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Höyryvoimalaitoksen käyttöönotossa muodostuu kattilaputkien sisäpinnoille niitä korroosiolta
suojaava ohut metallioksidikerros. Tämän kerroksen päälle kasvaa kattilan käytön aikana haitallista kerrostumaa paikallisen korroosion tai kattilavedessä olevien epäpuhtauksien kerääntymisen tai kiteytymisen seurauksena. Kerrostuma haittaa lämmönsiirtoa tulipesästä putkiseinämän läpi kattilaveteen. Putkien lämpötilan nousu suunniteltua korkeammaksi kasvattaa putkivaurioiden ja sisäpuolisen korroosion riskiä. Tästä johtuen paksuksi kasvaneet kerrostumat
pyritään poistamaan happokäsittelyllä eli peittauksella ennen vaurioiden syntyä.
Perinteisesti kerrostumapaksuus on määritetty kattilasta irrotetuista näyteputkista mikroskoopilla. Työn tavoitteena oli tutkia uudenlaisen ultraäänimittauksen teoriaa ja selvittää sen toimivuus höyrystinputkien kerrostumapaksuusmittauksissa. Lisäksi tavoitteena oli tutkia voimalaitoksen höyrystimen sisäpuolisten kerrostumien muodostumista ja niiden vaikutuksia
sekä kattilan peittaustarpeen arviointia.
Höyrystimen kerrostumien kasvunopeuteen vaikuttavat eniten voimalaitostyyppi, käytetty
vesikemia ja kattilaveteen kulkeutuvien epäpuhtauksien määrä. Kasvunopeus vaihtelee laitosten välillä suuresti ja eroaa myös tulipesän eri kohdissa. Kattilaveden epäpuhtauspitoisuus ja
kerrostumapaksuus vaikuttavat molemmat korroosiovaurioiden todennäköisyyteen. Peittauspaksuuden ohjearvoissa tulisi huomioida kattilan käyttöpaine, kattilatyyppi ja riski kattilaveden laadun heikkenemiselle.
Putkinäytteistä ja laitoksilla suoritettujen mittauksien perusteella uusi ultraäänitekniikka tuottaa luotettavia tuloksia tavanomaisten kerrostumien mittauksessa. Vain yhdellä laitoksella
esiintyi irtonaisen sakan kaltaista kerrostumaa, jota mittaus ei kyennyt havaitsemaan. Mittaustulokset kerrostumista tulipesän eri osissa antavat hyvän perustan peittaustarpeen arviointiin.
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Boiler tubes in a steam power plant are protected from corrosion by a metal oxide layer,
which grows on internal surfaces during the first startup. On top of this layer grows a harmful
deposit during operation of the boiler as a result of localized corrosion or accumulation or
crystallization of impurities in the boiler water. The deposit impair heat transfer from the
furnace through the pipe wall into the boiler water. Rise of the tube temperature to higher
level than designed increase the risk of tube failure and internal corrosion. Therefore the goal
is to remove thick deposit layers with acid treatment before failures emerge.
Traditionally the deposit thickness has been determined from sample tubes by a microscope.
The aim of this study was to study the theory of a new kind of ultrasonic measurement and
evaluate its performance in boiler tube deposit thickness measurements. The aim was also to
study the formation of the inner deposit layer in the boiler tubes and the impact of the deposits
as well as commonly used criteria for acid cleaning were reviewed.
Deposition rate in evaporator is most affected by the power plant type, water chemistry and
the amount of impurities in boiler water. The deposition rate varies widely between power
plants and also vary in different points on the furnace walls. Concentration of impurities in
boiler water and deposit thickness affect both in the probability of corrosion damage. Acid
cleaning recommendations should take in consideration the boiler operating pressure, the
boiler type and the risk of boiler water quality deterioration.
Based on the measurements carried out from tube samples and in power plants the new
ultrasound technique produces reliable results when the deposit has a typical structure. Only
in one case, in which the deposit was loose sludge, the deposit could not be detected. Results
obtained from the measurements provide a good base for the assessment of acid cleaning
needs.
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JOHDANTO

Höyryvoimalaitosten vesi-höyrypiirin osat valmistetaan pääosin hiiliteräksestä, joka on vedessä ruostumiselle ja korroosiolle altis materiaali. Korroosio estetään muodostamalla vedenkäsittelyllä vesi-höyrypiiriin olosuhteet, jolloin lämmönsiirtoputkien sisäpinnoille muodostuu
pintoja suojaava ohut metallioksidikerros. (Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 291 - 293.) Voimalaitoksen käytön aikana tämän passiivikerroksen päälle kasvaa huokoisempaa kerrostumaa,
joka aiheuttaa putkien lämpötilan kasvua ja lisää sisäpuolisen korroosion riskiä. Voimalaitoksen höyrystinputkien, jotka tavallisesti ovat tulipesän seinäputkia, sisäpuolisten kerrostumien
kasvunopeutta ei voida tarkasti ennustaa, joten kerrostumien paksuuntumista tulee seurata.
Tällöin kerrostumien poistaminen happokäsittelyllä eli peittauksella voidaan suorittaa oikeaaikaisesti ennen kerrostuman kasvamista liian paksuksi. (Bartholomew et al. 1993, s. 1-2 - 15.)

Höyryn tulistinputkien sisäpinnoille rautaoksidista koostuvien kerrostumien paksuuksia on
mitattu ainetta rikkomattomasti putken ulkopinnalta ultraäänilaitteilla jo vuosia. Menetelmä
on laajasti hyväksytty voimalaitosten käyttäjien ja kunnontarkastajien keskuudessa. Kattilaveden höyrystinputkien sisäpinnoille muodostuva kerrostuma on tulistimien kerrostumaa
huokoisempaa ja voi koostua suurelta osin kattilaveden epäpuhtauksista, joten sen paksuuden
mittaaminen ultraäänilaitteilla on haasteellisempaa. Koska luotettavia ultraäänimenetelmiä ei
ole ollut saatavilla, on höyrystinputkien sisäpuolisten kerrostumien paksuus tavallisesti määritetty putkinäytteistä mikroskopialla. (Kitto ja Stultz 2005, s. 45-3; Salmi ja Järvi 2012.)

Höyrystinputkien sisäpuolisten kerrostumien paksuuden seurantakäytännöt vaihtelevat laitoskohtaisesti. Minimissään kerrostumien paksuuksia ei seurata ollenkaan ja kerrostumien poisto
peittaamalla suoritetaan etukäteen päätetyin aikavälein. Peittaukseen voidaan myös päätyä
kerrostumien aiheuttaman putkivaurion tapahtuessa tai jos muista syistä putkia uusittaessa
havaitaan sisäpuolella paksuja kerrostumia. Parhaimmillaan kerrostumien kasvua seurataan
ottamalla määräajoin näyteputkia tulipesän niistä osista, joissa kerrostumien oletetaan olevan
paksuimpia. Samoin tietämys sisäpuolisten kerrostumien mahdollisista vaikutuksista kattilavesikemiaan, putkien lämpötiloihin ja korroosioon sekä paksuusraja, jonka ylittyessä kattilan
peittaus tulisi suorittaa, vaihtelevat laitoskohtaisesti. Käyttäjien tietämättä paksuiksi kasvanei-
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den kattilaputkien kerrostumien tiedetään aiheuttaneen Suomessakin korroosio- ja putkivaurioita.

Voimalaitoksen höyrystinputkien sisäpuolisen kerrostuman kasvuun vaikuttavien tekijöiden ja
kerrostumien vaikutusten parempi tietämys hyödyttäisi sekä voimalaitoskäyttäjiä että tarkastajia. Jos ultraäänimittaus osoittautuu luotettavaksi höyrystimen kerrostumien paksuuden mittausmenetelmäksi, mahdollistaa se huoltoseisokin aikana kustannustehokkaan voimalaitosten
kattilaputkien kerrostumien paksuuden määrittämisen sadoista pisteistä. Tällöin voidaan mittaamalla seurata sisäpuolisten kerrostumapaksuuksien kehitystä tulipesän eri osissa ja selvittää
alueet, joilla kasvu on voimakkainta. Voimalaitoksen vesikemiaan tehtyjen muutosten vaikutuksia kerrostumien kasvuun olisi helpompi seurata ja tarkempaa analyysiä varten otettujen
putkinäytteiden tiedettäisiin olevan edustavia.

Keskikokoisen voimalaitoksen peittauksessa syntyy satoja kuutioita ympäristölle haitallista
happamaa jätevettä. Syntyvä jätevesi sisältää monesti myös raskasmetalleja, jolloin neutralointi ei poista sen ympäristökuormitusta. Työssä pyrittiin auttamaan voimalaitoksia peittauskemikaalien ympäristökuormituksen vähentämisessä peittausvälin pidentämisellä.

Kirjallisessa osassa käsitellään ensin voimalaitoksen hiiliteräksen sisäpuolisia korroosiomekanismeja vesi-höyrypiirissä ja suojaavan oksidikerroksen muodostumista. Seuraavaksi
tarkastellaan höyrystimen sisäpuolisten kerrostumien muodostumista, kasvunopeutta, poistotarvetta, ominaisuuksia ja vaikutuksia kattilan käyttöön. Lisäksi tarkastellaan voimalaitoksen
putkien kunnonvalvonnassa käytettyjen ultraäänimittausten teoriaa ja aiempaa kehitystä sekä
uuden höyrystinputkien kerrostumapaksuuden mittaukseen tarkoitetun ultraäänimenetelmän
toimintaperiaatteita.

Diplomityön kokeellisessa osassa esitetään hankitulla ultraäänimittarilla suoritettujen mittauksien mittaustuloksia sekä tuloksista tehtyjä johtopäätöksiä. Tulosten esittelyssä keskitytään saatavilla olleiden näyteputkien ja kattilatarkastuksissa mitattujen höyrystinputkien mittaustuloksiin. Tarkastustuloksia esitellään viideltä eri voimalaitokselta, joiden tulipesän seinäputkien sisäpuoliset kerrostumat olivat paksuudeltaan tai rakenteeltaan erilaisia.
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Työn tavoitteena oli selvittää soveltuuko uusi ultraäänimittausmenetelmä voimalaitosten höyrystinten sisäpuolisten kerrostumien valvontaan ja tutkia ultraäänimittauksen toimintaperiaatteita. Lisäksi tutkittiin kerrostumien muodostumista ja vaikutuksia sekä peittaustarpeen arviointia, jotta osataan arvioida saatuja tuloksia ja suositella peittausta sen ollessa tarpeellista.
Kokeellisessa osassa tarkastellaan TAS-05-ultraäänimittauksen toimivuutta voimalaitoksen
höyrystinputkien sisäpuolisten kerrostumien paksuusmittauksessa. Mittaukset suoritettiin
Suomessa vuosien 2010–2014 välisenä aikana. Johtopäätöksissä tuodaan lyhyesti esiin teoriaosan tärkeimmät havainnot ja arvioidaan ultraäänimittauksen toimivuutta sekä menetelmän
hyödyntämistä kattilan peittaustarpeen arvioinnissa.

2

VOIMALAITOKSEN VESIHÖYRYPIIRIN KORROOSIO

Useimmat yleisesti käytetyt metallit pyrkivät korrodoitumaan eli vapautumaan sen valmistusja käsittelyvaiheessa kasvaneesta energiasisällöstä matalamman energian tiloihin, jollaisina ne
luonnossa tavallisesti esiintyvät. Metallit ovat alttiina korroosiolle ympäristössä, joka suosii
metallin korrodoitumista oksideiksi reaktioissa hapen tai happilähteen, kuten veden kanssa.
Korrodoitumista metallisuoloiksi tapahtuu puolestaan reaktioissa suolojen tai happojen kanssa. Yleistyksenä voidaan sanoa, että mitä suurempi energiamäärä tarvitaan metallin valmistuksessa malmista puhtaaksi metalliksi, sitä suurempi on metallin taipumus korrodoitua. Esimerkiksi luonnossa metallina esiintyvä kulta ei normaaleissa olosuhteissa korrodoidu, mutta
suuren energiamäärän valmistuksessa vaativalla alumiinilla on vahva taipumus korrodoitua.
(Littler et al. 1992, s. 163.)

Metallien korrodoitumistaipumusta voidaan kuvata standardielektrodipotentiaalilla, joka saadaan asettamalla testattava metalli kyseisen metallin ioneja sisältävään liuokseen. Reaktiiviset
metallit, joilla on taipumus muodostaa ioneja tai yhdisteitä ovat jännitesarjan negatiivisessa
eli epäjalojen metallien päässä. Jännitesarjan positiivisessa päässä olevat metallit ovat jaloja
metalleja, jotka ovat useissa korroosioympäristöissä syöpymättömiä. Historian saatossa ihminen on melko tarkkaan onnistunut ottamaan metallit käyttöönsä jännitesarjan mukaisessa järjestyksessä. Jännitesarja on esitetty taulukossa 1. (Littler et al. 1992, s. 164; Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 19.)
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Taulukko 1. metallien standardielektrodipotentiaalit (Littler et al. 1992, s. 165).

Metalli
Jalot metallit
Kulta
Platina
Hopea
Kupari
Kupari
Vety
Lyijy
Tina
Nikkeli
Koboltti
Rauta
Sinkki
Mangaani
Titaani
Alumiini
Magnesium
Natrium
Kalsium
Kalium
Epäjalot metallit

Elektrodi reaktiot

Standardielektrodipotentiaali
vetyasteikolla, t = 25ºC, (V)

Au = Au+ + ePt = Pt2+ + 2eAg = Ag+ + eCu = Cu+ + eCu = Cu2+ + 2eH2 = 2H+ + 2ePb = Pb2+ + 2eSn = Sn2+ + 2eNi = Ni2+ + 2eCo = Co2+ + 2eFe = Fe2+ + 2eZn = Zn2+ + 2eMn = Mn2+ + 2eTi = Ti3+ + 3eAl = Al3+ + 3eMg = Mg2+ + 2eNa = Na+ + eCa = Ca2+ + 2eK = K + + e-

+ 1,68
+ 1,20
+ 0,80
+ 0,52
+ 0,35
0,00
- 0,13
- 0,13
- 0,25
- 0,28
- 0,44
- 0,76
- 1,05
- 1,63
- 1,67
- 2,34
- 2,71
- 2,87
- 2,92

Usein korroosioreaktion ensivaikutuksena on metallin pinnalle muodostuva ohut oksidi- tai
metallisuolakerros, joka voi saavuttaa passiivitilan suojaten metallia korroosion etenemiseltä
pintaa syvemmälle. Tämä onnistuu ainoastaan, jos passiivikerros peittää metallin pinnan kauttaaltaan tiiviinä huokosettomana ja kestävänä kerroksena. Korroosiolta suojaavan kerroksen
edellytykset täyttyvät, kun metallin pintaan muodostunut kerros ei liukene metallin kanssa
kosketuksissa olevaan aineeseen ja on ympäröivissä olosuhteissa itsestään korjautuva. Mikäli
metallin pinnalle muodostuva kerrostuma ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, kerros ei
suojaa metallia syvemmälle materiaaliin etenevältä korroosiolta. Esimerkiksi teräksen pinnalle kosteassa ilmassa syntyvä punainen ruoste on huokoista eikä suojaa korroosiolta, vaan
päinvastoin kiihdyttää korroosion etenemistä. (Littler et al. 1992, s. 163.)

Taulukossa 1 esitetyt metallien standardipotentiaalit on määritetty koejärjestelyssä, jossa liuoksen pH on voimakkaasti hapan ja liuoksessa on yksimolaarinen metalli-ionikonsentraatio.
Tällaista sähkökemiallista sarjaa voidaan käyttää lähinnä teoreettisissa tarkasteluissa, mutta
siitä saatavalla tiedolla ei ole juuri käytännön hyötyjä. Passiivikerroksen edellytykset täytty-
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vät, kun metallin potentiaali ylittää metallin ja jonkin sen oksidin tai hydroksidin välisen tasapainopotentiaalin. Tasapainopotentiaali määräytyy metallin ja korroosio-olosuhteiden perusteella, joten valittaessa metalleja eri korroosio-olosuhteisiin on tiedettävä niiden passivoitumisedellytyksistä käyttöolosuhteissa. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää metallin potentiaali-pH-piirroksia eli Pourbaix-diagrammeja, joista saadaan tietoa metallin korroosioreaktioista
metalli-vesi-systeemeissä. (Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 22 - 23, 41 ja 46.)

Useiden käyttömetallien korroosionkestävyys perustuu passivoitumisilmiöön. Voimakkaasti
passivoituvia metalleja ovat esimerkiksi ruostumattomat ja haponkestävät teräkset, kupari ja
sen seokset, titaani ja alussa mainittu alumiini. Kyseisten metallien pinnalle muodostuu ilmassa korroosiolta suojaava passiivikerros. Hiiliteräksen eli käytännössä raudan käytön rakennusmateriaalina höyryvoimalaitoksissa tekee mahdolliseksi sen passivoituminen korkeammissa lämpötiloissa veden happipitoisuuden ollessa hyvin pieni ja pH:n ollessa lievästi emäksinen. (Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 22 - 23, 41 ja 46.)

2.1 Sähkökemiallinen korroosio
Metallin ollessa vesiliuoksessa muodostuu metallin ja liuoksen välille sähköinen rajapinta,
toisin sanoen jokin tietty sähköinen potentiaaliero. Sähkökemiallinen korroosio perustuu korroosioparin syntymiselle metallipinnan kahden eri potentiaalissa olevan osan välille. Tämä
pintojen potentiaaliero voi muodostua lukuisin eri tavoin, jotka voivat perustua joko metallin
tai liuoksen ominaisuuksiin. Korroosioparin syntyessä sähkövaraukset eli elektronit ja metalliionit siirtyvät rajapintojen läpi liuoksen muodostaman elektrolyyttisen yhteyden eli ionijohteen ja metallisen elektronisen yhteyden avulla. Korkeamman potentiaalin omaava metallikohta toimii korroosioparissa katodina ja vastaavasti matalamman potentiaalin omaava anodina. Syöpyvällä anodisella alueella metalliatomeja liukenee anodiseksi reaktioksi kutsutussa
reaktiossa ja liukenemisessa vapautuneet elektronit sitoutuvat katodisella alueella katodiseksi
reaktioksi kutsutussa reaktiossa. Reaktioita kutsutaan myös hapettumisreaktioksi ja pelkistysreaktioksi ja niiden kokonaisreaktiota redox-reaktioksi. Anodiset ja katodiset alueet voivat
vaihtaa jatkuvasti paikkaa, jolloin metalli syöpyy tasaisesti tai olla liikkumattomina, jolloin
syöpyminen on paikallista. Kuvassa 1 on esitetty yksinkertaistettu sähkökemiallinen korroosioreaktio metallin pinnalla. (Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 22 - 31.)
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Kuva 1. Metallin anodinen liukeneminen sähkökemiallisessa korroosiossa (Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 30).

Yleisimpiä vesiliuoksessa metallien korroosiota aiheuttavia anodi- ja katodireaktioita on esitetty yhtälöissä 1–10.

Metalli liukenee anodireaktiossa vesiliuokseen metallikationeina.
M  M n+ + ne-

(1)

Metalli liukenee muodostaen metallihydroksideja anodireaktioissa vesiliuoksen OH--ionien
tai vesiatomien kanssa.
M + n·H2O  M(OH)n + n·H+ + ne-

(2)

M + n·(OH)-  M(OH)n + ne-

(3)

Metalli korrodoituu muodostaen liukoisia metallioksyanioneita anodireaktioissa vesiliuoksen
OH--ionien tai vesiatomien kanssa.
M + n·H2O  MOn- + 2n·H+ + ne-

(4)

M + n·(OH)-  MOn- + n·H+ + ne-

(5)
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Happamissa ja hapettomissa liuoksissa katodireaktio on vetyionien pelkistyminen eli vetykaasun muodostus.
2H+ + 2e-  H2

(6)

Neutraaleissa happea sisältävissä liuoksissa katodireaktiona on hydroksidi-ionien muodostuminen eli happea kuluttava reaktio.
O2 + 2H2O + 4e-  4OH-

(7)

Hapettavissa hapoissa katodireaktiona esiintyy vettä muodostava reaktio.
O2 + 4H+ + 4e-  2H2O

(8)

Katodireaktiona voi toimia myös liuoksessa olevien ionien, kuten esimerkiksi metallikationien pelkistysreaktiot. (Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 33 - 34.)
M 3+ + e  M 2+ (pelkistyminen)

(9)

M n+ + ne  M (saostuminen)

(10)

yllä esitetyissä yhtälöissä 1–10,
M = metalliatomi
n = kokonaisluku

Myös oksidikerroksen ja teräksen välille syntyy vedessä potentiaaliero, jolloin oksidikerros
toimii korroosioparin katodina. Kuvissa 2 ja 3 on esitetty korroosioparin muodostuminen metallin ja ehjän sekä rikkoutuneen oksidikerroksen välille. (Littler et al. 1992, s. 167.)
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Kuva 2. Teräs ja oksidikerros korroosioparina (Littler et al. 1992, s. 169).

Kuva 3. Teräksen korroosio oksidikalvon murtumiskohdassa (Littler et al. 1992, s. 167).

Voimalaitoksessa höyry-vesilauhdepiirin sisäpinnoille syntyvien potentiaalierojen eli korroosioparin muodostumista ei käytännössä voida estää, joten korroosio yritetään minimoida poistamalla edellytykset anodi- ja katodireaktioiden tapahtumiselle. Estämällä katodireaktioiden
tapahtumista saadaan metallin liukenemista eli anodireaktioita hidastettua. Siksi voimalaitosten höyry-vesilauhdepiiristä pyritään poistamaan happi, jolloin happea kuluttavia katodireaktioita ei voi tapahtua ja nostamaan pH-taso alkaliseksi, jolloin veden vetyionipitoisuus laskee
alhaiseksi ja vetyionien pelkistyminen eli vetykaasua muodostava katodireaktio hidastuu.
Näillä toimenpiteillä onnistutaan poistamaan edellytykset yhtälöissä 7 ja 8 esitettyjen happea
kuluttavien katodireaktioiden tapahtumiselle ja hidastamaan yhtälössä 6 esitetyn vetyioneja
pelkistävän katodireaktion esiintymistä. (Littler et al. 1992, s. 167 - 168.)
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Höyry-vesilauhdepiirissä teräksen passivoituminen eli sisäpinnoille muodostuva oksidikalvo
hidastaa metallin liukenemista (anodireaktiota) eristämällä metallin vedestä ja höyrystä (elektrolyytistä). Tällöin anodireaktiossa teräksestä liukenevat rautaionit, joutuvat diffuntoitumaan
oksidikalvon läpi päästäkseen kosketuksiin elektrolyytin kanssa. Hapen poiston ja pH-tason
säädön lisäksi poistamalla vedestä liukoiset suolat ja suspendoituneet aineet eli epäpuhtaudet,
jotka voivat rikkoa suojaavan oksidikalvon, saadaan aikaan oksidikalvon muodostumiselle ja
korjaantumiselle suotuisat olosuhteet. Tällöin höyry-vesilauhdepiirin sisäpuolinen sähkökemiallinen korroosio eli anodi- ja katodireaktioiden tapahtuminen saadaan hidastettua hyvin
alhaisille tasoille. (Littler et al. 1992, s. 168; Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 272.)

2.2 Raudan liukeneminen ja passivoituminen vesiliuoksessa
Sähkökemiallisessa korroosiossa tapahtuvia reaktioita ja niiden suuntaa voidaan tutkia termodynaamisin tarkasteluin ja laskelmin. Tarkastelulla saadaan määritettyä metallien ja liuosten
tasapainopotentiaaleja ja todettua, onko jokin reaktio mahdollinen. Reaktionopeutta ei kuitenkaan tarkastelulla voida selvittää, vaan siihen tarvitaan tietoja reaktiokinetiikasta. Korroosioreaktio voi tapahtua spontaanisti, jos reaktiossa systeemin vapaaenergia pienentyy. Sähkökemialliseen reaktioon liittyvä vapaaenergian muutos voidaan laskea yhtälöstä 11. (Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 43 - 44.)
ΔG = - nFE

(11)

jossa
n = reaktioon osallistuvien elektronien lukumäärä
F = Faradayn vakio
E = korroosioparin kennopotentiaali

Yhtälön perusteella korroosio tapahtuu spontaanisti kennopotentiaalin ollessa positiivinen.
Kennopotentiaali voidaan määrittää Nernstin yhtälön avulla, joka on esitetty yhtälössä 12.
Kennoreaktio, jonka potentiaalia lasketaan, on esitetty yhtälössä 13. (Kunnossapitoyhdistys
2008, s. 43 - 44.)

aA + bB = cC + dD

(12)
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𝑅𝑇

𝑎𝑐 .𝑎𝑑

𝐸0 = 𝐸 𝜃 − 𝑛𝐹 𝑙𝑛 𝑎𝑎𝐶 .𝑎𝑏𝐷
𝐴

(13)

𝐵

jossa
Eθ = kennon standardipotentiaali (EθD/B - EθA/C)
ai = i:n komponentin aktiivisuus
R = yleinen kaasuvakio
T = absoluuttinen lämpötila

Nernstin yhtälöllä reaktioista saatava tieto voidaan esittää potentiaali- ja pH-akselisessa koordinaatistossa, jolloin saadaan korroosioreaktioille tasapainopotentiaalipiirroksia. Näitä potentiaali-pH-piirroksia kutsutaan esitystavan kehittäjän mukaan Pourbaix-diagrammeiksi. Piirroksia voidaan laatia metalli-vesisysteemeille eri lämpötiloissa joko kokeellisesti tai käytännön korroosioympäristössä saatujen sähkökemiallisten mittausten ja muiden korroosiomittausten tulosten perusteella. Diagrammeja on myös määritetty systeemeille, joissa metallina
on seostettua metallia tai joissa veteen on liuenneena jotain kolmatta ainetta. (Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 46.)

Pourbaix-diagrammeja ei voida käyttää tarkasti kertomaan, mitä systeemissä tulee tapahtumaan, vaan niiden avulla voidaan selvittää todennäköisesti kyseessä olevissa olosuhteissa
tapahtuvat reaktiot. Myös olosuhteiden muutokset tai niiden epätarkka tunteminen voivat aiheuttaa helposti vääriä tuloksia. Diagrammeilla voidaan termodynaamisesti ennustaa ne potentiaali-pH-alueet, joissa metallit passivoituvat tai ovat korroosiolle immuuneja, mutta saadun tiedon pohjalta ei voida tehdä pidemmälle meneviä korroosiotarkasteluja. Usein rautavesisysteemin piirroksissa on otettu huomioon vain metalli-, vesi-, vety- ja hydroksidi-ionit.
Tavallisesti vedessä on kuitenkin lukuisia liuenneita ioneja ja liukenemattomia yhdisteitä,
jotka vaikuttavat metallin korroosiokäyttäytymiseen sekä passiivikerroksen muodostumiseen
ja ominaisuuksiin. (Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 44 - 46 ja 59.)

Pourbaix-diagrammien piirtämisessä käytetään liukenevan metallin ioneille tiettyä tasapainopitoisuutta liuoksessa, jonka yksikkönä on yleensä ionin massasta riippumaton moolimäärä
(mol/l). Tällöin määritellään, että korroosiota tapahtuu, jos ionien pitoisuus liuoksessa on valittua tasapainopitoisuutta suurempi ja korroosiota ei tapahdu, jos metallia liukenee tasapainopitoisuutta pienempi määrä liuokseen. Yleisesti diagrammien tekoon käytetään Pourbaix’n
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käyttämää tasapainopitoisuutta 10-6 mol/l, mutta puhtaiden voimalaitosvesien sovelluksiin
käytetään myös tasapainopitoisuutta 10-8 mol/l. Raudan massapitoisuudeksi muutettuna tasapainopitoisuus 10-6 mol/l on noin 56 µg/l ja tasapainopitoisuus 10-8 mol/l on noin 0,56 µg/l.
Yksinkertaistettu raudan Pourbaix-diagrammi on esitetty kuvassa 4. (Kunnossapitoyhdistys
2008, s. 59; Beverskog ja Puigdomenech 1996, s. 2128.)

Kuva 4. Yksinkertaistettu potentiaali-pH -piirros rauta-vesi -systeemille lämpötilassa 25 ºC ja ionien tasapainoaktiivisuudella 10-6 mol/kg (Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 49).

Kuvan korroosioalueilla rauta liukenee happamalla alueella kahden tai kolmen arvoisena kationina tai emäksisellä alueella Fe(OH)3-ionina eli ferrihydroksidi-ionina. Kuvan alaosassa on
raudan immuunisuusalue, jolla rauta on termodynaamisesti stabiili eikä liukene. Passiivialueella raudan pinnalle muodostuu termodynaamisesti stabiilia oksidia joko hematiittina Fe2O3
tai magnetiittina Fe3O4. Reaktio pyrkii muuttamaan kaiken raudan oksidiksi, mutta passiivisuusalueella muodostuvan oksidin oletetaan kineettisesti erottavan metallin ja liuoksen toisistaan, jolloin metallin liukeneminen liuokseen jää tasapainoaktiivisuutta pienemmäksi. Toisin
sanoen metalli ei ole alueella stabiili, vaan sen liukeneminen hidastuu oksidikerroksen ansiosta. Oksidikerroksen rakenne ja stabiilisuus määräävät metallin liukenemis- eli korroosionopeuden. (Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 59.)

Edellä esitetyssä yksinkertaistetussa Pourbaix-diagramissa on esitetty todellista tilannetta vähemmän rautayhdisteitä. Yleisesti rauta voi esiintyä yhdisteissä hapetusluvulla 2–6. Yleisim-
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mät raudan hapetusluvut vesiliuoksissa ovat 2 ja 3 eli se muodostaa kahden tai kolmen arvoisia kationeja, joita kutsutaan ferro- (Fe2+) ja ferri-ioneiksi (Fe3+). Muut hapetusluvut eivät
yleensä ole pysyviä vesiliuoksissa eikä niitä esiinny, lukuun ottamatta hapetuslukuja 4 ja 6,
joita voi esiintyä hyvin alkalisissa liuoksissa. Happamassa liuoksessa rauta säilyy liuenneena
ferri- ja ferro-ioneina, mutta emäksisissä liuoksissa ne hydrolysoituvat erilaisiksi rautahydroksideiksi (Fe(OH)nn). Kiintoainemuotoisena rautayhdisteitä esiintyy vesiliuoksissa metallisen
raudan lisäksi joko oksideina tai hydroksideina. Rauta voi muodostaa vedessä lukuisia eri
yhdisteitä, mutta kaikki eivät ole voimalaitoksen höyry-vesilauhdepiirin olosuhteissa merkittäviä. Taulukossa 2 on esitetty Beverskogin ja Puigdomenechin Pourbaix-diagrammien luonnissa rauta-vesisysteemille lämpötiloissa 25–350 ºC huomioidut rautayhdisteet. (Beverskog ja
Puigdomenech 1996, s. 2122.)

Taulukko 2. Pourbaix-diagrammin teossa huomioidut rautayhdisteet (Beverskog ja Puigdomenech 1996, s.
2123).

olomuoto

hapetusluku

kiinteä
kiinteä
kiinteä
kiinteä
kiinteä
kiinteä
liukoinen
liukoinen
liukoinen
liukoinen
liukoinen
liukoinen
liukoinen
liukoinen
liukoinen
liukoinen
liukoinen

0
2
2/3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
6

aine
Fe
Fe(OH)2
α-Fe3O4
Fe(OH)3
α-FeOOH
Fe2O3
Fe2+
FeOH+
Fe(OH)2
Fe(OH)3Fe(OH)42Fe3+
FeOH2+
Fe(OH)2+
Fe(OH)3
Fe(OH)4Fe(OH)42-

rauta
ferrohydroksidi
magnetiitti
ferrihydroksidi
rautaoksidihydraatti
Hematiitti
ferro-ioni
ferrohydroksidi
ferrohydroksidi
ferrohydroksidi
ferrohydroksidi
ferri-ioni
ferrihydroksidi
ferrihydroksidi
ferrihydroksidi
ferrihydroksidi
-

Metalli-vesisysteemin lämpötilan muuttuessa immuunisuus-, passivaatio- ja korroosioalueet
voivat kasvaa tai pienentyä sekä systeemissä voi muodostua erilaisia rautayhdisteitä. Lämpötilan kasvaessa emäksisen ja happaman alueen korroosiovyöhykkeet laajenevat kuvan 5 osoittamalla tavalla. Lämpötilan edelleen kasvaessa alkavat korroosiovyöhykkeet jälleen pienentyä
passivaatioalueiden leventyessä, mikä voidaan havaita kuvasta 6, jossa on esitetty Pourbaix-
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diagrammi 350 ºC:n lämpötilassa olevalle rauta-vesisysteemille. Yli 400 ºC:n lämpötiloissa,
mikä on hieman yli veden kriittisen pisteen, happaman ja emäksisen alueen korroosiovyöhykkeet katoavat jo kokonaan tasapainoaktiivisuudelle 10-6 mol/kg tehdystä Pourbaixdiagrammista ja jäljelle jää vain immuunisuus- ja pasivaatioalueet (Cook ja Olive 2011, s.
329).

Kuva 5. Lämpötilan vaikutus rauta-vesisysteemin potentiaali-pH-piirroksessa (Kunnossapitoyhdistys 2008, s.
50).
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Kuva 6. Pourbaix-diagrammi rauta-vesisysteemille lämpötilassa 350 ºC, paineessa 25 MPa ja ionien tasapainoaktiivisuudella 10-6 mol/kg (Cook ja Olive 2011, s. 329).

Kuvan 6 lämpötila on suurten voimalaitoksien kattilavesien lämpötila-alueella. Piirroksen pHasteikko on esitetty myös samassa lämpötilassa ja sen arvot eroavat tavanomaisesti käytetystä
huonelämpöiseksi jäähdytetyn vesinäytteen pH:sta. Diagrammissa oleva pystysuora katkoviiva kuvaa neutraalia pH-arvoa kyseisessä lämpötilassa.

Rauta-vesisysteemin potentiaalia voidaan kasvattaa seostamalla rautaa passivoitumista edistävillä metalleilla tai ulkoisen virtalähteen avulla. Vastaavasti rauta saadaan immuunisuusalueelle pienentämällä systeemin potentiaalia ulkoisen virtalähteen avulla tai yhdistämällä rauta
epäjalompaan metalliin, mikä voidaan tehdä esimerkiksi pinnoittamalla rauta sinkillä. Menetelmässä epäjalompi metalli korrodoituu raudan pysyessä immuunina. Systeemin potentiaalia
voidaan myös muuttaa vaikuttamalla liuoksen hapetuskykyyn. Potentiaalia voidaan nostaa
lisäämällä veteen hapettavaa ainetta tai laskea poistamalla fysikaalisesti happi vedestä ja lisäämällä

veteen

pelkistäviä

hapenpoistokemikaaleja.

Voimalaitosten

höyry-

vesilauhdepiireissä potentiaalin säätöön käytetään liuoksen hapetuskykyyn vaikuttavia menetelmiä sekä seostettuja teräksiä. (Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 61 ja 286 - 296.)
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Pourbaix-diagrammien hyödyntämisessä tulee muistaa niiden olevan luonteeltaan teoreettisia
ja kertovan vain rauta-vesisysteemin korroosioreaktioiden termodynaamiset mahdollisuudet
eri potentiaaleissa ja liuoksen pH-arvoilla. Voimalaitosten vesi-höyrypiireissä esiintyy runsaasti muita ioneja ja yhdisteitä, jotka merkittävästi vaikuttavat pintojen korroosiokäyttäytymiseen. Epäpuhtaudet kasvattavat höyry-vesilauhdepiirin johtokykyä, voivat tunkeutua oksidikalvojen läpi aiheuttaen korroosiota ja konsentroitua tai saostua pinnoille aiheuttaen oksidikalvon tai perusmateriaalin liukenemisen. Pourbaix-diagrammit ovat kuitenkin hyödyllinen
apuväline arvioitaessa metallien passivoitumisen mahdollisuuksia ja passiivikerrokseen muodostuvaa oksidia. (Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 20, 59 ja 283.)

2.3 Suojaavan oksidikalvon muodostuminen voimalaitoksen teräsputkien
sisäpinnoille
Voimalaitosten vedenkäsittelyn ensisijainen tavoite on luoda höyry-lauhdevesipiiriin olosuhteet, joissa laitteistojen sisäpinnoille muodostuu pysyvä ja vaurioiduttuaan uusiutuva pintoja
korroosiolta suojaava oksidikerros. Suojaavan oksidikerroksen paksuus voi olla pienimmillään vain muutamia mikrometrejä ja maksimissaan kasvaa 2030 µm paksuiseksi. Suojaavan
oksidikalvon avulla minimoidaan laitteistojen ja putkistojen korroosio, jolloin niiden suunniteltu käyttöikä voidaan saavuttaa tai ylittää. Virheetön ja tiivis oksidikerros muodostuu parhaiten puhtaille pinnoille, joten tavallisesti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä laitteisto
puhdistetaan epäpuhtauksista joko alkalikeitolla tai happopeittauksella. Tällöin oksidikalvo
voi muodostua virheettömänä puhtaille metallipinnoille puhdistuksen jälkeisessä kalvonajossa
tai kattilan ylösajossa. Tiiviin ja suojaavan magnetiittikerroksen paksuus, jossa kalvon muodostuminen ja liukenemisnopeus ovat tasapainossa, saavutetaan kattilaputkien sisäpinnoilla
tavallisesti noin 2000 käyttötunnin jälkeen. (Littler et al. 1992, 168; Kunnossapitoyhdistys
2008, 291 - 293.) Korroosiolta suojaava oksidikalvo muodostuu kuitenkin nopeammin, eteenkin kattilaputkissa. Kokemusten mukaan raudan oksidoitumisreaktiossa syntyvän vedyn pitoisuus laskee kattilavedessä lähes normaalille tasolle jo muutamia päiviä kattilan käyttöönoton
jälkeen.

Voimalaitoksen höyry-vesipiirin teräsputkien sisäpintoja suojaavan oksidikerroksen muodostuminen ja koostumus sekä kerroksen pysyvyys riippuvat lämpötilasta ja veden ominaisuuksista, kuten epäpuhtauspitoisuuksista, käytetyistä jälkiannostelukemikaaleista, happipitoisuu-
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desta, redoksipotentiaalista ja pH:sta. Veden redoksipotentiaali muodostuu vedessä olevien
pelkistävien ja hapettavien aineiden vaikutuksesta, joista voimalaitosvesissä eniten potentiaaliin vaikuttavat happipitoisuus ja hapenpoistokemikaalipitoisuus. Höyry-vesilauhdepiirin sisäpintoihin muodostuvan oksidikerroksen koostumus määräytyy käytetyn vesikemian perusteella. Kattilan höyrystinosan oksidikerros muodostuu vähähappisessa ajotavassa pääosin
magnetiitista Fe3O4 ja korkeamman happipitoisuuden ajotavoissa pääosin hematiitista Fe2O3.
(Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 291 - 292.) Syöttövesilinjoissa ja syöttöveden esilämmittimissä voi oksidikerros niukkahappisissa olosuhteissakin muodostua pääosin hematiitista, mikäli
syöttövedessä on pieni määrä happea (< 10 ppb) eikä siihen annostella hapenpoistokemikaaleja. Tällöin syöttövesilinjojen ja esilämmittimien alueella rauta-vesisysteemin potentiaali nousee tasolle, joka suosii hematiitin muodostumista, vaikka kattilan höyrystinosan oksidikerros
muodostuu edelleen magnetiittina. (Dooley ja Tilley 2005, s. 2-12.)

2.3.1 Oksidikalvon muodostuminen alkalisen ajotavan ja AVT-ajotavan kattilalaitoksissa

Alkalisessa ajotavassa pyritään syöttövedestä poistamaan happi fysikaalisesti termisessä kaasunpoistossa ja mahdollisesti annostelemalla lisäksi hapenpoistokemikaalia. Niukkahappisen
syöttöveden pH-arvo nostetaan halutulle tasolle ammoniakilla, erilaisilla amiineilla tai niiden
seoksilla. Lisäksi voidaan käyttää kalvoa muodostavia amiineja, jotka estävät korroosiota
muodostamalla metallin tai oksidikerroksen pinnalle ohuen suojakalvon ja parantavat lämmönsiirtoa edistämällä pisaralauhtumista. Höyry-vesilauhdepiirin sisältäessä pelkästään teräksisiä materiaaleja pH-taso pyritään säätämään alueelle 9,2–9,6. Jos piirissä on myös kuparisia
lämmönvaihtimia, säädetään pH-taso alueelle 9,0–9,3. Lisäksi lieriökattiloiden kattilaveden
alkalointiin käytetään myös haihtumattomia kemikaaleja, kuten di- tai trinatriumfosfaattia tai
lipeää eli natriumhydroksidia. (Dooley ja Tilley 2005, s. 2-4; Kunnossapitoyhdistys 2008, s.
295 ja 300.)

AVT-ajotapa (All Volatile Treatment) eroaa alkalisesta ajotavasta vain siinä, että kattilaveden
alkalointiin ei käytetä haihtumattomia kemikaaleja. AVT-ajotapaa käytetään lähinnä läpivirtauskattiloissa, painevesireaktoreiden sekundääripiireissä ja lieriökattiloissa käytettäessä kalvoa muodostaviin amiineihin perustuvaa kemikaliointia. Molemmissa ajotavoissa ja käytetyistä kemikaaleista riippumatta, kattilaputkien sisäpintojen korroosiosuoja perustuu mag-

24

netiittikerroksen muodostumiseen teräksen sisäpinnoille. (Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 300
- 301.)

Magnetiitin muodostuminen alle 300 ºC:n lämpötiloissa niukkahappisessa ja pelkistävässä
vedessä on seurausta kahdesta samanaikaisesta prosessista: rautaionin muuttumisesta ferrohydroksidiksi ja magnetiitin muodostumisesta ferrohydroksidista Schikorrin reaktiossa.
Raudan korrodoituessa vedessä tapahtuu anodinen raudan hapettumisreaktio reaktioyhtälön
14 mukaisesti
Fe  Fe2+ + 2e-

(14)

ja katodireaktio, joka voi tapahtua vedyn pelkistymisenä reaktioyhtälön 15 mukaisesti
2H+ + 2e-  H2

(15)

tai pelkistävässä alkalisessa vedessä katodireaktiona esiintyvän reaktioyhtälön 16 mukaisesti.
2H2O + 2e-  2OH- + H2

(16)

Yhdistettäessä anodi- ja katodireaktio pelkistävässä alkalisessa vedessä saadaan raudan liukenemiselle ja muuttumiselle ferrohydroksidiksi kokonaisreaktioyhtälö 17. (Dooley ja Tilley
2005, s. 2-5.)
Fe + 2H2O  Fe(OH)2 + H2

(17)

Magnetiitin muodostus ferrohydroksidista tapahtuu veden lämpötilan ollessa yli 60 ºC:n reaktioyhtälössä 18 esitetyn Schikorrin reaktion mukaisesti.
3Fe(OH)2  Fe3O4 + 2H2O + H2

(18)

Alhaisissa alle 100 ºC:n lämpötiloissa magnetiitin muodostuminen Schikorrin reaktion kautta
on hyvin hidasta. Muodostumisnopeus kasvaa lämpötilan kasvaessa, mutta on melko hidasta
vielä jopa alle 200 ºC:n lämpötiloissa. Tämä on yksi tekijä, joka aiheuttaa korroosion hallin-
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nan kannalta vaikean lämpötila-alueen 100–200 ºC. (Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 288 292.) Kuvassa 7 on esitetty magnetiitin muodostuminen edellä esitettyjen reaktioiden kautta.

Kuva 7. Magnetiitin muodostuminen Schikorrin reaktion kautta (Dooley ja Tilley 2005, s. 2-6).

Yli 100 ºC:n lämpötiloissa magnetiittia muodostuu myös suoraan raudasta ja vedestä reaktioyhtälön 19 mukaisesti. (Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 288.)
3Fe + 4H2O  Fe3O4 + 4H2

(19)

Yllä esitettyjen tietojen perusteella voidaan sanoa magnetiittikerroksen muodostumisen tapahtuvan kattilan syöttövesilinjoissa, esilämmittimissä, lauhdepiirin osissa ja lämmönvaihtimissa
pääosin Schikorrin reaktion kautta. Kattilan höyrystinosassa eli kattilaputkien sisäpinnoilla
suojaava magnetiittikerros puolestaan muodostuu pääosin yhtälön 19 mukaisesti suoraan raudasta ja vedestä.

2.3.2 Oksidikalvon muodostuminen neutraalin ajotavan ja kombiajotavan kattilalaitoksissa

Neutraalissa ajotavassa höyry-lauhdevesipiiriin ei annostella alkaloivia kemikaaleja eli piirin
pH-tasoa ei nosteta korroosion estämiseksi. Sen sijaan höyry-lauhdevesipiiriin annostellaan
happea tai vetyperoksidia, jotta happipitoisuus saadaan kasvatettua yli 0,05 mg/l tasolle. Täl-
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löin vesi-rautasysteemin potentiaali kasvaa kuvissa 4 ja 6 esitettyjen Pourbaix-diagrammien
ylemmälle passivaatioalueelle ja teräksen pinnoille syntyy suojaava hematiittikerros myös
neutraalilla veden pH-arvolla. Veden ollessa puskuroimatonta vastustamaan pH-tason muutoksia on ajotapa hyvin herkkä pienillekin epäpuhtaus- tai ilmavuodoille. Syöttöveden ohjearvoja on noudatettava hyvin tarkasti ja epäpuhtausvuodon sattuessa on happipitoisuutta rajoitettava korroosiovaurioiden välttämiseksi. (Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 300 - 301.)

Kombiajotavassa veteen annostellaan hapen lisäksi haihtuvaa alkalia (ammoniakkia), jolla
nostetaan höyry-lauhdevesipiirin pH-tasoa. Molempia ajotapoja käytettäessä on veden oltava
riittävän niukkasuolaista, jolloin happi menettää syövyttävät ominaisuutensa. Syöttöveden
puhtaudelle on annettu suositukseksi, että kationivaihdettu sähkönjohtavuus 25 ºC lämpötilassa on lähteestä riippuen joko alle 0,02 mS/m tai 0,015 mS/m. Menetelmien etuna on syöttövesi- ja lauhdejärjestelmän alentunut korroosio ja siitä seuraava pienentynyt raudan kulkeutuminen kattilaveteen. Neutraalia ajotapaa ja kombiajotapaa käytetään pääasiassa läpivirtauskattiloissa, mutta ne soveltuvat käytettäväksi myös lieriökattiloissa. (Kunnossapitoyhdistys 2008,
s. 300 - 301; Dooley ja Tilley 2005, s. 2-14.) SFS-EN 129952-12 -standardin ohjearvot läpivirtauskattilan syöttöveden happipitoisuudelle eri pH-arvoilla on esitetty kuvassa 8.

Kuva 8. pH-arvon ja happipitoisuuden välinen riippuvuus läpivirtauskattilan syöttövedessä (SFS-EN 129952-12
2003, s. 26).
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Neutraalissa ajotavassa ja kombiajotavassa teräksen pinnoille muodostuva suojaava oksidikalvo koostuu kahdesta kerroksesta. Raudan pinnalla on hyvin ohut magnetiittikerros, jonka
päällä on pääosin hematiitista muodostunut oksidikerros. Sisemmän magnetiittikerroksen läpi
liikkuvat rautaionit oksidoituvat hapen vaikutuksesta ulommassa kerroksessa tai veden rajapinnassa joko magnetiitiksi, hematiitiksi tai hydratoiduksi rautaoksidiksi. Magnetiitin muodostumisen kokonaisreaktio rautaionista ja hapesta on esitetty yhtälössä 20.
3Fe2+ + ½O2 + 3H2O  Fe3O4 + 6H+

(20)

Hematiitiksi tai hydratoiduksi rautaoksidiksi rautaionit oksidoituvat ferrohydroksidin kautta
yhtälöiden 21 ja 22 mukaisesti.
2Fe(OH)2 + ½O2  Fe2O3 + 2H2O

(21)

2Fe(OH)2 + ½O2  2FeOOH + H2O

(22)

Veden potentiaalin ollessa hematiitin muodostumista suosivalla alueella, pintakerrokseen
muodostunut magnetiitti voi muuttua hematiitiksi tai hydratoiduksi rautaoksidiksi yhtälöiden
23 ja 24 mukaisesti.
2Fe3O4 + H2O  3Fe2O3 + 2H+ + 2e-

(23)

Fe3O4 + 2H2O  3FeOOH + H+ + e-

(24)

Myös hydratoitu rautaoksidi voi muuttua ikääntyessään hematiitiksi. Edellä mainittujen reaktioiden seurauksena neutraalissa ajotavassa tai kombiajotavassa muodostuvan kaksiosaisen
oksidikerroksen pintakerros koostuu pääosin hematiitista. (Dooley ja Tilley 2005, s. 2-11 - 214.)

Muodostuva oksidikerros on magnetiittikerrosta tiiviimpi, hematiitin ja hydratoitujen rautaoksidien ollessa kiderakenteeltaan magnetiittia pienempikokoisia. Tiiviimmästä rakenteesta johtuen rautaionien diffuusio teräksen pinnalta oksidikerroksen läpi ja hapen diffuusio oksidikerroksen läpi teräksen pinnalle, estyy tehokkaammin kuin vain magnetiitista muodostuvan oksi-
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dikerroksen kohdalla. Lisäksi hematiitista ja hydratoidusta rautaoksidista muodostunut pintakerros liukenee hitaammin virtaavaan veteen kuin magnetiitti. Tämän seurauksena korroosionopeudet ja syöttöveden rautapitoisuudet voivat olla neutraalin ajotavan ja kombiajotavan
kattiloissa alhaisempia kuin alkalisen ajotavan ja AVT-ajotavan kattiloissa. Oksidikerroksen
rakenne on esitetty kuvassa 9. (Dooley ja Tilley 2005, s. 2-11 - 2-14.)

Kuva 9. Oksidikerrostuman muodostuminen neutraalissa ajotavassa ja kombiajotavassa (Dooley ja Tilley 2005,
s. 2-12).

3

KATTILAPUTKIEN SISÄPUOLISTEN KERROSTUMIEN MUODOSTUMINEN

Kuten jo edellisessä kappaleessa esitettiin, voimalaitosten kattilaveden olosuhteissa teräksen
pinnalle syntyvä suojaava hematiitti- tai magnetiittikerros mahdollistaa teräsputkien käytön
kattilaputkimateriaalina, koska se suojaa putkien sisäpintaa korroosiolta. Ajan myötä tämän
suojaavan ohuen ja tiiviin passiivikerroksen päälle kasvaa huokoisempaa ei-toivottua kerrostumaa paikallisen korroosion tai kattilaveteen kulkeutuneiden epäpuhtauksien seurauksena.
Jos kattilaan ei kulkeudu lauhdepiirin vuodoista tai lisäveden valmistuksesta syöttöveteen
päässeitä epäpuhtauksia, kattilaputkien kerrostumat muodostuvat höyry-lauhdevesipiirin korroosiotuotteista. (Buecker 1997, s. 55 - 57). Voidaankin olettaa, että sähkön- ja kaukolämmöntuotantoon käytetyissä kattiloissa, joissa ei todennäköisesti esiinny suuria lauhdevuotoja,
kerrostumat koostuvat pääosin korroosiotuotteista. Teollisuuden laitoksille höyryä tuottavissa
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vastapainevoimalaitoksissa puolestaan kerrostumat sisältävät usein korroosiotuotteiden lisäksi
myös kattilaveteen kulkeutuneita epäpuhtauksia.

Kerrostumien muodostuminen tapahtuu monimutkaisten fysikaalisten ja kemiallisten reaktioiden seurauksena, joihin vaikuttavat lukuisat eri tekijät. Kerrostumien muodostuminen voidaan kuitenkin jakaa karkeasti kolmeen alla olevaan ryhmään. (Shields 2004, s. 1-1)
 putkipinnoilla muodostuu kerrostumia paikallisesti korroosion vaikutuksesta
 kattilaveden kiintoainemuotoiset epäpuhtaudet kiinnittyvät putkipinnoille
 kattilavedessä liuenneessa muodossa olevat epäpuhtaudet kiteytyvät putkipinnoille

Kerrostumien paksuus tai määrä putkien sisäpinnoilla voidaan ilmoittaa erilaisin yksiköin.
Suomessa ja Euroopassa yleisimmin käytetään kerrostuman paksuutta ilmaisevia metrisiä
pituusyksiköitä: mikrometriä (µm) ja jossain tapauksissa millimetriä (mm). Tavanomaisesti
paksuus ilmoitetaan kerrostuman maksimipaksuutena. Pohjois-Amerikassa ilmoitetaan usein,
paksuuden sijasta, kerrostuman paino pinta-alaa kohden. Yksikkönä käytetään grammaa neliöjalalla (g/ft2) tai milligrammaa neliösenttimetrillä (mg/cm2). Yksiköiden välinen muuntokerroin riippuu kerrostuman tiheydestä, joka taas perustuu kerrostuman muodostaneisiin aineisiin ja kerrostuman huokoisuuteen. Kun kerrostuma koostuu pääosin magnetiitista, voi
muuntokerroin olla välillä 1 mg/cm2 = 2,2 – 6,6 µm. Tyypillisesti se on alueen keskivaiheilta.
(Bartholomew et al. 1993, s. 2-15 - 2-18; Gabrielli 2005, s. 2-1 - 2-3.)

3.1 Kerrostumien muodostuminen paikallisen korroosion vaikutuksesta
Kattilaputkien sisäpinnoille muodostunut suojaava magnetiittikerros hidastaa, mutta ei täysin
estä putkimateriaalin korroosiota. Sähkökemiallisen korroosioreaktion mukaisesti rautaioneita
diffundoituu tiiviin magnetiitin läpi ja ne oksidoituvat sen pinnalle muodostaen huokoisempaa
ja rakeisempaa oksidikerrostumaa. Jopa täysin ideaalisissa olosuhteissa, joissa kattilaveteen ei
kulkeutuisi lainkaan epäpuhtauksia, putkien sisäpintoja suojaavan magnetiitin päälle kasvaa
ajan saatossa huokoisempi kerrostuma metalli-ionien diffuusion ja oksidoitumisen seurauksena. (Littler et al. 1992, s. 168 - 170.)

Yksi kattilaputkien sisäpuolisten kerrostumien syntymekanismi on putken pinnalla paikallisesti tapahtuva epäpuhtauksien aiheuttama korroosio. Kattilaveteen päässeet epäpuhtaudet
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voivat edistää yleistä korroosiota ja kerrostuman kasvua koko kattilan alueella tai paikallisesti
liuottamalla suojaavaa oksidikerrosta ja putkimateriaalia, jolloin korroosiotuotteet voivat
muodostaa korroosiopaikalle kerrostumaa. Toisaalta paikallinen korroosio voi myös muodostaa yksittäisiä korroosiokohteita tai alueita, jotka voivat olla vapaita kerrostumista. Yleisimmin kirjallisuudessa mainittuja korroosiotyyppejä ovat: emäskorroosio, happamuuden aiheuttama korroosio, vetyhyökkäys, galvaaninen korroosio ja happikorroosio. Tyypillisesti
emäskorroosio, happamuuden aiheuttama korroosio ja vetyhyökkäys esiintyvät kerrostumien
edesauttamana, vaikkakin korroosiosta kärsineille alueille usein myös muodostuu paksuja
kerrostumia. Happikorroosio ja galvaaninen korroosio aiheuttavat yleisemmin pistekorroosiota, jolloin metalliin syntyy pieniä paikallisia korroosiokuoppia. (Littler et al. 1992, s. 181 186; Singer 1981, s. 11-16 - 11-24.)

3.1.1 Kerrostuman luontainen kasvu kattilaputkissa

Kattilaputkien sisäpinnan sähkökemiallista korroosiota ei siis voida täysin estää voimalaitoksessa. Anodireaktiossa kattilaputkesta irtautuvat rautaionit läpäisevät oksidikerroksen ja hapettuvat kattilaveden olosuhteista riippuen joko magnetiitiksi tai hematiitiksi. Kun kyseiset
muodostumisreaktiot tapahtuvat kattilavedessä, saostuvat niissä syntyneet oksidit kerrostuman
pinnalle huokoisena kerrostumana. Osa rautaioneista oksidoituu vastaavasti jo suoraan kerrostumassa tihentäen muodostunutta kerrostumaa. Toisin sanoen oksidien kiderakenteen muodostumisolosuhteet määräävät sen, että metallin pinnalle syntyvä oksidikerros muodostuu
tavanomaisesti tiiviinä ja päällimmäinen kerrostuma huokoisena. Kattilaveden laadun säilyessä hyvänä ei oksidikerroksen ja -kerrostuman kasvu pääse häiriintymään. Tällöin kasvu on
hyvin hidasta ja lähes pysähtyy ajan kuluessa. (Littler et al. 1992, s. 168 - 170; Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 291.)

Oksidikerroksen ja kerrostuman luontainen kasvu tapahtuu veden hydroksidi-ionien tai happiionien diffuusion ja kattilaputken rautaionien hiladiffuusion seurauksena. Littler et al. (1992,
s. 168) esittävät rautaionien diffundoituvan suojaavan oksidikerrostuman ja kerrostuman lävitse kattilaveden rajapintaan, jossa ne oksidoituvat ja saostuvat kerrostumaksi. Kunnossapitoyhdistyksen Korroosiokäsikirjassa (2008, s. 291) esitetään, että huokoinen kerrostuma kasvaa veden hydroksidi-ionien ja metallin rautaionien diffundoituessa kerrostumaan ja oksidoituessa magnetiitiksi Schikorrin reaktiossa. Sisemmän oksidikerroksen kasvu tapahtuu happi-
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ionien diffundoituessa magnetiittikerrokseen, jossa ne oksidoivat rautaioneita. Kerrostuman
kasvua edellä mainituin reaktion on havainnollistettu kuvassa 10.

Kuva 10. Magnetiittikerrostuman kasvu veden ja raudan diffuusion seurauksena kattilaputkissa (Littler et al.
1992, s. 168; Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 291).

3.1.2 Kerrostuman muodostuminen peittauksen tai kalvonajon aikaisten ongelmien
seurauksena

Peittauksella tarkoitetaan kattilan sisäpuolista kemiallista puhdistusta. Tämä suoritetaan uudelle kattilalle ennen sen käyttöönottoa valmistuksessa putkiin muodostuneiden epäpuhtauksien poistamiseksi tai käytössä olevalle kattilalle käytön aikana muodostuneiden kerrostumien
poistamiseksi. Pääpiirteittäin peittaus etenee niin, että kerrostumat ja epäpuhtaudet poistetaan
inhiboidulla happokäsittelyllä, jonka jälkeen kattilaa huuhdellaan, neutraloidaan emäksellä ja
passivoidaan. Passivoinnissa sisäpinnoille pyritään muodostamaan väliaikainen sisäpinnat
suojaava oksidikalvo lisäämällä veteen emästä ja oksidikalvon muodostumista edistävää hapettavaa kemikaalia. Ilman tätä toimenpidettä puhdas teräspinta ruostuisi kattilan tyhjennyksen jälkeen hyvin nopeasti. Peittauksen jälkeisessä kattilan käyttöönotossa pyritään kontrol-
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loiduissa olosuhteissa sisäpinnoille muodostamaan suojaava magnetiittikalvo. Tässä niin kutsutussa kalvonajossa kattilan painetta nostetaan vähitellen magnetiittikalvon muodostumista
seuraten. (Littler et al. 1992, s. 315 - 324; Kunnossapitoyhdistys 2008, s. 291.)

Mikäli happokäsittelyn jälkeinen sisäpintojen passivointi epäonnistuu, muodostuu sen seurauksena sisäpinnoilla kattilan tyhjennyksessä, huuhteluissa ja täytössä ruostetta. Ruostetta
voi muodostua passivoitumattomien pintojen ruostuessa tai pinnoille jääneiden rautasuolojen
hapettuessa. Pinnoille jäänyt ruoste pelkistyy kattilan käyttöönotossa magnetiitiksi joko suoraan pinnalla tai irroten veteen ja tarttuen uudelleen putkipinnoille. Tällöin putkipinnoilla ei
muodostu toivottua ohutta ja suojaavaa magnetiittikalvoa vaan huokoista kerrostumaa, joka ei
suojaa pintoja ja kattilaveden rautapitoisuudet pysyvät tavanomaista pidempään korkeina.
Kattilan peittauksen jälkeisessä käyttöönotossa kattilavettä vaihdetaan voimakkaasti ja painetta nostetaan hallitusti veden laatua ja rautapitoisuutta tarkkaillen. Mikäli tässä epäonnistutaan
ja painetta nostetaan kattilaveden ollessa huonolaatuista, voi sisäpinnoille muodostua sen seurauksena kerrostumaa tai korroosiota. Esimerkiksi johonkin kattilan osaan jäänyt happo voi
aiheuttaa painetta nostettaessa voimakasta korroosiota ja pH:n romahduksen. (Bartholomew et
al. 1993, s. 9-1 - 9-8; Littler et al. 1992, s. 323 - 324 ja 341.)

3.2 Kerrostumien muodostuminen kattilaveteen kulkeutuneista epäpuhtauksista
Kattilaputken sisäisen kerrostuman paksuuntuminen on pääosin seurausta syöttöveden mukana kattilaveteen kulkeutuvista epäpuhtauksista. Kun kattilan vesikemia on kunnossa, kattilaputken sisäpinnan oksidoitumisesta johtuva kerrostuman kasvu hidastuu kattilan peittauksen
jälkeisen käyttöönoton jälkeen. Tällöin kattilaveteen päässeet epäpuhtaudet pääosin määräävät
kerrostuman kasvunopeuden. Kattilaveteen kulkeutuvat epäpuhtaudet voivat muodostaa kerrostumaa kahdella alla mainitulla tavalla. (Shields 2007, s. 6-5.)
 kattilavedessä olevat liukoiset epäpuhtaudet kiteytyvät putkipinnoille rajakerroksen
korkeamman lämpötilan tai höyrystymisen seurauksena
 kattilavedessä muodostuneet tai siihen syöttöveden mukana kulkeutuneet kiinteässä
olomuodossa olevat epäpuhtaudet tarttuvat putkipinnoille
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Yhtenä kerrostumien muodostumismekanismina esitetään veden höyrystymisessä tapahtuvaa
liukoisten ja kiintoainemuotoisten epäpuhtauksien kasaantumista. Kiehumisessa putkipinnalle
muodostuu pinnalle paikallaan kasvavia höyrykuplia. Höyrykuplan kasvaessa höyrystyneen
veden sisältämät liuenneet ja kiinteät epäpuhtaudet konsentroituvat kuplan ja putken rajapinnalle. Kuplan irrotessa pinnalta vesi huuhtoo putkipintaa ja pyrkii irrottamaan tai liuottamaan
pinnalle jääneen kerroksen. Kerrostuman muodostuminen riippuu tällöin vastakkaisten konsentroitumis- ja huuhtomisilmiöiden voimakkuudesta. Kuvassa 11 on esitetty kyseisen kerrostumisteorian kiertokulku. (Bartholomew et al. 1993, s. 1-16 ja 1-18.)

Kuva 11. Kerrostuman muodostuminen (Bartholomew et al. 1993, s. 1-17).

Edellisen teorian jatkumona voidaan pitää veden höyrystymistä huokoisen jo muodostuneen
kerrostuman sisällä. Vesi kulkeutuu kerrostumaan sisälle pieniä kanavia pitkin, jotka toimivat
suodattimien tapaan päästäen vain liukoiset epäpuhtaudet kerrostuman sisään. Veden höyrystyessä liukoiset aineet saostuvat kerrostumaan ja kerrostuman uloimman osan muodostuminen
on seurausta kiintoainepartikkelien kiinnittymisestä. Kiintoainemuotoisten partikkelien kerrostumisen on selitetty perustuvan myös niiden emäksisessä kattilavedessä omaavan sähkövarauksen aiheuttamaan vetovoimaan kohti putkipinnan ja veden rajapintaa. Liukoiset aineet
voivat lisäksi saostua suoraan putkipinnalle kerrostuman ja veden rajakerroksen korkeamman
lämpötilan alentaessa vedessä olevan liuenneen aineen liukoisuutta. (Tamara et al. 2007, s.
410; Shields ja Dooley 2002, s. 676; Buecker 1997, s. 57 - 58.)
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3.2.1 Kerrostumien muodostuminen kattilaveden raudasta

Syöttövesi- ja lauhdejärjestelmien korroosion seurauksena kattilaveteen kulkeutuu rautaa sen
eri olomuodoissa. Kattilaveden laatuseurannassa rautapitoisuutta voidaan mitata liukoisena,
kiintoainemuotoisena ja niiden kokonaispitoisuutena, joka on yleisimmin käytetty suure laatuseurannassa. Liuenneessa muodossa rautaa esiintyy kattilavedessä sivulla 19 olevan taulukon
2 mukaisesti pääosin rautaioneina ja -hydroksideina. Partikkelimuotoista rautaa kattilavedessä
esiintyy oksideina ja hydroksideina, mutta niiden lisäksi myös useina yhdisteinä, joissa rautaa
on sitoutuneena muiden aineiden kanssa. Hapettomissa kattilaveden olosuhteissa rautaionit, hydroksidit ja -oksidit pyrkivät muuttumaan kerrostumassa magnetiitiksi, koska se on kyseessä olevissa olosuhteissa raudan pysyvin olomuoto. (Tamara et al. 2007, s. 409; Beverskog ja
Puigdomenech 1996, s. 2122.)

Höyry-lauhdevesipiirin kiintoainemuotoiset rautapartikkelit voivat olla kolloidisia, suspendoituneita ja näitä suurempia partikkeleita. Pääosin partikkelit ovat alle 10 µm kokoisia. Kolloidiset partikkelit ovat kokoluokaltaan usein alle 1 µm, mutta voivat jossain tapauksissa olla
jopa 3 µm kokoisia, eivätkä laskeudu seoksessa. Suspendoituneet partikkelit ovat kolloidisia
hieman suurempia ja laskeutuvat ajan kanssa seoksessa. Lukumäärältään pienemmän kokoluokan partikkeleita on enemmän kuin suuria partikkeleita. Karkeana arviona voidaan sanoa
partikkelien lukumäärän pienenevän aina kymmenekseen partikkelien kokoluokan kymmenkertaistuessa. (Shields 2002, s. 2-3 - 2-4.)

Raudan pääasialliset kerrostumia muodostavat olomuodot ovat kolloidisen ja hienon kokoluokan partikkelit. Kaksi pienemmässä mittakaavassa kerrostumia muodostavaa mekanismia
ovat liuenneen raudan saostuminen ja suurempien karkean kokoluokan rautapartikkelien tarttuminen putkipinnoille. Veden höyrystymisessä tapahtuvien epäpuhtauksien saostumiseen
perustuvien kerrostumismekanismien lisäksi kiintoainemuotoisen raudan kerrostumaan kulkeutumis- ja tarttumismekanismin on esitetty perustuvan niiden positiiviseen sähkövaraukseen kattilavedessä. Lämpökuorma aiheuttaa putkiin negatiivisen varauksen, mikä vetää puoleensa positiivisesti varautuneita epäpuhtauksia. Useimmilla kattilaveden rautayhdisteillä on
positiivinen varaus pH alueella 512 ja negatiivinen varaus sitä emäksisemmissä liuoksissa.
Tutkimusten mukaan rautaoksidien kerrostuminen vähenee jyrkästi pH:n noustessa yli 12:n,

35

mikä tukee kyseistä teoriaa. (Tamara et al. 2007, s. 409 - 410; Petrova ja Povarov 2003, s. 216 - 2-18.)

Voimalaitoksissa, joissa kattilaveteen ei kulkeudu lauhdepiiristä kerrostumia muodostavia
kovuus- tai silikaattivuotoja, kattilaputkien kerrostumien kasvu johtuu pääosin kattilaveteen
kulkeutuvasta raudasta. Dooleyn (1991, s. 4-2) esittämien tutkimusten mukaan AVT-ajotavan
lauhdevoimalaitoksissa höyrystinosan sisäpuolisista kerrostumista 90 % on peräisin syöttövesijärjestelmän korroosion seurauksena kattilaveteen kulkeutuneesta raudasta. Tästä syystä
lauhdevoimalaitoksissa on pyrittävä minimoimaan korroosiota syöttövesilinjoissa, syöttöveden esilämmittimissä ja ekonomaisereissa, mikä on osaltaan johtanut neutraalin ajotavan ja
kombiajotavan kehitykseen. Höyry-lauhdevesipiirissä liikkuu aina jonkin verran rautaa, jota
irtoaa tai liukenee ja tarttuu takaisin putkien oksidikerrokseen, mutta sen määrän minimointi
on kattilan taloudellisen käytön kannalta tärkeää. (Bignold 2009, s. 558 - 563.)

3.2.2 Kerrostumien muodostuminen kattilaveden kuparista ja muista metalleista

Voimalaitoksen kiertopiirissä käytetyistä materiaaleista riippuen kattilaveteen voi kulkeutua
kuparia, sinkkiä ja nikkeliä sekä muita metalleja. Kattilaveteen kulkeutuessaan kyseessä olevat metallit voivat raudan tapaan olla liuenneina tai kiintoainemuotoisina. Kattilavedessä ne
voivat saostua tai tarttua putkipintojen kerrostumiin. Kattilaputkien kerrostumissa kyseisiä
metalleja voi löytyä muita epäpuhtauksia sisältävinä yhdisteinä, pelkistyneessä metallimuodossa tai metallioksideina. Kerrostumista on löytynyt myös yhdisteitä, joissa toinen metalliatomi korvaa magnetiitin rakenteessa yhden rauta-atomin alla esitetyn taulukon 3 mukaisesti. (Bartholomew et al. 1993, s. 1-9 - 1-16.)
Taulukko 3. Kerrostumien spinelliryhmään kuuluvia rautayhdisteitä (Bartholomew et al. 1993, s. 1-10.)

Kaava

Nimi

Name

FeFe2O4

Magnetiitti

Magnetite

NiFe2O4

Trevoriitti

Trevorite

MnFe2O4

Jacobsiitti

Jacobsite

ZnFe2O4

Sinkkiferriitti, Frankliniitti

Franklinite

CuFe2O4

kuparidirautatetraoksidi

Cuprospinel
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Taulukossa 3 mainitut metallioksidit ovat ominaisuuksiltaan magnetiitin kaltaisia yhdisteitä ja
kattilaputkien kerrostumat koostuvat harvoin suurissa määrin kyseessä olevista yhdisteistä,
joten ne eivät ole kovinkaan merkityksellisiä. Yleisempiä ja merkittävämpiä kerrostuman
ominaisuuksien kannalta ovat näiden metallien pelkistys- ja oksidimuodot sekä yhdisteet,
joissa kyseessä olevat metallit ovat sitoutuneena muihin epäpuhtauksiin. (Bartholomew et al.
1993, s. 1-8 - 1-14.)

Raudan jälkeen yleisin kerrostumista löytyvä metalli on kupari, koska voimalaitoksissa käytetään yleisesti kuparisia lämmönvaihtimia. Sitä löytyy muiden aineiden kanssa sitoutuneena,
oksidimuotoina (CuO tai Cu2O) ja pelkistyneenä kuparina. Kuparia voi löytyä kerrostumasta
tasaisesti jakautuneena magnetiitin seasta, pieninä erottuvina helminä, korroosiokuoppien
pohjalta tai kerrostuman sisällä tai päällä olevana kerroksena. Kerrostumaan päätyessään kupari on ongelmallinen kahdella tavalla. Se voi aiheuttaa kerrostuman alaista perusmateriaalin
galvaanista korroosiota, koska se on rautaa jalompi metalli. Lisäksi kuparikerrostumat ovat
peittauksessa vaikeasti poistettavia ja voivat vaatia monivaiheisen peittauksen. (Bartholomew
et al. 1993, s. 1-11 - 1-14.)

3.2.3 Kerrostumien muodostuminen kattilaveden kalsiumista, magnesiumista ja silikaatista

Kovuussuolat eli kalsium ja magnesium tai silikaatti voivat kattilaveteen kulkeutuessaan aiheuttaa putkipinnoille huonosti lämpöä johtavan kerrostuman, jota kutsutaan myös kattilakiveksi. Kerrostumista löydettävät kalsiumia, magnesiumia ja silikaattia sisältävät yhdisteet
voivat koostumukseltaan vaihdella laajasti. Erityisesti silikaatti voi muodostaa lukuisia erilaisia yhdisteitä, joiden kiderakenteen erona on ainoastaan yhden aineen korvautuminen toisella.
Huonon lämmönjohtavuuden lisäksi kalsiumia, magnesiumia tai silikaattia sisältävät kerrostumat voivat olla, koostumuksestaan riippuen, happokäsittelyllä hankalasti poistettavia. (Huhtinen et al. 2004, s. 297; Bartholomew et al. 1993, s. 1-16 ja 1-18.)

Kerrostumaa voi muodostua kalsiumia, magnesiumia ja silikaattia sisältävistä yhdisteistä joko
kiteytymällä liukoisuuden pienentyessä kasvavan lämpötilan vaikutuksesta tai kiintoainemuotoisten partikkelien kasaantuessa putkipinnoille. Tyypillisiä veteen lähes liukenemattomia
kalsium- ja magnesiumyhdisteitä, joita kovuussuolojen kattilaveteen päästessä muodostuu,
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ovat kalsiumkarbonaatti ja magnesiumhydroksidi. Yleisempiä kattilaveteen kulkeutuvia kalsiumyhdisteitä on kalsiumvetykarbonaatti, josta muodostuu lämpötilan noustessa kalsiumkarbonaattia. Magnesiumhydroksidia muodostuu esimerkiksi magnesiumkloridista veden emäksisyyden vaikutuksesta. Muodostumisreaktiot on esitetty yhtälöissä 25 ja 26. (Buecker 1997,
s. 56 - 58; Bartholomew et al. 1993, s. 1-18 - 1-19.)
Ca+2 + 2HCO3-  CACO3 + CO2 + H2O

(25)

MgCl2 + 2NaOH  Mg(OH)2 + 2NaCl

(26)

Useiden kalsium- ja magnesiumyhdisteiden liukoisuus veteen pienenee lämpötilan noustessa.
Tällöin ne pitoisuudesta riippuen voivat saostua kattilavedestä kuumille putkipinnoille tai ne
saostuvat jo kattilavedessä ja tarttuvat putkipinnoille. Kuvassa 12 on esitetty joidenkin kerrostumia muodostavien magnesium- ja kalsiumyhdisteiden liukoisuuksia lämpötilan funktioina.
(Buecker 1997, s. 57 - 58.)

Kuva 12. Eräiden kerrostumia muodostavien yhdisteiden liukoisuuksia (Buecker 1997, s. 59).
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Kattilaputkia pyritään suojaamaan kovuussuolojen aiheuttamilta kerrostumilta annostelemalla
kattilaveteen vedenkäsittelykemikaaleja. Ne muodostavat kovuussuolojen kanssa yhdisteitä,
jotka ovat vähemmän haitallisia kuin yhdisteet, jollaisina ne kattilaveteen saapuvat tai muuten
muodostaisivat. Yksi tärkeimmistä syistä, miksi fosfaattia käytetään kattilaveden käsittelyssä,
on sen taipumus saostaa kovuussuoloja yhdisteiksi, jotka eivät tartu helposti putkipinnoille ja
jotka voidaan poistaa ulospuhalluksella. Osa näistä yhdisteistä voi kuitenkin jäädä kerrostumiin. Fosfaattia ja kovuussuoloja löytyykin usein kovuusvuodoista kärsineiden kattiloiden
kerrostumia analysoitaessa. Kun kattilavesi sisältää fosfaatin lisäksi lipeää, muodostuu kalsiumista kalsiumhydroksiapatiittia (3Ca3(PO4)2·Ca(OH)2). Lipeää voidaan annostella kattilaveteen tai sitä voi muodostua kattilaveteen annosteltavien natriumfosfaattiyhdisteiden fosfaattiosan reagoidessa kovuussuolojen kanssa. Lipeä myös muodostaa edellä mainitun yhtälön 26
mukaisesti magnesiumista magnesiumhydroksidia, joka reagoi kattilaveden silikaatin kanssa
muodostaen serpentiinia (3MgO·2SiO2·2H2O). Se on heikommin pinnoille tarttuvaa ja poistuu ulospuhalluksessa paremmin kuin magnesiumfosfaatti tai magnesiumhydroksidi. (Bartholomew et al. 1993, s. 1-18.)

3.2.4 Kerrostumien muodostuminen kattilaveden orgaanisista yhdisteistä ja öljyistä

Orgaaniset yhdisteet hajoavat hitaasti kattilavedessä muodostaen hyvin hienoa noen tapaista
jäännöstä. Kattiloissa, joissa kattilaveden pH:n säätöön käytetään fosfaattia ja joihin vuotaa
kalsiumia, orgaanisten aineiden jäännös sitoutuu fosfaatin ja kalsiumin muodostaman hydroksiapatiitin kanssa. Yhdiste kerääntyy pehmeänä ja tummana kerrostumana putkipinnoille. Kerrostumia poistettaessa hydroksiapatiitti liukenee peittausliuoksessa, mutta orgaaninen jäännös
ei, jolloin se vapautuu hienojakoisena aineena ja poistuu ainoastaan kattilaa huuhtomalla.
(Bartholomew et al. 1993, s. 1-20.)

Kuvassa 13 on esitetty putkinäyte, jonka sisäpuolisen kerrostuman pintaa on pyyhkäisty pehmeällä kankaalla, minkä seurauksena kankaalle on irronnut mustaa sakkaa. Tavanomaisesta
kattilaputken sisäpuolisesta kerrostumasta ei liinaan juurikaan sakkaa irtoa. Kattila, josta kyseinen kattilaputkinäyte on otettu, oli kärsinyt pidemmän aikaa epäpuhtausvuodoista. Sen
seurauksena kattilaveden orgaanisen aineen määrä oli ollut määrityksissä poikkeuksellisen
korkealla tasolla.
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Kuva 13. Kattilaputkinäytteen sisäpinta ja siitä kankaaseen irronnutta sakkaa (Varo Teollisuuspalvelut Oy
2012).

Öljyjen päästessä kattilaveteen voivat ne polymerisoitua kattilan korkeissa lämpötiloissa. Polymerisaation tuloksena muodostuneet suuremmat hiilivetymolekyylit palavat kiinni putkipinnoille muodostaen tahmeaa hiilijäännöstä. Mikäli öljy ei ole polymerisoitunut ja palanut
putkipinnoille, voidaan sitä poistaa peittaushappoliuokseen lisättävällä lisäaineella. Suurempia öljymääriä poistettaessa käytetään alkalisia liuottimia, joita käytetään usein myös uusien
kattiloiden puhdistukseen ennen happokäsittelyä. Polymerisoituneet ja putken pintaan kiinni
palaneet öljyn hiilijäännökset voidaan poistaa alkalisella permanganaattiliuoksella. (Bartholomew et al. 1993, s. 1-20.)

3.3 Kerrostumien muodostumiskohteet kattilaputkissa
Sisäpuolisia kerrostumia voi muodostua kaikkialle kattilan höyry-lauhdevesipiiriin. Höyrystinosassa paksuimmat kerrostumat muodostuvat tavallisesti tulipesän seinä-, väliseinä tai verhoputkiin, joihin kohdistuu tulipesässä suurimmat lämpökuormat. Shieldsin (2003, s. 3-6)
mukaan paksuja kerrostumia muodostuu usein alueille, joissa höyrystyminen eli kuplan muodostus ensi kertaa alkaa. Paksuja kerrostumia voi kuitenkin löytyä myös pohja- tai kattoputkista. Putkien sisällä kerrostuma on tavallisesti paksuimmillaan putken kuumalla tulipesän
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puoleisella keskikohdalla. Kerrostumien muodostumiseen vaikuttavat liukoisten ja kiintoainemuotoisten epäpuhtauksien määrän ja laadun sekä vesikemian lisäksi putken sisäpinnalla
vallitsevat olosuhteet. Näistä ainakin veden virtausnopeus ja turbulenssi, putkeen kohdistuva
lämpökuorma eli putken lämpövuo ja höyrystymisolosuhteet voidaan mainita merkittävinä
tekijöinä. (Port ja Herro 1991, s. 1 - 3.)

Kattiloiden mutarumpuihin ja jakokammioihin voi muodostua paksujakin sakkakerroksia, kun
kattilaveden karkean kokoluokan epäpuhtaudet ja korroosiotuotteet laskeutuvat alhaisemman
virtausnopeuden johdosta niiden pohjalle. Näitä sakkakerroksia ei kuitenkaan tule sekoittaa
kattilaputkien kerrostumien kanssa, koska niiden muodostumismekanismit ja niistä johtuvat
ongelmat eroavat toisistaan. (Port ja Herro 1991, s. 2.)

3.3.1 Lämpökuorman vaikutus kerrostumien muodostumiseen

Tulipesän lämmönsiirtopintoihin kohdistuvalla lämpökuormalla on suuri merkitys kerrostumien muodostumisessa. Tavallisesti alueilta, joihin kohdistuvat suurimmat lämpövuot, löytyvät myös paksuimmat kattilaputkien sisäpuoliset kerrostumat. Tällaisia kohteita ovat tyypillisesti alueet, joihin polttimien liekkien kuumuus voimakkaimmin kohdistuu. Näitä ovat yleisesti ottaen kattilan alaosan alue, jolla polttimet sijaitsevat tai yksittäisten polttimien läheisyydessä olevat kattilaputket. Kuvassa 14 on esitetty polttoaineena öljyä ja kaasua käyttävien
ylikriittisten voimalaitosten lämpövuot, kerrostumapaksuudet ja kattilaputkien lämpötilat tulipesän seinien eri korkeuksilla. (Tamara et al. 2007, s. 409.)
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Kuva 14. Kahden voimalaitoksen tulipesän lämpövuot, kerrostumat ja putkilämpötilat (Tamara et al. 2007, s.
411), jossa a) öljykattila, b) muodostunut kerrostuma 9000 käyttötunnin jälkeen (öljykattila), c) kaasukattila ja
d) öljykattila sekä 1 sivuseinä, 2 etuseinä, 3 sivuseinä ja 4 etuseinä.

Samankaltaisiin tuloksiin päädyttiin testilaitteistolla tehdyissä koeajoissa, joissa jäljiteltiin
kattilan olosuhteita. Testeissä simuloitiin kattilaputkeen kohdistuvien erisuuruisten lämpökuormien vaikutusta kerrostuman kasvunopeuteen. Testit suoritettiin 180 baarin paineessa
simuloiden AVT- ja kombiajotapaa sekä muunnellen kattilaveden kupari- ja rautapitoisuuksia.
Lämpökuorman kasvattaminen lisäsi raudan ja kuparin kerrostumisnopeutta kattilaputken
sisäpinnalle kaikissa tapauksissa. Lisäksi tuloksien perusteella kombiajotavan kerrostumisnopeudet olivat AVT-ajotavan vastaavia nopeuksia hitaampia kaikilla testatuilla lämpökuormilla. Kuvassa 15 on esitetty taulukko raudan kerrostumisnopeudesta testeissä, joissa kattilaveden rautapitoisuus oli noin 40 ppb. (Petrova ja Povarov 2004, s. 2-4 - 3-7.)
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Kuva 15. Raudan kerrostumisnopeus putken sisäpinnalle testeissä rautapitoisuudella 40 ppb (Petrova ja Povarov
2004, s. 3-7).

Lämpövuon suuruus vaikuttaa myös kerrostuman muodostumiskohdan määräytymiseen, kun
tarkastellaan yksittäisen kattilaputken sisäpintaa. Putkien sisäpintojen kerrostumat ovat tavallisesti paksuimmillaan putken kohtisuoraan tulipesään päin olevalla pinnalla, johon kohdistuu
luonnollisesti myös suurin lämpökuorma. Kuvassa 16 esitettyjen voimalaitosten kattilaputkien
kylmän puolen kerrostumat ovat noin neljäs- tai viidesosan paksuisia verrattuna kuumalta
puolelta mitattuihin kerrostumapaksuuksiin. Kerrostuma on paksuimmillaan putken tulipesän
puoleisella laella, putken keskipisteestä katsottuna noin 60 °:n sisään jäävällä alueella. Tavallisesti paksuimmat kerrostumat sisältävä alue on esitetty kuvassa 16 vasemmalla puolella.
Kattilaputkesta mitattuja kerrostumapaksuuksia kuuman puolen kehän eri kohdissa on puolestaan esitetty kuvan oikealla puolella. (Tamara et al. 2007, s. 410; Shields ja Dooley 2002, s.
680.)

Kuva 16. Kerrostumapaksuus putken kuumalla puolella (Shields ja Dooley 2002, s. 680).
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3.3.2 Kiehumisolosuhteiden vaikutus kerrostumien muodostumiseen

Sekä testilaitteistoilla tehtyjen kokeiden että voimalaitoksilla tehtyjen havaintojen perusteella
kiehumisolosuhteet vaikuttavat epäpuhtauksien kerrostumiseen. Kokeet suoritettiin 70 baarin
paineessa lämpövuolla 230 kW/m2. Selvästi paksuimmat kerrostumat muodostuivat alueella,
jossa kuplakiehunta alkaa. Huomionarvoista on se, että kehittyneen kuplakiehunnan alueella
oli huomattavasti ohuemmat kerrostumat. Ilmiötä selitetään sillä, että kiehumisen alkaessa
laminaarinen rajakerros häiriintyy ja epäpuhtauksien pitoisuudet kasvavat muodostuvien kuplien ympäristössä, mikä nopeuttaa kerrostumien kasvua. Kun taas kiehunnan voimistuessa
epäpuhtauksien kerrostumiseen kohdistuu suurempia häiriöitä ja seinämän viereisessä kerroksessa esiintyy suurempia voimia kohti päävirtausta, jolloin kerrostumien kasvu hidastuu. (Petrova ja Povarov 2003, s. 2-9 - 2-11; Shields 2003, s. 3-6.)

Toinen kokeissa havaittu paksumpia kerrostumia sisältävä alue oli siirtymäkiehumisen alue,
jolla kuplakiehunta muuttuu filmikiehunnaksi. Kyseiset kerrostumat olivat silti selvästi edellä
mainittuja kuplakiehunnan alkualueella olevia kerrostumia pienimpiä. Alikriittisissä läpivirtauskattiloissa on kuitenkin havaittu, että paksuimmat kerrostumat muodostuvat siirtymäkiehumisen alueella. (Petrova ja Povarov 2003, s. 2-9 - 2-11.) Kuvassa 17 on esitetty kiehumisen kehittyminen filmikiehunnaksi kattilaputkessa ja sen vaikutus putkimateriaalin lämpötilaan.

lämpötila
Kuva 17. Siirtymäkiehunnan vaikutus putkimateriaalin lämpötilaan (Shields ja Dooley 2002, s. 675).
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3.3.3 Epäjatkuvuuskohtien, kattilaputken asennon ja kiertohäiriöiden vaikutus kerrostumien muodostumiseen

Koska veden höyrystyessä putkipinnalle syntyvien epäpuhtauksien muodostumisnopeus ja
virtaavan kattilaveden huuhtelevan vaikutuksen voimakkuus määräävät kerrostuman muodostumista, voivat virtausta häiritsevät kohteet heikentää huuhteluvaikutuksen voimakkuutta ja
aiheuttaa kerrostumien muodostumista. Vaakasuorassa tai vinossa olevissa putkissa kerrostumat ovat yleensä paksumpia putken yläosassa, jonne voi kerääntyä huuhtelua estävää höyryä.
Joissakin tapauksissa virtauksen häiriintyessä epäjatkuvuuskohdasta tai sen ollessa liian hidasta, voi putkipinnalle syntyä höyrypatja, jolloin vesi ei pääse ollenkaan huuhtelemaan höyryn peitossa olevaa pintaa. Tästä syystä putkiin voi muodostua nopeasti paksuja kerrostumia,
jos ne kärsivät kiertohäiriöstä. Pahimmissa tapauksissa putki tukkeutuu kerrostumasta lähes
täysin tai ylikuumenee ja repeää. Paksuja kerrostumia voi syntyä esimerkiksi hitsaussaumojen
ja -palkojen taakse tai putkien mutkakohtiin. (Port ja Herro 1991, s. 1 - 3.)

Kuvassa 18 on esitetty kuva soodakattilasta poistetun ja auki leikatun primääri-ilma-aukon
ohitusputken sisäpinnasta sekä lähikuva sen sisäpinnasta. Kohtisuoraan tulipesää eli kuvassa
lattiaa kohti olevalla putken sisäpinnalla kerrostuma on luokkaa 20 µm, mutta mutkakohtiin
on muodostunut huomattavasti paksumpia kerrostumia. Oikean puoleinen kuva putken sisäpinnasta on otettu nuolen osoittamasta kohdasta. Sisäpinnan kuvassa näkyy leikkauskohdasta
lohjennut paksumpi ja huokoisempi kerrostuma, jonka paksuus on noin 150 µm ja sen alla
oleva tiivis magnetiittikerros.
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Kuva 18. Primääri-ilma-aukon ohituksen näyteputki ja sen sisäpinta nuolen osoittamasta kohdasta (Varo Teollisuuspalvelut Oy 2010).

4

KATTILAPUTKIEN SISÄPUOLISTEN KERROSTUMIEN OMINAISUUDET

Kattilaputkien sisäpinnoille muodostuneet kerrostumat ovat rakenteeltaan, koostumukseltaan
ja tätä kautta ominaisuuksiltaan toisistaan eroavia. Käytännössä kerrostuman ominaisuuksista
kattilan turvallisen käytön ja käyttökustannusten kannalta tärkein on lämmönjohtavuus. Siksi
sitä käsitellään tässä kappaleessa kerrostuman rakenteen ja koostumuksen lisäksi.

4.1 Kerrostumien rakenne
Kerrostumien rakenteet voivat poiketa suuresti toisistaan, koska ne muodostuvat kerrostumismekanismien ja kerrostuman sisältämien yhdisteiden perusteella. Rakenne voi antaa myös
kuvan kerrostuman muodostumishistoriasta, esimerkiksi muutoksista vesikemiassa tai ajallisesta vaihtelusta epäpuhtauksien ja korroosiotuotteiden kulkeutumisessa kattilaveteen. Tavallisesti kerrostuma on muodostunut tiiviin magnetiittikerroksen päälle kohtuullisen tasaisena
kerroksena. Silmämääräisesti katsottuna tavanomainen pääosin rautaoksideista koostuva kerrostuma näyttää tasaiselta mustalta tai tummanruskealta kerrokselta. Väri johtuu kattilaveden
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redoksipotentiaalista ja kerrostuman sisältämistä muista epäpuhtauksista. Mikroskooppisen
tarkasta kuvasta voidaan havaita tiiviin magnetiittikerroksen ja kerrostuman rajapinta sekä
kerrostuman paksuuden vaihtelu. Kuvassa 19 on esitetty mikroskooppikuvat kahdesta kerrostumasta, joista vasemman puoleisessa voidaan havaita selvästi kerrosten rajapinta ja oikean
puoleisessa kerrostuman paksuuden vaihtelu. Kerrostuma voi myös muodostua ns. riffelimagnetiittina, jossa sekä kylmälle että kuumalle puolelle kattilaputken sisäpinnoille muodostuu virtausta vastustavaa silmin havaittavaa dyynimuodostelmaa. Riffelimagnetiittia esiintyy
kuitenkin lähinnä vain AVT-ajotavan läpivirtauskattiloissa. (Bartholomew et al. 1993, s. 1-8 1-12; Port ja Herro 1991, s. 12 - 18.)

Kuva 19. Kahden kerrostuman mikroskooppikuvat (Varo Teollisuuspalvelut Oy 2010).

Huokoisella pääosin magnetiitista koostuvalla kerrostumalle on ominaista muodostaa huokosia tai piippuja, joista kerrostumaan kulkeutuva vesi höyrystyttyään poistuu. Vesi puolestaan
imeytyy niiden juurelle kaikkialta kerrostuman rakenteesta löytyviä ohuita kapillaariputkia
pitkin, jotka ovat huomattavasti höyryä tuottavia huokosia pienempiä. Shieldsin ja Dooleyn
(2002, s. 676) esittämän kerrostumien rakennetta selvittäneen tutkimuksen mukaan huokosten
läpimitta on noin 5–10 µm ja niitä on kerrostumassa 3000–5000 kappaletta neliömillimetrillä.
Kuvassa 20 on vasemmalla esitetty perinteinen esitys huokosessa tapahtuvasta kiehunnasta ja
oikealla huokosia sisältävän kerrostuman rakenne. Magnetiitista koostuvan kerrostuman huokoisuus on tavallisesti noin 50–60 %. Tällöin kerrostuman tiheys olisi noin 2000–2600 kg/m3,
magnetiitin teoreettisen tiheyden ollessa 5200 kg/m3. Kerrostuman tiheys voi kuitenkin erota
tästä huomattavasti, koska näyteputkista tehtyjen määritysten mukaan huokoisuuden vaihteluväli on 30–80 %. (Shields ja Dooley 2002, s. 675 - 676; Gabrielli 2005, s. 2-1 - 2-2.)
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Kuva 20. Rautaoksidikerrostuman yksittäinen huokonen ja huokosia sisältävä rakenne (Shields 2007, s. 6-4).

Huokoisen kerrostuman muodostuttua sen sisään tunkeutuvan veden mukana kerrostumaan
pääse kulkeutumaan liuenneita epäpuhtauksia tai korroosiotuotteita. Veden höyrystyessä veteen liuenneet aineet voivat jäädä kerrostumaan, jolloin se tihentyy ja sen huokoisuus laskee.
Kiteytyvät epäpuhtaudet tukkivat veden kulkureittejä, jolloin myös kerrostuman lämmönjohtavuus pienenee. Yleisesti voidaan sanoa vanhemman kerrostuman olevan tiheämpi sekä tiukemmin putkipinnalle tarttunut, mutta poikkeukset ovat tietenkin mahdollisia. Tämä on mahdollista etenkin silloin, kun kattilaveteen kulkeutuu kovuussuoloja tai silikaattia. Eräät kalsium- ja magnesiumyhdisteet sekä silikaattiyhdisteet voivat muodostaa tiheää ja kovaa kerrostumaa, joka voi tukkia huokoisen kerrostuman rakenteen tai muodostua erillisenä kerroksena
kerrostuman pinnalle. Lisäksi kupari voi muodostaa täysin yhtenäisen kerroksen kerrostuman
päälle, joka voi jälleen peittyä raudan korroosiotuotteiden muodostaman kerroksen alle. Näin
voi syntyä kerrostumia, joissa on havaittavissa selviä kerroksia, jotka ovat koostumukselta
toisistaan poikkeavia. Kuvassa 21 on esitetty mikroskooppikuva kerrostumasta, jossa on selvästi nähtävissä kirkkaampia kuparia sisältäviä kerroksia. (Port ja Herro 1991, s. 18; Shields
2002, s. 1-6 ja 1-18.)

Kuva 21. Kerroksittain kuparia ja rautaa sisältävän kerrostuman mikroskooppikuva (Shields 2003, s. 3-13).
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Kerrostuman koostuessa osin kovuussuoloista, kuparista tai hematiitista voi sen tiheys olla
suurempi, kuin edellä mainittu pääosin magnetiitista muodostuneen kerrostuman tiheys. Erityisesti kuparin ja hematiitin tiheys on magnetiittia suurempi.

Kerrostumat voivat poiketa ulkomuodoltaan ja väriltään huomattavasti pääosin magnetiitista
koostuvasta kerrostumasta, kun ne ovat muodostuneet kovuussuoloja tai silikaattia sisältävistä
yhdisteistä. Esimerkiksi kalsiumkarbonaatti muodostaa haurasta valkoista kerrostumaa ja
magnesiumfosfaatti kovaa kerrostumaa, joka sisältäessään rautaa voi olla väriltään punaista,
ruskeaa tai mustaa. Kuvassa 22 on esitetty kaksi kattilaputken sisäpinnan poikkeuksellisen
paksua kerrostumaa. Vasemmalla on kovuussuoloja sisältävä kerrostuma ja oikealla analsiitista muodostunut kerrostuma. Kuvien kaltaiset kerrostumat, jotka poikkeavat tavanomaisista
korroosiotuotteiden kerrostumisesta muodostuneista kerrostumista, ovat harvinaisempia ja
tarvitsevat muodostuakseen suurehkoja epäpuhtausvuotoja kattilaveteen. (Port ja Herro 1991,
s. 8 - 9 ja 16 - 18.)

Kuva 22. Kovuussuoloja sisältävä kerrostuma ja analsiitista muodostunut kerrostuma kattilaputken sisäpinnalla
(Port ja Herro 1991, s. 17).

4.2 Kerrostumien koostumus
Putkea suojaavan magnetiittikerroksen ja sen päälle kasvaneen pelkästään magnetiitista koostuvan kerrostuman ominaisuuksien eroja voidaan selittää niiden kiderakenteiden eroilla. Mikroskooppisella tarkastelulla kerroksista on löydettävissä seuraavat ominaispiirteet: Putken
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pinnalla oleva sisempi magnetiittikerros koostuu symmetrisistä akseleiltaan samankokoisista
kiteistä, mikä tekee kiderakenteesta tiiviin ja kestävän. Ulomman kerroksen magnetiitti muodostuu löyhästi kiinnittyneistä partikkeleista, jotka ovat muodostuneet tetraedrisistä ja oktaedrisista kiteistä. Tämä rakenne tekee rakenteesta sisempää kerrosta huokoisemman. Kerrostumat voivat kuitenkin koostua myös muista yhdisteistä tai muista rautaoksideista kuin magnetiitista. (Bartholomew et al. 1993, s. 1-8 - 1-9.)

Kattilaputkien sisäpuolisista kerrostumista on määrityksissä havaittu lukuisia erilaisia kideyhdisteitä. Kideyhdisteet voivat koostua höyry-lauhdevesipiirin valmistusmateriaalien sisältämien aineiden lisäksi sekä kattilaveteen päässeistä epäpuhtauksista että kattilaan annosteltavien kemikaalien ainesosista. Tällöin käytetyt kattilaveden käsittelykemikaalit vaikuttavat
osaltaan siihen, mitä kideyhdisteitä kattilaputken kerrostuma voi sisältävää. Yleisimpinä kemikaaleista peräisin olevina aineina voidaan mainita sulfaatti, natriumia ja fosfaattia. Kerrostumista löydettyjä eri kideyhdisteitä ja muita aineita on listattu taulukkoon 4. (Bartholomew et
al. 1993, s. 1-2 ja 1-8.)
Taulukko 4. Voimalaitosten höyry-lauhdevesipiirin kerrostumista löydettyjä aineita ja kideyhdisteitä (Bartholomew et al. 1993, s. 1-9 - 1-10).

Kemiallinen kaava
CaF2
2MgO·3SiO2·2H2O
Zn3(PO4)2·4H2O
CaSO4·2H2O
Al2Si2O5(OH)4
Fe3(PO4)2·8H2O
Fe(HCO3)2
FeO(OH)
a Al2(OOH)2
FeS
a Al(OH)3
FeSO4·4H2O
CaCO3·H2O
SiO2
BaCO3
Na8Al6SO4(SiO4)6
CaCO3
CaSO4
FeSO4·H2O
BaSO4
NaAl(SiO3)2·H2O
3NaAlSiO4·CaCO3

Mineraalin nimi
Fluoriitti
Sepioliitti
Sinkkifosfaatti
Kipsi
Kaoliniitti
Vivianiitti
Rauta bikarbonaatti
Rautaoksidihydraatti ; Goethiitti

Diaspori
Mackinawiitti
Gibbsiitti
Hydratoitu ferrosulfaatti
Hydratoitu kalsiumkarbonaatti
Kristobaliitti, Kvartsi
Viteriitti
Noseaani
Aragoniitti; Kalsiitti; Vateriitti
Anhydriitti
Ferrosulfaattihydraatti
Baryytti
Analsiitti
Kankriniitti

Mineral name
Fluorite
Sepiolite
Hopeite
Gypsum
Kaolinite
Vivianite
Ferrous Hydrogen Carbonate
Iron Oxide Hydrate ; Goethite
Boehmite
Mackinawite
Gibbsite
Iron(II) Sulfate Hydrate
Monohydratecalcite
Cristobalite, Quartz
Witherite
Nosean
Aragonite; Calcite; Vaterite
Anhydrite
Iron(II) Sulfate Hydrate
Barite
Analcite
Cancrinite
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Ca6Si6O17(OH)2
ZnS
Zn4(OH)2Si2O7·H2O
Na2SiO3
2CaSO4·H2O
Ca2P2O7
CaSiO3
SrSO4
CaHPO4

Xonotliitti
Sfaleriitti
Hemimorfiitti
Natriumlikaatti
Kalsiumsulfaattihydraatti
Kalsiumpyrofosfaatti
Wollastoniitti
Selestiini
Kalsiumvetyortofosfaatti

NaCa2Si3O8OH
Ca4Si3O9(OH)2
NaFeSi2O6
CaMg(CO3)2
B Ca3(PO4)2
NaAl2Si3O10·H2O
CuCO3·Cu(OH)2
Ca2Al2SiO7
2(Fe0.94Mg0.06)O·SiO2
Na2SO4
NaCl
Ca5(PO4)3(OH)
CuS
FeCO3
Na6CO3(SO4)2
a CaNaPO4

Pektoliitti
Akmiitti
Dolomiitti
Whitlockiitti
Natroliitti
Malakiitti
Gehleniitti
Oliviini
Thenardiitti
Haliitti
Hydroksiapatiitti
Covelliini
Sideriitti
Burkeiitti
Natriumkalsiumortofosfaatti

Na2CO3·H2O
Fe2O3
Ca(H)2
Fe3O4
Fe2O3
ϒ Fe2O3
CuO
Mg3Si2O5(OH)4
ZnO
Cu2O
Mg2SiO4
Zn2SiO4
Cu2S
Mg(OH)2
FeO
MgO
NiO
FeS
α Al2O3
Cu

Dinatriumkarbonaattihydraatti
Hematiitti
Portlandiitti
Magnetiitti
Hematiitti
Maghemiitti
Tenoriitti
Serpentiini
Sinkiitti
Kupriitti
Forsteriitti
Willemiitti
Kalkosiitti
Brusiitti
Wustiitti
Magnesia
Bunseniitti
Troiliitti
Korundi
Kupari

Xonotlite
Sphalerite
Hemimorphite
Sodium Silicate
Calcium Sulfate Hydrate
Calcium Pyrophosphate
Wollastonite
Celestine
Calcium hydrogen
Orthophosphate
Pectolite
Foshagite
Acmite
Dolomite
Whitlockite
Natrolite
Malachite
Gehlenite
Olivine
Meta Thenardite; Thenardite
Halite
Hydroxyapatite
Covellite
Siderite
Burkeite
Sodium Calcium
Orthophosphate
Thermonatrite
Hematite
Portlandite
Magnetite
Hematite
Maghemite
Tenorite
Serpentine
Zincite
Cuprite
Forsterite
Willemite
Chalcocite
Brucite
Wustite
Periclase
Bunsenite
Troilite
Corundum
Copper
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Taulukossa lueteltujen yhdisteiden lisäksi kerrostumista voi löytyä lukuisia muita yhdisteitä.
Tästä syystä kaikkien kerrostuman yhdisteiden täydellinen tunteminen tai määrittäminen putkinäytteestä ei ole mahdollista tai tarpeellista. Sen sijaan yleisimpien yhdisteiden ja niiden
ominaisuuksien tunteminen sekä kerrostuman alkuainekoostumuksen määrittäminen on tarpeen kerrostumien analysoinnissa, jotta voidaan arvioida kerrostuman muodostumisolosuhteita ja lämmönjohtavuutta. (Bartholomew et al. 1993, s. 1-8 ja 2-39.)

4.3 Kerrostumien lämmönjohtavuus
Kattilaputken sisäpinnan suojaavalla magnetiittikerroksella ja sen päälle muodostuvalla kerrostumalla on huomattavasti kattilaputkimateriaaleja heikompi lämmönjohtuvuus. Suojaavan
magnetiittikerroksen merkitys on kuitenkin lämmönsiirron kannalta mitätön. Sen sijaan kerrostuma voi aiheuttaa merkittävän lämpöresistanssin. Kerrostuman sisältämille yhdisteille on
määritetty lämmönjohtavuuksia, joita on esitetty taulukossa 5. Taulukosta voidaan havaita,
että kerrostumien kideyhdisteiden lämmönjohtavuus voi olla kymmeniä tai jopa satoja kertoja
kattilaputkimateriaaleja heikompi. Kerrostuman aiheuttama heikentynyt lämmönjohtavuus
tulipesästä kattilaveteen aiheuttaa kattilaputken lämpötiloihin merkittävän lisäyksen, mikä voi
johtaa putken ylikuumenemiseen ja putkivaurioihin. (Shields ja Dooley 2002, s. 676.)

Taulukko 5. Eräiden kattilaputkimateriaalien ja kideyhdisteiden lämmönjohtavuuksia (Port ja Herro 1991, s. 8;
Shields 2002, s. 1-8; Buecker. 1997, s. 61).

Aine
Ruostumaton teräs 304
Hiiliteräs
Hematiitti
Magnetiitti
Analsiitti
Serpentiini
Kalsiumfosfaatti
Kalsiumsulfaatti
Kalsiumkarbonaatti
Magnesiumfosfaatti
Magnesiumoksidi
Huokoinen silikaattikerrostuma
Kvartsi

Kemiallinen kaava
Fe2O3
Fe3O4
Na2O·Al2O3· 4SiO2·2H2O
3MgO·2SiO2· 2H2O
Ca3(PO4)2
CaSO4
CaCO3
Mg3(PO4)2
MgO
x·SixOx
SiO2

Lämmönjohtavuus (W/mK)
22
52 – 55
0,6
2,9
1,3
1,1
3,6 – 3,8
1,4 – 2,3
0,3 – 1,0
2,2
1,2
0,08
1,7

Kerrostuman vaikutukset kattilaputken sisäpinnan lämmönsiirtotehokkuuteen vaihtelevat riippuen sen rakenteesta, koostumuksesta, paksuudesta ja veden kiehumisolosuhteista. Kerrostu-

52

man muodostuessa putken sisäpinnalle voi lämmönsiirto aluksi jopa tehostua pinnan karheuden eli lämmönsiirtopinnan kasvaessa ja höyrystymisen kuplan muodostumisen tehostuessa.
Rautaoksidista koostuville kerrostumille on annettu hyvin vaihtelevia lämmönjohtavuuksia,
jonka suuruuteen vaikuttavat höyrystymisolosuhteet ja kerrostuman huokoisuus. (Shields ja
Dooley 2002, s. 676.) Gabrielli (2005, s. 2-2 - 2-3) keräsi useista tutkimuksista suuren määrän tuloksia eri huokoisuuksisten kerrostumien lämmönjohtavuuksille ja havaitsi vaihteluvälin
olevan 0,2–5 W/mK. Petrova ja Povarov (2003, s. 1-6 - 1-8) esittävät eri lämpötiloissa tehdyissä kokeissa saatuja lämmönjohtavuustuloksia hematiitille ja magnetiitille. Tulokset ja
niiden perusteella tehdyt polynomiset käyrät on esitetty kuvassa 23.

Kuva 23. Hematiitin ja magnetiitin lämmönjohtavuuksia (Petrova ja Povarov 2003, s. 1-8).

Rautaoksideista koostuvan huokoisen kerrostuman lämpöresistanssi syntyy osittain kerrostuman huokoset täyttävän veden tai höyryn alhaisesta lämmönjohtavuudesta. Tutkimusten mukaan höyryn täyttäessä kerrostuman rakenteen sen lämmönjohtavuus on 0,52,2 W/mK. Kun
huokoset ovat veden täyttäminä tilanteessa, jossa ei tapahdu höyrystymistä, on kerrostuman
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lämmönjohtavuus 35 W/mK. Jos huokosissa tapahtuu kuplakiehuntaa eli veden höyrystyminen tapahtuu kerrostumassa, on lämmönjohtavuus huomattavasti suurempi eli noin 1035
W/mK. Näissä olosuhteissa lämmönsiirto tapahtuu veden höyrystyessä huokosissa sekä johtumalla kerrostuman rakenteen läpi. (Shields ja Dooley 2002, s. 676.)

Edellä esitetyt kerrostuman lämmönjohtavuudet muuttuvat, mikäli kerrostuma sisältää rautaoksidien lisäksi muita yhdisteitä. Kovuussuoloja ja silikaattia sisältävät yhdisteet sekä kupari,
sinkki tai nikkeli voivat tukkia kerrostuman huokoset tai muodostaa sen päälle huonosti vettä
läpäisevän kerroksen, estäen veden pääsyn huokosiin. Tällöin voi syntyä kovia ja tiukasti
kiinnittyneitä kerrostumia, joiden lämmönjohtuvuudet ovat alhaisia. Näistä syistä johtuen haluttaessa tarkasti selvittää kerrostuman vaikutus kattilaputken sisäpinnan lämmönsiirtotehokkuuteen täytyy kerrostumasta tietää paksuuden lisäksi sen koostumus ja paikalliset lämmönsiirto-olosuhteet. (Shields ja Dooley 2002, s. 676.)

5

KATTILAPUTKIEN SISÄPUOLISTEN KERROSTUMIEN KASVUNOPEUS JA PEITTAUSVÄLI

Kattilaputkien sisäpuolisten kerrostumien muodostumiseen ja kasvunopeuteen vaikuttavat
niin monet tekijät, että yleispäteviä arvioita kerrostuman kasvunopeudelle ei voida esittää.
Laitoskohtaiset erot, kuten voimalaitostyyppi, höyry-lauhdevesipiirissä käytetyt materiaalit ja
voimalaitoksen ajotapa, määräävät luonnollisesti suurelta osin kerrostumien muodostumista.
Erityisesti laitokset, joissa kuorman muutokset ja ylös- sekä alasajot ovat yleisiä, ovat vaikeita
kohteita kerrostumien kasvunopeutta arvioitaessa. Epäpuhtauspitoisuudet ovat tavallisesti
suurempia ylösajoissa ja niiden jälkeen, kuin tasaisen kuorman aikana, joten kerrostuman
kasvunopeuden arviointi ei onnistu pelkästään laitoksen käyttötuntien avulla. Lisäksi kattilaputkien sisäpuolisten kerrostumien muodostumisnopeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi voimalaitoksen vesikemia, virtaus- ja höyrystymisolosuhteet, lämpökuorma ja erityisesti
kattilaveteen kulkeutuvan raudan ja muiden epäpuhtauksien määrä. (Bartholomew et al. 1993,
s. 1-2 - 1-5; Petrova et al. 2007, s. 409; Bartholomew 2009, s. 30.)

Jotta voimalaitokset voivat arvioida, missä vaiheessa muodostuneiden kerrostumien poistaminen tulisi suorittaa, tulee käyttäjien olla tietoisia kerrostumien paksuudesta ja laadusta. Koska
kattilaputkien sisäpuolisten kerrostumien kasvunopeutta ei voida tarkasti ennustaa, täytyy
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kerrostumien muodostumista seurata määräaikaistarkastuksissa. Peittaustarvetta ei siis voida
arvioida pelkästään kattilan käyttöajan perusteella. Kerrostumien kasvaessa tulisi niiden poistamiseksi tehtävän peittauksen suoritus ajoittaa kustannusten ja riskien kannalta oikeaaikaisesti. Kerrostuman paksuusraja, jonka ylittyessä peittaus tulisi suorittaa, riippuu ensisijaisesti kattilatyypistä ja käyttöpaineesta. Kuvassa 24 on esitetty peittauksen ajoituksen teoreettinen vaikutus kattilan vuosikustannuksiin. (Bartholomew et al. 1993, s. 2-25 ja 2-34; Shields

vuosikustannukset

2003, s. 3-16.)

yhteiskustannukset
peittauskustannukset

optimi

kerrostumien aiheuttamien
vaurioiden kustannukset
0
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7

kattilan peittausväli
Kuva 24. Peittausvälin vaikutus kustannuksiin (Bartholomew et al. 1993, s. 2-26).

Kerrostumien aiheuttamia kattilaputkivaurioita välttääkseen tulee laitoksen suorittaa peittaus
riittävän aikaisessa vaiheessa. Toisaalta peittauskustannukset ja peittauksessa syntyvän jäteveden käsittelykustannukset sekä peittauksen takia pidentyvä seisokkiaika huomioiden, tulisi
turhan tiheää peittausväliä välttää. Peittausvälin maksimoimiseksi peittausta voisi lykätä tilanteeseen, jossa kerrostumapaksuus lähenee pistettä, jolla kattilaputkien ylikuumenemista alkaa
esiintyä. Toisaalta tällöin kasvaa myös vaara odottamattomille putkivaurioille, jotka heikentävät voimalaitoksen käytettävyyttä ja aiheuttavat potentiaalisesti suuria korjauskustannuksia.
Monet voimalaitosyhdistysten ohjeistukset ja standardit antavat eri kattilatyypeille ja eri paineisille kattiloille suositustaulukoita, joiden avulla voidaan arvioida kerrostuman aiheuttamaa
peittaustarvetta. Sooda- ja jätteenpolttokattilat ovat peittaustarpeen arvioinnissa voimakattiloista poikkeavia. Niissä polttoaineen ominaisuudet lisäävät kattilaputkien pintalämpötilan
kohotessa tulipesän puoleista korroosioriskiä. Lisäksi soodakattilassa kattilaputkivaurio voi
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aiheuttaa sulavesiräjähdyksen, jolloin voi syntyä mittavia vahinkoja. (Bartholomew et al.
1993, s. 2-25 ja 2-34; Kitto ja Stultz 2005, s. 42-19.)

Kattiloiden käyttäjien tulee noudattaa myös painelaitteiden sisäpuolisista tarkastuksista annettuja viranomaismääräyksiä. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta
(KTM 953/1999, 14§) määrää, että ”Sisäpuolisessa tarkastuksessa on tarkastettava, että painelaitteessa ei ole vikoja tai ominaisuuksia, jotka vaarantavat painelaitteen turvallisen käytön.”
Kattiloiden sisäpuolisten tarkastusten aikaväli saa päätöksen mukaan olla korkeintaan 4 vuotta. Tarkastusväliä voidaan myös jossain tapauksissa muuttaa: ”Tarkastuslaitoksen on lyhennettävä määräaikaistarkastusten aikaväliä tai se voi painelaitteen omistajan tai haltijan pyynnöstä pidentää sitä, jos painelaitteen kunto sekä käyttöolosuhteet, hoito, valmistajan ohjeet tai
tarkastustulokset sitä edellyttävät tai sen sallivat. Sisäpuolisten tarkastusten ja painekokeiden
aikaväliä saa pidentää enintään kaksinkertaiseksi.” (KTM 953/1999, 12§ ja 14§.) Toisin sanoen sisäpuolisten kerrostumien paksuus kattilan eri osissa tulisi määrittää riittävän kattavasti ja
säännöllisin määräajoin, jotta peittaus osataan suorittaa oikea-aikaisesti ja vahinkoja ei synny.

5.1 Kerrostumien kasvunopeus
Kattilaputkien sisäpuolisten kerrostumien kasvunopeuksista on olemassa paljon sekä kokeellista tutkimustietoa että käytännön kokemuksia. Kerrostumien kasvunopeus perustuu kuitenkin monien tekijöiden summaan, joten jopa samantyyppisille tai samaa vesikemiaa käyttäville
kattiloille ei pystytä ennustamaan kasvunopeutta täysin pitävästi. Alla on esitetty tärkeimpiä
kasvunopeuden arviointiin vaikuttavia parametreja. (Shields 2003, s. 3-16 ja 3-18.)
 kattilatyyppi ja rakenne, lämpövuot tulipesässä, kattilaputkien lämpötila ja virtausnopeus putkissa
 käytetty vesikemia ja syöttö- sekä kattilaveden epäpuhtaudet
 kattilan ylös- ja alasajot ja säilöntä
 kattilan käyttömuutokset alkuperäisestä suunnittelusta

Joissain kattiloissa, jotka ovat operoineet hyvälaatuisella syöttö- ja kattilavedellä, on kattilaputkista löydetty vuosikymmenten käyttöjakson jälkeenkin vain ohuita sisäpuolisia kerrostumia. Erityisesti kattiloissa, joissa on käytetty neutraalia tai kombivesikemiaa, on pystytty pi-
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tämään kerrostumien muodostuminen hyvin hitaana tai jopa pysäyttämään se. (Shields 2003,
s. 3-17.) Kokemusten mukaan myös eräillä kalvoa muodostavia orgaanisia amiineja sisältävillä kemikaaliseoksilla on onnistuttu säilyttämään kerrostuman muodostuminen hyvin maltillisella tasolla. Toisen ääripään tapauksissa jo muutaman vuoden jälkeen sisäpuoliset kerrostumat ovat kasvaneet paksuiksi ja kattilalle on jouduttu suorittamaan peittaus. Yleensä näissä
tapauksissa kattila on kärsinyt suurista epäpuhtausvuodoista.

Perinteiset epäorgaaniset vesikemiat on järjestetty laatuvaatimusten ja saavutettavissa olevan
höyry-vesilauhdepiirin korroosionopeuden perusteella seuraavaan kaavioon. Koska kattilaveteen kulkeutuvat epäpuhtaudet ovat merkittävin kerrostuman aiheuttaja, on kaaviossa vasemmalla olevilla vesikemioilla mahdollista saavuttaa taso, jolloin kerrostumien kasvu on hyvin
hidasta. Kun taas kaaviossa oikealla olevilla vesikemioilla parhaassakin tapauksessa kerrostuman kasvu on vain maltillista. Kaavio on esitetty kuvassa 25. (Shields 2003, s. 3-15 - 3-18.)

epäpuhtausvuotojen todennäköisyys
kyky neutraloida epäpuhtauksia
ei lauhteiden puhdistusta
epäpuhtaita lauhteita

CT
lauhteiden puhdistus
ei lauhdevuotoja

PC(L)
AVT(O)

PC

PC(H)

CT:
PC(L):

Lipeäkemia
Fosfaattikemia
matala pitoisuus
PC(H): Fosfaattikemia
korkea pitoisuus
AVT(O): AVT ei hapenpoistokemikaaleja
AVT(R): AVT sis. hapenpoistokemikaaleja
OT:
Neutraali tai kombivesikemia

AVT(R)

OT
vain rautamateriaaleja
höyry-vesilauhdepiirissä

höyry-vesilauhdepiiri voi sisältää
kupari, ym. materiaaleja

Suurempi vaatimus veden laadulle
Mahdollisia käytettävyysongelmia
Saavutettavissa parempi suorituskyky
(vähemmän pysähdyksiä ja peittauksia)

Kuva 25. Tiivistelmä voimalaitosten vesikemioista (Shields 2003, s. 3-16).

Kuvan 25 kaavio sisältää vain epäorgaaniset vesikemiat, joten taulukosta puuttuvat orgaaniset
amiiniseokset. Alkalointiin käytettäviä haihtuvia amiineja voidaan käyttää ammoniakin sijasta
taulukossa mainituissa lipeä- tai fosfaattikemioissa sekä AVT(R)-vesikemiassa. Alkaloivien
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amiinien lisäksi voimalaitoksilla on käytössä kalvoa muodostaviin pinta-aktiivisiin amiineihin
perustuvia vesikemioita. Pinta-aktiiviset amiinit ovat kerrostuman kasvun estämisen kannalta
kiinnostavia, sillä ne pyrkivät muodostamaan metallien pinnoille kerroksen, joka estää korroosiotuotteiden tarttumista ja kerrostuman muodostumista. (Bursik 2004, s. 549 - 550.)
Lieriökattiloissa voidaan käyttää myös orgaanisia polymeerejä ja kelaatteja, joiden tarkoituksena on estää kovuussuoloja ja korroosiotuotteita tarttumasta putkipinnoille ja jopa poistaa
muodostuneita kerrostumia kattilaputkista. Kyseisiä tuotteita käytetään useimmin matalapaineisissa teollisuuden voimakattiloissa, joissa kattilaveteen pääsee lauhteiden mukana vuotamaan epäpuhtauksia. (Dyer 2002, s. 3 - 4.) Roofthooft et al. (2001, s. 3 - 4) esittämän esimerkin mukaan orgaanisia polymeerejä käytettiin pinta-aktiivisten amiinien kanssa kattilaputkien
sisäpuolisten kerrostumien poistoon ja muodostumisen ehkäisyyn kolmella voimalaitoksella.
Kattiloiden käyttöpaineet olivat 130–140 baaria ja höyryn tulistuslämpötilat 535 °C. Kattilaputkissa oli ennen käsittelyä jopa 400–500 µm paksuja rautaa ja kuparia sisältäviä kerrostumia ja kattilat olivat jo kärsineet niiden aiheuttamista korroosiovaurioista. Kaikissa kolmessa
kattilassa siirryttiin käyttämään pinta-aktiivista amiinia ja polyakrylaattia sisältävää kemikaaliseosta. Muutaman kuukauden kuluttua kemikaalimuutoksesta olivat kerrostumapaksuudet
pudonneet kaikissa kattiloissa tasolle 20–50 µm.

5.1.1 Lieriökattilat
Sisäpuolisten kerrostumien muodostumista on tutkittu myös 138 baarin paineisessa lieriökattilassa, jossa kattilavesikemikaalina käytettiin fosfaattia, hapenpoistokemikaalina hydratsiinia
ja höyry-lauhdevesipiirin pH-säätökemikaalina ammoniakkia. Mittauksissa kattilavedestä
poistui ulospuhalluksessa syöttöveden mukana tulleesta raudasta vain noin 1 % ja noin 10 %:a
kuparista. Tämän perusteella pääteltiin, että myös muissa vastaavissa kattiloissa ulospuhalluksen vaikutus kattilan sisäpuolisten kerrostumien kasvuun on tulosten perusteella lähes olematon. Kerrostumien kasvunopeus riippuu siis voimakkaasti kattilaan kulkeutuvien korroosiotuotteiden määrästä. (Hook et al. 1987, s. 7-4 - 7-6.) Kattilaveden pH:lla ei ole havaittu
olevan vaikutusta rautaoksidien kerrostumisnopeuteen kattilaveden tavanomaisilla pHarvoilla, joten yllä esitettyä olettamusta voidaan pitää paikkansapitävänä vain fosfaatti-, lipeäAVT-vesikemioille (Tamara et al. 2007, s. 410). Sen sijaan muiden epäpuhtauksien, kuten
kovuussuolojen, osalta samaa yleistystä ei voida tehdä.
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Kuvassa 26 on esitetty Varo Teollisuuspalvelut Oy:n mittaamien voimalaitoskattiloiden kattilaputkien sisäpuolisia kerrostumapaksuuksia suhteessa peittauksen jälkeisiin käyttötunteihin.
Kaikki mitatut kohteet olivat lieriökattiloita, joiden käyttöpaineet on esitetty kuvassa. Kuvassa
punaisilla neliöillä esitetyllä kattilalla oli vesikemiana käytössä pinta-aktiivisen ja alkaloivien
amiinien seos. Muilla kattiloilla oli käytössä fosfaattiin ja ammoniakkiin tai alkaloiviin amiineihin perustuvat vesikemiat.
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Kuva 26. Mitattuja kattilaputkien kerrostumapaksuuksia kattiloiden käyttötuntien suhteen (Varo Teollisuuspalvelut Oy 2015).

Kuvassa 26 esitetyistä kerrostumapaksuuksista kaksi paksuinta ja verrattain nopeasti muodostunutta kerrostumaa olivat kattiloissa, jotka olivat kärsineet epäpuhtausvuodoista kattilaveteen. Pinta-aktiivista amiinia käyttäneellä kattilalla kattilaputkien kerrostumien kasvunopeus
oli sen sijaan ollut tulosten mukaan hidasta. Tämän laitoksen höyry-vesilauhdepiirin lauhteet,
syöttövesi tai kattilavesi eivät ole olleet muiden kattiloiden vastaavia vesiä puhtaampia, joten
todennäköisesti pinta-aktiivisten amiinien käyttö oli hidastanut kerrostumien muodostumista
kattilaputkien sisäpinnoille. Muissa kohteissa kerrostumien kasvunopeudet vaihtelivat niin,
että 100 µm kerrostumapaksuus saavutettiin alimmillaan jo noin 40000 käyttötunnilla. Eräällä
kattilalla oli noin 190000 peittauksen jälkeistä käyttötuntia, mutta löydetyt kerrostumat olivat

59

suurimmillaan vain noin 70 µm paksuja. Toisin sanoen jollain laitoksilla on myös perinteisillä
vesikemioilla onnistuttu pitämään kerrostumien kasvu hyvin hitaana.

5.1.2 Läpivirtauskattilat

Läpivirtauskattiloissa voidaan käyttää vain AVT-vesikemiaa tai korkeampaan happipitoisuuteen perustuvia neutraalia tai kombivesikemiaa, koska läpivirtauskattiloissa ei ole lieriötä eikä
täten mahdollisuutta haihtumattomien kemikaalien tai epäpuhtauksien poistoon. Kaikki syöttöveden sisältämät epäpuhtaudet kerrostuvat kattilaputkiin tai kulkeutuvat höyryyn. Kattilaputkiin muodostuvat kerrostumat koostuvat lähes pelkästään korroosiotuotteista, koska läpivirtauskattiloissa syöttöveden ja lauhteiden laatua tarkkaillaan epäpuhtauksien osalta tarkasti.
Kattilaan kulkeutuvat korroosiotuotteet eli metallioksidit jäävät pääosin kattilaan aiheuttaen
sisäpuolisen kerrostuman kasvua. Tämä johtuu niiden rajallisesta liukoisuudesta höyryssä.
Pidemmän peittausvälin saavuttamiseksi aikaisemmin käytetystä AVT-vesikemiasta on enenevissä määrin siirrytty käyttämään neutraalia tai kombivesikemiaa, joissa pystytään saavuttamaan alhaisempia syöttöveden rautapitoisuuksia. (Littler et al. 1992, s. 178 - 180 ja 187.)

AVT-vesikemiaa käyttävissä läpivirtauskattiloissa kattilaputkien sisäpuoliset kerrostumat
kasvavat usein lineaarisesti käyttöajan kasvaessa. Kerrostumien kasvu on usein myös verrattain nopeaa. Alikriittisellä paineella toimivien kattiloiden peittausväli vaihtelee muutamasta
vuodesta jopa kymmeneen vuoteen, mutta ylikriittisellä paineella toimivia kattiloita on jouduttu peittaamaan jopa kahden vuoden välein. Kuvassa 27 on esitetty AVT-vesikemiaa käyttävien läpivirtauskattiloiden kerrostumien kasvunopeuksia. (Buecker 1997, s. 70; Shields ja
Dooley 2002, s. 680 - 681.)
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Kuva 27. Läpivirtauskattiloiden kattilaputkien sisäpuolisten kerrostumien kasvunopeuksia AVT-vesikemialla
(Shields ja Dooley 2002, s. 681).

Läpivirtauskattiloissa, joissa käytetään AVT-vesikemiaa, voi myös muodostua aaltomaista
riffelimagnetiittia. Siinä poikittain virtaussuuntaa kohti muodostuva, hiekkadyynejä muistuttava kerrostuma, kasvattaa merkittävästi höyrystimen paine-eroa. Kerrostuma ei välttämättä
juuri heikennä lämmönsiirtoa, mikä johtuu samalla kasvavasta pinnan karheudesta. Tällöin
kattila voidaan joutua peittaamaan paine-eron kasvun vuoksi, ei lämmönsiirron heikentymisen
ja kattilaputkien lämpötilan kasvun vuoksi. Riffelimagnetiitin muodostuminen vaatii tietynlaiset muodostumisolosuhteet ja virtausnopeuden, jotta rautaoksidit tarttuvat kerrostumaan eivätkä irtoa virtauksen mukaan. Neutraalilla tai kombivesikemialla ei muodostu riffelimagnetiittia, koska tällöin magnetiitin liukeneminen ja uudelleen kerrostuminen hidastuvat
merkittävästi. (Shields 2003, s. 3-10 - 3-11; Bartholomew et al. 1993, s. 1-11 ja 2-18.)

Neutraalia tai kombivesikemiaa käyttävissä läpivirtauskattiloissa kattilaputkien sisäpuolisten
kerrostumien kasvu on tavanomaisesti hidasta. Joissain esimerkeissä kasvu on jopa pysähtynyt tai kerrostuman paksuus alkanut laskea käyttötuntien kasvaessa. Kerrostumien hidas kasvu perustuu kyseisten vesikemioiden kykyyn vähentää eroosiokorroosiota syöttövesijärjestelmässä, mikä vähentää raudan kulkeutumista kattilaveteen. Kuvassa 28 on esitetty neutraalia
ja kombivesikemiaa käyttävien läpivirtauskattiloiden kerrostumien kasvunopeuksia. (Buecker
1997, s. 70; Shields ja Dooley 2002, s. 680 - 681.)
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Kuva 28. Läpivirtauskattiloiden kattilaputkien sisäpuolisten kerrostumien kasvunopeuksia neutraalilla tai kombivesikemialla (Shields ja Dooley 2002, s. 681).

5.2 Peittaustarpeen arviointi
Peittaus tulisi suorittaa tilanteessa, jolloin se on teknisesti ja taloudellisesti kannattavinta. Siksi kaikkien tarpeellisten kattilan peittaustarpeen arviointimenetelmien tulisi olla voimalaitoskattilan käyttäjien tiedossa ja käytössä. Tällöin kyetään tunnistamaan kerrostumien kasvun
aiheuttamat nykyhetken ja lähitulevaisuuden riskit sekä tilanteet, jolloin kattilaa voidaan turvallisesti käyttää seuraavankin suunnitellun seisokin jälkeen ilman putkivaurioita tai voimalaitoksen käytettävyyden laskua. Tällä vältetään se, että peittaus joudutaan varmuuden vuoksi
suorittamaan seuraavassa seisokissa. Riskien arviointi seisokkien välillä on kuitenkin entistä
vaikeampaa tarkastusseisokkien aikavälien pidentyessä. Näistä syistä johtuen kerrostumien
kasvua ja rakennetta tulisi seurata järjestelmällisesti. (Shields ja Dooley 2002, s. 677.)

Kuvassa 29 on esitetty yhdysvaltalaisen sähköntuotantoalan tutkimusjärjestön EPRI:n (Electric Power Research Institute) tuottama menetelmäkartta sähköntuotantokattiloiden peittaustarpeen valvomiseksi.
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Askel 1
Vaatiiko nykytilanne välitöntä
tai lähitulevaisuuden peittausta?
Ei

Peittaus
suoritettava

Kyllä

Askel 2
Suorita vesipuolen tason-1
puhtausarviointi

Askel 3
Ei peittaustarvetta

Askel 4
Jatka normaalia
seurantaa

Askel 8
Arvioi ja muuta
seurantatapoja

Tarkastele tason-1 puhtausarvioinnin tuloksia

Peittaus
suoritettava

Askel 9

Peittaus ehkä tarpeen

Suorita vesipuolen
tason-3 puhtausarviointi ja suunnittele
peittauksen suoritus

Askel 5
Suorita vesipuolen tason-2
puhtausarviointi

Askel 6
Suorita vesipuolen tason-2
puhtausarviointi

Peittaus
suoritettava

Peittaus ehkä tarpeen

Askel 7
Ei peittaustarvetta

Arvioi edellisestä peittauksesta
kulunut aika

Puhtausarviointi toimenpiteet
Kerrostuman paksuuden/painon määritys
Kerrostuman koostumuksen määritys
Näyteputken metallografinen tarkastus
Näyteputken testipeittaukset

Taso-1
X
X

Peittaus
suoritettava
Taso-2
X (1)

Taso-3

X
X

(1) Määritys putken tulipesän puolen keskimmäiseltä kolmannekselta.

Kuva 29. EPRI:n menetelmäkartta peittaustarpeen valvontaan (Shields ja Dooley 2002, s. 678).

Ensimmäisessä askeleessa arvioidaan, onko kattilalle tapahtunut jotain poikkeuksellista, jonka
vuoksi kattila tulisi peitata. Nämä ovat tilanteita, jotka tavallisesti vaativat peittauksen suorittamista putkivaurioriskin minimoimiseksi. Kyseisiä tilanteita ovat esimerkiksi:
 Kattilassa tapahtunut putkivaurio, jonka vikaantumismekanismin aktivoituminen
vaatii tavallisesti paksun sisäpuolisen kerrostuman olemassaolon. Näitä ovat esimerkiksi fosfaattikorroosio, vetyhyökkäys ja emäskorroosio.
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 Merkittävä vesikemian poikkeama, mikä voi johtaa putkivaurioihin, kuten merkittävä
lauhdepiirin epäpuhtausvuoto tai elvytyskemikaalien vuoto kattilaveteen.
 Kattilan vesikemian tai käytettyjen kemikaalien vaihtaminen.
 Voimalaitoksen polttoaineen tai poltinten tyypin vaihtaminen, joka aiheuttaa suurempia lämpökuormia kattilassa.
 Ennen kuin kattila otetaan käyttöön pitkäkestoisesta tai mahdollisesti puutteellisesta
säilönnästä.
 Epäonnistunut peittaus.
 Uusien osien sisäpintojen kunnon varmistamiseksi uudessa kattilassa tai vaihdettaessa huomattavan suuri osa kattilaputkista (pinta-alasta yli 10 %).

Askeleet kaksi ja kolme sisältävät kattilaputken sisäpuolisen kerrostuman määrän ja koostumuksen määrityksen sekä niiden tulosten arvioinnin. Ohjeen mukaan putkinäytteestä tulisi
määrittää kerrostuman paino pinta-alaa kohden putken tulipesän puolelta ja verrata tuloksia
kuvassa 30 esitettyyn kuvaajaan. Mikäli peittaus ei ole kuvaajan perusteella tarpeen, jatketaan
kerrostumien seurantaa samaan tapaan seuraavissa seisokeissa. Jos peittaus tulee kuvaajan
perusteella tehdä, edetään sen suunnitteluun. Kuvaajan osoittaessa peittauksen olevan ehkä
tarpeellinen, edetään tason kaksi puhtausarviointiin. Kerrostuman koostumuksen määritys
suoritetaan pääosin vesikemian arviointia silmällä pitäen. Jos kuitenkin koostumuksessa havaitaan jotain seuraavista, painosta yli 30 % kuparia, painosta yli 15 % kalsiumia ja magnesiumia, painosta yli 10 % silikaattia ja alumiinia tai painosta yli 5 % hiiltä, edetään siinäkin
tapauksessa tason kaksi puhtausarviointiin. (Shields ja Dooley 2002, s. 678 - 679.)
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peittaus suoritettava
askel 9

peittaus ehkä tarpeen
askel 5
ei peittaustarvetta, askel 9

Kuva 30. Kerrostuman määrän aiheuttamien toimenpiteiden arviointi, kun kerrostuma on määritetty liuotusmenetelmällä putken kuumalta puolelta (Shields ja Dooley 2002, s. 679).

Tason kaksi puhtausarvioinnissa keskitytään kerrostuman ja putkimateriaalin kuntoon putken
tulipesän puoleisen lakipisteen alueella, joka on tavallisesti putken kuumin alue. Alueen metallografisessa tutkimuksessa tarkastellaan kerrostuman paksuutta ja rakennetta sekä merkkejä
kerrostuman alaisesta korroosiosta. Lisäksi etsitään putkimateriaalin mikrorakenteesta mahdollisia merkkejä ylikuumenemisesta. Suojaavan magnetiittikerroksen puuttuminen putkimetallin ja kerrostuman välistä on merkki aktiivisesta korroosiosta kerrostuman ja metallin rajapinnassa. Jos merkkejä aktiivisesta korroosiota tai ylikuumenemisesta löydetään, tulee kerrostumat poistaa suorittamalla kattilan peittaus. Kerrostumapaksuutta 100 µm voidaan pitää rajana, jonka ylittyessä riski kerrostuman alaisesta korroosiosta alkaa kasvaa merkittävästi ja kerrostumien poistoa tulisi harkita. (Shields ja Dooley 2002, s. 680.)

Puhtausarvioinnissa käytetyt kattilaputkinäytteet eivät ole välttämättä otettu tulipesän alueelta,
jossa on paksuimmat kerrostumat. Tästä syystä tulee peittaustarvetta arvioida AVT-ajotavan
kattiloissa myös aikaperusteisesti taulukon 6 mukaisesti. Tämä perustuu kokemukseen, jonka
mukaan kerrostumat kasvavat melko lineaarisesti käyttötuntien lisääntyessä lukuun ottamatta
neutraalin ja kombiajotavan kattiloita. Taulukon antamia peittausvälejä voidaan kuitenkin
pidentää 50 %:lla, jos kattilan höyry-vesilauhdepiirissä on käytetty vain rautamateriaaleja tai
laitoksella on käytössä lauhteet kokonaisuudessaan käsittelevä lauhteiden puhdistus. Ohjeen
mukaan lopullinen päätös peittauksesta tulisi kuitenkin tehdä paikallisesti, mutta tukeutuen
esitettyihin menetelmiin ja ohjeisiin. (Shields ja Dooley 2002, s. 681.)
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Taulukko 6. Suositeltu pisin peittausväli AVT-ajotavan kattiloille (Shields ja Dooley 2002, s. 681).

Paine (bar)
alle 124
124 – 165
yli 165

Maksimi peittausväli (käyttötunteja / kalenterivuosia)
60000 / 10
45000 / 7,5
30000 / 5

Jos peittaustarpeen arviointiohjeessa päätyy askeleeseen kahdeksan, tulee putkinäytteiden
ottamiskäytäntöjä arvioida uudelleen ja mahdollisesti muuttaa. Tämä tulisi tehdä, jotta varmistetaan putkinäytteiden edustavan kattilan paksuimpia kerrostumia. Tulipesästä määritetään
alueet, joihin kohdistuu suurin lämpökuorma, joissa on aiemmin esiintynyt putkivaurioita tai
joihin kohdistuu laitoskohtaisia tekijöitä, kuten esimerkiksi polttimen liekkien osuminen. Putkinäytteet otetaan näiltä alueilta ja putkikameralla tarkastetaan putkien sisäpintoja leikkauskohdasta ylös- ja alaspäin. Mikäli putkikameraa ei ole käytettävissä, otetaan putkinäytteet
myös kolme metriä alkuperäisen putkinäytteen leikkauskohdan ylä- ja alapuolelta. Tällä pyritään varmistamaan näytepaikan edustavan kattilasta alueita, joissa kerrostumat ovat paksuimpia. (Shields ja Dooley 2002, s. 681.)

Lisää suosituksia löytyy esimerkiksi saksalaiselta voimalaitoskäyttäjien yhdistykseltä
VGB:ltä ja voimalaitosvalmistaja Babcock ja Wilcoxilta. VGB:n suosituksen ”R 513 e” mukaan putkinäytteitä tulee ottaa alueilta, joissa voidaan kattilan ominaisuuksien perusteella
olettaa kerrostumien olevan paksuimpia. Putkinäytteistä saadut tulokset tulee myös dokumentoida. Kattilan höyrystimestä kyseisiä alueita ovat korkeimman lämpökuorman alueet ja kohdat, joissa on mahdollisesti aiemmin havaittu putkivaurioita. Suosituksen mukaan kattila tulee
peitata, jos putken kuumalla puolella sisäpuolisten kerrostumien määrä ylittää 50 mg/cm2 tai
painehäviö on selvästi kasvanut. Ohjeessa ei ole annettu eri käyttöpaineisille tai tyyppisille
kattiloille erillisiä rajoja. Taulukossa 7 on esitetty Babcock ja Wilcoxin antamat kattilan höyrystimen sisäpuolisten kerrostumapaksuuksien raja-arvot, joiden ylittyessä kattila tulisi peitata. Raja-arvoissa on huomioitu myös sooda- ja jätteenpolttokattilat, joissa käytettyjen polttoaineiden ja palamistuotteiden korrodoivien ominaisuuksien takia tulipesän puoleisen korroosion riski kasvaa putkilämpötilan kasvaessa. (VGB 2006, s. 20 ja 22; Kitto ja Stultz 2005, s.
42-19.)

66

Taulukko 7. Peittaussuositukset kattilatyypin ja käyttöpaineen mukaan (Kitto ja Stultz 2005, s. 42-19).

Käyttöpaine (bar)

Kerrostumamäärä (mg/cm2) *

alle 69

21,4 – 42,8

69 – 138
(myös kaikki sooda- ja jätteenpolttokattilat
paineesta riippumatta)

12,8 – 21,4

yli 138

10,7 – 12,8

* kerrostumamäärän määritys putken kuumalta puolelta mekaanisella poistomenetelmällä
Yllä mainitut kerrostumamäärään perustuvat peittaussuositusarvot voidaan karkeasti muuttaa
vastaamaan kerrostumapaksuuksia. Arvioinnissa voidaan käyttää hyväksi kappaleessa 4.1
esitettyjä kerrostumien tiheyksiä ja kappaleen 3.3.1 kuvassa 16 esitettyä kerrostuman paksuuden vaihtelua putken sisäpinnalla. Esimerkiksi käyttämällä keskimääräistä magnetiittikerrostumatiheyttä 2500 kg/m3 ja oletusta, että kerrostuma on noin 40 % paksumpi putken lakipisteen kohdalla kuin tulipesän puolella keskimäärin, saadaan muuntokertoimeksi 5,6 x määrä
(mg/cm2) = paksuus (µm). Tulee kuitenkin huomioida että kerroin voi vaihdella voimakkaasti
eri kerrostumien välillä. Esimerkiksi kertoimella 5,6 VGB:n antama 50 mg/cm2 suositusraja
vastaisi noin 280 µm kerrostumaa ja Babcock ja Wilcoxin alle 138 baarin paineisille kattiloille antama yläraja 21,4 mg/cm2 vastaisi noin 120 µm kerrostumaa.

Edellä esitetyissä peittaustarpeen arviointiohjeissa ei ole huomioitu mahdollisuutta mitata
kerrostumapaksuuksia ultraäänimittauksen avulla. Ohjeita voisikin yksinkertaistaa lisäämällä
kerrostumapaksuusmittaukset seurantakäytäntöihin. Laadituista ohjeista huolimatta esimerkiksi Yhdysvalloissa International Paperin tehtailla on ollut tapana peitata kaikki soodakattilat
5–7 vuoden välein. Suomessa käytäntönä on peitata kattilat vain kun peittaus arvioidaan kattilan käyttäjän toimesta tarpeelliseksi.

6

KATTILAPUTKIEN SISÄPUOLISTEN KERROSTUMIEN KASVUN
SEURAUKSET

Kattilaputkien sisäpuolisten kerrostumien kasvu heikentää lämmönsiirtoa tulipesästä höyrystettävään kattilaveteen, mikä voi kasvattaa kattilahäviötä ja voimalaitoksen käyttökustannuksia. Vielä merkittävämpää on kuitenkin se, että kerrostumat kasvattavat kattilaputkien vaurioriskiä. Kerrostumat ovat osallisina monissa kattilaputkien korroosiomuodoissa tai voivat
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suoraan aiheuttaa kattilaputkien ylikuumenemisen ja vaurion. Yleisimpiä kerrostumiin liitettyjä korroosiomuotoja ovat vetyhyökkäys, emäskorroosio ja hapan fosfaattikorroosio. Korroosio voi aktivoitua aineiden konsentroituessa joko suoraan kerrostuman sisälle kattilaveden
höyrystyessä tai sisäpinnalle veden rajakerroksen lämpötilan kasvaessa. (Buecker 1997, s. 57
- 58; Shields 2002, s. 1-5 - 1-6.)

Vuonna 1998 tehdyn EPRI:n tutkimuksen mukaan kattilaputkien vesipuolen korroosio oli
Yhdysvalloissa 30 %:n osuudellaan selvästi suurin fossiilisten voimalaitosten korroosiokustannuksien aiheuttaja. Kaikki kattilaputkien vesipuolen korroosiomekanismit eivät liity kerrostumien kasvuun, mutta vuoden 2001 tutkimuksen perusteella suuri osa kattilaputkien vaurioista aiheutui kerrostumista. Taulukossa 8 on esitetty tulokset perinteisten fossiilisten voimalaitosten kattilaputkivaurioiden kyselytutkimuksesta, johon antoi vastauksensa 53 organisaatiota. (Shields 2002, s. 3-4 - 3-5.)

Taulukko 8. EPRI:n kyselytutkimus kattilaputkivaurioista 2001 (Shields 2002, s. 3-5).

Onko teillä tapahtunut vesikemiaan liittyviä kattilaputkivaurioita? (kyllä)
Raportoidut vauriotyypit

81 %

Vetyhyökkäys *

57 %

Hapan fosfaattikorroosio *

25 %

Korroosioväsyminen

45 %

Pistekorroosio

20 %

Jännityskorroosio

28 %

Emäskorroosio *

11 %

* Korroosiomekanismi liittyy sisäpuoliseen kerrostumaan

6.1 Kerrostumien vaikutus kattilaputkien lämpötiloihin
Kattilaputken sisäpuolisen kerrostuman paksuuntuminen aiheuttaa kattilaputken lämpötilan
kasvua. Lämpövuo tulipesästä kattilaveteen muodostuu kyseiseen alueeseen kohdistuvan
lämpöenergian ja kattilaveden paineeseen perustuvan höyrystymislämpötilan perusteella.
Lämpötilaero putken läpi tulipesästä kattilaveteen tulee lämpötiloista, jotka vaaditaan lämmön
siirtymiseen putkimateriaalin, kerrostuman ja sisäpinnan rajakerroksen läpi. Lämmön siirron
heikentyessä eli resistanssin kasvaessa edellä mainituissa kerroksissa, täytyy lämpötilaeronkin
kasvaa, jotta sama lämpömäärä voi siirtyä putken läpi. Lämmönsiirtoa tulipesästä kattilave-
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teen on havainnollistettu kuvassa 31. Kerrostuman paksuuntuessa kasvaa lämpötilaero kerrostuman yli (∆T2), mikä kasvattaa myös putken sisä- ja ulkopinnan lämpötiloja T2 ja T1.
(Shields 2003, s. 3-5.)

Kuva 31. Lämmön siirtyminen tulipesästä kattilaveteen (Shields 2003, s. 3-6).

Kerrostumien aiheuttamat kattilaputkien ylikuumenemisvauriot aiheutuvat tavanomaisesti
pitkäkestoisesta ylikuumenemisesta, jossa putkimateriaalin vaurio tapahtuu kuukausien tai
vuosien kuluessa. Lyhytaikaisesta ylikuumenemisesta johtuvia putkivauriota esiintyy tyypillisesti vain tapauksissa, joissa putken sisäinen virtaus estyy tai putkeen kohdistuu poikkeuksellisen suuri lämpökuorma. Kattilaputken kuumentuessa yli sallitun käyttölämpötilan putkimateriaali alkaa oksidoitua ja haurastua. Putken kuumentuessa korroosio putken pinnalla kiihtyy
ja voi edetä tasaisesti tai muodostaa pistesyöpymiä. Pahimmassa tapauksessa putki alkaa
kuumentuessaan virua ja putkeen voi muodostua säröjä. Ajan kuluessa se ei enää kestä siihen
kohdistuvia jännityksiä tai kattilaveden painetta ja pullistuu tai repeää virumismurtorajan ylittyessä. Kattilaputkimateriaalien korkeimpia sallittuja käyttölämpötiloja on esitetty taulukossa
9 ja virumismurtorajoja kuvassa 32. (Kitto ja Stultz 2005, s. 42-18; Kunnossapitoyhdistys
2008, s. 127.)
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Taulukko 9. Suurimpia sallittuja käyttölämpötiloja (Bartholomew et al. 1993, s. 2-5).

Teräslaatu
ASME

Vastaava teräslaatu
DIN 17175

Korkein sallittu
käyttölämpötila

SA-178, SA-210, SA-192

St 35.8, St 45.8

454 °C

SA-209-T1

15Mo3

482 °C

SA-213-T22

10CrMo910

552 °C

350

300

16Mo3
10 000 h
100 000 h
250 000 h

Virumismurtoraja [N/mm2]

250

200

10CrMo9-10
10 000 h
100 000 h
250 000 h

150

100

P235GH/P265GH
10 000 h
100 000 h
250 000 h
0

50

400

420

440

460

480
500
520
Lämpötila [°C]

540

560

580

600

Kuva 32. Teräslajien virumismurtorajojen arvoja (SFS-EN 10216-2: 2014, s. 66 - 68).

Jotta kattilaputken lämpötila kasvaisi yli taulukossa 9 mainittujen lämpötilojen, täytyisi kattilaputken kerrostuman kasvaa hyvin paksuksi tai olla ominaisuudeltaan hyvin heikosti lämpöä
johtavaa. Tämä pätee erityisesti matalapaineisille kattiloille ja kattiloille, joissa lämpökuormat
eivät ole erityisen korkeita. Tulipesän lämpökuormat vaihtelevat kuitenkin kattilatyypistä ja
polttoaineesta riippuen, minkä lisäksi lämpökuormat voivat olla paikallisesti suurempia, esimerkiksi polttimen läheisyydessä. Korkeapaineiset kattilat ja kattilat, joissa on tulipesässä
korkeita lämpökuormia, ovat potentiaalisempia kohteita sisäpuolisen kerrostuman aiheuttamalle ylikuumentumiselle ja siitä aiheutuville putkivaurioille. (Bartholomew et al. 1993, s. 28 - 2-13.) Taulukossa 10 on esitetty tavanomaisien magnetiitista koostuvien eri paksuisten
kerrostumien vaikutus kattilaputken pintalämpötiloihin. Laskennassa on käytetty lämpövuota
315 kW/m2, tulipesän lämpötilaa 1371 °C ja kattilaveden lämpötilaa 285 °C, joka vastaa ve-
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den höyrystymislämpötilaa noin 70 baarin paineessa. Lämpötilojen merkinnät ovat samat kuin
edellä esitetyssä kuvassa 31.

Taulukko 10. Kerrostumapaksuuden vaikutus kattilaputken pintalämpötiloihin (Shields 2002, s. 1-9).

100 µm

250 µm

500 µm

T1

372 °C

410 °C

477 °C

T2

322 °C

360 °C

427 °C

T3

296 °C

296 °C

296 °C

Tf

285 °C

285 °C

285 °C

Taulukon 10 putkilämpötilat jäävät alle 250 µm:n kerrostumapaksuudella edelleen alhaisiksi,
jos lämpötiloja verrataan esimerkiksi kuvassa 32 esitettyihin virumismurtorajojen arvoihin.
Lämpötilat olisivat kuitenkin huomattavasti suurempia, mikäli laskennassa käytettäisiin esimerkiksi kattilaa, jossa lieriöpaine on 160 baaria. Tällöin kattilaveden höyrystymislämpötila
(Tf) olisi noin 75 °C korkeampi, jolloin kaikki taulukossa 10 esitetyt lämpötilat nousisivat
likimain saman verran.

6.2 Kerrostumien vaikutus kattilaputkien sisäpuoliseen korroosioon
Kattilaputkien sisäpuolisiin kerrostumiin liitetään useita voimalaitoksien höyrystymissä vesihöyrypuolella esiintyviä korroosiomekanismeja. Alle on listattu korroosiomekanismeja, joiden esiintymiseen kattilaputkien sisäpuoliset kerrostumat vaikuttavat. (Shields 2002, s. 1-5 1-7.)
 happokorroosio ja vetyhyökkäys
 emäskorroosio
 fosfaatin piiloutuminen ja hapan fosfaattikorroosio

Yllä mainitut korroosiomekanismit käynnistyvät happamien tai alakalisten aineiden konsentroituessa tai kiteytyessä putkipinnoille. Konsentroituminen tai kiteytyminen tapahtuu kerrostuman aiheuttaman kattilaputken sisäpinnan ja rajakerroksen lämpötilan kasvun seurauksena. Monien suolojen liukoisuus laskee lämpötilan noustessa ja esimerkiksi lipeällä on taipumus konsentroitua putken vesivirtausta kuumempaan rajakerrokseen. Epäpuhtaudet voivat
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myös konsentroitua tai kiteytyä suoraan kattilavedestä sen höyrystyessä kerrostuman sisällä.
Tällöin epäpuhtaudet väkevöityvät kerrostumaan veden poistuessa, jos vesivirtauksen huuhteleva vaikutus ei ole riittävän voimakas poistaakseen epäpuhtauksia. (Kitto ja Stultz 2005, s.
42-2 - 42-3.)

6.2.1 Happokorroosio ja vetyhyökkäys
Vetyhyökkäys tapahtuu tavallisesti vain kattilaputkissa, joissa on jo sisäpuolisia kerrostumia.
Tyypillisiä ovat sellaiset kohdat, joihin muodostuvat paksuimmat kerrostumat. Näitä ovat
esimerkiksi ne, joissa vesivirtaus on häiriintynyt tai joihin kohdistuu korkeita lämpökuormia.
Itse putkissa korroosiota esiintyy yleensä putken laella eli kohtisuoraan kattilaan päin olevilla
kuumimmilla alueilla. Näissä kohteissa kattilaveden happamat epäpuhtaudet, kuten kloridit tai
sulfaatit, voivat konsentroitua kerrostumaan ja aiheuttaa korroosiota. Happokorroosion ja vetyhyökkäyksen synty edellyttää sekä paksujen kattilaputkien sisäpuolisten kerrostumien olemassaoloa että epäpuhtauksien vuotamista kattilaveteen. Reaktiota ei tapahdu, jos toinen näistä edellytyksistä poistetaan. Toisaalta esimerkiksi kerrostuman ollessa hyvin suuri, riittää pienempikin epäpuhtauksien määrä kattilavedessä reaktion käynnistymiseen. Puolestaan suurella
epäpuhtauksien määrällä riittää ohuempikin kerrostuma. (Dooley ja Bursik 2010b, s. 122 124.)

Kerrostuman sisään konsentroituessa happamat yhdisteet aiheuttavat suojaavan oksidikerroksen irtoamisen metallipinnalta, jolloin paljastuva metalli alkaa oksidoitua uudelleen. Prosessin
kertautuessa korroosio etenee ja putkipinnalle muodostuu monikerroksinen paksu kerrostuma.
Putkimateriaalin korroosiossa muodostuva vety diffusoituu putken seinämään ja reagoi metallin rautakarbidien kanssa muodostaen metaania yhtälössä 27 esitetyllä tavalla. (Dooley ja
Bursik 2010b, s. 124 - 125.)
Fe3C + 4H  3Fe + CH4

(27)

Reaktiossa syntyvä metaani kertyy metallin raerajoihin, mikä aiheuttaa raudan rakenteeseen
mikrohalkeamia. Putkimateriaali kärsii peruuttamattomia vaurioita ja haurastuu, jolloin putken lujuus heikkenee ja se on alttiimpi putkirikolle. Kuvassa 33 on esitetty vetyhyökkäyksestä
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kärsineen putken läpileikkaus, jossa mikrohalkeamat ovat putkimateriaalissa selvästi näkyvissä. (Dooley ja Bursik 2010b, s. 125.)

Kuva 33. Leikkauskuva vetyhyökkäyksestä kärsineestä kattilaputkesta (Dooley ja Bursik 2010b, s. 125).

Vetyhyökkäyksestä johtuvat putkivauriot etenevät usein hyvin nopeasti. Vaurion etenemisnopeus voi olla yli 10 millimetriä vuodessa, joten putkivaurio voi tapahtua jo alle puolessa vuodessa korroosion alkamisesta. Vetyhyökkäyksen havaitseminen tavallisesti voimalaitoksilla
käytössä olevilla välineillä on hyvin vaikeaa. Laitosten toimenpiteet kohdistuvatkin vetyhyökkäyksen estämiseen. Tämä tapahtuu tavanomaisella kattilan kunnon ja vedenlaadun
valvonnalla, eli seuraamalla kattilaputkien kerrostumapaksuuksia ja pitämällä epäpuhtauspitoisuudet kattilaveden ohjearvosuosituksien mukaisina. (Dooley ja Bursik 2010b, s. 125.)

Vetyhyökkäyksen seurauksena syntyvät putkivauriot ovat vakavia ja ilmenevät tyypillisesti
suuren paksureunaisen palan repeämisenä kattilaputkesta. Kuvassa 34 on esitetty tyypillinen
vetyhyökkäyksestä kärsineen putken repeämä. Jos kattilassa vaihdetaan vetyhyökkäyksen
jäljiltä vain rikkoutunut putki, ilmenee putkivaurioita todennäköisesti edelleen laitoksen
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käynnistymisen jälkeen. Kattilaputkien ultraäänimittauksella ja putkikameroilla voidaan etsiä
vetyhyökkäyksestä kärsineitä kohtia ja alueita. Vetyhyökkäyksessä putken sisäpinnalla muodostuu tavallisesti syöpymä, joka havaitaan ultraäänimittauksessa seinämävahvuuden pienentymisenä tai putkikameran kuvasta. Menetelmät eivät ole kuitenkaan täysin luotettavia, sillä
jossain tapauksissa putki ei ole vetyhyökkäyksen jäljiltä ohentunut, mutta kärsii silti mikrohalkeamista ja materiaalin haurastumisesta. (Dooley ja Bursik 2010b, s. 126 - 127; Buecker
1997, s. 59.)

Kuva 34. Kuva vetyhyökkäyksestä kärsineestä kattilaputkesta (Dooley ja Bursik 2010b, s. 126).

6.2.2 Emäskorroosio
Emäskorroosio on natriumhydroksidin eli lipeän aiheuttama korroosiomuoto, jossa kattilavedessä oleva natriumhydroksidi väkevöityy kattilaputken pinnalle aiheuttaen magnetiittikalvon
ja teräksen liukenemista. Väkevöitymisen edellytyksenä on kattilaveden sisältämän natriumhydroksidin lisäksi sisäpuolinen kerrostuma tai kattilan alhaisesta kuormasta tai kiertohäiriöstä johtuva alhainen virtausnopeus. Syynä voi olla myös paikallisesti mutkasta tai hitsaussaumasta häiriintynyt virtaus. Ilman edellä mainittuja edistäviä tekijöitä natriumhydroksidi ei
kohtuullisina pitoisuuksina kattilavedessä pääse väkevöitymään putkipinnoille eikä aiheuttamaan emäskorroosiota, koska virtaus kattilaputkissa huuhtelee riittävästi putkipintoja estäen
väkevöitymisen. (GEWater, Chapter 11; Dooley ja Bursik 2010a, s. 188 - 190.)

Natriumhydroksidi liuottaa suojaavaa magnetiittikalvoa ja perusmateriaalia yhtälöiden 28 ja
29 mukaisesti, joissa reaktiotuotteina syntyy natrium- ja dinatriumferriittiä.
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Fe3O4 + 4NaOH  2NaFeO2 + Na2FeO2 + H2O

(28)

Fe + 2NaOH  Na2FeO2 + H2

(29)

Emäskorroosion edetessä putkimateriaali ohenee ja kerrostuma paksuuntuu, jolloin putken
pinnan ja vesifilmin lämpötila kasvaa, mikä aiheuttaa natriumhydroksidipitoisuuden ja korroosionopeuden kasvamista entisestään. Emäskorroosiossa putkien sisäpinnoille muodostuu
tavallisesti paikallisia korroosioalueita, joiden päällä on paksu kerrostuma, mutta ne voivat
olla myös suurilla lipeäpitoisuuksilla kerrostumista vapaita. Korrodoitunut putkipinta on usein
natrium- ja dinatriumferriittikiteiden peittämä. Kuvassa 35 on emäskorroosion vaurioittamia
kohtia kahdesta eri putkesta, joista toisen vaurioalue on vapaa kerrostumista ja toiseen on
muodostunut paksuja kerrostumia. Kuvassa 36 on emäskorroosiosta kärsineen kohteen näyteputken hieestä otettu mikroskooppikuva, jossa näkyy paksussa kerrostumassa emäskorroosiolle tyypillisiä kiteitä. (GEWater, Chapter 11; Dooley ja Bursik 2010a, s. 189 - 191.)

kuva 35. Emäskorroosiosta kärsinyt alue hitsaussaumassa ja paksuja kerrostumia sisältävä emäskorroosiosta
kärsinyt alue (Dooley ja Bursik 2010a, s. 190).
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kuva 36. Emäskorroosiosta kärsineen putken hiekuva (Dooley ja Bursik 2010a, s. 190).

Emäskorroosiosta syntyy putken sisäpinnalle tyypillisesti pyöreitä tai ellipsin muotoisia syöpymiä. Korroosio voi edetä melko nopeasti ja putken syöpymisnopeus olla noin 2 millimetriä
vuodessa. Koska korroosioreaktiossa ei juurikaan muodostu vetyä, ei emäskorroosiossa tavanomaisesti esiinny vetyhyökkäyksen tapaista putkimateriaalin haurastumista. On kuitenkin
mahdollista, että korroosiokohteisiin voi kulkeutua muitakin epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat
vedyn muodostumista ja vetyhyökkäyksen. Emäskorroosiossa putkivaurio on usein ulkonäöltään teräväreunainen repeämä tai pienempi reikämäinen vaurio. (Dooley ja Bursik 2010a, s.
188 - 189.)

Emäskorroosiosta kärsineen kattilan putkivaurioiden laajuus voidaan selvittää luotettavasti
putkien seinämäpaksuudet skannaavalla ultraäänimittauksella. Tapauksissa, joissa korroosiotuotteet täyttävät muodostuneen syöpymän voi alueen laajuus ja syvyys jäädä huomaamatta
visuaalisessa- tai putkikameratarkastuksessa. Myös kattilaputkien sisäpuolisten kerrostumien
paksuus tulisi selvittää korroosiosta kärsineillä alueilla. Emäskorroosio voidaan välttää – samoin kuin vetyhyökkäyskin – hyvällä kattilan kunnon ja vedenlaadun valvonnalla. Tämä tarkoittaa kattilaputkien kerrostumapaksuuksien ja kattilaveden lipeäpitoisuuden pitämistä suosituksien mukaisella tasolla. (Dooley ja Bursik 2010a, s. 191 - 192; Port ja Herro 1991, s. 63.)
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6.2.3 Fosfaatin piiloutuminen ja hapan fosfaattikorroosio

Koska kattilavedessä olevan vapaan lipeän eli natriumhydroksidin tiedettiin aiheuttavan korroosiovaurioita, on sen määrän minimoimiseksi kehitetty ajan saatossa monia erilaisia fosfaattikemioita. Pelkän trinatriumfosfaatin annostelun sijaan voidaan annostella myös dinatriumfosfaattia, jotta vapaan lipeän muodostuminen saadaan estettyä. Käytäntöä, jossa natriumin ja
fosfaatin moolisuhde pidetään alle 3:1:ssä, kutsutaan koordinoiduksi fosfaattikemiaksi. Tällä
ei kuitenkaan onnistuta täysin estämään vapaan lipeän muodostumista. Siksi seuraavaksi kehitettiin congruent phosphate -vesikemia, jossa kattilavedessä moolisuhde pidetään 2,3:1 ja
2,6:1 välillä. Fosfaatin piiloutuminen ja hapan fosfaattikorroosio muodostuivat kuitenkin
osassa voimalaitoksista ongelmaksi, etenkin voimalaitosten käyttöpaineen kasvaessa. Sen
takia kehitettiin yleisemmin nykyisin käytetty equilibrium phosphate -vesikemia, jossa kattilaveteen annostellaan ainoastaan trinatriumfosfaattia ja fosfaattipitoisuus rajoitetaan käyttöpaineen mukaan. Kattilavedessä sallitaan pieni määrä epäpuhtauksien aiheuttamaa vapaata
lipeää. Tästä hieman päivitetty versio on continuum phosphate -vesikemia, jossa kattilaveteen
annostellaan trinatriumfosfaatin lisäksi pieni määrä lipeää. (Dillon et al. 2011, s. 173 - 176.)

Fosfaatin piiloutuminen on ilmiö, jossa kattilaveden fosfaattipitoisuus laskee ja pH nousee.
Ilmiö tapahtuu kattilaveden fosfaatin saostuessa happamina natriumfosfaattiyhdisteinä kattilaputkien sisäpinnoille, erityisesti korkean lämpötilan alueille. Kattilan kuorman laskiessa saostunut fosfaatti alkaa liueta takaisin kattilaveteen, jolloin fosfaattipitoisuus nousee ja pH laskee. Ongelmia syntyy etenkin silloin, jos käyttöhenkilökunta reagoi fosfaattipitoisuuden laskuun kasvattamalla fosfaattiannostusta, jolloin yhä enemmän fosfaattia saostuu putkipinnoille.
Putkipinnalla happamat fosfaattiyhdisteet reagoivat magnetiitin ja perusmetallin kanssa aiheuttaen korroosiota. Fosfaattikorroosiosta kärsineistä putkista on löydettävissä marisiittia
(NaFePO4) ja rautafosfaattia. Syöpymiä peittää usein kova kerrostuma ja korroosioalueet voivat olla muodoltaan pyöreitä syöpymiä, pitkiä putken suuntaisia syöpymiä tai pistekorroosion
tapaista syöpymää. Fosfaattikorroosiosta kärsineitä kattilaputkia on esitetty kuvissa 37 ja 38.
(Dillon et al. 2011, s. 174 - 179.)
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Kuva 37. Pistemäistä fosfaattikorroosiota (Dillon et al. 2011, s. 180).

Kuva 38. Pyöreä fosfaattikorroosion aiheuttama syöpymä (Dillon et al. 2011, s. 188).

Fosfaatin saostumista ja fosfaattikorroosiota esiintyy tavallisesti vaakaputkissa tai kohdissa,
joissa virtaus on häiriintynyt, esimerkiksi hitsaussaumojen takana. Näihin kohtiin muodostuu
helpommin höyrypatja, jolloin vesi ei pääse huuhtelemaan pinnalle kertyvää saostumaa pois.
Ilmiötä esiintyy erityisesti korkeampien lämpökuormien alueella, jossa myös kerrostumat ovat
usein paksuimpia. Lisäksi fosfaatin saostumista voi tapahtua joko veden höyrystyessä kerrostuman sisällä tai kasvaneen lämpötilan vaikutuksesta kerrostuman pinnalla. Kerrostumat ovat
näin ollen usein merkittävä tekijä fosfaatin piiloutumisessa ja fosfaattikorroosiossa. Jokaiselle
kattilalle on olemassa sille ominainen kattilaveden fosfaatin maksimipitoisuus, jonka ylittyessä fosfaattia alkaa piiloutua käytettäessä voimalaitosta täydellä kuormalla. Kattilaputkien sisäpuolisten kerrostumien kasvaessa, alkaa tämä maksimipitoisuus luonnollisesti laskea. Sisäpuolisten kerrostumien paksuus tulee tällöin huomioida fosfaattivesikemiaa käytettäessä. (Dillon et al. 2011, s. 175 - 180.)
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7

KATTILAPUTKIEN SISÄPUOLISEN KUNNON VALVONTA

Voimalaitosten laitteisiin tulleiden vaurioiden ja kunnon arvioinnilla on pitkät perinteet. Putkistovauriot aiheuttivat pääosan voimalaitosten seisokkiajasta. Vikaantumisen syiden selvittäminen sekä vastaavien osien kunnon tarkastaminen muodostuivat tärkeäksi höyryvoimalaitosten yleistyessä. Suunnitelmallinen kunnonseuranta kehittyi laitevaurioiden ja suunnittelemattomien seisokkien ehkäisemiseksi. Kunnonseurannalla voidaan ennustaa kattilan käytettävyyttä sen koko elinkaaren ajan. Kattilan komponentit voidaan tarkastaa sen avulla oikeaaikaisesti, millä saavutetaan laitoksen turvallinen käyttö ja kulumisen sekä vikaantumisen
hallinta. (Kitto ja Stultz 2005, s. 45-1; Salmi ja Järvi 2012.)

Kattilatarkastuksissa käytetyt kunnonvalvontamenetelmät voidaan jaotella ainetta rikkoviin
(DT, destructive testing) ja rikkomattomiin menetelmiin (NDT, nondestructive testing). Kattilaputkien sisäpuolisen kerrostuman mittausmenetelmissä jaottelun voi tehdä sen mukaan, täytyykö putkia leikata irti tarkastuksen suorittamiseksi. Tällöin ultraäänimittaus on ainoa käytössä oleva NDT-menetelmä, jossa sisäpuolinen kerrostuma voidaan mitata putken ulkopuolelta. Putkinäytteistä voidaan tarkastuskohteessa arvioida kerrostuma visuaalisesti sekä putkikameralla voidaan tarkastaa putkia pidemmältä matkalta. Tasaisen kerrostuman paksuuden
arviointia ei voida kuitenkaan visuaalisesti kohtuullisella tarkkuudella suorittaa. Kerrostumapaksuus voidaan paikanpäällä laitoksella mitata vain kalvonpaksuusmittarilla. Laboratoriossa
voidaan putkinäytteistä määrittää kerrostumapaksuus mikroskooppisesti, kerrostumamäärä
punnitsemismenetelmällä ja kerrostuman koostumus alkuaineanalysaattorilla. (Kitto ja Stultz
2005, s. 45-1 - 45-6; Salmi ja Järvi 2012.)

Yleisesti ottaen ainetta rikkovien menetelmien käyttäminen on ainetta rikkomattomia menetelmiä kalliimpaa, mistä syystä pyritään suosimaan NDT-menetelmiä. Kattilaputkien sisäpuolisten kerrostumien kunnonvalvonnassa tarvitaan kuitenkin myös aika ajoin putkinäytteiden
analysointia. (Kitto ja Stultz 2005, s. 45-6.)

7.1 Ainetta rikkovat kerrostuman mittausmenetelmät
Kattilasta otetun näyteputken sisäpuolisen kerrostuman paksuus voidaan määrittää kalvonpaksuusmittaria tai mikroskopiaa käyttäen. Kalvonpaksuusmittarin toimintaperiaate perustuu
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sähkömagneettiseen induktioon, jolla voidaan mitata ei-magneettisen kalvon paksuus magneettisen materiaalin pinnalla. Mittari on pienikokoinen ja patterikäyttöinen, joten se soveltuu
tarkastuskohteessa tehtävään kerrostumapaksuuden arviointiin. Kerrostumapaksuuden määrittäminen mikroskoopilla eli niin sanotun hiekuvan tekeminen näyteputkesta on alalla tavallisesti käytetty menetelmä. Putkinäyte leikataan ja hiotaan, minkä jälkeen kerrostumasta otetaan mikroskoopilla kuva, josta määritetään kerrostumapaksuus. Mikäli näyteputken käsittelyssä ei käytetä kerrostumaa suojaavaa valua, voi se lohkeilla hionnassa ja määritys tuottaa
todellista pienemmän tuloksen. (Elcometer 2015; Metlab Oy 2010.)

Kerrostumamäärä eli paino pinta-alaa kohden voidaan selvittää menetelmillä, joissa määrätyn
kokoisesta putkipalasta poistetaan kerrostuma mekaanisesti tai kemiallisesti, minkä jälkeen
mitataan näytekappaleen painon muutos. Menetelmä on Yhdysvalloissa kerrostuman kasvun
arviointiin yleisesti käytetty määritys. Määrityksessä saatava tulos huomioi myös kerrostuman
tiheyden, toisin kuin kerrostuman paksuuden määritys. Suomessa ei kyseistä määritystä ole
juuri käytetty, sen sijaan käytössä on ollut kerrostuman paksuuden määrittäminen. (Kitto ja
Stultz 2005, s. 42-19.)

Näyteputken kerrostuman muodostaneet alkuaineet voidaan määrittää energiadispersiivisellä
spektrometrillä (EDS, energy dispersive spectroscopy), joka on yhdistettynä elektronimikroskooppiin (SEM, scanning electron microscope). Määritys tehdään kerrostuman poikkileikkauksesta, jolloin laitteella voidaan määrittää kerrostuman alkuaineet eri syvyyksiltä useasta
eri pisteestä. Tällöin voidaan myös arvioida kerrostuman muodostumisen historiaa ja mahdollisia muutoksia kattilavedessä vallinneissa olosuhteissa. Alkuaineanalyysin tulosten perusteella voidaan arvioida, mistä yhdisteistä kerrostuma koostuu ja millainen se on ominaisuuksiltaan. Kuvassa 39 on esitetty esimerkki kerrostumasta, johon on merkitty EDS-laitteen analyysipisteet. Kuvasta raportissa ilmoitettiin alkuaineiden jakauma painoprosentteina analyysipisteissä. (Inspecta Oy 2011.)
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Kuva 39. EDS-kuva (Inspecta Oy 2011).

7.2 Ultraäänimittaus
Ultraäänitestaus on painelaitteiden ainetta rikkomattomista tarkastusmenetelmistä yksi nopeimmin kehittyviä. Kattilatarkastajien käyttöön on kehitetty monia erilaisia ultraäänimittaukseen perustuvia erikoissovelluksia. Tavallisin sovellus kattilaputkien tarkastuksessa on materiaalipaksuuden mittaaminen. Kehittyneempiä sovelluksia ovat esimerkiksi putken sisäpinnan
oksidikerroksen mittaus, putkimateriaalin vikojen ja vaurioiden mittaus sekä putken sisäpinnan vaurioiden mittaus. (Kitto ja Stultz 2005, s. 45-2 ja 45-3.)

Ultraäänimittalaitteet ovat kannettavia akku- tai patterikäyttöisiä laitteita, joiden käyttö onnistuu yksittäiseltä tarkastajalta. Usein mittauksissa toimitaan kuitenkin kahden miehen työparina, jolloin toinen tarkastaja suorittaa mittauksen toisen kirjatessa muistiin saadut tulokset.
Mittauskohteesta ja sovelluksesta riippuen yhden työpäivän aikana voidaan ultraäänimittauksella tarkastaa muutamia satoja mittapisteitä. (Salmi ja Järvi 2012.)

81

7.2.1 Ultraäänimittauksen toimintaperiaate

Ultraääni on mekaanista aaltoliikettä, joka etenee materiaalissa. Ultraääniksi kutsutaan kuuloalueen ylittäviä värähtelytaajuuksia, joista metallien tarkastuksessa käytetään yleensä 2–5
MHz:n taajuuksia. Ultraääni voi edetä väliaineessa joko pitkittäis- tai poikittaisaaltomuodossa. Pitkittäisaallossa väliaineen värähtelyliike on samansuuntaista etenemissuunnan kanssa ja
poikittaisaallossa värähtelyliike on poikittaista etenemissuuntaan nähden. Pitkittäisaaltomuoto
on enemmän käytetty ja sitä käytetään esimerkiksi paksuusmittauksissa ja materiaalitarkastuksissa, mutta myös poikittaisaaltomuotoa käytetään monissa sovelluksissa. (Härkölä ja Toivonen 2004, s. 6 - 9.)

Pienimmät ultraäänen avulla materiaalista havaittavissa olevat heijastajat ovat kooltaan käytetyn äänen aallonpituuden puolikkaita. Pitkittäisaallon etenemisnopeus teräksessä on 5900 m/s
ja poikittaisaallolla se on 3240 m/s, joten samaa taajuutta käytettäessä poikittaisaallolla voidaan havaita pienempiä heijastajia. Taulukossa 11 on esitetty pienimmät teräksessä havaittavissa olevat viat. (Härkölä ja Toivonen 2004, s. 19.)

Taulukko 11. Ultraäänellä pienin havaittavissa oleva vika millimetreissä (Härkölä ja Toivonen 2004, s. 19).
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Yleisin menetelmä on muodostaa ultraääni luotaimessa pietsosähköisellä kiteellä, joka muuntaa sähköisen energian mekaaniseksi ja päinvastoin (Härkölä ja Toivonen 2004, s. 27). Kuvassa 40 on esitetty normaaliluotaimen rakenne.
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Kuva 40. Normaaliluotain (Härkölä ja Toivonen 2004, s. 27).

Ultraääni heijastuu osittain tai täydellisesti materiaalissa kohtaamistaan epäjatkuvuuksista,
joiden kaiku vastaanotetaan luotaimella ja voidaan esittää oskilloskoopissa tai signaalin käsittelyn jälkeen digitaalisella näytöllä. Käytetyn ultraäänen nopeuden ollessa tiedossa mitattavassa aineessa, voidaan kaikujen perusteella määrittää materiaalipaksuus tai epäjatkuvuuskohdan sijainti kuvan 41 mukaisesti. (Kitto ja Stultz 2005, s. 45-2 - 45-3.)

1

1
2

2

Kuva 41. Ultraäänimittauksen toiminta (Kitto ja Stultz 2005, s. 45-2).

Ultraäänitarkastuksessa mitattavan kohteen pinta on ensin puhdistettava ja mittauspisteessä
luotaimen alla on käytettävä kontaktiainetta, koska ultraääni ei siirry ilmasta metalliin. Pinnan
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puhdistuksen vaatimukset riippuvat mittaussovelluksesta. Materiaalipaksuuden mittauksessa
riittää karkeampi puhdistus, kun puolestaan suurempaa tarkkuutta vaativissa putken sisäpinnan tarkastuksissa mittauspinnan tulee olla huolellisesti puhdistettu. (Kitto ja Stultz 2005, s.
45-2 - 45-3.)

7.2.2 Sisäpuolisen oksidikerroksen ultraäänimittaus

Putken sisäpuolisen oksidikerroksen ultraäänimittaus perustuu putkimateriaalin ja oksidikerroksen rajapinnasta sekä oksidikerroksen pinnasta syntyvien heijastusten havaitsemiseen. Ääniaalto sekä heijastuu että läpäisee putkimateriaalin ja oksidikerroksen rajapinnan, mikä mahdollistaa kerrostumapaksuuden mittaamisen. Mittausteoria menetelmästä on esitetty kuvassa
42. (Lester 1987, s. 4 - 6.)

2
1

putki
oksidikerros

1

2

oksidikerros

Kuva 42. Sisäpinnan oksidikerroksen mittaus ultraäänellä (Kitto ja Stultz 2005, s. 45-2).

Kattilan tulistimien tarkastuksissa sisäpinnan oksidikerroksen ultraäänimittaus on yleisesti
käytössä oleva menetelmä. Yhdysvalloissa menetelmä on ollut olemassa jo 80-luvulla ja
Suomessa mittaukset aloitettiin 90-luvun alussa, jolloin markkinoille tulivat ensimmäiset digitaaliset mittalaitteet. Tulistettava höyry sisältää hyvin harvoin kerrostumaa aiheuttavia epäpuhtauksia, joten tulistimien sisäpinnalle muodostuva magnetiittikerros syntyy teräksen oksidoituessa korkeassa lämpötilassa. Oksidoituminen on riippuvainen ajasta ja lämpötilasta, jo-
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ten oksidikerroksen mittausten avulla voidaan arvioida myös putkien käytönaikaisia lämpötiloja ja jäljellä olevaa elinikää. Erilaisesta muodostumismekanismista johtuen tulistimien oksidikerros on huomattavasti kattilaputkien kerrostumia tiheämpää, joten myös käytettävät mittaustekniikat eroavat toisistaan. (Kitto ja Stultz 2005, s. 42-24 ja 45-2; Salmi ja Järvi 2012.)

Tulistimien sisäpuolisen oksidikerroksen ultraäänimittauksessa käytetään hyvin korkeaa taajuutta, jotta ohuen oksidikerroksen heijastus voidaan erottaa putkimateriaalin heijastuksesta.
Useat markkinoilla myytävät mittalaitteet käyttävät 20 MHz:n taajuutta ja sekä pitkittäisaaltoettä poikittaisaaltomuotoa. Tällöin pienimmät havaittavissa olevat oksidikerrospaksuudet ovat
taulukon 11 perusteella ja laitevalmistajan ilmoittamana pitkittäisaallolle noin 150 µm ja poikittaisaallolle noin 80 µm. (Salmi ja Järvi 2012.) Kuvassa 43 on esitetty edellä mainitun kaltaisten pitkittäis- ja poikittaisaaltoa käyttävien mittalaitteiden näyttökuvat oksidikerroksesta.
Kuvasta voi havaita, kuinka tästä ohuemmat oksidikerrokset olisivat pitkittäisaallolla jo mahdottomia havaita heijastusaaltojen mennessä päällekkäin.

Poikittaisaalto

Oksidikerros

Pitkittäisaalto

Oksidikerros

Kuva 43. Sisäpinnan oksidikerroksen mittaus poikittais- ja pitkittäisaallolla (Varo Teollisuuspalvelut Oy 2010).

Huokoisemmissa kattilaputkien kerrostumissa korkeataajuinen ultraääni vaimenee huomattavasti tai ei välttämättä läpäise kerrostumaa. Edellä mainittu tulistimen oksidikerroksen mittausmenetelmä ei tästä syystä toimi hyvin höyrystinputkien kerrostumien mittauksessa. Yhdysvalloissa 80-luvun lopulla kehitettiinkin menetelmä, jossa käytetään alhaisempaa 5 MHz
taajuista normaaliluotainta ja jossa kerrostumamäärää arvioidaan kerrannaiskaikujen vaimenemisen perusteella. Menetelmässä ensimmäisen ja valitun kerrannaiskaiun energiaa ja amplitudia verrataan laskennallisesti sisäpinnaltaan puhtaan kattilaputken mittauksessa saatuihin
arvoihin. Kerrostumamäärä voidaan arvioida tunnettuja kerrostumamääriä sisältäneiden put-
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kien mittaussarjan tuloksien perusteella. Menetelmän toiminta on havainnollistettu kuvassa
44. (Buttram et al. 1992, s. 1 ja 3 - 4.)

Kuva 44. Kattilaputken kerrostuman mittaus kerrannaiskaikujen vaimenemisen avulla (Buttram et al. 1992, s. 1).

Kerrannaiskaikuja käyttävän menetelmän heikkous on sen herkkyys putken sisäpinnan epätasaisuuksia kohtaan, jotka vaimentavat kaikuja ohjaamalla osan ääniaallosta luotaimesta poispäin. Menetelmän käytöstä luovuttiin ilmeisesti sen epätarkkuuden ja epävarmuustekijöiden
vuoksi. Kitto ja Stultzin (2005, s. 45-3) mukaan kerrostumien paksuuden määrittämisen sijaan
menetelmää on edelleen joissain määrin käytetty kattilaputkien sisäpuolisten korroosioalueiden paikannuksessa. Menetelmää voidaan käyttää, koska korrodoitunut putken sisäpinta on
useimmissa tapauksissa hyvin epätasainen ja vaimentaa kerrannaiskaikuja.

8

TAS-05-ULTRAÄÄNIMITTAUS

Varo Teollisuuspalvelut Oy hankki vuonna 2009 voimalaitoksen höyrystinputkien sisäpuolisten kerrostumapaksuuksien mittaukseen edistynyttä ultraäänitekniikka hyödyntävän TAS-05mittausjärjestelmän. Laitteisto koostuu normaaliluotaimesta ja digitaalisesta ultraäänimittarista, joka lähettää ja vastaanottaa pulssit luotaimelta sekä muuntaa mittaustiedon tietokoneella
analysoitavaan muotoon. Tietokoneelle asennetulla ohjelmalla suoritetaan mittaussignaalin
käsittely, mittauslukemien tallentaminen ja ultraäänimittarin asetusten muokkaaminen.

86

Mittausjärjestelmä eroaa tavanomaisesta ultraäänimittalaitteista pääosin mittasignaalin käsittelyssä. Tietokoneen ohjelma suodattaa häiriösignaaleja ja muokkaa signaalia niin, että putken
ja kerrostuman rajapinnan sekä kerrostuman pinnan heijastukset ovat helpommin havaittavissa. Lisäksi ohjelmalla voidaan pehmentää mittauskuvaa keskiarvottamalla tulevia signaaleja,
jotta kaikujen aaltomuodot ovat helpommin käyttäjän luettavissa. (Holuszko 2009.)

Valmistajan antamien tietojen mukaan mittauksen tarkkuus on tasaisilla putkipinnoilla ja sisäpinnan kerrostumalla sekä tavanomaisella kerrostuman koostumuksella ±20 µm. Tällöin
mittaus on riittävän tarkka käytettäväksi voimalaitoksen höyrystimen sisäpuolisten kerrostumien kasvun seurantaan koko peittausvälin ajalla. Mittauksessa tuloksena saadaan kerrostumapaksuuden lisäksi myös kattilaputken seinämävahvuus mittauspisteessä. (Holuszko 2009.)

8.1.1 Mittauksen toimintaperiaate

Mittauksessa käytetään korkeataajuista pitkittäisaaltoa lähettävää normaaliluotainta, jossa on
mitattavan putken kaarevuuden mukaan hiottava kulutuspala. Taajuus on valittu siten, että
signaali ei vaimene liiaksi kattilaputkessa tai kerrostumassa, mutta on riittävän tarkka mittauksen suorittamiseen. Putken kaarevuuden mukaan hiotulla luotaimella varmistetaan hyvä
kontakti kaarevalla pinnalla ja se, että mittaus tapahtuu kohtisuoraan putkipintaa vasten. Putken kaarevuuden mukaan hiottu luotain näyteputken pinnalla on esitetty kuvassa 45. (Holuszko 2009.)
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Kuva 45. Putken kaarevuuden mukaan hiottu ultraääniluotain näyteputken pinnalla (Holuszko 2009).

Kuten edellä esitettiin, putken sisäpuolisen kerrostuman ultraäänimittaus perustuu putken ja
kerrostuman rajapinnan sekä kerrostuman pinnalta heijastuviin kaikuihin. TAS-05mittausjärjestelmässä mitattavan kohteen sisäpinnan heijastuksia verrataan nollakalibroinnin
heijastukseen, joka saadaan samaa materiaalia ja kokoa olevasta puhtaasta putkesta. Mitattavan sisäpuolisen kerrostuman ollessa ohut, putken ja kerrostuman rajapinnan sekä kerrostuman pinnan heijastusaallot ovat päällekkäisiä eikä niitä voi erottaa toisistaan. Kahden heijastuksen seurauksena syntynyt aaltomuoto kuitenkin kasvaa leveyssuunnassa, joten kerrostuman paksuus voidaan määrittää vertaamalla levenemää nollakalibroinnin tulokseen. Ohuen
kerrostuman mittausperiaate on esitetty kuvassa 46. (Holuszko 2009.)
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Kuva 46. Ohuen kerrostuman mittausperiaate TAS-05-ultraäänimittauksessa (Holuszko 2009).

Mitattavan kerrostuman paksuuntuessa kahdesta kaiusta muodostuva aalto levenee, kunnes
paksun kerrostuman mittauksessa aallot ovat jo havaittavissa erillään. Tällöin kerrostumapaksuus määritetään jälkimmäisen kaiun ja nollakalibroinnin, jonka sijainti pysyy ensimmäisessä
kaiussa, erotuksen perusteella. Kuvassa 47 on havainnollistettu kaikujen käyttäytyminen eripaksuisten kerrostumien mittauksessa sekä nollakalibroinnissa saatu käyrä.
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paksu kerrostuma
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Kuva 47. Eripaksuisten kerrostumien aiheuttamia kaikuja TAS-05-ultraäänimittauksessa (Varo Teollisuuspalvelut Oy 2014).

Tietokoneen ruudulla ohjelma näyttää ultraäänisignaalin ja kahden ensimmäisen kerrannaiskaiun lähikuvat. Pitkästä signaaliesityksestä voidaan arvioida ultraäänen kerrannaiskaikujen
vaimenemista, josta mittaaja saa lisätietoa sisäpinnasta tai kerrostumapaksuudesta. Kerrostuman paksuus mitataan ensimmäisen kaiun perusteella edellä esitetyllä tavalla. Putkipaksuuden
ohjelma määrittää automaattisesti ensimmäisen ja toisen kerrannaiskaiun välimatkan perusteella. Mittausohjelmassa voidaan vapaasti valita heijastusten tarkennukset niin kutsutuissa bja c-kuvissa sekä kuinka pitkältä ajalta (a-kuva) mittaussignaali näytetään. Jokaisesta mittauksesta ohjelmaan tallentuu kerrostuman ja putken paksuuslukemien lisäksi mittaussignaali, jota
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voidaan halutessa tarkastella myös jälkikäteen. Kuvassa 48 on esitetty ohjelman mittausnäkymä, jossa alempana on a-kuva ja ylempänä b- ja c-kuvat. (Holuszko 2009.)

Kuva 48. TAS-05-ohjelman mittauskuva (Varo Teollisuuspalvelut Oy 2014).

8.1.2 Mittausvirheet ja epävarmuudet

Sisäpuolisten kerrostumien ultraäänimittauksen tekniset virheet ja epävarmuudet aiheutuvat
putken ulkopinnan tai sisäpinnan epätasaisuuksista ja kerrostuman ominaisuuksista. Nämä
ovat suoraan seurausta fysikaalisista perusteista ultraäänen käyttäytymisessä ja heijastumisessa erilaisissa väliaineissa ja rajapinnoista. Jossain tapauksissa kerrostuman ominaisuudet voivat jopa täysin estää kerrostumapaksuuden mittaamisen ultraäänimittauksella. Inhimillisiä eli
mittaajan aiheuttamia virheitä voi aiheutua putkipintojen käsittelyssä, mittalaitteen käytössä ja
heijastusten lukemisessa. Näistä vaativin osa-alue on heijastusten luku- ja arviointitaito, jota
voidaan harjoittaa erilaisia kerrostumia sisältäviä näytepaloja mittaamalla.

Mitattavan putken epätasainen ja korrodoitunut ulkopinta tai epäsäännöllinen muoto voivat
aiheuttaa epätarkkuutta mittauksessa tai pahimmillaan estää mittauksen suorittamisen. Putkipinnan aiheuttamat haasteet ovat havaittavissa mittausta suoritettaessa ja niihin voidaan vaikuttaa putken mittauspisteen valinnalla ja putkipintojen esikäsittelyllä. Putkipintojen esikäsittely on kuitenkin tavallisesti vain pinnan puhdistamista, jossa pintoja käsitellään metallia
poistamattomilla menetelmillä eikä putken seinämävahvuutta haluta pienentää. Kuvassa 49 on
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esitetty esimerkki korroosiosta kärsineestä putkipinnasta, jossa huono mittauspinta heikentää
kerrostumapaksuuden mittaustarkkuutta.

Kuva 49. Epätasainen puhdistettu kattilaputken pinta (Varo Teollisuuspalvelut Oy 2012).

Mitattavan kerrostuman tulee olla kiinteässä olomuodossa eli rakenteeltaan kidemäistä, jotta
ultraääni voi edetä. Menetelmällä ei voida mitata sakasta tai lietteestä koostuvien kerrostumien paksuuksia, joita tavallisesti muodostuu kattiloissa vaakasuoriin jakokammioihin, mutta
poikkeuksellisissa olosuhteissa myös tulipesän seinäputkiin. Tavallisesti kattiloiden kerrostumat koostuvat pääosin rautaoksidista ja ovat rakenteeltaan yhtenäisiä. Muiden mittausepätarkkuuteen vaikuttavien tekijöiden ollessa vähäisiä, tarjoavat tällaiset kohteet parhaan mittaustarkkuuden menetelmälle. Alla on eriteltynä mittaustarkkuuteen vaikuttavia kerrostumien
ominaisuuksia (Holuszko 2009.)
 Kerrostuman huokoset voivat vaimentaa ultraäänen kulkua, jolloin kerrostumapinnan
kaiku on vaimea tai suuri määrä huokosia voi näkyä väärinä heijastusrajapintoina aiheuttaen todellista pienempiä mittaustuloksia.
 Kerrostuman tai putken sisäpinnan paikalliset epätasaisuudet voivat aiheuttaa joko
kasvun tai vähenemisen kerrostumapaksuuden mittaustulokseen.
 Putken ja kerrostuman rajapinnan tai kerrostumapinnan aaltomaisuus voi aiheuttaa
epätarkkuutta mittaukseen, mutta tässä tapauksessa epätarkkuus on pieni.
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 Kerrostuma on poikkeuksellisen tiheä ja lähellä putkimateriaalin tiheyttä, jolloin myös
äänennopeusero on pieni. Tällöin putken ja kerrostuman rajapinnasta heijastuvan aallon voimakkuus on alhainen ja vaikeasti havaittava.
 Halkeamat kerrostumassa voivat aiheuttaa väärän ääniaallon heijastusrajapinnan, jolloin tulos on todellisuutta pienempi.
 Kerrostuma on irti putken sisäpinnalta, jolloin mittauksessa näkyy puhdas sisäpinta.

Kattilatarkastuksissa yksittäisen mittapisteen tuloksen luotettavuutta pyritään parantamaan
suorittamalla samasta kohteesta useampia mittauksia, joiden keskiarvo ilmoitetaan tuloksena.
Lisäksi tarkistuksissa mitataan suuri joukko mittapisteitä, joihin yksittäisten mittapisteiden
tuloksia voidaan verrata. Poikkeavuuksien esiintyessä voidaan mittaustulos varmistaa mittaamalla kohde ja sen lähialue uudelleen.

8.1.3 Mittauksen toimivuuden testaus näytepaloilla

TAS-05-ultraäänimittauksen toimivuutta kokeiltiin laitteiston hankinnan jälkeen mittaamalla
näytepaloista kerrostumapaksuuksia ja vertaamalla tuloksia pintakalvomittarilla saatuihin tuloksiin. Viisi käytettyä näyteputkea olivat peräisin kolmesta Suomessa sijaitsevasta soodakattilasta ja ne sisälsivät sekä ohuita että paksuja kerrostumia. Näyteputkista mitattiin poikkileikkauksen linjassa useampia lukemia, joita verrattiin samoista pisteistä pintakalvomittarilla saatuihin tuloksiin. Kuvassa 50 on esitetty mitattuja näyteputkia ja kuvassa 51 on kaavio saaduista tuloksista.

Kuva 50. Kuvia osasta mitatuista näytepaloista (Varo Teollisuuspalveut Oy 2010).
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Kuva 51. Ultraäänimittauksen ja pintakalvomittarin tulokset näyteputkista (Varo Teollisuuspalvelut Oy 2010).

Kuvasta 51 havaitaan pääosan mitatuista tuloksista olevan vertailussa katkoviivoilla merkityn
±20 µm alueen sisällä. Näyteputkien pinnat olivat hyväkuntoisia, joten ulkopinnasta aiheutuvaa mittavirhettä ei ultraäänilaitteella saaduissa tuloksissa ollut. Tieteellisen tarkkana vertailumenetelmää ei voida pitää, sillä pintakalvomittarilla on myös oma mittausvirheensä, jonka
lisäksi ei voida olla varmoja että mittaukset onnistuttiin suorittamaan molemmilla menetelmillä aivan tarkalleen samasta kohdasta. Tulosten perusteella voitiin kuitenkin päätellä ultraäänimittauksen toimivan riittävällä tarkkuudella käytettyjä näytepaloja vastaavissa olosuhteissa.

9

MITTAUSKOKEMUKSIA TAS-05-LAITTEISTOLLA

Kattilan tulipesän sisäpuolisten kerrostumapaksuuksien tarkastus suoritetaan tyypillisesti yhden tai kahden päivän laajuisina mittauksina. Tämä riippuu kattilan kokoluokasta ja halutusta
mittauslaajuudesta. Mittapisteiden tulee olla puhtaalla metallipinnalla, joten ne täytyy puhdistaa kaikesta kuonasta ja oksidista. Pinnan puhtausvaatimukset ovat suuremmat kuin pelkän
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putken seinämävahvuuden ultraäänimittauksissa. Yhden tarkastuspäivän aikana saadaan kahden miehen työparina puhdistettua ja mitattua noin 100–150 mittapistettä. Mittaukset voidaan
suorittaa sekä kattilan ollessa tyhjennettynä että putkien sisältäessä vettä.

Alla on esitetty tuloksia muutamista TAS-05-ultraäänimittauksella suoritetuista tarkastuksista
sekä tarkastusten yhteydessä irrotettujen näytepalojen kerrostumapaksuusmäärityksistä.

9.1.1 Esimerkki 1: Soodakattilan mittaukset vuosina 2010, 2011 ja 2014

Soodakattilalla suoritettiin kerrostumapaksuusmittaukset tulipesän alaosassa huoltoseisokin
yhteydessä vuonna 2010. Korkeudella 1800 mm kattilan pohjasta kerrostumapaksuudet olivat
kaikilla seinillä keskimäärin noin 50 µm paksuja. Korkeudella 3800 mm kattilan pohjasta
kerrostumat olivat huomattavasti paksumpia ollen noin 120–180 µm paksuisia. Kuvassa 52 on
esitetty oikean seinän kerrostumapaksuuksien mittaustulokset tasolta 3800 mm, missä esitetään mittapisteistä kymmenen mittauksen keskiarvo ja pienin sekä suurin saatu lukema.

näyteputki

Kuva 52. Kerrostumapaksuuksien mittaustuloksia soodakattilasta (Varo Teollisuuspalvelut Oy 2010).

Kuvassa 53 on esitetty putkesta numero 100 otetusta näyteputkesta tehty hiekuva kerrostumasta.
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127 µm

175 µm

Kuva 53. Näyteputken kerrostuman hiekuva (Varo Teollisuuspalvelut Oy 2010).

Soodakattila peitattiin seuraavassa huoltoseisokissa vuonna 2011. Peittauksen tehokkuutta
seurattiin mittaamalla sisäpuolisen kerrostumapaksuuden muutosta miesluukun viereisestä
putkesta TAS-05-ultraäänilaitteella. Mittaukset suoritettiin puolen tunnin välein peittauksen
happokäsittelyn aikana. Kuvaaja mittaustuloksista on esitetty kuvassa 54.

Kuva 54. Mitattu kerrostumapaksuuden muutos peittauksen aikana (Varo Teollisuuspalvelut Oy 2011).
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Seuraavat kerrostumapaksuusmittaukset suoritettiin vuonna 2014. Mittauksilla haluttiin varmistaa, että kerrostumat eivät olleet kasvaneet peittauksen jälkeen epätavallisen nopeasti. Tulosten perusteella kerrostumapaksuudet olivat ohuita eli pääosin alle 30 µm, mutta mittauksissa havaittiin putkien seinämävahvuuden ohentuneen korkeudella 3800 mm pohjasta nopeammin kuin korkeudella 2400 mm pohjasta. Korkeudella 3800 mm putket olivat ohentuneet keskimäärin 0,1 mm ja korkeudella 2400 mm keskimäärin 0,02 mm. Todennäköisesti ero oli syntynyt vuosien 2010–2011 aikana, jolloin korkeudella 3800 mm kerrostumat olivat paksumpia
vaikuttaen putkien käyttölämpötiloihin.

9.1.2 Esimerkki 2: Soodakattilan mittaukset vuosina 2011 ja 2014

Soodakattilalla suoritettiin tulipesän höyrystinputkien sisäpuolisten kerrostumapaksuuksien
mittaukset huoltoseisokeissa vuosina 2011 ja 2014. Vuonna 2011 mitattiin kattilan alaosasta,
compound-putken alueelta, sisäpuolisten kerrostumien paksuudeksi enintään noin 55 µm ja
keskimäärin 20–40 µm. Kattilan sivuseinältä lipeäruiskuaukon vierestä irrotetusta putkinäytteestä mitattiin pintakalvomittarilla sisäpuolisen kerrostuman paksuudeksi noin 40 µm. Tulos
oli yhteneväinen ultraäänimittarin antamien lukemien kanssa.

Vuonna 2014 suoritettiin seuraava tarkastus, jossa mitattiin seinäputkien sisäpuolisten kerrostumien paksuuksia kattilan pohjalta alkaen aina korkeudelle 16500 mm asti. Tarkastuksessa
löytyi paksumpia kerrostumia kattilan compound-hiiliteräsrajan yläpuolelta korkeudelta
15500–16500 mm. Tulosten perusteella kerrostumat olivat paksuimmillaan noin 130 μm. Lisäksi yksittäinen paksu kerrostuma löytyi pieneltä alueelta vasemman seinän putkesta numero
50 korkeudelta 3500 mm pohjasta. Mittauksen perusteella putkessa oli noin 300 mm korkea
alue, jossa kerrostumapaksuus oli huomattavasti suurempi eli noin 100–185 μm. Mittaustulokset tulipesän alaosassa, jossa vuoden 2011 mittaukset suoritettiin, olivat paksuimmillaan
noin 60 μm ja keskimäärin noin 20–40 μm. Kattilasta compound-alueelta irrotetuista miesluukun putkista mitattiin pintakalvomittarilla sisäpuolisen kerrostuman paksuudeksi noin 40–50
μm ja tertiääri-ilma-aukon putkista noin 30–40 μm. Compound-hiiliteräsrajan yläpuolelta,
tulipesän vasemmasta takakulmasta irrotetuista putkista mitattiin pintakalvomittarilla 60–100
μm paksuja kerrostumia. Tulokset olivat täten yhteneväisiä ultraäänimittarin antamien lukemien kanssa.
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Vertailtaessa samoista mittapisteistä tehtyjen mittausten tuloksia vuosilta 2011 ja 2014 havaittiin, että kerrostumien kasvu kattilan alaosassa on ollut kolmen vuoden ajanjaksolla hyvin
hidasta. Tuloksien mukaan korkeuksilla 1500 mm ja 5500 mm pohjasta oli kerrostumapaksuus kasvanut keskimäärin vain muutamalla mikrometrillä. Samoissa kohteissa kattilaputkien
seinämävahvuus oli pienentynyt keskimäärin 0,04 mm. Kuvassa 55 on esitetty kaavio tulipesän takaseinästä, korkeudelta 1500 mm pohjasta mitatuista tuloksista vuosilta 2011 ja 2014.

Kuva 55. Mitatut kerrostumapaksuudet ja seinämävahvuudet takaseinän tasolta 1500 mm vuosilta 2011 ja 2014
(Varo Teollisuuspalvelut Oy 2014).

9.1.3 Esimerkki 3: Leijupetikattilan mittaukset vuonna 2011

Leijupetikattilalla mitattiin tulipesän seinäputkien sisäpuolisia kerrostumapaksuuksia huoltoseisokin aikana vuonna 2011. Mittauksia suoritettiin muurauksen yläreunasta lähtien korkeuksien 1500 mm ja 12500 mm välisellä alueella. Sisäpuolisten kerrostumien paksuudeksi saatiin
suurimmillaan noin 70 µm ja keskimäärin 40–60 µm. Kattilasta irrotettiin putkinäyte ja lähetettiin tutkittavaksi laboratorioon. Ultraäänimittauksella mitattu näyteputken sisältämä kerrostumapaksuus oli noin 50 µm. Näyteputkesta tehtiin hiepala, josta määritettiin kerrostumapaksuus mikroskoopilla sekä kerrostuman koostumus SEM-EDS-menetelmällä. Kuvassa 56 on
esitetty kerrostuman hiekuva ja kuvassa 57 kerrostuman SEM-EDS-analyysin tulokset.
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Kuva 56. Näyteputken hiekuva (Inspecta Oy 2011).
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Kuva 57. Näyteputken SEM-EDS analyysitulokset (Inspecta Oy 2011).

Ultraäänellä mitattu kerrostumapaksuus oli noin 10–15 µm todellista pienempi, mutta mittaustarkkuus oli edelleen hyvä. Ero voi aiheutua kerrostuman koostumuksesta, sillä alkuaineanalyysin perusteella kerrostuma koostui pääosin kovuussuoloista ja fosfaatista, jotka näkyvät kuvassa 57 tummina alueina. Voidaankin sanoa, että menetelmällä pystyttiin mittaamaan kohtuullisella tarkkuudella suurelta osin kovuussuoloista koostuneiden kerrostumien
paksuuksia, joissa oli vain pieniä määriä rautaa.
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9.1.4 Esimerkki 4: Kiertopetikattilan mittaukset vuosina 2011 ja 2014

Kiertopetikattilan tulipesän seinäputkien sisäpuolisten kerrostumien paksuudet mitattiin ensimmäisen kerran ultraäänimittausta käyttäen vuoden 2011 huoltoseisokissa. Mittauksia suoritettiin jokaiselta seinältä neljältä eritasolta, jotka olivat 800 mm, 2800 mm, 4800 mm ja 6800
mm tulipesän alaosan muurauksen yläreunasta mitattuna. Alimmalla mittaustasolla kerrostumapaksuudet olivat mittauksen mukaan alle 60 µm. Paksuimmat kerrostumat löytyivät tasolta
2800 mm, jossa ne olivat mittausten mukaan suurimmillaan noin 150–180 µm. Ylemmillä
tasoilla kerrostumapaksuudet alkoivat mittausten mukaan ohentua. Tasolla 4800 mm kerrostumat olivat paksuimmillaan noin 120–150 µm ja tasolla 6800 mm noin 80–100 µm. Kattilasta irrotettiin korkeudelta 3000 mm näyteputki, jonka hiekuvasta määritetty kerrostumapaksuus
oli yhtenevä putken irrotusalueelta saatujen mittaustulosten kanssa. Kerrostuma koostui analyysin mukaan pääosin magnetiitista.

Samalla kattilalla suoritettiin kerrostumapaksuuksien mittaukset uudelleen kolme vuotta
myöhemmin vuoden 2014 huoltoseisokissa. Mittaukset suoritettiin telinekorkeuksien vuoksi
korkeuksilta 800 mm, 2000 mm, 4000 mm, 4800 mm ja 7500 mm tulipesän alaosan muurauksen yläreunasta mitattuna. Paksuimmat kerrostumat löytyivät tasoilta 4000 mm ja 4800 mm.
Korkeuksilla 800 mm, 2000 mm ja 7500 mm kerrostumapaksuudet olivat mittauksen mukaan
ohuempia. Korkeudella 4000 mm kerrostumat olivat paksuimmillaan noin 190–210 µm. Korkeudella 4800 mm kerrostumat olivat tulosten mukaan kasvaneet vuoden 2011 tuloksiin verrattuna. Kerrostumat olivat mittausten mukaan paksuimmillaan noin 160–180 µm, joten kerrostumat olivat paksuuntuneet noin 30–40 µm. Kuvassa 58 on esitetty tuloskaavio etuseinän
korkeudelta 4800 mm tehdyistä mittauksista vuosilta 2011 ja 2014.
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Kuva 58. Mitatut kerrostumapaksuudet ja seinämävahvuudet etuseinän tasolta 4800 mm vuosilta 2011 ja 2014
(Varo Teollisuuspalvelut Oy 2014).

9.1.5 Esimerkki 5: Soodakattilan mittaukset vuonna 2014

Soodakattilalla suoritettiin seinäputkien sisäpuolisten kerrostumapaksuuksien mittaukset tulipesän ala- ja keskiosissa. Mittaustulosten mukaan kerrostumat olivat pääosin ohuita alle 40
µm paksuisia. Mittaus näytti yhdeltä seinältä epäsäännöllisesti muutamia 100–180 µm paksuja kerrostumia, joiden ympärillä saman seinän alueella tulokset olivat alhaisia. Kyseisellä seinällä oli putkikameratarkastuksen perusteella pääosin tasainen oksidikerros, mutta aika-ajoin
hyvin paksuja putkikehän muotoisia ja muutaman sentin levyisiä kerrostumia tai korroosioalueita.

Kattilasta irrotettiin näyteputkia, joissa oli jopa kaksi millimetriä paksuja kerrostumia. Kyseisistä näyteputkista ultraäänimittaus näytti vain ohuita alle 40 µm kerrostumia. Kerrostumien
koostumus oli peittauspalveluja tarjoavan yrityksen tutkimuksien mukaan lietteen kaltaista
seinään kiinnittynyttä sakkaa ja koostui noin puoliksi kuparista ja rautaoksidista. Mekaanisesti
kerrostuman pystyi irrottamaan putken sisäpinnalta esimerkiksi kynän kärjellä työntäen. Edellä mainitun kaltaisia paksuja kerrostumia löytyi muutamista näyteputkista, jotka olivat vaihdettu kattilaan noin kaksi vuotta aikaisemmin. Vanhemmista kauemmin kattilassa olleista
näyteputkista löytyi saman yrityksen analyyseissä vain noin 30 µm paksuja tavanomaisia kerrostumia. Peittauksessa poistetun rauta- ja kuparimäärien perusteella höyrystimen sisäpinnat
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olivat kattilassa pääosin tämän kaltaisia. Syytä putkissa havaittujen putkikehän muotoisten
kerrostuma-alueiden tai uusiin putkiin kertyneen sakan muodostumiselle ei osattu selittää.

10 JOHTOPÄÄTÖKSET
Kirjallisuuden ja tehtyjen havaintojen perusteella voimalaitoksen höyrystinputkien sisäpuolisten kerrostumien kasvunopeus vaihtelee laitosten välillä suuresti. Erityisesti kasvunopeuteen
vaikuttavat voimalaitostyyppi, käytetty vesikemia ja kattilaveteen kulkeutuvien epäpuhtauksien määrä. Niiden perusteella kerrostumien muodostumista pystytään joissain tapauksissa
arvioimaan. Sisäpuolisten kerrostumien muodostumiskohteet tulipesässä vaihtelevat erityisesti kattilatyyppien välillä, mutta kokemusten mukaan eroavaisuuksia löytyy myös samantyyppisten kattiloiden väliltä. Kerrostuman kasvun ennustamisen epävarmuuden vuoksi käytännössä kaikilla voimalaitoksilla on tarpeen suorittaa aika ajoin höyrystimen sisäpuolisten kerrostumien paksuuden tarkastuksia. Laitokselle tyypillisen kerrostuman kasvunopeuden arviointia tulisi käyttää lähinnä vain kerrostuman tarkastusväliä määritettäessä.

Höyrystimen sisäpuoliset kerrostumat voivat paksuuntuessaan altistaa kattilaputket sisäpuoliselle korroosiolle tai ylikuumenemiselle. Korroosiota voi tapahtua joko epäpuhtauksien konsentroituessa joko putken sisäpinnan lämpötilan nousun seurauksena tai kerrostuman alle veden höyrystyessä kerrostumassa. Ylikuumenemisriski kohdistuu ennemmin korkeapaineisiin
lauhdevoimalaitoksiin, koska matalapaineisemmissa teollisuuden voimalaitoksissa kattilaveden höyrystymislämpötila on matalampi. Toisaalta niissä on suurempi riski hyvin paksujen
kerrostumine muodostumiselle. Korroosioriski puolestaan kohdistuu todennäköisemmin teollisuudelle höyryä toimittaviin voimalaitoksiin, joissa lauhteiden mukana tulevien ja kattilaveteen päätyvien epäpuhtauksien todennäköisyys on suurempi.

Suositeltava höyrystimen sisäpuolisten kerrostumien seurantakäytäntö vaihtelee laitoskohtaisesti. Koska kerrostuman kasvunopeus eroaa tulipesän eri kohdissa, ei pelkästään näyteputkien analysoinnilla saada välttämättä kattavaa kuvaa kattilan kerrostumapaksuuksista. Näin
ollen suurelle osalle voimalaitoksia on hyödyllistä, jos seisokin aikana suoritettavissa tarkastuksissa mitataan ajoittain myös ainetta rikkomattomasti höyrystimen sisäpuolisten kerrostumien paksuudet. Toisaalta tilanteessa, jossa on havaittu kerrostuman kasvavan melko tasaisesti tai paksuimmat kohdat ovat jo tiedossa, voi olla perusteltua käyttää putkinäytteitä. Etenkin
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tilanteissa, joissa kattilaputkia joudutaan vaihtamaan joka tapauksessa. Kerrostumien paksuuden seurantatiheys kannattaa määrittää laitoksella havaitun kerrostumien kasvunopeuden perusteella. Tarkastustiheyttä tulisi kuitenkin lisätä, mikäli kerrostumapaksuudet lähestyvät peittausrajaa tai laitoksella tehdään rakenteellisia muutoksia kattilaan tai sen vesikemiaan.

Peittaustarpeen arvioinnissa yleisesti käytettyjä kerrostuman paksuuden tai painon pinta-alaa
kohden raja-arvoja tulisi käyttää lähinnä suuntaa antavina ohjeina. Osassa peittauksen arviointiohjeista huomioidaan kerrostuman lisäksi kattilan käyttöpaine, mutta ei esimerkiksi kattilaveden laatua tai lämpökuormaa. Ne molemmat vaikuttavat korroosiovaurioiden muodostumisen todennäköisyyteen. Tästä syystä esimerkiksi teollisuuskattiloissa, joissa lauhteet käsitellään ainoastaan mekaanisesti, olisi syytä soveltaa tiukempia peittauskriteerejä. Täydellä lauhteen puhdistuksella varustetuissa voimalaitoksissa, joissa lauhdevuodot ovat epätodennäköisiä, voisivat raja-arvot olla puolestaan korkeampia. Kerrostumapaksuuden ultraäänimittauksen
käyttöönotto helpottaisi peittaustarpeen arviointia, mikä nyt tehdään pelkästään putkinäytteiden perusteella.

TAS-05-mittalaitteistolla putkinäytteistä suoritettujen testien ja laitoksilla suoritettujen mittausten tulosten perusteella voidaan sanoa, että mittaukset ovat suurimmassa osassa tapauksista luotettavia. Tuloksissa esitetyssä esimerkissä 5 mitattiin soodakattilan seinäputkien sisäpuolisia kerrostumia. Mittauksista saatu kokemus vahvistaa, että kerrostuman täytyy olla kiinteää ainetta, jotta sen mittaaminen TAS-05-mittalaitteistolla on mahdollista. Kerrostumalla
täytyy olla yhtenäinen kiderakenne, jotta ultraääniaalto voi siirtyä metallista kerrostumaan ja
edetä kerrostumassa. Näin ollen putken sisäpinnalle poikkeuksellisesti muodostuneen irtonaisen sakkamaisen kerrostuman tai esimerkiksi jakokammioiden sakan paksuutta ei kyseisellä
ultraäänimenetelmällä voida mitata. Tällaisen kerrostuman muodostuminen on kirjallisuuden
ja käytännön kokemusten perusteella harvinaista. Tulipesän seinäputkiin se voi todennäköisesti muodostua vain lyhyellä aikavälillä ja kattilaveden sisältäessä suuria määriä epäpuhtauksia.

Ultraäänimittaus on kustannustehokas menetelmä, jolla voidaan kattavasti tarkastaa huoltoseisokin aikana höyrystimen sisäpuolisten kerrostumien paksuudet tulipesän eri osista. Mittaus ei
kuitenkaan täysin poista tarvetta putkinäytteiden ottamiselle ja analysoinnille. Putkinäytteestä
voidaan varmistaa mittaustuloksen oikeellisuus ja määrittää kerrostuman koostumus. Ultraää-
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nimittausta ja putkinäytteiden analysointia tulisikin käyttää toisiaan täydentävinä menetelminä. Mittauksilla voidaan vähentää merkittävästi näyteputkien ottamisen tarvetta ja varmistaa
irrotettavan putkinäytteen edustavan höyrystimen paksuimpia kerrostumia. Mittauksen säännöllisellä käytöllä voitaisiin ehkäistä kerrostumien kasvaminen vaurioriskiä aiheuttavalle tasolle. Tämä olisi hyödyllistä etenkin voimalaitoksissa, jotka ovat erityisen herkkiä sisäpuolisen korroosion aiheuttamille vaurioille.

TAS-05-mittalaitteiston jatkokehittämisessä ensisijainen tavoite on varmistaa koostumukseltaan erilaisten kerrostumien mitattavuus. Mittauksen tarkkuus on riittävä nykyisessä käyttötarkoituksessa, mutta mittauksia suoritettaessa on huomattu jossain kohteissa kerrostumien
olevan helpommin havaittavissa kuin toisissa. Toisin sanoen osassa kohteista putken ja kerrostuman rajapinnalta sekä kerrostuman pinnalta tulevat heijastukset ovat selvempiä ja osassa
heikompia. Ensisijainen kehitysaskel olisi kokeilla erilaisia ultraääniluotaimia. Oletettavasti
erilaisille kerrostuman koostumuksille on olemassa parhaiten sopivat ultraäänitaajuudet. Jos
näin on, voidaan voimalaitoksella mittauksien alkaessa kokeilla erilaisia luotaimia ja valita
parhaiten toimiva luotain kyseiseen kohteeseen. Mittauksissa käytettävien kannettavien tietokoneiden laskentatehon kasvaessa voidaan myös ohjelmiston heijastusten erottelukykyä pyrkiä parantamaan.
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