vastaan on kehitetty tehokkaampia kattilaputkien 

nuohousmenetelmiä, kestävämpiä seospäällysteitä ja esikäsitellyille putkien pin-

noille termisesti ruiskutettavia sulatettuja kiintosuoja-aineita. Muita keinoja ovat 

muun muassa savukaasujen kierrätys takaisin tulipesään, kemikaalien, kuten kal-

siumhydroksidin Ca(OH)2 tai magnesiumhydroksidin Mg(OH)2, syöttö tulipesään, 

kattilan horisontaalinen mitoitus ja tyhjien vetojen integrointi sekä sekundääri-

ilman syöttö lukuisia suuttimia sisältävästä putkimaisesta prismarakenteesta polt-

tokammion keskeltä. Matalalämpötilakorroosiota voidaan torjua savukaasujen riit-

tävän korkealla lämpötilalla, ilmamäärää vähentämällä, lisäämällä savukaasuihin 

ammoniakkia sekä neutraloimalla happamat rikkiyhdisteet magnesiumyhdisteiden 

avulla. Korroosion hallinta on erittäin monimutkaista ja omalta osaltaan sitä vai-

keuttaa lisäksi useiden korroosiota aiheuttavien reaktioiden päällekkäiset vaiku-

tukset. (Lee et al. 2007; Huhtinen et al. 2004; Vesanto 2006) 

 

Korroosioriskiä voidaan pienentää poistamalla tulistinalueen pelkistävät olosuh-

teet ja savukaasun palamattomat hiukkaset sekä tietysti alentamalla savukaasun 

lämpötilaa ennen tulistimia. Myös parempien korroosionkestävien tulistinmateri-

aalien käyttö ehkäisee ongelmien muodostumista, mutta lisää tietysti rakennus-

kustannuksia. (Virtanen 2001, 9) 

 

Muuttamalla tulipesän olosuhteita, savukaasun ja höyryn lämpötiloja sekä savu-

kaasun nopeutta voidaan vaikuttaa korroosioon. Tulistimien korroosiota voidaan 

vähentää suunnittelemalla kattila alemmalle höyryn lämpötilalle, jotta tulistinput-

kien lämpötila ei ylitä kerrostuman sulapistettä T0. Lämpötilojen pitäminen salli-

tuissa rajoissa on vaikeaa, koska polttoaineen laatu vaihtelee kattilan käyttöaikana 
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ja monet kattilat suunnitellaan monipolttokattiloiksi, ja koska lämpöpintojen mi-

toitus on suureksi osaksi kokemusperäistä (Kerkelä 2007, 33). 

 

6.4 Happo- ja vesikastepistekorroosio  
 

Kastepistekorroosiota esiintyy kattilan loppupäässä eli ns. kylmässä päässä. Ylei-

simmin korroosio esiintyy rikkihappokorroosiona, jota esiintyy ilman esilämmit-

timestä (luvo) alkaen jatkuen aina savupiipun päähän saakka. Kattilan kylmäpääl-

lä tarkoitetaan sitä osaa, jossa savukaasuista saatava lämpöenergia on hyödynnetty 

mahdollisimman hyvin ennen savukaasujen päästämistä piipusta taivaalle. 

 

Noin 95–99 %:a polttoaineen sisältämästä rikistä hapettuu rikkidioksidiksi (SO2) 

ja loput 1-5 %:a rikkitrioksidiksi (SO3). Rikkidioksidi ei reagoi edelleen rikkiha-

poksi, vaan poistuu savupiipusta sellaisenaan, mutta rikkitrioksidi alkaa muodos-

taa kaasumaista rikkihappoa noin 400 ℃ lämpötilassa. Kun savukaasu lauhtuu 

noin lämpötilaan 200 ℃, reaktioyhtälö 22 on toteutunut lähes täydellisesti. (Ym-

päristöministeriö 2012, 18–19; Belo et al. 2014) 

 

)()(
2
1)( 4222 gSOHgOgSO ⇔+      (22) 

 

 

Puuta ja turvetta poltettaessa savukaasut sisältävät pieniä määriä höyrystyneitä 

metalliyhdisteitä kuten alumiinioksidia (Al2O2) ja rautatrioksidia (Fe2O3). Etenkin 

rautaoksidin tunnetaan toimivan reaktioyhtälön 23 katalyyttinä ja edesauttavan 

rikkitrioksidin muodostumista savukaasun lämpötilan ollessa 700 ºC. (Belo et al. 

2014.) 

 

)()(
2
1)( 322 gSOgOgSO ⇔+      (23) 
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Kaasumaisesta rikkihaposta ei ole haittaa lämmönsiirtopinnoille, sillä se poistuu 

savupiipusta savukaasujen mukana pois. Pintojen korroosiota alkaa tapahtua, jos 

savukaasuissa saavutetaan happokastepiste. Happokastepisteellä tarkoitetaan tilaa, 

missä rikkihappo alkaa tiivistyä nestemäiseen olomuotoon. Likimääräinen kaste-

pistelämpötila voidaan määrittää kuvan 24 mukaan, kun tunnetaan savukaasun 

rikkitrioksidi ja kosteuspitoisuudet. Vesihöyrypitoisuus on ilmoitettu vesihöyryn 

tilavuusosuutena savukaasusta. (Tornberg 2015, 30–31.). 

 

 
 

Kuva 24. Kastepistelämpötila kosteuden ja rikkitrioksidipitoisuuden mukaan 

(Tornberg 2015, 31.).      

 

 

Mitä enemmän savukaasut sisältävät rikkitrioksidia tai vesihöyryä, sitä korkeam-

maksi happopisaroiden tiivistymislämpötilaa kuvaava happokastepiste kasvaa. 

Rikkitrioksidin määrä riippuu polttoaineen rikkipitoisuuden lisäksi ylimäärähapes-

ta, savukaasujen viipymäajasta tulipesässä, tulipesän ja seinämien lämpötilasta ja 

katalyyttien, kuten vanadiini(V) oksidin (V2O5) ja ferrioksidin (Fe2O3), määrästä. 

(Huhtinen et al. 2004) 
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Rikkihapon tiivistyminen aiheuttaa korroosiota pinnoilla, joihin sitä muodostuu. 

Korroosiota havaitaan tavallisesti savupiipussa ja ilmanesilämmittimessä, sillä 

kattilan loppupäässä savukaasun lämpötila on alhaisimmillaan. Korroosiota voi 

tapahtua vaikka savukaasun lämpötila olisi kastepistelämpötilaa korkeampi, jos 

savukaasu on kosketuksissa itseään kylmemmän pinnan kanssa. (Tornberg 2015, 

32.) 

 

Otollisimmat paikat ovat sellaiset lämpöpinnat, joiden lämpötila laskee alle 200 

°C:n. Rikkihappohöyry muodostuu tässä lämpötilassa, mutta ei jää lämpöpinnoille 

ennen kuin happokastepiste alittuu. Happokastepisteellä tarkoitetaan lämpötilaa, 

jolloin ensimmäiset happopisarat tiivistyvät lämpöpinnoille. Happokastepisteen 

alittuessa alkaa pintojen korrodoituminen. Lisäksi korroosio on erittäin voimakas-

ta, jos lämpötila alittaa vesikastepisteen. (Huhtinen et al. 2000.) 

 

Mikäli savukaasuissa on läsnä rikkitrioksidia (SO3), niiden vesihöyry tiivistyy pal-

jon vesikastepistettä korkeammassa lämpötilassa muodostaen rikkitrioksidin kans-

sa rikkihappoa ja hapettavia kalvoja. (Huhtinen et al. 2000.) 

 
 
Kastepisteiden lämpötilat riippuvat paljon käytetystä polttoaineesta, mikä puoles-

taan määrittää savukaasujen koostumuksen. Savukaasujen koostumusta käytetään 

savukaasun loppulämpötilan optimointiin. Savukaasun vesipitoisuuteen ei voida 

juurikaan vaikuttaa, sillä se määräytyy käytettävän polttoaineen kosteudesta. Mitä 

enemmän savukaasuissa on vesihöyryä tai rikkitrioksidia, sitä korkeampi on hap-

pokastepiste. Tämä on havainnollistettu kuvassa 24. (Huhtinen et al. 2000.) 
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Kuva 24. Happokastepisteen riippuvuus savukaasujen SO3- ja H2O- mooliosuuk-
sista (Huhtinen et al. 2000). 
 
 

Kirjallisuudesta löytyy paljon erilaisia kastepisteen määritykseen soveltuvia käy-

rästöjä. Alla olevassa kuvassa 25 on esitetty Huijbregts & Leferink (2004, 3) mu-

kainen kastepistekäyrästö. 

 

 
 
Kuva 25. Kastepisteen määritys kosteuspitoisuuden ja rikkitrioksidipitoisuuden 
mukaan (Huijbregts & Leferink 2004, 3). 
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Kuvan 26 mukaisesti korroosio on erityisen voimakasta, kun vesikastepiste alite-

taan. Tällöin savukaasujen rikkidioksidipitoisuuden vuoksi muodostuu rikkihapo-

ketta, joka aiheuttaa teräkselle huomattavasti suurempaa korroosiota kuin saman-

vahvuinen rikkihappo. 

 
 

 
 
Kuva 26. Savukaasulämpötilan vaikutus happokorroosionopeuteen (Huhtinen et 
al. 2000.). 
 

 

Happokastepisteelle voidaan saada suuntaa antavia arvioita esimerkiksi edellä esi-

tetyistä kuvista 24 ja 25, mutta happokastepisteen tarkka määrittäminen vaatii 

monimutkaisempaa laskentaa.  Lisäksi määrittäminen vaatii savukaasun ominai-

suuksien tarkempaa tuntemista. Mikäli savukaasun tilasta on käytössä mittaustie-

toa, voidaan happokastepiste määrittää tilanteeseen sopivilla matemaattisilla sovit-

teilla. Yleisemmin käytetään yksinkertaisempaa korrelaatiolaskentaa. Tilanteeseen 

sopiva korrelaatio valitaan tapauskohtaisesti savukaasun koostumuksen, kosteu-

den ja rikkitrioksidipitoisuuden mukaan. Yhtälössä 24 esitettyä Verhoff & Ban-

chero korrelaatiota käytetään hyvin laajasti energian tuotannossa ja teollisuudessa 

silloin, kun savukaasuilla ei ole poikkeuksellisen matalaa rikkitrioksidipitoisuutta 

ja korkeaa vesihöyrypitoisuutta. On huomioitava, että jos Verhoff & Banchero 

korrelaatiota käytetään sille soveltumattomissa olosuhteissa, tulee virhemarginaa-

lin olla vähintään 4 ℃. (Tornberg 2015, 32) 
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missä   

VBHKPT ,  happokastepiste  
Verhoff & Bancehro korrelaatiolla  [K] 
   

OHp
2

  vesihöyryn osapaine   [mmHg] 
 

  
3SOp   rikkitrioksidin osapaine  [mmHg] 

 
Yhtälössä 24 on havaittu ongelmia erityisesti alhaisilla rikkitrioksidin pitoisuuk-

silla sekä suurilla vesipitoisuuksilla. Mikäli savukaasun vesihöyrypitoisuus on yli 25 

%, saadaan happokastepiste määritettyä tarkemmin yhtälössä 25 esitetyllä Okkesin 

korrelaatiolla. 
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missä  
  VBHKPT ,  happokastepiste  

Okkerssin korrelaatiolla   [K] 
OHp

2
  vesihöyryn osapaine   [mmHg] 

  
3SOp   rikkitrioksidin osapaine  [mmHg] 

 

Kun savukaasun koostumuksesta tunnetaan rikkioksidipitoisuus rikkitrioksidin 

sijaan, voidaan kastepisteen laskenta tehdä yhtälön 26 mukaisella Kiangin korre-

laatiolla. 
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missä   

KHKPT ,  happokastepiste  
Kiangin korrelaatiolla    [K] 
  

OHp
2

  vesihöyryn osapaine   [mmHg] 
 

  
3SOp   rikkitrioksidin osapaine  [mmHg] 

 

 

Vesihöyryn osapaine voidaan määrittää suhteellisen kosteuden ja kylläisen höyryn 

paineen avulla yhtälöllä 27: 

 

( )
( )Tp
Tp

h

h
,=ϕ        (27) 

 

missä  ( )Tph  on vesihöyryn osapaine 

  ( )Tph
,  on kylläisen höyryn paine kastepisteessä 

 

Vesikastepisteen riippuvuus vesihöyryn osapaineesta on esitetty Kuvassa 18. 

(Huijbregts W.M.M. & Leferink 2004). 

 
Kuva 26. Vesikastepisteen riippuvuus vesihöyryn osapaineesta (Huijbregts 

W.M.M. & Leferink 2004). 
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Kuva 27. Puhtaan veden ja rikkihapon kastepistelämpötila laskettuna Verhoff & 

Banchero korrelaatiolla ja esitettynä savukaasun vesikonsentraation suhteen, jossa 

on 1, 10 ja 50 ppm H2SO4(g). HCl kastepiste on laskettu Kiang korrelaatiolla  

 

 
Kuva 28. Vesikastepiste esitettynä savukaasun kosteuden funktiona. 
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Matalalämpötilakorroosiota voidaan torjua savukaasujen riittävän korkealla läm-

pötilalla, ilmamäärää vähentämällä, lisäämällä savukaasuihin ammoniakkia sekä 

neutraloimalla happamat rikkiyhdisteet magnesiumyhdisteiden avulla. Korroosion 

hallinta on monimutkaista ja omalta osaltaan sitä vaikeuttaa useiden korroosiota 

aiheuttavien reaktioiden päällekkäiset vaikutukset. (Lee et al. 2007; Huhtinen et 

al. 2004; Vesanto 2006) 

 

Savukaasujen rikkitrioksidin määrään ehkä helpoiten voidaan vaikuttaa rajoitta-

malla yli-ilmanmäärää. Liiallinen yli-ilman rajoitus kuitenkin lisää häkäpäästöjä 

(CO), koska polttoaineen sisältämä hiili ei reagoi täydellisesti hapen kanssa muo-

dostaen hiilidioksidia (CO2). Näin ollen tämä lisää häkäpäästöjä sekä heikentää 

hyötysuhdetta, koska polttoaineen sisältämästä hiilestä ei vapaudu energiaa halut-

tua määrää.  

 

Luukkanen (2003, 31) mukaan ”Savukaasujen loppulämpötilan laskeminen sum-

mamutikassa voi olla huomattavasti vaarallisempaa, kuin sen nostaminen. Savu-

kaasun loppulämpötilaa määritettäessä tulee olla edes jonkinnäköinen käsitys sa-

vukaasujen koostumuksesta. Tärkeimmät savukaasujen komponentit, mitkä vai-

kuttavat rikkihappokorroosioon, ovat vesi- ja rikkitrioksidipitoisuus (SO3). Savu-

kaasujen vesipitoisuuteen ei juurikaan voida vaikuttaa, mutta rikkioksidien pitoi-

suuden voidaan.”  

 

6.5 Kattilan hyötysuhde 
 
Kattilan hyötysuhde voidaan määrittää suoralla tai epäsuoralla menetelmällä. Suoras-

sa menetelmässä verrataan kattilasta höyryn ja veden mukana poistuvaa lämpövirtaa 

kattilaan tuotuun energiavirtaan. Epäsuorassa menetelmässä verrataan kattilassa muo-

dostuvia häviöitä kattilaan tuotuun energiavirtaan. Euroopassa kattilan hyötysuhteen 

määrittäminen perustuu standardiin SFS-EN 12952-15. Kyseinen standardi valmistet-

tiin vuonna 2003 saksalaisen DIN 1942-standardin pohjalta. Amerikassa käytetään 

vastaavaa standardia kun SFS-EN 12952-15 kattilan hyötysuhteen määrittämiseen, 
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mutta amerikkalainen standardi käyttää hyötysuhteen laskennassa kalorometristä 

lämpöarvoa ja eurooppalainen tehollista lämpöarvoa (Tornberg 2015, 39).  

Kattilan hyötysuhteen laskemista varten on määritettävä taseraja laskennassa huomi-

oon otettaville energiavirroille. Tavallisesti kattilan taserajan sisään lasketaan kuulu-

vaksi kattilan lämpöpinnat, polttoaineen jauhatuslaitteisto, pakkokiertopumppu, savu-

kaasun kierrätyspuhallin ja ilmaesilämmitykseen käytettävä höyrylämmitin. Taserajan 

ulkopuolelle rajataan savukaasu- ja ilmapuhaltimet. Taserajan asettaminen voidaan 

tehdä myös tapauskohtaisesti (Thornberg 2015. 39).  

 

6.6 Savukaasujen terminen lämpöhäviö 

 
Savukaasun mukana poistuva terminen lämpöhäviö edustaa yleensä suurinta osaa 

kattilan lämpöhäviöistä. Lämpöhäviö on riippuvainen savukaasun loppulämpöti-

lasta sekä savukaasun massavirrasta. Savukaasun mukana poistuva lämpövirta 

voidaan ratkaista yhtälöllä 28. (Huhtinen et al 2000, 108)  

 
( )refskskpsksk TTcmq −= ,&       (28) 

 
jossa 

skm&   savukaasun massavirta   [kg/s] 

skpc ,   savukaasun ominaislämpökapasiteetti [kJ/(kg·K] 

skT   savukaasun lämpötila    [K] 

refT   referenssitilan lämpötila   [K] 

 
Yhtälön 28 perusteella voidaan huomata, että savukaasun termistä lämpöhäviötä 

voidaan pienentää vähentämällä savukaasun massavirtaa tai alentamalla loppu-

lämpötilaa. Savukaasun massavirtaa voidaan alentaa pienentämällä palamisen il-

makerrointa. Kattilan ilmakertoimen ollessa lähellä teoreettista ihannearvoa, katti-

lan lävitse ei virtaa ylimääräistä ilmaa, joka kuljettaa energiatehottomasti lämpöä 

ulos. Ilmakerrointa ei tulisi kuitenkaan laskea liian pieneksi, sillä ilmakertoimen 

tiputtamien voi johtaa polttoaineiden epätäydelliseen palamiseen ja lisätä riskiä 

palamattomien kaasujen häviöistä. Savukaasun termisen lämpöhäviön pienentämi-

seksi ja kattilan optimaalisen energiatehokkuuden saavuttamiseksi, savukaasun 
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pitäisi poistua kattilan viimeiseltä lämpöpinnalta mahdollisimman alhaisessa läm-

pötilassa. (Thornberg 2015. 42–43.) 

 

Kattilan polttoaineen syötön säätö on yleensä kytketty samaan ohjauspiiriin ilman 

syötön kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun polttoaineen syöttö kasvaa, myös il-

maa syötetään enemmän kattilaan. Palamisen ilmakerrointa seurataan yleensä hap-

pimittauksella, joka on sijoitettu savukaasukanavaan ennen savupiippua. Savukaa-

sun optimaalinen happipitoisuus riippuu kattilan kokoluokasta eli tehosta. Kool-

taan noin 20 MW kattiloissa savukaasun happipitoisuuden pitäminen alle 6 % on 

vaikeaa, sillä pienissä kattiloissa hiilimonoksidin muodostuminen savukaasuihin 

on herkempää juuri pienillä ilmakertoimilla ajettaessa. Yli 50 MW voimalaitok-

sissa savukaasun happipitoisuus on yleensä luokkaa 3-6 %. Kaasumaisilla ja hie-

nojakoisilla polttoaineilla voidaan ajaa pienemmillä ilmakertoimilla ja saavuttaa 

alhainen happipitoisuus savukaasussa. (Thornberg 2015. 43.) 

 

Kattilat suunnitellaan ja mitoitetaan aina tehon tarpeen ja käytettävän polttoaineen 

mukaisesti. Puupolttoaineiden osalta polttoaineen tärkein ominaisuus on savukaa-

suhäviöiden kannalta polttoaineen kosteuspitoisuus. Polttoaineen sisältämä koste-

us höyrystyy kattilassa ja vesihöyry poistuu ulkoilmaan kattilalaitoksen savupii-

pusta. Mikäli polttoaineen kosteus on suunnitteluarvoa suurempi, on kattilaan syö-

tettävä enemmän polttoainetta tarvittavan suunnitellun tehon saavuttamiseksi. Li-

sääntynyt polttoaineensyöttö ja savukaasujen vesihöyrypitoisuus puolestaan kas-

vattavat savukaasun massavirtaa ja savukaasuhäviötä. On tietysti myös mahdollis-

ta, että polttoaineen kosteus on suunniteltua alhaisempi, jolloin tulipesän lämpöti-

la voi alkaa nousta suunnitteluarvoja suuremmiksi. Tässä tapauksessa tulipesän 

lämpötilaa voidaan hallitusti säätää kierrättämällä suurempi osa savukaasuista ta-

kaisin kattilaan. (Thornberg 2015. 43.) 

 

Savukaasujen loppulämpötilaa rajoittaa savukaasun happo- ja vesikastepiste. Mi-

käli savukaasujen loppulämpötila laskee liian alhaiseksi, alkaa savukaasun sisäl-

tämä rikkitrioksidi (SO3) reagoida vesihöyryn kanssa muodostaen rikkihappoa 
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(H2SO4), joka syövyttää voimakkaasti nopeasti kattilan lämpöpintoja. (Huhtinen 

et al 2000, 108)  

 

Savukaasun massavirran lisäksi myös polttoaineen kosteuspitoisuus vaikuttaa aina 

savukaasun happokastepisteeseen. Mitä kosteampaa kattilaan syötettävä polttoaine 

on, sitä korkeammassa lämpötilassa savukaasu on johdettava savupiippuun, jotta 

korroosiovaurioilta vältytään. Kuvassa 29 on esitetty polttoaineen kosteuden vai-

kutus kattilahyötysuhteeseen. (Thornberg 2015. 43–44.) 

 

 
Kuva 29. Polttoaineen kosteuden vaikutus kattilan hyötysuhteeseen (Thornberg 

2015. 45). 

 

Savukaasujen kylmän puolen korroosiota on tutkittu Suomessa lopulta hyvin vä-

hän. Tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä kuumanpuolen eli tulistinalueen kor-

roosion tutkimiseen. Teoreettisesti savukaasujen loppulämpötilan määritys on 

hankalaa. Tämän vuoksi on erittäin yleistä, että voimalaitoksissa savukaasulämpö-

tilat pidetään korroosioriskin vuoksi liian korkealla. Liian korkea lämpötila alen-

taa merkittävästi kattilan hyötysuhdetta, koska lämpöenergiaa menee kuumien sa-

vukaasujen mukana hukkaan. Vastapainelaitoksissa kaikista suurin tekijä hyö-

tysuhteen laskulle onkin savukaasujen mukana hukkaan mennyt lämpöenergia, 

joka on suoraan verrannollinen savukaasujen loppulämpötilaan (Orjala 
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7 CASE TULISTIN 
 

7.1 Yleistä 
 
Mittaukset suoritettiin vuonna 2012 käyttöönotetussa biovoimalaitoksessa, joka 

on rakennettu paperi- ja kartonkitehtaan yhteyteen korvaamaan aikaisemmin maa-

kaasulla tuotettua energiantuotantokapasiteettia. Laitos tuottaa sähköä 12 mega-

watin ja lämpöä 55 megawatin teholla kartonki- ja paperitehtaan prosessilämmök-

si sekä kaukolämmöksi lähialueen asiakkaille. 

 

Kattilassa käytettävät pääpolttoaineet ovat tällä hetkellä metsähake ja muut puupe-

räiset polttoaineet sekä tukipolttoaineena turve. Toimintaympäristön muutosten 

vuoksi polttoainevalikoimaa suunnitellaan täydennettävän kierrätyspolttoaineilla 

(SRF).  

 

Polttoainemuutokset aiheuttavat kattilan materiaaleille aina korroosioriskin. Polt-

tokokeen ja tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää polttokokeessa käytet-

tävien kierrätyspolttoaineseosten korroosiovaikutusta kattilan tulistinrakenteille. 

Samalla tutkittiin polttoaineiden aiheuttamaa lämmönsiirtopintojen kerrostuman-

muodostumista ja nuohouksien vaikutusta.  

 

7.2 Mittauslaitteisto 
 

Mittauksessa käytetyn anturin rakenne on putkimainen ja mittauskoepalat sijaitse-

vat anturin kärkiosassa, joka altistetaan kattilan savukaasuille. Koepalojen lämpö-

tila säädetään halutulle tasolle anturissa olevan ilmajäähdytyskierron avulla, jonka 

määrää mittausyksikkö säätää automaattisesti asetetun lämpötilatavoitteen perus-

teella. Anturi sisältää yleensä 1-8 K-tyypin lämpötilanmittausta, joita voidaan 

käyttää eritavoin painotetusti ohjaamaan tutkimusmateriaalien keskimääräistä tut-

kimuslämpötilaa.  
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Kuva 30. Mittausanturi pää, jossa on työ-, vasta- ja mittauselektrodi sähkökemial-

liselle mittaukselle, painohäviöpalat sekä lämpötilanmittausanturit. 

 

Järjestelmä mahdollistaa lämpötilan säädön siten, että järjestelmän avulla voidaan 

hakea ns. kriittinen lämpötila korroosion ja/tai kerrostuman kannalta.  

 
Mittausyksikkö sisältää käyttöliittymänäppäimillä varustetun PLC – mikrologii-

kan ja potentiostaatiyksikön, joka voidaan asettaa mittauksissa joko potentio- tai 

galvanostaattiseen moodiin. Lisäksi yksikkö sisältää ilmasäädinyksikön, galvaani-

sesti eristetyn verkkomuuntimen, tulo- ja lähtöilmaliittimet ja riviliittimet anturi-

kaapelin johtimille. 

 

7.3 Mittauksen toimintaperiaate 
 
Mittauksessa käytetään sekä potentio- että galvanodynaamista mittausperiaatetta 

ja potentiaalimittausta. Järjestelmässä käytettiin myös sähkökemiallista impedans-

simittausta. Anturissa on kolme elektrodia sähkökemialliselle mittaukselle. Koe-

kappaletta (WE), joka on tutkittavasta materiaalista valmistettu näytekappale, po-

larisoidaan vastaelektrodiin (CE) ja referenssielektrodin (RE) kytketyn potentio-

staattilaitteiston avulla haluttuun vakiopotentiaaliarvoon ja mitataan siihen tarvit-

tava virta. Vastaelektrodi ja tutkittava näyte muodostavat piirin, johon potentios-

Painohäviöpalat
Työ, vasta ja  
referenssielektrodi 

Lämpötilamitta-
ukset 
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taatin vahvistinpiiri syöttää virtaa. Vastaelektrodina käytetään tutkittavaa materi-

aalia tai joissakin tapauksissa pinnoitettua erikoiselektrodia. Vastaavasti galvano-

staattisissa mittauksissa virta pidetään vakiona ja mitataan virran aiheuttama po-

tentiaalimuutos. Päämittausperiaate noudattaa teoriaosuudessa kuvattua lineaari-

sen polarisaation periaatetta. Järjestelmä tekee jokaisen mittaussyklin jälkeen au-

tomaattisesti suoritettujen mittausten ja järjestelmään asetettujen parametrien (ma-

teriaalin tiheys, Tafel kertoimet) avulla korroosionopeuden mittauslaskennan ja 

tallentaa mittaustiedot haihtumattomaan muistiin. Näytteen ja liuoksen rajapinnan 

läpi kulkevan virran asettuminen vakioksi edellyttää ionien muodostumis- ja pur-

kautumismekanismien sekä kulkeutumistavan asettumista tasapainoon siten, että 

kokonaisvirta riippuu vakionopeudella tapahtuvan hitaimman osaprosessin no-

peudesta.  

 

7.4 Mittausten toteutus 
 

Mittaukset toteutettiin tehtaalla 2.3.- 16.3.2015 välisenä aikana. Mittauksissa käy-

tettiin Coresto Oy:n kehittämää mittauslaitteistoa, joka on tarkoitettu savukaasu-

jen aiheuttaman korroosion sekä kerrostumanmuodostumisen tutkimiseen. Mitta-

uksissa käytettiin kahta erillistä mittausyksikköä ja mittausanturia.  

Anturit sijoitettiin kattilan tulistinvyöhykkeelle tasolla 7. Kuvassa 30 on esitetty 

kattilan poikkileikkaus, jossa sinisellä on osoitettu tulistinalue. 

 

Mittausten jälkeen suoritettiin tuloksien analysointi, jossa käytetyt koepalat myös 

analysoitiin korroosionopeusmittauksien lisäksi SEM/EDS laitteistolla. Koska kä-

siteltävä aineisto on huomattavan laaja ja SEM/EDS tutkimustulokset eivät varsi-

naisesti liity tähän työhön, on niiden tuloksien tarkempien esitys rajattu tämän 

työn ulkopuolelle.  



94 
 

 

 
 

Kuva 30. Kattilan poikkileikkaus, jossa on sinisellä merkittynä tulistinalue. 

 

Anturi 1 asennettiin kattilassa valmiina olevaan DN80 yhteeseen ja anturille 2 val-

mistettiin tarkastusluukkuun sopiva erikoislaippa yhteineen. Antureiden asennus 

on esitetty kuvissa 31 ja 32. Molemmat anturit sijaitsevat toisiaan vastaavasti sa-

malla etäisyydellä nuohoimista. 

 

Anturissa 1 käytettiin sähkökemiallisen mittauksen tutkimusmateriaaleina 

TP347H ja HR3C koepaloja. Anturi varustettiin myös vastaavilla painohäviöpa-

loilla. Koepalojen tavoitelämpötila (materiaalin pintalämpötila) tutkimuksessa oli 

465 Cº astetta.  

 

Anturissa 2 käytettiin sähkökemiallisen mittauksen tutkimusmateriaaleina 

10CrMo910 ja 13CrMo44 koepaloja. Myös anturi 2 varustettiin lisäksi vastaavilla 

painohäviöpaloilla. Koepalojen tavoitelämpötila tutkimuksessa oli 510 Cº astetta. 
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Kuva 31. Antureiden asennuspaikat. 

 

 
 

Kuva 32. Anturi 1 ja sen mittausyksikkö asennettuna tutkimusta varten.  

 

270º 

0º 

180º 

90º

Anturi 1. 
Anturi 2. 

0º 

180º 

270º 
90º 

Savukaasun 
virtaus 
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Mittausyksikköön tuotiin >5bar paineilma anturin jäähdytysjärjestelmää varten. 

Järjestelmä oli muutoin kokonaisuudessaan esivalmisteltu mittausta varten. Mitta-

usjärjestelmän asennuksen jälkeen laiteet jätettiin suorittamaan automaattisesti 

ajoitettuja mittaussyklejä.  

Laitteistot varustettiin GSM modeemilla ja etäyhteysohjelmistolla. Laitteiston toi-

mintaa voitiin siten seurata etäyhteyden avulla ja etäyhteys mahdollisesti myös 

tarvittavat parametriasetusten muutokset. Järjestelmän tallentamat mittaustiedot 

kerättiin Gsm -datayhteydellä päivittäin välitarkastelua varten. 

 

7.5 Mittaustulokset 
 

Mittausantureita ei irrotettu ja tutkittu polttokokeiden aikana. Polttokoe lopetettiin 

13.3.2015 ja anturit otettiin pois kattilasta 16.3.2015, jossa yhteydessä anturit tar-

kastettiin visuaalisesti ja valokuvattiin.  

 

Anturit olivat irtiotettaessa hyvässä kunnossa ja ne olivat toimineet koko poltto-

kokeen ja tutkimuksen ajan moitteettomasti. Kuvassa 33 on esitetty anturit 1 ja 2 

heti kattilasta poisottamisen jälkeen. 

 

 
Kuva 33. Vasemmalla anturin 1 ja oikealla anturin 2 kärki kuvattuna välittömästi 

kattilasta pois ottamisen jälkeen. 

 

Kuvasta 33 ilmenee, että koepalojen pinnalla oli osittainen tai täysin tiivis kerros-

tuma. Anturi 1, jossa oli korkeammin seostetut tutkimusmateriaalit oli vähemmän 
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kerrostunut. Myös koepalojen TP347H ja HR3C pinnalla oli osittainen kerrostu-

ma, joka ei mekaanisella puhdistuksella (harjaus messinkiharjalla) lähtenyt irti.  

 

Alla olevassa kuvassa 35 on esitetty anturin 1 TP347H ja kuvassa 36 HR3C pai-

nohäviöpalat puhdistuksen jälkeen valokuvattuna. 

 

 
 

Kuva 35. Anturin 1 materiaalin TP347H painohäviöpala kuvattuna kokeen ja 

puhdistuksen jälkeen.  

 

 

Savukaasun 
jättöpinta 

Savukaasun 
tulopinta 
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Kuva 36. Anturin 1 materiaalin HR3C painohäviöpala kuvattuna kokeen ja puh-

distuksen jälkeen.  

 

Seuraavalla sivulla on esitetty vastaavasti anturin 2 painohäviöpalat kuitenkin si-

ten, että molemmat on kuvattu 90 asteen välein.  

Savukaasun tulo-
pinta.  

Savukaasun jättö-
pinta 
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Kuva 37. Anturin 2 materiaaliltaan 13CrMo44 koepalarenkaat.  

 

 

Kuvista 37 ja seuraavan sivun kuvasta 38 voidaan havaita, että epäjalompien ma-

teriaalien syöpyminen voidaan nähdä havaita jo valokuvien perusteella. Ne ovat 

selvästi enemmän syöpyneitä verrattuna kuvien 35 ja 36 jalompiin materiaaleihin. 

Toki on huomioitava, että materiaalit ovat olleet kokeessa eri lämpötiloissa eli ko-

keen suoranainen tarkoitus ei ollut verrata anturin 1 ja 2 tuloksia toisiinsa. Sitä 

vastoin molemmissa antureissa olleita kahta eri materiaalia voidaan verrata toi-

siinsa. 

 

0 astetta (päältä) 90 astetta (vasen sivu) savuk. jättöpinta 

180 astetta (alta) 270 astetta (oikea sivu) savuk. tulopinta 
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Kuva 38. Anturin 2 materiaaliltaan 10CrMo910 koepalarenkaat.  

 

7.5.1 Sähkökemiallisen mittauksen tulokset 
 
Kuvassa 39 on esitetty anturin 1 sähkökemiallisen mittauksen tulokset koko mit-

tausjaksolta. Kuvassa on myös kaikki neljä anturin lämpötilanmittausta. Kuvaajas-

ta voidaan havaita selvä korroosionopeuden muutos, kun kierrätyspolttoaineen 

(SRF) syöttö on aloitettu 5.3.2015. Lämpötilamittaukset osoittavat, että kerrostu-

mien muodostuminen on alkanut muutamia tunteja aiemmin ennen korroosiono-

peuden kasvamista. Kattilan höyrynuohoukset voidaan havaita myös lämpötila-

mittauksien ja anturin jäähdytystehon mittaustuloksista. 

 

Anturi 2 korroosionopeuden mittaustulokset on esitetty vastaavasti kuvassa 40. 

Tulokset on esitelty ilman lämpötilamittaustuloksia. Johtuen kattilan kuormamuu-

toksista ja kerrostumista, anturin lämpötilatavoitetta 510 astetta ei koko ajan saa-

vutettu. Myös anturin 2 mittaustuloksista voidaan havaita selvä kierrätyspolttoai-

neen (SRF) aiheuttama korroosionopeuden muutos.  

0 astetta (päältä) 90 astetta (vasen sivu) jättöpinta 

180 astetta (alta) 270 astetta (oikea sivu) tulopinta 
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Kuva 39. Anturin 1 sähkökemiallisen mittauksen tulokset. 
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Kuva 40. Anturin 2 sähkökemiallisen mittauksen tulokset. 

 

Mielenkiintoisena havaintona voidaan nähdä kattilan SRF syötössä 12.–14.3.2015 

esiintynyt syöttöongelma, jolloin jouduttiin käyttämään kuormapolttimia. Tämä 

näkyy yksiselitteisesti anturi 1 korroosionopeuden tuloksissa. Anturi 2 on sen si-

jaan edelleen voimakkaasti korrodoitunut. Tämä johtunee siitä, että anturi 1 on 
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ollut ja oli irtiotettaessa selvästi puhtaampi eli korroosio on jatkunut anturin 2 ker-

rostumien johdosta.  

7.5.2 Painohäviömittauksen tulokset 
 

Painohäviöpalat puhdistettiin ensin mekaanisesti, jonka jälkeen ne puhdistettiin 

vielä ultraäänipesurilla, jossa pesuaineena käytettiin laimeaa, koepalojen pesua 

varten valmistettua peittaushappoa, joka sisältää lisäksi korroosionestoon tarkoite-

tun inhibiitin. Puhdistus noudattaa standardia ASTM G1-81. Koepalojen painohä-

viö laskettiin alla esitetyn kaavan 29 mukaisesti. 

 

KN = 10*PH/ρ/A*(365*24/t)     (29) 
 

jossa 

  KN   korroosionopeus [mm/a] 

  PH   painohäviö  [g]  

  ρ   materiaalin tiheys [g/cm3] 

  A   koepalan pinta-ala [cm2] 

  t   altistusaika  [h]  

 

Painohäviö on laskettu siten, että koepalat oli punnittu ennen tutkimusta. Painohä-

viö (PH) on laskennallinen erotus punnitus ennen koetta – kokeen jälkeen, jossa 

kokeen jälkeen tehtyä punnitusta on edeltänyt edellä kuvattu puhdistustoimenpide. 

Alla olevassa taulukkoon 3 on koottu sekä sähkökemiallisen että painohäviömit-

tauksen mittaustulokset. 

 

Taulukko 3. Tulistintutkimuksen mittaustulokset. 
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7.5.3 Mittaustuloksien yhteenveto 
 

Yhteenvetona ja johtopäätöksinä tehdyn tutkimuksen mitatuista tuloksista voidaan 

esittää seuraavaa; 

 
 
• SEM / EDS analyysit osoittivat, että antureiden päälle muodostuneet ker-

rostumat sisälsivät pääosin hiiltä, happea, rikkiä, kaliumia ja kalsiumia. 

Kerrostumissa ei esiintynyt klooria. 

 

• Tuloksista voidaan havaita, että SRF polttoainesyötön aloittaminen 

5.3.2015 näkyy lähes välittömästi korroosionopeuksien kasvuna sekä ker-

rostumien muodostumisena, joka näkyy erityisen selvästi anturin 1 sähkö-

kemiallisessa korroosiomittauksessa.  

 

• SRF syötön sekoitussuhteilla on todennäköisesti merkittävä vaikutus mate-

riaalien korroosioon, mutta seossuhteiden vaikutusta ei ole tähän työhön 

arvioitu tarkempien syöttötietojen puuttuessa.  

 

• SRF polttoaineen ja sen eri seoksien käyttäminen lisäpolttoaineena aiheut-

taa ainakin niukkaseosteisille tulistinmateriaaleille, kuten 13CrMo44 ja 

10CrMo910, suuren korroosioriskin lämpötilassa 510 - 530C astetta. On 

huomioitava, että kokeen altistusaika oli vain 14vrk eli noin 336h ja jo sii-

nä ajassa em. materiaaleilla on tapahtunut merkittävää painohäviön 

alenemaa ja joka voidaan selvästi havaita myös sähkökemiallisessa kor-

roosiomittauksessa. 

 

• HR3C ja TP347 materiaalit sekundääri- ja tertiääritulistimien välissä ovat 

kestäneet hyvin, niille asetetussa 465 C asteen lämpötilassa. 
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7.5.4 Teknistaloudellinen tuloksien käsittely 
 
 
Tehdyn tutkimusjakson mittausten perusteella havaittiin yksiselitteisesti, että kier-

rätyspolttoaineen SRF käyttö aiheuttaa kyseisessä laitoksessa merkittävän kor-

roosioriskin. Työssä ei ole tuotu esille tarkemmin polttoaineiden koostumusta eikä 

pitoisuuksia, mutta suunnitelmien mukaiset ja tässä kokeessa käytetyt määrät ai-

heuttavat yksiselitteisesti korroosioriskin.  

 

Tulokset osoittavat, että kierrätyspolttoaineiden mahdollisen jatkuvan käytön 

aloittaminen vaatii ainakin nykyisten tulistinmateriaalien 13CrMo44 ja 

10CrMo910 osalta jatkuvaa korroosioseurantaa.  

 

Seostetummat materiaalit HR3C ha TP347H kestävät paremmin, mutta on huomi-

oitava, että tutkimus niiden osalta suoritettiin alemmassa 465 Cº asteen lämpöti-

lassa. 

 

Sähkökemiallinen mittauslaitejärjestelmä maksaa noin 20.000 – 80.000eur mitta-

usjärjestelmän laajuudesta ja kokoonpanosta riippuen. Tulistimien korjaus ja vaih-

totyö aiheuttaa tuotannon menetyksineen helposti 500.000 – 1milj. euron tai jopa 

suuremman kustannuksen.  

 

Sähkökemiallisen mittausjärjestelmän hankinta, joka voidaan liittää osaksi enna-

koivaa kunnonvalvontajärjestelmää, on kannattava investointi. Järjestelmän avulla 

voidaan tutkia ennakoivaan kunnossapitoon liittyen myös erilaisia mahdollisia 

uusia rakennemateriaaleja. Mikäli nykyinen tai nykyiset rakennemateriaalit osoit-

tautuvat käyttökelvottomiksi, voidaan vaadittu uusittava rakenne tehdä suunnitel-

mallisesti paremmin soveltuvasta tutkitusta materiaalista, eikä virheitä uusita.  

 

Mittausjärjestelmän avulla voidaan välttää yllättävät korroosiovauriot, jolloin en-

nalta arvaamattomassa tilanteessa, järjestelmän takaisinmaksuaika voi olla vain 

muutamia kuukausia.  
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8.  CASE ILMAN ESILÄMMITIN 
 

8.1   Yleistä 
 
Ilman esilämmittimeen liittyvä tutkimus suoritettiin Englantilaisen paperitehtaan 

yhteyteen vuonna 2012 valmistuneessa kerrosleijuteknologian (BFB) kattilalai-

toksessa.  

Kattila käyttää polttoaineenaan biomassaa, joka koostuu pääosin puusta, sahojen 

jätteistä, kuoresta ja sahanpurusta. Polttoaineen laatu ja kosteuspitoisuus vaihtelee 

merkittävästi. 

Laitoksella on esiintynyt korroosio-ongelmia ilman esilämmittimissä. Työn tar-

koituksena oli selvittää pystytäänkö sähkökemiallisilla mittauksilla mittaamaan ja 

selvittämään kattilan ilman esilämmittimillä esiintyvää vesi- ja happokastepiste-

korroosiota. Edelleen tarkoituksena oli selvittää pystytäänkö mittausten avulla et-

simään ja osoittamaan kriittinen kastepistelämpötila. 

 

8.2  Mittauslaitteisto 
 

 
Mittauksessa käytetty laitteisto oli case 1 kaltainen, jossa anturin rakenne on put-

kimainen ja mittauskoepalat sijaitsevat anturin kärkiosassa, joka myös tässä tapa-

uksessa altistetaan kattilan ilman esilämmittimen jälkeen savukaasuille. Anturin 

kärjen elektrodien rakenne on kuitenkin hieman erilainen. 

Myös tässä järjestelmässä tutkimuskoepalojen lämpötilaa säädetään halutulle ta-

solle anturissa olevan ilmajäähdytyskierron avulla, jonka määrää mittausyksikkö 

säätää automaattisesti asetetun lämpötilatavoitteen tai jatkuvan muutoksen periaat-

teella. Kastepisteanturi sisältää yleensä vähintään neljä K-tyypin lämpötilanmit-

tausta, joita voidaan käyttää eritavoin painotetusti ohjaamaan tutkimusmateriaali-

en keskimääräistä tutkimuslämpötilaa. Kastepisteanturi sisältää myös savukaasun 

lämpötilanmittauksen. Kastepisteen mittausjärjestelmässä kaikki lämpötilat mita-

taan K-tyypin johtimia ja liittimiä käyttäen mahdollisimman tarkasti kompensoi-

tuina.  
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8.3    Mittauksen toimintaperiaate  
 
Mittauksessa käytetään sekä potentio- että galvanodynaamista mittausperiaatetta 

potentiaalimittauksineen yhdistettynä sähkökemialliseen potentiaali- ja virtame-

lumittaukseen. Anturissa on kolme elektrodia sähkökemialliselle mittaukselle. 

Koekappaletta (WE) tai koekappaleita, joita siis voi olla useampia ja eri materiaa-

leista valmistettuja, polarisoidaan syklitäisesti tai jatkuvasti vastaelektrodiin (CE) 

ja referenssielektrodin (RE) kytketyn potentiostaattilaitteiston avulla haluttuun 

vakiopotentiaaliarvoon ja mitataan siihen tarvittava virta. Vastaelektrodi ja tutkit-

tava näyte muodostavat piirin, johon potentiostaatin vahvistinpiiri syöttää virtaa. 

Vastaelektrodina käytetään pinnoitettua erikoiselektrodia. Vastaavasti galvano-

staattisissa mittauksissa virta pidetään vakiona ja mitataan virran aiheuttama po-

tentiaalimuutos. Mittauksessa käytetään mittausmenetelmien yhdistelmäkombi-

naatioina sekä syklittäistä polarisaatioperiaatetta että virta- ja potentiaalimelumit-

tausta. Mittauksessa etsitään kastepisteen ydintymistä, joka voi olla happo- ja/tai 

vesikastepiste ja ydintymistä vastaavaa lämpötilaa, joka siten on niin sanottu kriit-

tinen kastepiste. Mittausmenetelmiä valittaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, 

että eri kastepisteitä etsiessä ja mitattaessa on tiedettävä eri menetelmien ja mate-

riaalien käyttäytymistä. Kastepisteen nopean ydintymisen havainnointiin ovat vir-

ta- ja potentiaalimelumittaukset soveltuvia. Tuloksen varmistamiseen soveltuvat 

puolestaan sykliset menetelmät. 

 

Järjestelmä toimii siten, että anturissa olevia koepaloja jäähdytetään asetetusta 

aloituslämpötilasta asetetulla sopivalla muutosnopeudella haluttuun alimpaan läm-

pötilan tavoitearvoon. Kastepisteen tai kastepisteiden oletetaan sijoittuvan tälle 

tutkittavalle lämpötila-alueelle. Kuvassa 41 on esitetty mittauksen periaate.  

Järjestelmä tekee lämpötilamuutoksen aikana automaattisesti edellä kuvattuja säh-

kökemiallisia mittauksia, joiden lämpötilan laskun aikana tapahtuvista sähköke-

miallisten mittausten ja lopulta korroosionopeuden muutoksista voidaan löytää 

kastepisteen ydintyminen ja sitä vastaava kriittinen lämpötila (TKP).  
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Kuva 41. Kastepistemittauksen periaate. 

 

8.4    Mittausten toteutus 
  
Mittaukset toteutettiin paikan päällä laitoksella tehtävillä mittauksilla 25.8.- 

2.9.2015 välisenä aikana. Mittauksissa käytettiin Coresto Oy:n kehittämää mitta-

uslaitteistoa, joka on tarkoitettu savukaasujen aiheuttaman vesi- ja happokastepis-

tekorroosion sekä niitä vastaavan lämpötilan tutkimiseen. Mittauksissa käytettiin 

yhtä mittausyksikköä, kastepisteen mittausanturia sekä mittaustulosten tietokone-

pohjaista analysointilaitteistoa.  

 

Mittausanturi sijoitettiin kattilan kylmäpään alueelle ilman esilämmittimen jälkeen 

savukaasukanavaan, jossa oli valmiina kolme DN100 yhdettä. Anturi asennettiin 

savukaasukanavan keskimmäiseen laippayhteeseen kuvan 42 mukaisesti.  
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Kuva 42. Anturin asentaminen ilman esilämmittimen jälkeen savukaasukanavassa 

keskellä olevaan DN100 yhteeseen. 

 

Mittauslaitteisto sijoitettiin anturin välittömään läheisyyteen. Laitteistolle tuotiin 

paineistettu instrumentti-ilmajäähdytysjärjestelmän toimintaa varten sekä 

230VAC verkkovirta. Mittauskaapeleiden pituus oli noin 10m ja kaikki lämpötilat 

kaapeloitiin K-tyypin lämpötilakaapeleilla ja liittimillä.  

 

Mittausyksiköltä vedettiin instrumenttikaapeli käyttöhenkilökunnan toimistojen 

vieressä noin 50 metrin päässä mittauspisteestä sijaitsevaan instrumentointitilaan, 

jonne sijoitettiin tietokonepohjainen analysointilaitteisto. Mittauslaitteisto liitettiin 

kaksisuuntaisella RS485 Modbus RTU väyläyhteydellä analysointiyksikölle. Ku-

vassa 43 on esitetty edellä kuvattu mittausjärjestely. 
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Kuva 43. Mittausyksikkö, joka on liitetty RS485 Modbus RTU väylällä kuvassa 

vasemmalla olevaan instrumentointitilassa sijaitsevaan tietokonepohjaiseen ana-

lysointilaitteistoon. 

 
Kuvassa 44 on esitetty mittauksissa käytetyn anturin kärkiosa tutkimuspaloineen. 

Anturin yksi lämpötilanmittaus oli asetettu mittaamaan savukaasun vallitsevaa 

lämpötilaa. Mittaustulos vastasi savukaasukanavan molemmin puolin tehtaan jär-

jestelmässä olleita mittaustuloksia. 

 

 
 
Kuva 44. Tutkimustyössä käytetyn kastepisteanturin kärki ja siinä olevien mitta-
uselektrodien sijainnit. 
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lämpöti-
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koepala 
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anturi 
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8.5  Mittaustulokset 
 
Tutkimusjakson aikana suoritettiin sekä manuaalisesti toteutettuja koemittauksia 

että järjestelmän automaattisesti toistavia mittaussuoritteita. Manuaalisesti suori-

tettavissa mittauksissa tutkittiin erilaisten mittausparametrien vaikutusta tuloksien 

toistettavuuteen ja mittausvarmuuteen.  

 

Sopivien mittausparametrien tutkimisen ja anturin syvyysvirittelyn jälkeen vesi-

kastepisteen ydintyminen löydettiin mittausjärjestelmällä toistettavasti.  

 

Kuvassa 45 on esitetty mittausanturin kärki kuvattuna kahden päivän mittauksien 

jälkeen. 

 

  
 
Kuva 45. Mittausanturin kärki kuvattuna kahden päivän käytön jälkeen. 
 
Kuvassa 46 on anturi koko tutkimusjakson jälkeen kuvattuna kaasujen tulosuun-

nasta ja 90 astetta käännettynä. 
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Kuva 46. Anturin koepalat kuvattuna 2.9.2015 heti tutkimuksen jälkeen. 

 

Kuvasta 46 näkyy, että koepalojen päälle on muodostunut kerrostumaa ja oksidia. 

Kaikki luvojen rakenteita vastaavasta materiaalista valmistetut ja tutkimuksessa 

ajoittain alennetussa lämpötilassa olleet koepalat olivat syöpyneitä. Anturissa kes-

kivaiheilla ollut seostetumpi koemateriaali on säilynyt syöpymättömänä samoin 

kuin anturin kärjessä vapaassa lämpötilassa ollut ilman esilämmittimen materiaa-

lia vastaava koepala. 

 

Kuvassa 47 on esitetty anturin painohäviökoepalat harjapuhdistuksen jälkeen. 

Kuvassa anturin kärjessä vapaassa lämpötilassa ollut koepala on jo poistettu. Ku-

van painohäviöpalat ovat samaa materiaalia, joiden molempien huomataan selväs-

ti ohentuneen. Sitä vastoin anturin kärjessä vapaassa tilassa ollut painohäviöpala 

oli täysin syöpymätön. Tarkemmat painohäviötulokset on esitetty kappaleessa 

8.5.2.  
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Kuva 47. Anturissa alennetussa lämpötilassa olleet ilman esilämmittimen raken-

nemateriaalia vastaavat koeholkit. 

 

8.5.1 Sähkökemialliset mittaustulokset 
 
Kuvassa 48 on esitetty ruutukaappaus mittauksen analysointiohjelman graafiselta 

näytöltä ja siinä esiintyvät kuvaajat ovat; 

 

• punainen käyrä  lämpötila 

• turkoosi  jäähdytysilma 

• magenta   M1 potentiaalimelu 

• sininen   M1 korroosio 

• keltainen  M2 potentiaalimelu 

• vihreä   M2 korroosio 

 

Kuvasta 48 voidaan nähdä, että M1 materiaalin sähkökemiallinen potentiaalimelu 

(magenta väri) havaitsee muuttuvan tilan ensimmäisenä, joka näkyy jyrkkänä 

muutoksena vastaavassa lämpötilassa 65,8 ºC astetta. Tämän jälkeen muuttuu M2 

materiaalin potentiaalimelu vastaavasti, kunnes lämpötilassa noin 60 ºC muutos 

näkyy aktivoituvana korroosiona sekä M1 että M2 materiaalissa. Kyseisestä ku-

vaajasta määritetty kastepiste on 63,5 ºC astetta.  
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Kuva 48. Kastepistemittauksen analysointiohjelman ruutukaappaus 26.–

27.8.2015. 

 

Kuvassa 49 on esitetty sähkökemiallisen mittausmenetelmän toistettavuus. Järjes-

telmän voidaan tehdä algoritmi, jolloin ohjelmisto määrittää kriittisen kastepiste-

lämpötilan automaattisesti. 

 

 
Kuva 49. Automaattinen kastepistemittaus, joka on toistettu 3h 30min välein. 
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8.5.2 Painohäviömittauksen tulokset 
 

Kastepisteanturin painohäviöpalojen esivalmistelu ja puhdistus on tehty edellä 

kuvatun case 1 tapauksen mukaisesti. Painohäviötulokset vahvistavat yksiselittei-

sesti sähkökemiallisten mittauksien tulokset. Anturissa oli yhteensä kolme paino-

häviöpalaa, joista kahden lämpötilaa alennettiin jokaisen kastepisteen tutkimus-

määrityksessä. Anturin kärjessä ollut koepala oli koko tutkimuksen ajan vapaassa 

savukaasujen lämpötilassa, joka oli 161 – 167 ºC astetta. Anturin kärjessä ollut 

painohäviöpala ei syöpynyt lainkaan testin aikana, mutta sitä vastoin kaksi muuta 

koepalaa, joiden lämpötilaa alennettiin jokaisessa testissä, osoitti huomattavan 

suurta korroosionopeutta. Molemmat olivat menettäneet testin aikana painoa 0,5g, 

joka tarkoittaa korroosionopeudeksi muunnettuna erittäin suurta >30mm/a kor-

roosionopeutta. On huomioitava, että koko tutkimus kesti vain viikon ja tutkimuk-

sessa määrävälein suoritettujen testien kastepisteen alitusten kokonaisajaksi on 

määritetty 7h.  

 

8.5.3  Mittausten yhteenveto 
 
 
Mittausten tavoite onnistui hyvin vesikastepisteen ja kriittisen lämpötilan määri-

tyksen osalta. Merkillepantavaa oli myös se, että mittauksien toistettavuus näytti 

viikon tutkimusjakson perusteella onnistuvan erittäin hyvin. Tutkimuksessa yritet-

tiin löytää mahdollinen happokastepiste lämpötila-alueelta 140 – 100 ºC astetta.  

Savukaasujen rikkipitoisuus oli alhainen ja sen vuoksi ylemmän lämpötilan mah-

dollista happokastepistettä ei ainakaan mittauksien perusteella saatu esille. Tätä 

vahvistaa myös mittausanturin vapaassa tilassa ollut täysin syöpymätön koepala.  

 

Taulukkoon 4 on kerätty tutkimuksessa määritetyt kastepistelämpötilat.  
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Taulukko 4. Tutkimuksessa määritetyt vesikastepisteen lämpötilat. 

 
 
 
Tutkimuksessa mitatut ja määritetyt kastepistelämpötilat vastaavat työn teo-

riaosuudessa esitettyjen graafisten kuvaajien avulla määritettäviin tuloksiin siltä 

osin, kuin kohteen rikkitrioksidipitoisuus (SO3) tai kloorivetypitoisuudet (HCl) 

olivat tiedossa.   

Taulukossa 4 esitetyt työssä mitatut kastepistelämpötilat eivät ole puhtaan veden 

mukaisia kastepistelämpötiloja. Savukaasussa on aina mukana reagoimatonta rik-

kioksidia (SO2), joka kastepisteessä veden kanssa reagoi rikkihapokkeeksi. On 

myös mahdollista, että savukaasuissa on luultua enemmän kloorivetyjä. Kloorive-

dyn (HCl) kastepiste sijoittuu yleensä 55 – 75 ºC asteen välille. Tutkimuksen kor-

roosiomittaukset ja painohäviöpalojen tulokset osoittavat, että korroosio on kaste-

pisteessä ja sen alapuolella erittäin voimakasta.  

 

Savukaasun happokastepiste voidaan määrittää teoreettisesti kappaleessa 6.4 esite-

tyillä korrelaatioilla. Jotta korrelaatio voidaan laskea ja hyödyntää, täytyy kuiten-

kin tuntea savukaasun eri komponenttien osapaineet. 
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Kohteen polttoaineen vesipitoisuuden arveltiin olevan noin 50 % ja savukaasun 

vesihöyrypitoisuuden 26 % luokkaa. Edellinen tarkoittaa sitä, että kastepisteen 

laskentaan soveltuisi kaavan 25 mukainen Okkerssin korrelaatiokertoimen lasken-

tatapa. Todellista vertailulaskentaa ei voida kuitenkaan suorittaa tässä työssä, kos-

ka tutkitun kohteen vesihöyryn ja rikkitrioksidin osapaineita ei saatu käyttöön tätä 

työtä varten.   

8.5.4 Teknistaloudellinen tuloksien käsittely 
 

Seuraava tarkastelu perustuu kyseisen laitoksen tarkasteluhetken keskimääräiseen 

polttoaineen ostohintaan, polttoaineen kosteuteen, polttoaineen lämpöarvoon, poltto-

aineen syöttömäärään sekä laitoksen vuosittaiseen käyttötuntimäärään.  

 

Kattilan hyötysuhde voidaan määrittää polttoaineen 50 % kosteuspitoisuuden ja ku-

van 29 käyrän perusteella, josta saadaan hyötysuhteeksi 88,9 %. Laitoksen savukaa-

sujen loppulämpötila oli tutkimuksen aikana anturin mittauskohdalla savukaasukana-

vassa noin 165 ºC astetta.  

Taulukossa 5 on esitetty Excel taulukkolaskennalla tehty taloudellisuuslaskelma pe-

rustuen edellä mainittuihin arvoihin ja jossa muuttujina ovat polttoaineen hinta (€/t), 

hyötysuhteen parannus (% -yksikköä) sekä vuotuinen laitoksen käyttötuntimäärä (h).  

 

Taulukko 5. Kattilan hyötysuhteen vaikutus polttoainekustannuksiin (Hulkkonen 

2015) 

Economy estimate     
      
Fuel price 65,63 €/t 
  29,01 €/MWh 
Fuel dry matter LHV 18,7 MJ/kg 
Fuel Moisture 50 % 
Fuel AR LHV 8,15 MJ/kg 
Fuel input 150,0 MW 

Base boiler efficiency 88,9 
% 
(LHV) 

Efficiency improvement 0,79 %-units 
Efficiency impr. Input 1,49 MW 
Annual hours 8 000 h/a 
Annual  fuel energy 11 889 MWh 
Annual saving 344 861 €/a 
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Kyseiselle laitokselle Hulkkosen (2015) mukaan lasketut savukaasun lämpötilanmuu-

toksien aiheuttama hyötysuhteen parannukset on esitetty taulukossa 6. 

 

Taulukko 6. Savukaasun lämpötilan (TSK) alentamisen vaikutus kattilan hyötysuhtee-

seen (% (LHV) (Hulkkonen 2015) 

TSK [ºC] % (LHV) Muutos % -yksikköä Pa säästö [€/a] 
160 89,32 0,42 184 103 
155 89,69 0,79 344 861 
150 90,06 1,16 504 298 

 

 

Edellä oleva tarkoittaa, että yhden asteen muutos savukaasujen loppulämpötilassa vai-

kuttaa 0,074 % -yksikköä kattilan hyötysuhteeseen, jolla saavutetaan 32 563 euron 

vuosittainen säästö. Jokaisella savukaasun energiatehokkaammalla asteella on siis 

merkittävä taloudellinen merkitys. Taulukossa 5 on esitetty esimerkki, jossa savukaa-

sujen lämpötilaa on alennettu kymmenellä asteella 155 ºC asteeseen. Tämä nostaa siis 

kattilan hyötysuhdetta 0,79 % -yksikköä, joka euroiksi muunnettuna tarkoittaa 

344 861euron vuosittaista polttoainekustannuksien säästöä. Laitoksen henkilökunnan 

mukaan edellisen lisäksi saavutetaan huomattava lisäsäästö myös puhaltimen vaati-

massa energiassa, koska myös palamisilmaa tarvitaan vähemmän. 
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9.  JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Tämän diplomityön tarkoituksena oli osoittaa sähkökemiallisten mittauksien so-

veltuvuus apuvälineeksi teollisten prosessilaitteiden optimoituun kunnossapitoon 

sekä apuvälineeksi erilaisten prosessien teknis-taloudelliseen optimointiin.  Edel-

leen tarkoituksena oli osittaa, että sähkökemiallisten mittauslaitteiden avulla voi-

daan mitata jatkuvatoimisesti kattilalaitosten tulistinvyöhykkeellä sijaitsevien tuu-

biputkien kuntoa ja valvoa samalla kerrostumien muodostumista.  

 

Työssä osoitettiin, että sähkökemiallisia mittauksia voidaan käyttää tulistinputkien 

jatkuvatoimisessa kunnonvalvonnassa ja niiden avulla voidaan seurata myös ker-

rostumien muodostumista ja nuohouksien toimintaa. Mittauksilla osoitettiin sel-

västi, että kierrätyspolttoaineen käyttö vaikuttaa välittömästi tulistinmateriaalien 

korroosioon. Mittauksilla saavutetaan tietoa, jota voidaan käyttää suoranaisesti 

apuna tulistimien kunnonvalvonnassa, ennakoivaa kunnonvalvontaa suunnitelta-

essa, rakenteiden materiaalivalintojen apuna sekä lisäksi polttoainesuhteiden op-

timoinnissa ja jopa suoranaisesti apuna polttoaineiden seos-suhteiden säädössä. 

 

Tarkoituksena oli myös osoittaa, että järjestelmiä voidaan hyödyntää toimilaittei-

den elinkaarikustannuksien (LCC) alentamisessa sekä käyttää osana toimilaittei-

den kunnossapitohallintaa (LCM). Järjestelmien käyttö on erityisen hyödyllistä 

myös erilaisten prosessien takuuaikaiseen valvontaan. Toimilaitteiden elinkaareen 

liittyvä kunnossapito alkaa jo suunnittelupöydällä eli paljon ennen laitteiden käyn-

nistymistä. Tämä tarkoittaa paitsi oikeita materiaalivalintoja myös sitä, että toimi-

laitteet ja rakenteet varustetaan riittävillä ennaltaehkäisevää toimintaa ja kunnos-

sapitoa ylläpitävillä järjestelmillä. Työssä on osoitettu, että sähkökemialliset mit-

tausjärjestelmät ovat järkevä ja tärkeä osa rakenteiden elinkaareen liittyvässä en-

naltaehkäisevässä kunnossapidossa.  
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Työn tarkoituksena oli erityisesti osoittaa, että sähkökemiallisten mittauslaitteiden 

avulla kattilalaitosten ilman esilämmittimien toimintaa voidaan optimoida turval-

lisesti.  

 

Ilman esilämmittimien tutkimuksella osoitettiin, että sähkökemiallisten mittauksi-

en ja oikein toteutetun anturoinnin avulla voidaan mitata kriittinen vesikastepiste-

lämpötila. Mittauksilla osoitettiin, että korroosio on erittäin voimakasta kastepis-

teen alapuolella, vaikka tehtaan rikkioksidipitoisuus oli mittaushetkellä alhainen. 

Kastepisteen alitus johtaa hyvin todennäköisesti nopeasti korroosiovaurioon ja 

tehtaan alasajoon. Mittausjärjestelmän yhdessä ilman esilämmittimille asennetta-

vien lämpötilanmittauksien kanssa voidaan tehdä luotettava kunnonvalvontajärjes-

telmä, jonka avulla savukaasuista voidaan ottaa turvallisesti optimaalinen teho.  

 

Työn lopullisena tavoitteena oli osoittaa, että työssä esitettyjen mittausjärjestelmi-

en avulla voimalaitosasiakkaat voivat saavuttaa huomattavaa taloudellista etua ja 

näin ollen menetelmien avulla voidaan saavuttaa myös merkittävää liiketoimintaa. 

Jo yhdenkin tulistinvaurion ja sitä seuraavien korjauksien sekä tuotannonmene-

tyksien välttäminen tutkimuksen mukaisen laitteiston avulla voi säästää laitokselle 

useita satoja tuhansia euroja. 

 

Ilman esilämmittimen optimaalisella energiateholla, jossa savukaasuista otetaan 

kaikki mahdollinen teho irti vaurioittamatta kylmäpään rakenteita, voidaan saavut-

taa satojen tuhansien eurojen vuosittainen säästö. Järjestelmän avulla voidaan pa-

rantaa siten kattilalaitosten energiatehokkuutta merkittävästi. 
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10.  YHTEENVETO 

 
Materiaalien korroosionopeuden ja erilaisten korroosiomuotojen tutkimiseen tar-

koitettuja sähkökemiallisia laboratoriolaitteistoja on ollut saatavilla ainakin 1970 

luvulta lähtien. Kenttämittauksiin tarkoitetut korroosionmittauslaitteistot alkoivat 

yleistyä erityisesti 90-luvulla. Nykyään on saatavilla erittäin pienikokoisia kor-

roosionopeuden seurantaan tarkoitettuja prosessoripohjaisia mittauslaitteita, joissa 

on monipuoliset tiedonsiirto-ominaisuudet. Silti ne ovat yleistyneet varsin hitaasti 

laajempaan käyttöön ja niitä ei mielletä kuuluvaksi osana ennakoivaa kunnossapi-

toa ja harvoin ne ovat mukana alaa koskevassa kirjallisuudessa. 

 

Tässä työssä tuotiin esille sähkökemialliseen korroosionmittaamiseen soveltuvat 

erilaiset mittausmenetelmät. Kaikkia menetelmiä ei voida suoraan hyödyntää esi-

merkiksi jatkuvatoimisissa kenttälaitteistoissa, vaan tarvitaan niistä tehtyjä mah-

dollisesti typistetympiä sovelluksia. Varsin usein kenttämittauksissa käytetään so-

vellusta, joka on yhdistelmä useasta eri mittausmenetelmistä. Tärkeimpänä pää-

määränä on tietysti aina luotettava lopputulos, jota voidaan hyödyntää niin proses-

sin aikaisessa valvonnassa kuin myös kunnossapidon suunnittelussa. On myös 

tärkeää, että mittauksia sovelletaan nimenomaan jatkuvatoimiseen seurantaa aina-

kin prosesseissa, jotka muuttuvat tai joissa muutokset ovat mahdollisia. Usein jat-

kuvatoimisista kenttämittauslaitteista puhuttaessa käytetään termejä, on line tai in 

line. Laitteistot toimivat erilaisten prosessien liikennevaloina hälyttäen häiriöistä 

ja tuottaen tietoa, jota voidaan käyttää ennakoivassa kunnossapidon suunnittelus-

sa. 

 

Erilaisten teknologisten laitteiden ja prosessien kunnossa ja käynnissä pidon te-

hostamiseen tarvitaan jatkuvasti uusia menetelmiä. Erityisesti muuttuvissa proses-

seissa kuten sellu-, paperi-, kemian-, ja kriittisissä kuten energiateollisuus on te-

hokas kunnonvalvonta erityisen suuressa merkityksessä. Kriittisissä prosesseissa 

tuotantokatkoksia ei sallita, koska ne voivat tarkoittaa jopa suoranaisia vaaratilan-

teita esimerkiksi ympäristölle. Tuotantokatkoksista aiheutuu yleensä aina talou-
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dellisia menetyksiä.  Kunnossapidon tulisikin aina olla ennaltaehkäisevää, jolloin 

arvaamattomat seisokit voitaisiin välttää.  

On eritäin tärkeää, että kunnossapitoon liittyvään koulutukseen sisällytetään aina 

mukaan alalle kehitetyt uudet käyttökelpoiset mittausteknologiat. 

 

Erilaisten kierrätyspolttoaineiden (SRF, REF) ja biopolttoaineiden käyttö voima-

laitosten energianlähteenä lisääntyy jatkuvasti. Myös jätteiden poltto on kasvanut 

merkittävästi. Esimerkiksi Läntisessä Euroopassa oli jo vuonna 2003 yhteensä 403 

toiminnassa olevaa jätteenpolttolaitosta (Vesanto 2006). Jätteiden energiakäyttö 

on suomessa kuitenkin vähäistä esimerkiksi Ruotsiin ja muihin Euroopan maihin 

verrattuna. Myös puun ja erityisesti kierrätyspuun käyttö on lisääntynyt. 

 

Alkuperästä riippuen kierrätyspuu voi sisältää epäpuhtauksia, joilla ei ole erityistä 

vaikutusta puun palamiseen, mutta ne voivat lisätä kattilan likaantumista ja kor-

roosioriskiä. Biopolttoaineet ja kierrätyspolttoaineet ja niiden tuhkat ovat kalsium- 

ja alkalipitoisia. Kierrätyspolttoaineissa on myös vaihtelevia määriä klooria. Nä-

mä polttoaineet ovat selvästi kattilaa likaavampia kuin fossiiliset polttoaineet ja 

turve. Bio- ja kierrätyspolttoaineita polttavissa leijupolttokattiloissa yleisin kor-

roosiotyyppi on tulistinten kuumakorroosio, jonka aiheuttaa polttoaineen kloori 

yhdessä alkalien kanssa. Likaavat polttoaineet ovat usein myös korrodoivia polt-

toaineita. (Hiltunen et al. 2007) 

 

Poltettaessa klooripitoisia kierrätyspolttoaineita korkeahyötysuhteisessa voimalai-

toskattilassa tulistimien kloorikorroosio on syytä ottaa huomioon. Kalliimmilla 

seostetuilla materiaaleilla voidaan tulistinten korroosionkestävyyttä parantaa, mut-

ta täydellistä kestävyyttä tuskin saavutetaan. Kyseessä on aina taloudellinen opti-

mointi halvemman polttoaineen ja lisääntyvien ylläpitokustannusten välillä. (Hil-

tunen et al. 2007) 

 

VTT julkaisussa (Hiltunen et al. 2007) on edelleen arvioitu, että useissa tapauksis-

sa 10–20 %:n osuus REF II kierrätyspolttoainetta ja 10–20 %:n osuus biopoltto-

ainetta turpeen rinnalla on todettu hyvin toimivaksi polttoaineseokseksi. 
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Edelliset tähdentävät tulistinalueen korroosiomittausten tärkeyttä jatkuvatoimises-

sa kunnonvalvonnassa. Edellä mainittujen polttoaineiden laatu ja määrät vaihtele-

vat, joka vaikuttaa rakenteisiin kohdistuviin korroosiorasituksiin. Ilman jatkuva-

toimista valvontaa korroosiota voidaan arvioida vain teoreettisilla laskelmilla ja 

todellisuus havainnoidaan vasta seisokkitarkastuksien yhteydessä Tämä voi olla 

riittämätöntä ja valitettavan usein liian myöhäistä.  

Työssä osoitettiin, että tulistinalueen korroosionseurantaan, polttoainesuhteiden 

vaikutuksien seurantaan ja kunnonvalvontaan voidaan soveltaa jatkuvatoimisia 

sähkökemiallisia mittauksia, joten työn mukaisesti järjestelmiä edellä kuvattujen 

ongelmien välttämiseksi on olemassa. 

 

Työn ilman esilämmittimiin kohdentuvan soveltavan osion tekemisen ja niiden 

yhteydessä käytyjen keskustelujen pohjalta tuli erittäin selvästi esille, että kattilan 

kylmäpäässä menetetään usealla laitoksella suuri määrä energiaa taivaalle. Laitok-

sia ajetaan ”varman päälle” liian korkeassa kylmäpään lämpötilassa. Tämä on erit-

täin ymmärrettävää, koska liian alhainen lämpötila aiheuttaa erittäin pian ongel-

mia ja tehokkaita ratkaisuja savukaasujen kastepisteen jatkuvaan seurantaan ei ole 

ollut saatavilla. 

 

Polttoaineen rikistä muodostunut SO3 aiheuttaa rikkihappokastepistekorroosiota 

palamisilman esilämmittimellä tai sen jälkeen, jos metallin pintalämpötila on liian 

alhainen, so. happokastepisteen alapuolella. Myös kaukolämpökattiloissa happo-

kastepistekorroosiota esiintyy. HCl:n kastepiste on lähellä vesikastepistettä. Jois-

sain tapauksissa kloorinkin on todettu olevan ainakin osasyynä kattilan kylmän 

pään korroosioon. (Hiltunen et al. 2007) 

 

Työ osoittaa, että savukaasujen vesi-, happo- ja kloorivedyn kastepistelämpötilaa 

voidaan jatkuvatoimisesti mitata. Näin voidaan välttää ennalta arvaamattomien 

korroosiovaurioiden aiheuttamat katkokset ja kunnossapitokustannukset. Työssä 

käytetty järjestelmä mahdollistaa savukaasujen turvallisen optimoidun hyödyntä-

misen ja näin voidaan säästää huomattavia summia polttoainekustannuksissa. 
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